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Apresentação

Nivaldo Machado
Júlio Cesar Nasário

A Revista Caminhos em seu Dossiê-Saúde parece quebrar o protocolo por apresentar temas 
transversais. Todavia, quando tratamos do âmbito geral da saúde sempre diversas temáticas que 
em outros campos não estariam implicadas, tornam-se elementos fundamentais. 

A saúde hoje é entendida num sentido amplo. Podemos dizer que aspectos físicos, sociais, 
econômicos, religiosos e humanos estão umbilicalmente relacionados quando os tratarmos 
como partícipes necessários para se buscar, de fato, a saúde. Em alguns trabalhos, a questão da 
saúde fica explícita, já em outros, o leitor poderá pensar em como que, por exemplo, a dança, 
as atividades de oposição, a filosofia podem contribuir para a formação de um estilo de vida 
saudável que promova a qualidade de vida.

O próprio Ministério de Ciência e Tecnologia enfatiza que a área da saúde hoje é de 
fundamental relevância. Desse modo, os cursos correlatos à área devem promover e divulgar 
os resultados de seus trabalhos de investigação científica. Logo, entendemos que qualquer tema 
desenvolvido nessa área, tem como pano de fundo o desenvolvimento da saúde e da melhora da 
qualidade de vida do cidadão. 

Nesse continuum, no presente número da Revista Caminhos, profissionais, professores, 
pesquisadores e acadêmicos apresentam trabalhos que tratam direta e transversalmente 
de temáticas na área da saúde.  Desse modo, mais uma vez o Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI, disponibiliza para a comunidade acadêmica 
e interessados na temática da Saúde, seu mais novo número da Revista Caminhos.

O primeiro capítulo apresenta o Paintbaal como opção de atividade física para grupos 
empresariais. O segundo capítulo apresenta a dança como linguagem corporal, pela expressão 
de necessidades e sentimentos através da projeção da imagem interiorizada em movimento. 
O terceiro capítulo vem com o intuito de abordar a Síndrome de Asperger, dando ênfase nas 
formas metodológicas para o desenvolvimento de educandos portadores dessa síndrome de 
maneira extracurricular. O quarto capítulo se propõe a uma reflexão sobre a influência da 
mídia no esporte, principalmente a partir da propagação do MMA, assim como compreender 
a exaltação sem precedentes de um de seus principais lutadores. O quinto capítulo se debruça 
sobre a necessidade de uma maior reflexão, bem como compreensão a respeito da avaliação, 
especificamente nas instituições que atendem sujeitos com Necessidades Educativas Especiais 
(NEE). O sexto capítulo buscou definir doping genético e os principais motivos que podem 
induzir um atleta a utilizar a dopagem genética e citar os métodos proibidos pela WADA para 
que seja conscientizado sempre que o doping é antiético e com ele se perde os grandes princípios 
do esporte. O sétimo capítulo avalia alguns aspectos da contribuição de Daniel Dennett para a 
filosofia da mente e a psicologia. O oitavo capítulo tem por finalidade mostrar como podemos 
prevenir e reduzir o número crescente de crianças com obesidade infantil por meio da prática da 
atividade física, ciclismo, bem como elucidar as vantagens dessa modalidade. O nono capítulo 
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apresenta um plano adaptado para a implantação de uma academia personalizada.

Desejamos boas leituras!
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PAINTBALL, UMA PROPOSTA PARA EMPRESAS

NIEDERMEIER, Anderson Alberto
LEDRA, Almir

RESUMO
O presente artigo tem a finalidade de resgatar a história do paintball como prática de lazer e esportiva, seus 
equipamentos, vertentes, principais sinais de mão utilizados para a comunicação como também possibilitar às 
empresas e aos seus colaboradores o desenvolvimento de estratégias essenciais para o desempenho de habilidades 
e  conceitos muitas vezes esquecidos diariamente pelo  ser humano já que possibilita o exercício do trabalho em 
equipe ,respeitando regras e envolvendo cada participante com as potencialidades que possa desempenhar para o 
desempenho da equipe. O paintball consiste numa simulação de uma batalha entre duas equipes num determinado 
espaço territorial, utilizando armas que atiram bolas de tinta. 

Palavras-chave: Paintball; Lazer; Esporte.

ABSTRACT
This article aims to rescue the history of paintball as a practice of leisure and sports, equipment, parts, main 
hand signals used for communication. As well as enabling companies and their employees to develop strategies 
essential to the performance of skills and concepts often overlooked daily by humano. Já be allowing the exercise 
of teamwork, respecting rules and involving each participant with capabilities that can play to team performance. 
Paintball is a simulation of a battle between two teams in a particular territorial space, using guns that shoot balls 
of paint. 

Keywords: Paintball; Leisure; Sport.

 INTRODUÇÃO

Entendemos que as atividades de aventura são praticadas em maior parte da natureza. 
Seus praticantes procuram situações que proporcionem aventuras, emoções e sensações e, 
desse modo, auxiliem a superar os problemas e o estresse provocados pela vida cotidiana, 
interagindo com a natureza o que acaba por descontrair, relaxar e enfrentar novamente uma 
rotina de trabalho.

Nesse sentido, Tahara & Schwartz (2003), sinalizam que as atividades físicas de aventura 
caracterizam-se atualmente sob a premissa de “radicais”,

Entre as quais configuram-se o risco, a  vertigem e a superação de limites internos e  
externos, numa busca incessante pelo prazer, pela conquista de “estar livre”,  fazendo 
concretizar um ideal de liberdade de vida, e pela satisfação da superação pessoal em 
vivências significativas, onde os seres humanos, atraídos pelo entretenimento, por  
emoções e pela oportunidade de  aventura, buscam as práticas alternativas e criativas.

Tais como, as atividades de aventura as quais requerem o meio natural como próprio 
cenário principal para sua realização.
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Já Zimmermann (2006) relata em seu trabalho que as atividades de aventura na natureza e 
sua possibilidade de relação estabelecida com a qualidade de vida, destacando a não pretensão 
de sugerir a melhora da qualidade de vida através dessas atividades, mas sim indica que 
podemos pensar a partir dessas práticas e, sobretudo, aproximar a teoria da prática, conhecendo 
os sujeitos envolvidos.

Atualmente é possível constatar, com facilidade, crescentes manifestações lúdico-
desportivas, vinculadas à ideia de aventura em que o praticante reconhece a participação do 
meio na composição da atividade.

Nesse sentido, o presente trabalho foi desenvolvido para resgatar a história do Paintball 
como prática de lazer e esportiva, seus equipamentos, vertentes utilizados para a comunicação.

O termo “Paintball” vem do inglês, que significa bola de tinta, essa prática consiste em 
simular um combate entre duas ou mais equipes, com o objetivo que pode variar desde o lazer 
até o treinamento para empresas. 

Assim, este tema se justifica e se mostra relevante para as empresas, uma vez que é 
de extrema importância o desenvolvimento pleno de toda equipe, aprimorando os seus 
conhecimentos e identificando as habilidades de cada um.  Empresas estas que apresentam 
grande deficiência na harmonia da sua equipe, a falta de estratégias para gerenciar um plano 
de negócio e a liderança de muitos colaboradores são muitas vezes ocasionadas pela falta de 
motivação da equipe é algo relevante na empresa.

Dentro desse contexto, torna-se pertinente compreendermos, de forma científica, como 
as empresas podem contribuir para que o trabalhador corresponda às expectativas que sobre 
ele são lançadas, tendo assim, um quadro funcional mais motivado e comprometido com os 
resultados esperados.

A motivação é um conceito que nos ajuda a  compreender os gestos dos que nos 
rodeiam. Dada a sua importância, todo o campo de análise sobre o comportamento 
organizacional está cheio de teorias que visam explicar o que motiva os seres humanos, 
para compreender como as suas necessidades e seus desejos os conduzem a agir desta 
ou daquela forma. (COVIELLO, Monique 2010).

O grande interesse da questão reside evidentemente na hipótese de que, se compreendermos 
o que leva as pessoas a agir, nós podemos influir sobre seu rendimento. (TÔRRES, 1996, p. 68).

Dessa forma, o estudo da motivação se torna muito importante para o aprofundamento 
no conhecimento do ser humano, em relação às suas necessidades, seus motivos e contribuir, 
de alguma forma, para o seu bem- estar. De outro lado, fornece informações para as empresas 
sobre o comportamento humano e sobre os principais fatores de motivação. 

Para Maximiano (2004, p. 277) “motivação não significa entusiasmo ou disposição 
elevado; significa apenas que todo comportamento sempre tem uma causa”. O comportamento 
humano nas organizações, Chiavenato (1997, p. 107, apud PORTER et al, 1975), assim se situa:

Embora nossa intenção seja visualizar as pessoas como recursos, isto é, como 
portadoras de habilidades, capacidades, conhecimentos, motivação de trabalho, 
comunicabilidade etc., nunca se deve esquecer que as pessoas são pessoas, isto é, 
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portadoras de características de personalidade, expectativas, objetivos pessoais, 
histórias particulares etc. Convém, portanto, salientar algumas características 
genéricas das pessoas como pessoas, pois isto melhorará nossa compreensão do 
comportamento humano nas organizações.

Muitos desses possuem importantes funções que muitas vezes precisam ser aprimoradas 
com um bom desenvolvimento e conhecimento.

O pressuposto apresentado a partir deste estudo será possível apresentar uma proposta 
de lazer, do trabalho em equipe, estratégia e liderança pelo PAINTBALL, proporcionando o 
desenvolvimento do bem-estar e relacionamento aprimorado entre funcionários de trabalho.

Líder, chefe, comandante, autoridade, são algumas das primeiras palavras que nos 
ocorrem, quando pensamos em liderança. 

É comum, sermos tentados a entender que liderar é tarefa para aquelas pessoas 
com QI elevado, pessoas autoconfiantes ou bastante ambiciosas, ou ainda aquelas que têm 
sutishabilidades sociais. 

Contudo, observa-se que atualmente o conceito de liderança é colocado da seguinte 
forma: “Liderança representa a sua capacidade de influenciar pessoas a agir”. (HUNTER, 2004, 
p.105).

Levando em consideração a colocação acima, isso significa exercer liderança por meio de 
persuasão (convencimento, sensibilidade, conhecimento e carisma), e não de poder.

 Quando costumeiramente usamos o poder, estamos obrigando as pessoas a fazerem a 
nossa vontade, por conta da posição que nós ocupamos.

 Mas se, por algum momento, usarmos a persuasão, as pessoas irão fazer o que queremos 
de boa vontade. Para entendermos a liderança é preciso conhecer de onde emana o poder e a 
sua legitimidade. 

 Alberoni relata em seu livro a seguinte informação sobre legitimidade:

O sociólogo Max Weber sustenta que existem três tipos de poder legítimo: O 
tradicional, em que vemos o líder do tipo patriarcal, o cacique; o carismático, onde 
vemos o líder popular, político e demagogo; e o legal, em que o poder deriva do 
respeito aos procedimentos indicados pela lei – o mais importante do mundo moderno. 
(ALBERONI,2004, p 26).

 Cumpre aqui ressaltar que a liderança está longe de ser o único fator, a influenciar 
o desempenho de grupos de trabalho, mas que, dependendo do tipo de líder, podem resultar 
equipes motivadas, comprometidas, vencedoras, ou equipes que apenas cumprem suas 
obrigações, obtendo determinado resultado, mas não atuam com satisfação. 

 Segundo Kelley (1999, p.177), a liderança está centrada na capacidade do líder de ser 
eficaz:

Para ser um líder eficaz [...], um membro de equipe deve garantir o respeito dos colegas 
de trabalho em pelo menos uma das três áreas cobertas por essa habilidade crítica: 1. 
Quociente de conhecimento – respeitada a qualificação e comprovado bom-senso em 
áreas relevantes para as metas do grupo. 2. Quociente de pessoas-habilidade – indica 
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que você tem consideração pelos colegas e que as metas deles têm tanto valor quanto 
as suas; assim eles são levados a trabalhar de forma voluntária com você para alcançar 
o objetivo. 3. Quociente de iniciativa – indica que você desempenhará as atividades 
que ajudam o grupo a alcançar, de fato, a meta.

      
A liderança eficaz consiste em fornecer aos colaboradores o que eles ainda não conseguiram 

suprir por si próprios. 
O objetivo das ações do líder é criar condições para que as pessoas se tornem cada vez 

mais dirigidas e motivadas por si mesmas.
Para a liderança, faz-se necessário também ter sensibilidade, dedicação à equipe e intuição 

do coletivo. 
O líder deve ser antes de tudo um gestor de pessoas.
Como tal, ele precisa agir de acordo com seu discurso, uma vez que deve servir de exemplo 

para as pessoas sob sua subordinação.
Quando o profissional executor de atividades técnicas passa a assumir o papel de liderança, 

a equipe espera que ele tenha objetivos claros e estratégias adequadas, para conduzir as ações 
em direção aos resultados organizacionais.

 Bergamini (1997, p.103) aponta ainda dois aspectos comuns à definição de liderança:

Em primeiro lugar, elas conservam o denominador comum de que a liderança esteja 
ligada a um fenômeno grupal, isto é, envolve duas ou mais pessoas. Em segundo lugar, 
fica evidente tratar-se de um processo de influência exercido de forma intencional por 
parte dos líderes sobre seus seguidores.        

O que é relevante considerar, no estudo da liderança, é sua relação com o aspecto de 
motivação dos trabalhadores. 

Talvez o termo “influencia” utilizado por Bergamini não reflita exatamente o que as 
modernas concepções acerca de liderança têm proposto. Bennis e Nannus (1988, p.15), ao 
discorrerem sobre a questão, propõem que líderes são aqueles que “delegam poder aos 
empregados, a fim de que eles procurem novas maneiras de atuar”.

Ramos (2004, p.146), ao modelar a nova organização como uma interação de homens 
parentéticos, apresenta o líder como “um agente capaz de facilitar o desenvolvimento de 
iniciativas livremente geradas pelos indivíduos, passíveis de se amalgamarem sob a forma de 
configurações reais”. Em outras palavras, um agente de motivação.

Entretanto, é importante ressaltar que a condução das ações passa primeiro pela condução 
das pessoas.

Identificando as possíveis lideranças dentro da equipe, o que possibilita analisar as 
diferentes estratégias que cada equipe busca na hora de realizar a atividade que está sendo 
oferecida primeiramente como uma forma de lazer.

Para que aconteça esse comprometimento assumido ao entrar no quadro de colaboradores 
de uma empresa nada melhor que conhecer esse colaborador, desenvolvendo aspectos cognitivos, 
físicos e sociais.

Com tanta deficiência o texto traz possibilidades de integrar, mobilizar e desenvolver 
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estes conceitos e práticas em um treinamento de Paintball ao ar livre.
A presente revisão de literatura utilizou artigos científicos, artigos de periódicos, artigos 

apresentados em Congressos Científicos, além de livros que tratam do Paintball. 

REFERENCIAL TEÓRICO

HISTÓRICO
 
O paintball começou como um jogo simples de caça entre dois amigos (História del 

Paintball, n.d.), Hayes Noel (comerciante) e Charles Gaines (escritor) nas florestas de Henniker, 
New Hampshire em 1976.Ansiosos para recrear as arremetidas de adrenalina que vieram 
com a emoção da caça, os dois amigos acima vieram com a ideia de criar um jogo em que 
poderiam comunicar-se e caçar. Após esse episódio, o jogo ficou conhecido como FATEFUL. 
Aproximadamente após um ano, um amigo lhe mostrou um injetor que do Paintball que havia 
encontrado em um catálogo de agricultura.

O injetor era um marcador de Nelspot 007 manufaturado por Nelson Pintura Companhia 
e que era usado para marcar vacas. Noel e Gaines compraram uma pistola cada um, e tiveram 
um duelo que pode ser considerado como o primeiro jogo do Paintball. O qual Gaines ganhou. 
Percebendo que haviam criado um jogo, Gaines e Noel criaram regras para o jogo, que ao longo 
de um território marcado os participantes deveriam conquistar a bandeira do seu oponente, 
para isso convidaram amigos para participar do jogo. No princípio, chamaram esse jogo de 
“sobrevivência” que mais tarde veio a chamar-se “Paintball”.

Nesse sentido, a atividade evoluiu e foi adotada por militares para treinamento, portanto 
o Paintball se tornou um simulador de batalha que é utilizado pelo exército americano para 
seu treinamento de seus soldados de elite (Histórico do Paintball, n. d.). Com isso, o esporte se 
difundiu rapidamente nos Estados Unidos e em vários países do mundo.

Já no Brasil, o Paintball teve início por volta de 1990, com aberturas de vários campos 
principalmente em Rio de Janeiro, São Paulo, no Rio Grande do Sul e em outros estados. Com 
abertura de campos desse esporte, foram criando equipes e surgiu o primeiro campeonato regional 
e nacional. Em meados de 1992, algumas equipes brasileiras participaram de campeonatos 
internacionais, principalmente nos Estados Unidos, que sediam o campeonato Mundial de 
Paintball. A participação nesses eventos, possibilitou um crescimento em nível técnico dos 
atletas e dos campeonatos posteriormente realizados no Brasil a tal ponto que em 1997 o Brasil 
sagrou-se campeão na “categoria 5 homens amador” com a equipe carioca Fighters.

 Atualmente o Paintball é um esporte que simula combate entre duas equipes, numa 
área de 2.500 metros quadrados, onde são distribuídos obstáculos, que é disputado com uma 
pontuação máxima de 60 pontos por equipes, nos quais armas de pressão que disparam cápsulas 
de tinta biodegradável, que são laváveis e não tóxicas, que marcam o oponente atingido. Apesar 
de ser um simulador de guerra, o Paintball é amplamente recomendado por sítios eletrônicos, 
para aliviar o estresse do dia a dia, sendo escolhido por grandes empresas americanas e brasileiras 
para as festas de confraternização e treinamento de pessoas.
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REGRAS
 
Segundo Huamani (n. d.), o objetivo do jogo é retirar a bandeira instalada no meio do 

campo, e colocá-la na base do adversário, eliminando o maior número de jogadores adversários 
possível.O Paintball é dividido em vários games com duração de 10 minutos. O time que fizer 
a primeira “pegada” de bandeiras recebe 10 pontos.

A colocação da bandeira na área adversária vale 35 pontos e cada jogador que o seu time 
eliminar vale 3 pontos. O jogador não pode atirar após ser atingido, retirando-se imediatamente 
do campo sem qualquer comunicação com seus companheiros de time. Para checar se você foi 
realmente atingiu determinado jogador, chame o RANGER (árbitro) e peça PAINTCHECK 
(checagem para ver se foi eliminado ou não).

Se você foi atingido e não tem certeza de que a bolinha estourou, chame o RANGER e 
peça para ele te checar. Não é permitido atirar deliberadamente em direção aos espectadores ou 
para cima. Nunca retire a máscara durante o jogo. Se você tiver algum problema durante o jogo, 
levante a mão e chame o RANGER. Não existe distinção de idade ou de sexo neste esporte, 
apenas é preciso estar em boas condições de saúde e ir com a vestimenta adequada (roupas de 
manga comprida e calçado). A idade mínima recomendável é de 13 anos.

VERTENTES

Existem três vertentes dessa modalidade: a vertente recreativa, a vertente de competição 
(Novas definições nas várias vertentes no Paintball, 2007) e a vertente de treinamento militar.

Uma definição sobre cada vertente:

RECREATIVA

Na vertente recreativa o Paintball mantém suas características básicas sendo que a maior 
parte dos jogos são construídos com base no jogo das bandeiras (bandeirinha estoura / rouba 
bandeira).

O recreativo tem servido como vários propósitos como, por exemplo, uma simples reunião 
de amigos ou até um evento organizado por várias empresas para promover o espírito de equipe, 
o desenvolvimento de habilidades e a competitividade entre os seus colaboradores. 

COMPETIÇÃO

O cunho competitivo está arraigado a esta vertente, haja vista que já existem várias 
equipes e campeonatos, além de treinamentos, patrocínios, prêmios, para os vencedores, e uma 
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indústria tecnológica para o desenvolvimento da modalidade.
O que insere o Paintball no rol das atividades esportivas.
Existem três torneios de expressão: o National Paintball Playeers, dos E.U.A, o Millenium 

Séries na Europa Ocidental e o Centurion Circuit, da Europa Leste.

TREINAMENTO

É desenvolvido pelos militares na condição de simulação de guerra. Para que estejam em 
condições de poder em eventuais combates ou ações que venham a precisar das forças militares 
em defesa do Estado.

EQUIPAMENTOS

Os equipamentos existentes sobre a modalidade Paintball são as armas, as máscaras e o 
vestuário. Que são fundamentais para praticar o Paintball com segurança.

 ARMAS

 A arma é uma peça fundamental para a prática do Paintball. No que diz respeito à forma 
da carga e disparo, temos 3 grandes grupos: eletrônicas ou automáticas, semiautomáticas e 
manuais. A diferença fundamental entre as primeiras e as manuais, é que nestas é necessário 
engatilhar o projeto toda vez a cada disparo feito, mas, em contrapartida, são ligeiramente mais 
precisas.

 A arma pode ser dividida em várias partes, ela em si e o corpo central são as duas 
principais, de onde se encontram todos os mecanismos de disparo, carga, regulação, etc. A 
alimentação de ar pode parecer diretamente sobre a culatra da arma, ou através de um cabo que 
conecta a arma com um cilindro de gás na parte traseira do jogador. O tubo, normalmente, todas 
as armas trazem o seu próprio tubo de fábrica. Há diferentes tubos com diferentes rendimentos 
e com comprimentos entre 8 e 20 polegadas. Os materiais mais utilizados são feitos de aço 
inoxidável, aço e alumínio.

O carregador é responsável por armazenar as esferas que vão ser disparadas pela arma. 
Sua capacidade varia entre 100 e 200 esferas. Existem dois sistemas principais de alimentação. 
O primeiro é pela depressão em que as esferas caem por seu próprio peso dentro da arma. O 
segundo, elétrico, conta com um mecanismo alimentado por baterias de 9 ou 12 V, por onde as 
esferas são conduzidas para o interior da arma de maneira precisa e rápida.

O sistema de ar é o último a impulsionar a esfera para a parte externa da arma. Nessa 
parte, encontramos dois grandes grupos: gás carbônico; ar comprimido e nitrogênio. O gás 
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carbônico é um dos mais utilizados nos campos de recreação. O ar comprimido e o nitrogênio 
são os mais usados em competições mais sofisticadas, pois são cilindros de maior capacidade, 
pressão e rendimento.

As esferas são compostas de uma gelatina, como a que se usa para recobrir as cápsulas dos 
medicamentos, cheias de corante alimentício. São de fácil limpeza sobre qualquer tecido. Ao 
bater, as esferas se rompem, liberando a carga de tinta que marca o jogador atingido. Existem 
diversos tipos, cores, durabilidade e preços.

As máscaras são um elemento de segurança de todo jogador. Sua função é proteger a face, 
a orelha, os olhos e a parte da garganta do impacto das esferas. Dessa maneira, as roupas devem 
ser adequadas para o Paintball e devem ser confeccionados com tecidos porosos, para que a 
marca seja vista corretamente e não seja fácil de esconder com a mão. Muitos campos de aluguel 
fornecem macacões, que são suficientes para jogar. Ainda existem outros complementos, como 
as luvas e os protetores de colunas para aumentar a segurança no jogo. 

SINAIS DE MÃO

Quando falamos que o Paintball pode ser uma alternativa para as empresas desenvolverem 
o desempenho de seus colaboradores, não podemos esquecer de uma peça chave nesse 
desenvolvimento amplo que é a comunicação.

Ela que desempenha um papel cada vez mais importante, em todas as atividades que 
envolvam equipes compostas por vários elementos.

Segundo Katz e Kahn (1974) apud HALL (1984, p. 137), a comunicação conta com 
alguns elementos:

A comunicação descendente conta com mais cinco elementos prioritários que compõem 
o processo, ora facilitando, ora dificultando: a instrução da tarefa, a fundamentação 
lógica de acordo com a filosofia de cada uma, a informação propriamente dita, o 
feedback em relação ao desempenho dos indivíduos e as tentativas de doutrinar os 
subordinados a se envolverem emocionalmente em seu trabalho.

No Paintball, a comunicação é essencial para que o jogo funcione. 
Sendo ele um dos melhores desportos por excelência, a comunicação representa um dos 

fatores preponderante para uma estratégia ser bem sucedida, e funcionar taticamente bem. 
Desse modo, uma comunicação eficaz faz muita diferença e, para isso, definiu-se uma 

série de métodos que facilitam a comunicação.
O primeiro e o mais importante é o rádio! Obviamente que apresenta uma grande 

vantagem, embora obrigue a alguma disciplina é o meio de comunicação preferencial a partir 
do momento em que a equipe está toda ou quase toda equipada.

Outro processo muito importante é através de sinais de mão.
Depois de serem devidamente adaptados, os sinais de mão utilizados pelas tropas 

especiais, são muito fáceis de aprender e de aplicar.
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Nesse sentido, seguem alguns sinais mais importantes, com os respectivos comentários. 
Como forma de facilitar esse código, é importante entender o seguinte:

1. todos os sinais devem ser feitos pausadamente;
2. deve certificar que o receptor está de fato a olhar para nós;
3. a primeira coisa a comunicar é: o sujeito eu, tu, ele, o adversário, etc... e só depois 

continuar;
4. no fim da comunicação, deve-se terminar com um sinal de “ok” para se certificar se ele 

percebeu, ao qual deve ser respondido da mesma forma, em caso afirmativo;
5. caso se aplique, a mensagem deve ser transmitida ao restante dos membros da equipe.

SINAIS DE MÃOS MAIS UTILIZADOS. (n.d.):

Eu: Apontar com o indicador ou polegar para si próprio.
Tu: Apontar com o indicador para o outro.
Toda a equipe / Todos: Fazer vários círculos com o indicador ao nível da cabeça.
Vejo / vi: Apontar com os dois dedos na direção dos olhos. Quando fizer esse sinal e 

levantar a mão com dois dedos levantados, por exemplo, quer dizer que foram avistados dois 
adversários.

Siga nesta direção: Apontar com os dedos numa determinada direção.
A minha arma de Paintball: Apontar para a arma. Estou sem munições, mostrar um pote 

sem bolas (vazio).
Ok: Sinal universalmente utilizado para OK, com o punho fechado e somente o polegar 

estendido para baixo.
Perigo / Parem: Levantar o punho fechado acima da cabeça, pode indicar que se ouviu 

barulho, ou se detectou qualquer movimento.
Atenção / Separem-se: Mão aberta com os dedos esticados. Esse movimento pode 

também ser feito, com a mão embaixo. Indica que se confirmou a presença de algo e, dessa 
forma, pede-se que todos assumam posições de tiro.

Flanquear pela direita: Braço direito faz dois ou três movimentos de um arco. Indica 
que todos devem andar pelo lado direito. Quando sinalizado só uma pessoa, somente esta deve 
realizar o movimento. 

Flanquear pela esquerda: Braço esquerdo faz dois ou três movimentos de um arco. 
Indica que todos devem andar pelo lado esquerdo.

Eliminar / Fora de ação: A mão faz um movimento de “cortar o pescoço”. Quando 
aponta-se para a arma e depois faz esse sinal, quer dizer que a arma está fora de ação, e quando 
se aponta para si mesmo ou outra pessoa e depois faz o sinal, quer dizer que o indivíduo em 
questão está eliminado do jogo.

Pedir / dar cobertura: Colocar a mão em forma de telhado por cima da cabeça. Em 
situações que vamos efetuar um avanço mais arriscado e não sabemos se estamos a ser pela 
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equipe contrária, ou pedir que outro elemento que faça a progressão sendo nós a fazer, a 
cobertura.

Pedir / fazer fogo de supressão:Passar a mão aberta na frente da máscara várias vezes. 
Em situação em que a equipe adversária está em linha de fogo e pretendemos manobrar para 
outro local mais abrigado ou estrategicamente melhor. Nesses casos, preparamo-nos para 
efetuar fogo intenso, para tentar desviar a atenção, ou fazer com que os adversários tenham que 
se recolher, fazendo com que essa manobra seja feita com maior segurança.

Iniciar uma progressão / pedir para alguém avançar alguns metros: Fazer o sinal com 
2 dedos que simulam o andar. Em situações em que a equipe tem que avançar.

Iniciar uma infiltração a rastejar / pedir para alguém que o faça: Com a palma da mão 
esticada efetua um movimento do tipo “minhoca a andar”. Em situações em que se justifique 
um avanço cauteloso a rastejar.

O comandante a velocidade que a equipe se desloca: Com o punho fechado, levantar e 
baixar o braço várias vezes.

SEGURANÇA

O Paintball é considerado um dos esportes mais seguros, nos esportes de ação no qual 
é proibido o contato físico.O único risco real que se tem é em relação à visão, por isso é 
obrigatório o uso de máscaras protetoras.A segurança é o item mais visado no esporte, pois, 
além de a máscara ser de uso obrigatório, existe também o Barrel Pulg, um tipo de orelha que 
se põe na extremidade do cano da arma enquanto o jogo não se inicia para se obter uma melhor 
segurança. E quando você é atingido pela bolinha a sensação é semelhante à de um beliscão, 
mas depois de alguns segundos a dor passa.Quanto mais perto maior é a dor. 

CONSIDERAÇõES FINAIS

Realizando uma análise da discussão apresentada, é possível constatar que os objetivos 
inicialmente apresentados foram alcançados e os pressupostos se tornaram pertinentes.

Considerando a elaboração deste estudo, podemos ver o Paintball como uma modalidade 
que pode ser praticada tanto no meio urbano quanto na natureza, sendo esta prática originada 
de treinamentos militares.

A primeira conclusão a que chegamos acerca deste assunto, é que não se dispõe de muitas 
referências bibliográficas relacionadas ao paintball especificamente, para eventuais pesquisas e 
que estas informações estão disponíveis, em sua maioria, em sites de agências de turismo, lazer 
e recreação instrumentos meramente ilustrativos.

Fato também evidenciado por Nazari (2006), quando pesquisamos temas atuais, deparamo-
nos com tamanha dificuldade em adquirir artigos e/ou documentos confiáveis para a elaboração 
de trabalhos sobre as atividades de aventura.
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Porém, segundo Cantorani & Oliveira Jr. (2006), apresentam a tecnologia responsável, 
ou corresponsável dentro de um processo de civilização, pelo afastamento do homem das 
atividades físicas e emocionais ligadas ao risco e à natureza.

Num segundo momento, esta mesma tecnologia atua de forma positiva para o 
estabelecimento de um novo tipo de atividade que vem propiciar ao homem viver estas emoções 
agora de uma forma mimética.

Assim, a exploração das atividades de aventura e seus componentes sociais, psicológicos, 
físicos e ecológicos, o que proporcionam uma melhor motivação ao indivíduo, melhorando 
suas capacidades de trabalho coletivo, de exercício da concentração (decisões rápidas), além de 
benefícios físico-psicológicos inerentes à maioria das práticas.

Pois quando uma pessoa vai participar de uma aventura, ela recebe uma descarga de 
adrenalina, o medidor químico que prepara o corpo para duas reações primordiais à vida: a 
fuga e a luta. Essa descarga é responsável pela boca seca, o aumento da frequência cardíaca, 
a dilatação das pupilas e a redistribuição do fluxo sanguíneo. Durante a prática da atividade, 
entra em ação a endorfina, outro mediador químico, que tem a capacidade de amortecer a dor e 
o desconforto provocados por eventuais lesões.

Por fim, entra em ação a dopamina que atua no centro de prazer do sistema nervoso 
e é responsável pela sensação de satisfação ao final da prova.Talvez esse seja o motivo do 
aumento no número de praticantes e de empresas da nossa região seguidoras de atividades de 
Paintball para proporcionar o trabalho em equipe e as habilidades de cada participante na hora 
de escolher uma estratégia para seu grupo ou simplesmente de identificar o potencial que seu 
adversário possui dentro do grupo. Dessa maneira, a empresa não está apenas proporcionando 
estratégias como um belo plano de negócio, mas também momentos de puro lazer entre os seus 
colaboradores que se tornam cada vez mais adeptos dessa modalidade. 
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DANÇA COMO LINGUAGEM CORPORAL 

LINDNER, Maísa Karsten 

ROSSINI, Ivana Schmidt 

RESUMO
O presente artigo trata de um estudo bibliográfico o qual apresenta a dança como linguagem corporal, pela 
expressão de necessidades e sentimentos através da projeção da imagem interiorizada em movimento. O homem, 
por sua essência, tem necessidade de comunicar-se. Sua comunicação com o meio externo só existe quando 
há projeção do seu corpo. Os estímulos exteriores ao indivíduo afetam a projeção da imagem internalizada em 
movimento. É importante que o indivíduo perceba seu corpo, suas possibilidades e seus limites, antes mesmo de 
transformar movimento em expressão corporal. A dança codificada em movimento possibilita sucessivas leituras 
e gera diversas interpretações do leitor, interpretações estas feitas de acordo com as vivências e experiências 
motoras do mesmo. O objetivo deste trabalho é revelar a dança como linguagem corporal na transmissão de 
sentimentos através do movimento, expondo a importância da consciência corporal no conhecer e reconhecer do  
corpo, indicando a expressão corporal como meio de comunicação. 

Palavras-chave: Dança. Movimento. Linguagem. Expressão. 

ABSTRAT
This article is a bibliographical study which presents dance as a body language, trough the expression of needs 
and feelings, by image projection internalized in motion. The human being needs, by his essence, communication. 
Your communication with the external environment only exists when there is projection of your body. The external 
stimuli affect the individual’s internalized image projection in motion. It is important that the individual perceives 
his body, its possibilities and its limits, even before turning movement into body expression. The dance-encoded 
movement enables successive readings and generates various interpretations of the reader, made according to 
the experiences and motor experiences. The objective of this study is to reveal the dance as body language in 
conveying feelings through movement, exposing the importance of body awareness in knowing and recognizing 
the body, indicating the bodily expression as a means of communication. 

Keywords: Dance; Movement; Language; Expression.

INTRODUÇÃO

A dança proporciona a vivência corporal como fonte de expressão através dos atos 
motores, utilizando os movimentos corporais como linguagem para comunicar necessidades 
e sentimentos. O presente trabalho desenvolve o tema: Dança como linguagem corporal, e 
tem por objetivo revelar a dança como linguagem na transmissão de sentimentos através do 
movimento, expondo a importância da consciência corporal no conhecer e reconhecer do corpo, 
indicando a expressão corporal como meio de comunicação.

O movimento sempre esteve ligado às necessidades vitais do homem, consistindo 
basicamente na variação de posição do corpo relativamente a um ponto de referência. 

Estímulos exteriores ao indivíduo levam-no à exploração de variados atos motores. Com 
o domínio dos movimentos considerados naturais como caminhar, correr e saltar, variações 
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motoras são construídas, a partir das vivências propostas pelo meio.
É importante que o indivíduo perceba seu corpo, antes mesmo de transformar movimento 

em expressão corporal. A partir da consciência corporal, o sujeito conhece o seu próprio corpo, 
suas limitações e possibilidades, faz-se ator das imagens internalizadas, revelando o que está 
oculto ao outro por meio do movimento. 

Expressar a imagem interiorizada através do movimento, nada mais é que o próprio ato de 
dançar, que consiste na interpretação de ideias. A dança é a interpretação subjetiva, por variar 
de acordo com o estilo pessoal de cada indivíduo, a qual se manifesta através da sequência de 
ações motoras que se significam.

A partir dos conceitos que serão apresentados, de que forma o corpo é capaz de expressar, 
através do movimento suas necessidades e seus sentimentos? A dança é uma forma de 
comunicação? Quais suas possíveis leituras? 

Pressupostamente, o corpo é capaz de expressar e comunicar através do movimento 
suas necessidades e seus sentimentos, projetando sua imagem interiorizada e possibilitando 
sucessivas leituras de movimento, gerando diversas interpretações do leitor. 

Justifico a importância deste trabalho, a partir da necessidade do homem em comunicar 
suas necessidades e sentimentos através do movimento, projetando suas imagens internalizadas, 
bem como a busca de subsídios para a tentativa humana de compreender as possíveis leituras 
de movimentos.

Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica, fundamentada em livros e artigos 
científicos referentes aos anos de 1978 a 2010. A temática aqui proposta apresentará conteúdos 
relacionados ao movimento, consciência corporal, expressão corporal e dança. 

O MOVIMENTO E A COMUNICAÇÃO

O movimento sempre esteve ligado às necessidades vitais do homem, consiste basicamente 
na variação de posição de um corpo relativamente a um ponto referencial. Para LABAN (1978, 
p. 55) “as ações corporais produzem alterações na posição do corpo ou em partes dele, no 
espaço que o rodeia”. Ao movimentar-se o indivíduo pode utilizar todas as partes do corpo, a 
partir do momento que o mesmo desenvolve consciência corporal (LABAN, 1978).

O corpo descobre, observa, experimenta e percebe-se através do movimento. A variedade 
de experiências motoras vivenciadas garante o desenvolvimento do indivíduo como um todo, 
subsidiando sua formação através do movimento. 

Em sequência filogenética após pulsão embrionária, segue-se a evolução do rastejar, 
passa à descoberta dos apoios anteriores e depois posteriores que permitirão o 
afastamento do solo com a situação de verticalização (movimentos desligados do solo 
a busca de um escape para o peso do corpo) pode gerar uma situação de ambivalência 
entre o desejo de permanecer no solo ou dele escapar. (NANNI, 2000, p. 54) 

No estágio inicial do processo de evolução das espécies, sob influência do meio externo, o 



21Revista Caminhos, On-line, “Saúde”, Rio do Sul, a. 4 n. 7, p. 19-27, jul./set. 2013

indivíduo explora formas de movimentos no solo para, posteriormente, provar movimentações 
de verticalização. Já estabilizado, explora atos motores com deslocamento, como andar e saltar, 
que são conhecidos como movimentos naturais. 

A evolução dos comportamentos motores desde os primórdios da existência do 
homem, teve seu aporte a partir de movimentos naturais, como andar, correr, saltar, 
trepar, levantar, transportar, arremessar, agarrar. (NANNI, 2000, p. 14)

Variações motoras são construídas a partir da evolução dos comportamentos motores, no 
desenvolvimento dos movimentos naturais. O aprimoramento dos atos motores se consolida 
através de experiências vividas pelo próprio indivíduo e pela observação comportamental do 
mundo que o rodeia. 

Produzir ações motoras consiste em receber e processar informações do meio externo 
e interno e produzi-las em ações motoras (NANNI, 2000). “O corpo é ao mesmo tempo 
instrumento de manifestação e ao mesmo tempo reflexo da estrutura social” (NANNI, 2000, p. 
22). O comportamento motor é o resultado do processo adaptativo do indivíduo pela integração 
de sua interação socioafetiva e relação com o meio em que está inserido.

Para LABAN (1978, p. 145) “os movimentos internos do sentimento e pensamento se 
refletem nos olhos dos homens, bem como na expressão de seus rostos e mãos”. Os sentimentos 
se refletem através do corpo como um todo, pelas movimentações e expressões de mãos, rosto 
e olhares. 

“O movimento com suas diferentes formas, ritmos, pesos e fluências é revelador e 
possibilita demonstrações da personalidade de cada um” (RENGEL & MOMMENSOHN, 
2010, p. 103).

Para aumentar a capacidade de reconhecer as ações corporais em dança, é necessário 
familiarizar-se com as variações do uso do corpo e de suas partes, levando em conta os fatores 
do movimento. Os fatores básicos do movimento são inerentes a cada pessoa e é o que diferencia 
uma da outra.

LABAN (1978) afirma que as ações corporais manifestam-se através de fatores de 
movimento, como peso, tempo, espaço e fluência. O fator-espaço refere-se ao lugar que o corpo 
ocupa em um determinado espaço, consiste em uma ação de esforço, na qual o corpo tem 
direção direta ou flexível. O fator-peso consiste na sensação de movimentos, de acordo com 
a intensidade da participação muscular e com a lei da gravidade, gerando movimentos com 
características forte ou firme, leve ou suave. No fator-tempo, a analise é referente à velocidade 
de duração de um movimento, que pode ter duração rápida ou súbita e longa ou sustentada. O 
fator-fluência, é o controle do movimento em relação a estímulos internos e externos, relação 
de liberação do movimento de fluxo livre ou incontrolado e contido ou controlado.

Enquanto VERDERI (2000) define os fatores básicos do movimento em tempo, como 
sequência de movimentos em um espaço de tempo; espaço, trajeto percorrido pelo movimento; 
fluência, ligação sem interrupção entre um movimento e outro; peso, energia do movimento, 
podendo ser forte ou pesado e analisando a quantidade de força. 

Para FERREIRA (2009, p. 60): 
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os movimentos isolados, fragmentados não podem “escrever” o texto corporal; é o 
mesmo processo que ocorre com as letras do alfabeto que, sozinhas, não dão nome a 
nada, precisando se unir umas às outras, para produzir.

Os movimentos por si sós não produzem uma sequência corporal codificada em dança, 
eles necessitam estar interligados para que haja comunicação. Dessa forma, a fluência, definida 
por VERDERI (2000), como ligação entre um movimento e outro, se faz necessária na 
comunicação do indivíduo com si próprio e com o outro.

Os indivíduos “leem” e “escrevem” a dança a partir da ligação de um movimento ao 
outro, obtendo frases de movimentos que codificam a mensagem. A leitura é desenvolvida na 
perspectiva da cultura e da experiência pessoal do leitor.

Para RENGEL & MOMMENSOHN (2010, p.100) “o movimento é, portanto, mais que 
um elo de conexão entre as atividades internas do homem e o mundo a sua volta; é o próprio 
homem, seu pensamento e sua existência no mundo”. 

O homem se vivifica retirando seu corpo da inércia ao movimentar-se. Mover-se é dar 
vida aos pensamentos que estão internalizados, é projetar o seu interior de forma significativa. 

Além da possibilidade de utilizar o movimento para locomoção e ações motoras, o 
movimentar-se é uma forma de comunicação e expressão de sentimentos e necessidades. Para 
NANNI (2000, p. 10) “Desde o nascimento o homem usa o movimento como uma linguagem 
para comunicar suas necessidades e sentimentos”. A base de toda comunicação se consolida a 
partir da vivência do indivíduo no espaço em que está inserido, favorecendo, dessa forma, a 
projeção do indivíduo para fora de si mesmo (NANNI, 2000).

Utilizar os movimentos para comunicar necessidades e sentimentos faz parte da essência 
do homem na qual o meio em que está inserido propicia de uma forma ou outra, a projeção do 
indivíduo. LABAN (1978) confirma ao dizer que o homem tende a satisfazer suas necessidades 
através do movimento e que toda ação humana de projetar o interior repercute em exalar 
um significado, uma intenção ao meio externo como mensagem afetiva além do significado 
intencional do gesto. 

Para Vianna citado por ALVARENGA (2009), é difícil manifestar um sentimento através 
do movimento, ao orientar-se por formas condicionadas e conceitos preestabelecidos do que 
pela verdade do gesto. Comunicar-se com o meio, é afastar-se dos movimentos condicionados 
e exteriorizar a imagem internalizada exatamente como ela é, sem distorções. 

LABAN (1978) afirma que o corpo é o instrumento que o homem e expressa 
sentimentos, este possui a capacidade de expressar significados mesmo quando aparentemente 
não há possibilidades de verbalizar uma imagem em palavras. 

Descreve NANNI (2000, p. 12; p. 50) que: 

a importância da criança perceber o seu corpo, suas capacidades e suas relações 
com as outras e comunicar-se e expressar suas emoções e sentimentos é feita através 
do movimento. Onde o diálogo com o corpo é a fase inicial e fundamental de 
comunicação com o mundo. O objetivo da linguagem corporal através da dança não 
é demonstrar belas formas e performances. É, acima de tudo, utilizar o corpo para 
significar sentimentos.
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Toda ação motora será reflexo da imagem própria que está interiorizada em cada indivíduo 
e do diálogo com seu próprio corpo. Cada sujeito fala, se move, pensa e sente de modo diferente, 
de acordo com a imagem que tem construída de si mesmo. 

CONSCIÊNCIA CORPORAL

Através do movimento, o indivíduo percebe seu corpo, suas capacidades e suas relações 
com os outros, ele comunica-se e expressa seus sentimentos. Para tanto, faz-se necessário que 
o indivíduo desenvolva consciência corporal, para posteriormente expressar seus atos motores 
significados em dança. 

Para GARCIA & HAAS (2006) a consciência corporal é o conhecimento do corpo e ou 
das suas partes, visualizando limites corporais e estratégias para amenizá-los. NANNI (2000) 
conceitua limites corporais como canais de expressão das necessidades do corpo e que vão ao 
encontro da identidade do indivíduo.

A consciência aqui referida é a capacidade pessoal de autoconhecimento em suas condições 
físicas. É você saber exatamente o que é e como é seu corpo, além do que ele é capaz de 
realizar em termos de movimento. Conhecer o seu próprio corpo, seus limites e possibilidades 
subsidiam o indivíduo a conhecer as possíveis formas de expressão. 

Vianna citado por ALVARENGA (2009) afirma que a tomada de consciência de nossas 
emoções é inseparável das tomadas de consciência corporais, refletindo na imagem de nosso 
corpo, a imagem de nosso interior. O processo de expressão corporal se desverbaliza, as palavras 
perdem o sentido, e o movimento passa a existir.

Para NANNI (2000) o indivíduo se compõe de elementos como imagem corporal e 
esquema corporal, sendo imagem corporal a representação mental do corpo que se conhece 
como figura e esquema corporal o reconhecimento do próprio corpo que se projeta e se relaciona 
com o mundo. FERREIRA (2009) conceitua esquema corporal como a representação que o ser 
humano possui de seu próprio corpo e imagem corporal como a imagem que cada pessoa tem 
de seu próprio corpo, imagem esta formada na mente de forma subjetiva e emocional, sendo 
influenciada através das relações sociais e do meio. 

Acrescenta STOKOE (1987, p. 78) :

Esquema Corporal é a imagem dinâmica das diferentes partes do corpo, suas distintas 
posições, deslocamentos e todo o potencial de atividades e atitudes possíveis (que se 
denominam práxis), é uma totalização e unificação das sensibilidades orgânicas e das 
impressões posturais, que se revelam no movimento.

Dessa forma, o movimento é a própria imagem refletida em ações motoras. Conforme 
NANNI (2000) no desenvolvimento do indivíduo, os jogos corporais são atividades dinâmicas 
que promovem aprendizagem de conhecimentos e desenvolvimento de competências e 
habilidades de forma significativa. O jogo é uma importante experiência de aprendizagem 
que inclui construção personalizada do conhecimento que promove uma nova significação de 
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conceitos preestabelecidos mentalmente.
NANNI (2000, p. 60) afirma ainda que:

os jogos corporais usando como conteúdo temático a busca da desordem e da ordem 
de seu corpo com o corpo do outro ou dos outros conduzem a uma comunicação 
mais profunda a partir da consciência nas condições dos erros e planos de simetria 
corporais nas relações com os outros. 

Para NANNI (2000) o desenvolvimento dos jogos corporais exige consciência corporal 
do(s) envolvido(s), conhecimento do seu próprio corpo e sua relação com o corpo do outro, bem 
como perceber seu corpo assimetricamente e simetricamente na comparação de um membro 
corporal com o outro. Para tanto, essas atividades consistem na participação ativa de todos os 
envolvidos, respeitando a si próprio e o outro.

Para desenvolver o sentido do movimento é necessário consciência clara das sensações 
motoras. As pessoas não são totalmente conscientes do corpo que têm. Diariamente, só percebem, 
de forma nítida, as partes que utilizam, enquanto que as menos utilizadas são esquecidas pela 
autoimagem (LABAN, 1990). 

Conforme RENGEL & MOMMENSOHN (2010, p.102): 

a síntese corpo e mente, que acontece no movimento consciente, é a apropriação do 
processo de aquisição do conhecimento, pois resulta da racionalidade vinculada aos 
impulsos que as necessidades individuais trazem à tona no corpo social. 

A consciência corporal aqui referida é o ato de mover-se conscientemente, reconhecendo 
o “porquê” e o “para quê” de cada ação motora. O indivíduo apropria-se do conhecimento 
oferecido pelo meio, para posteriormente aplicá-lo em atos motores.

EXPRESSÃO CORPORAL E A DANÇA 

Segundo ALVARENGA (2009), Klauss Ribeiro Vianna teve papel importante na história 
da dança, foi considerado o introdutor da expressão corporal no Brasil, desenvolvendo seu 
trabalho principalmente na história do teatro brasileiro, com a preparação corporal de atores. A 
partir de suas próprias vivências corporais, Vianna apurou sua percepção corporal, aprofundou 
ideias sobre o ensino de dança, a consciência corporal e a preparação do corpo, proporcionando 
às pessoas uma consciência corporal a partir da percepção dos espaços internos do próprio 
corpo. 

FIGUEIRA (2008, p. 01) destaca que o movimento “acontece através de seres que 
imaginam, criam se movimentam e que vivem em contextos históricos diferenciados”. Diante 
dessas circunstâncias, movimentar-se não é algo inato ou natural ao indivíduo, mas sim, 
construção de ideias a partir de diferentes vivências.

STOKOE (1987, p. 21) afirma que expressão corporal é “a capacidade de exteriorizar 
sensações, emoções ou pensamentos por meio do corpo”. Atitude é a expressão da combinação 
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de situações, cujo conteúdo é determinado histórica e culturalmente. 
Para FERREIRA (2009, p. 16): 

a capacidade de expressão corporal desenvolve-se num processo contínuo de 
experiências que se iniciam na interpretação espontânea ou livre, evoluindo para 
a interpretação formalizada em que, conscientemente, o corpo é o suporte da 
comunicação.

A expressão corporal enfatiza a exploração e a criação do próprio corpo, excluindo as 
técnicas sistematizadas e codificadas. As experiências vivenciadas pelo corpo expressam através 
do movimento suas intenções. Para Vianna citado por ALVARENGA (2009), a expressão é tudo 
aquilo que se exterioriza através de códigos.

Afirma STOKOE (1987, p. 21) que:

desejamos tanto chegar à aquisição de uma linguagem própria como à possibilidade 
de comunicar essa linguagem ao outro e compreender a dele. Isto é, chegar à formação 
de códigos compreensíveis que não restrinjam o processo expressivo individual, mas 
que tampouco limitem a possibilidade de sua leitura.

Padronizar uma linguagem corporal para favorecer a compreensão dos leitores é algo 
impensável, já que cada indivíduo é único e tem em si armazenado vivências totalmente 
incomparáveis à de outrem. 

NANNI (2000) afirma que cada palavra da linguagem corporal propicia ao individuo 
o reconhecimento do outro e de si mesmo, uma vez que deixa transparecer necessidades, 
proporcionando diversas e sucessivas leituras.

Para STOKOE (1987, p.16) “A expressão corporal está integrada ao conceito da dança. 
Entendemos por dança uma resposta corporal a determinadas motivações”. STOKOE (1987, p. 
17) reforça “A dança é a expressão corporal da poesia latente em todo o ser humano”. Dessa 
forma, a dança é um estilo pessoal que, quando projetada por atitudes motoras, torna-se visível 
ao meio externo. 

A dança como linguagem corporal deve passar primeiramente por um processo de 
pesquisa, segundo STOKE (1987), é importante averiguar o “porquê” e o “para quê”, de cada 
ato motor, para posteriormente compreender a sua significação.

Descreve NANNI (2000, p. 73):

a linguagem corporal através da dança registra o real, o simbólico, o imaginário, 
interligando os objetivos que articulam o corpo simbólico ao corpo imaginário 
permeando pelo corpo real. A linguagem corporal, como toda forma de expressão, 
é a força dirigida para fora. A Dança, seria a metáfora corporal, ou seja, presença de 
movimento que é a linguagem corpórea de cada pessoa vazada através da janela da 
unidade do ser no plano físico, mental, emocional.

Ao expressar um significado através da dança, o indivíduo tem suas intenções, mas a 
linguagem corpórea de cada pessoa é particularmente única e as suas possíveis leituras da 
mesma forma. As pessoas “leem” e “escrevem” a dança a partir das perspectivas de suas culturas 
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e experiências pessoais.
FIGUEIRA (2008, p. 01) identifica a dança como: “forma de conhecimento que 

possibilita uma intervenção direcionada para a ampliação da expressividade dos sujeitos dado 
que ela permite ler a gestualidade humana como uma linguagem”. GARCIA & HAAS (2006, 
p. 139) entendem a dança “como uma arte que significa expressões gestual e facial através de 
movimentos corporais, emoções sentidas a partir de determinado estado de espírito”. 

A dança, desde o seu surgimento, apresenta-se como linguagem corporal. Seus registros 
são encontrados em cavernas e documentos. Para VERDERI (2000, p. 34) “baseados em 
registros feitos pelo homem através de desenhos de figuras humanas encontrados nas paredes e 
tetos das cavernas no paleolítico, podemos perceber que o homem já dançava”. Para GARCIA 
& HAAS (2006, p. 66) “os primeiros documentos sobre a origem pré-histórica dos passos da 
dança e do seu significado são provenientes de descobertas das pinturas e esculturas rupestres 
nas cavernas”. 

GARCIA & HAAS (2006, p 150) apontam os objetivos da dança em expressão e 
comunicação humana, reconhecimento do corpo, análise de forma, volume e o peso, locomoção, 
deslocamento, bem como considera mudanças de velocidade, tempo e ritmo, reconhecimento 
de apoios do corpo, improvisação na dança, seleção de gestos e movimentos. 

Zea citada por GARCIA & HAAS (2006, p. 139) afirma que:

dançar é movimentar-se pelo espaço, é sentir o corpo livre, é comunicar-se consigo 
mesmo, é desfrutar, liberar-se... Convidar para dançar é animar a quebrar preconceitos, 
medos, vergonhas... O movimento é comunicação; comunicar uma mensagem é 
utilizar uma linguagem. A linguagem corporal, o movimento é o instrumento dessa 
linguagem. Para enviar uma mensagem, não se requer nenhuma condição, nem 
idade, nem sexo, todos os indivíduos aceitarão, com ilusão e interesse, o gesto da 
COMUNICAÇÃO CORPORAL. 

A dança é a comunicação de uma mensagem que utiliza o corpo como instrumento. Ao 
dançar, preconceitos são destruídos, pois dançar não requer condições preestabelecidas. Dance 
todo aquele que deseja expressar seus sentimentos e necessidades através dos movimentos. 

CONSIDERAÇõES FINAIS 

Analisando o artigo aqui apresentado, podemos afirmar que a dança é uma forma de 
linguagem a qual utiliza o corpo como instrumento para significar ações. A dança possibilita 
inúmeras leituras de movimento e gera diversas interpretações do leitor, interpretações estas 
feitas de acordo com as suas vivências e experiências motoras do mesmo. 

Expressar os sentimentos e necessidades através da dança, só é possível quando temos 
conhecimento do nosso corpo, suas possibilidades e limitações.

Frequentemente estímulos exteriores ao indivíduo afetam a imagem internalizada, antes 
de a mesma ser projetada através de movimentos codificados em dança. 

Finalizamos este artigo com a afirmação: utilizar o corpo como linguagem corporal se faz 
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necessário para que haja comunicação com o meio, objeto e/ou indivíduo. 
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RESUMO
O presente artigo vem com o intuito de abordar sobre a Síndrome de Asperger, dando ênfase, nas formas 
metodológicas para o desenvolvimento de educandos portadores dessa síndrome de maneira extracurricular. O 
estudo procura abordar essa realidade em crianças com idade escolar e interligar outras concepções metodológicas, 
possibilitando o educador físico a ser um mediador do desenvolvimento humano, resgatando assim a realidade 
para o mais próximo do ideal. A intenção do estudo é obter subsídios executáveis e procurar mostrar formas, 
metodologias e abordagens que se adaptem à realidade na busca pela construção de uma personalidade integral da 
criança, esclarecer a respeito da Síndrome de Asperger e transcender a postura ideal do educador físico além da 
realidade apresentada em seu ambiente escolar. O artigo também abordará os benefícios de um acompanhamento 
por um profissional especializado e as fragilidades ocasionadas na sua ausência. Na realização da pesquisa foi 
adotada uma metodologia qualitativa de cunho bibliográfico. A todo e qualquer bom educador físico não basta 
saber só a existência de seres humanos com necessidades educacionais diferenciadas, mas cabe a ele saber como 
mediar tais atividades para que seu desenvolvimento seja igualitário, na questão humana.

Palavras-chave: Educador físico. Síndrome de asperger. Metodologias.

RESUMEN
Este artículo viene conel objetivo de tratar sobre el síndrome de asperger. Destacando, en el desarrollo delas formas 
metodológicasde los alumnos con este síndrome por lo extracurricular. El estudio pretende abordar esta realidad 
en los niños en edad escolar y vincular a otras concepciones metodológicas, lo que permite que el educador físico 
para ser un mediador del desarrollo humano y rescatalo que, la realidad más cercana a la ideal. La intención del 
estudio es obtener subsidios ejecutables y tratar de mostrar las metodologías formas y los enfoques que se ajusten 
a la realidad en la búsqueda de construir toda la personalidad de un niño. Aclarar sobre el síndrome de asperger y 
trascender la posición ideal del educador físico más allá de la realidad se presenta en su entorno escolar. El artículo 
también se ocupará de los beneficios de la supervisión de un especialista y las deficiencias en su ausencia. Para esta 
investigación se adoptó una metodología cualitativa de la bibliografía. Cualquier profesor de educación física bien, 
no basta con saber sólo la existencia delos seres humanos con diferentes necesidades educativas, pero depende de 
él para saber cómo mediar en tales actividades de manera que su desarrollo sea equitativo, en los asuntos humanos.

Palabras-chave: Educador Físico. Síndrome de Asperger. metodologias.

INTRODUÇÃO

Segundo Klin (2006) a Síndrome de Asperger é um dos transtornos invasivos do 
desenvolvimento mais conhecidos juntamente com o autismo. Ela se caracteriza por prejuízos 
na interação social do indivíduo, interesses específicos e comportamentos limitados. Seu 

1 Artigo Científico apresentado para o Curso de Educação Física do Centro Universitário para Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – 
UNIDAVI
2 Acadêmica do Curso de Educação Física do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI
3 Professor do Curso de Educação Física do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI
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precoce desenvolvimento é marcado pela ausência de qualquer retardo clínico significativo na 
linguagem falada ou na percepção da linguagem, no desenvolvimento cognitivo, no autocuidado 
e na percepção do ambiente que o cerca. Possuem intensos interesses que chegam a ocupar em 
totalidade o seu foco de atenção e tendem a falar em monólogo. É perceptível a sua falta de 
coordenação motora, observando, dessa forma, que se tenha um diagnóstico. 

A Síndrome de Asperger possui uma alta taxa de comorbidade devido ao envolvimento 
dos córtico-subcorticais circuitos e neurotransmissores relacionados a vários distúrbios de 
desenvolvimento, é por esses motivos que a Síndrome de Asperger está associada com outras 
doenças de neurodesenvolvimento, muitas vezes pouco percebidas.

Apesar do conhecimento e da rapidez das informações, o ser humano não consegue 
construir sua própria identidade. Infelizmente, a sociedade com pouco conhecimento da 
Síndrome de Asperger, quase se ignora assim por completo sua existência, tornando-se vazia, 
onde prevalece o imediatismo e o seu conforto pessoal, pois, tem dificuldades de comunicar-se 
com as pessoas que convivem ao seu redor.

Um dos desafios de todo educador físico é o convívio com portadores de necessidades 
educacionais diferenciadas. A cada aula ministrada é um novo desafio a ser “encarado”, seja com 
crianças cadeirantes, deficientes visuais, auditivos e as síndromes de forma geral. A Síndrome 
de Asperger requer que o professor tenha um preparo especial e diferenciado embasado em 
conhecimentos teóricos e práticos com essas crianças.

Hipoteticamente falando, poderíamos ter como exemplo uma escola com aproximadamente 
800 alunos, alguns poderiam ser considerados e tratados com déficit de atenção. O possível 
motivo disso seria a falta de conhecimento dos professores e dos responsáveis sobre a Síndrome 
de Asperger. Muitos nunca nem ouviram mencionar sobre essa necessidade educacional que 
já é tão comum. Se os professores tivessem um conhecimento adequado sobre a Síndrome de 
Asperger iriam conseguir encaminhar para identificar e diferenciar os alunos que possuem a 
síndrome e então fazer o correto encaminhamento, evitando assim um diagnóstico incorreto.

A criança que portadora da Síndrome de Asperger necessita de uma atenção diferenciada 
e de um ambiente extraclasse em um local que facilite seu desenvolvimento, onde o portador 
dessa síndrome poderá receber toda a orientação necessária que o ajude em seu desenvolvimento. 
Assim sendo, com o acompanhamento de educadores físicos preparados para atender as 
crianças em suas necessidades de desenvolvimento, preparando-as melhor para o convívio, 
sem dificuldades na interação em sala de aula e principalmente ser inserido na sociedade de 
forma mais tranquila.

O QUE É E O QUE CAUSA A SÍNDROME DE ASPERGER? 

A síndrome de Asperger foi diagnosticada pelo pediatra austríaco Hans Asperger por volta 
do ano de 1944. Hans tinha muito cuidado ao avaliar as crianças autistas. Sua visão a respeito 
era de que uma criança poderia progredir e demonstrar seus talentos, conforme o tratamento 
adequado a cada caso. Um dos primeiros usos do termo “Síndrome de Asperger” foi por Lorna 
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Wing em 1981, publicado em um  jornal médico, que pretendia dessa forma homenagear Hans 
Asperger cujo trabalho ainda não tinha sido reconhecido internacionalmente até a década de 
1990. 

Conforme a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
com a Saúde, conhecida como CID-10 (1993), a Síndrome de Asperger é considerada um 
transtorno global do desenvolvimento e descrita como:

Um transtorno de validade nosológica incerta, caracterizado pelo mesmo tipo de 
anormalidades qualitativas de interação social recíproca que tipifica o autismo, junto 
com um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. O 
transtorno difere do autismo primariamente por não haver nenhum atraso ou retardo 
global no desenvolvimento cognitivo ou de linguagem. A maioria dos indivíduos é 
de inteligência global normal, mas é comum que seja marcantemente desajeitada; a 
condição ocorre predominantemente em meninos (em uma proporção de ser de oito 
garotos para uma menina). Parece altamente provável que pelo menos alguns casos 
representem variedades leves de autismo, mas é incerto se é assim para todos. Há uma 
forte tendência para que as anormalidades persistam na adolescência e na vida adulta 
e parece que ela representam características individuais que não são grandemente 
afetadas por influencias ambientais. Episódios psicóticos ocasionalmente ocorrem no 
inicio da vida adulta. (CID-10, 1993, p. 252 - 253).

Já o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Perturbações Mentais, conhecido como DSM-
IV (2003), classifica a síndrome como um transtorno invasivo do desenvolvimento:

As características essenciais do Transtorno de Asperger consistem num 
comprometimento grave e persistente da interação social (Critério A) e no 
desenvolvimento de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e 
atividades (Critério B). A perturbação deve causar comprometimento clinicamente 
importante nas áreas social, ocupacional ou outras (Critério C). Em contraste com o 
Transtorno Autista, não há atrasos ou desvios clinicamente significativos na aquisição 
da linguagem (p. ex., uso de palavras isoladas para fins de comunicação aos 2 anos de 
idade e de frases comunicativas espontâneas aos 3 anos) (Critério D), embora aspectos 
mais sutis da comunicação social (p. ex.,alternância na conversa) possam ser afetados. 
Além disso, durante os 3primeiros anos de vida, não ocorrem atrasos clinicamente 
significativos no desenvolvimento cognitivo, o que se manifesta na expressão 
de uma curiosidade normal diante do ambiente ou na aquisição de habilidades de 
aprendizagem e comportamentos adaptativos (exceto na interação social) próprios 
da idade (Critério E). Por ultimo não são satisfeitos critérios para outro Transtorno 
Global do Desenvolvimento especifico ou para Esquizofrenia (Critério F). Esta 
condição também é conhecida como síndrome de Asperger (DSMV-IV, 2003, p. 107).

A Síndrome de Asperger é uma síndrome de aspecto autista e se diferencia dele pela 
não existência de atraso ou retardo global no desenvolvimento cognitivo ou da linguagem do 
indivíduo, sendo mais comum em indivíduos do sexo masculino. Chegando à vida adulta, a 
grande maioria vive de maneira comum, mas, além de suas qualidades, enfrentarão algumas 
dificuldades referentes à sua condição de vida ocasionada pela síndrome. O que a difere das 
demais doenças autistas é a grande habilidade com a linguagem  e a coexistência do transtorno 
com dificuldades de aprendizagem e dificuldades na área psicomotora.

As pessoas que não possuem a síndrome utilizam duas partes do cérebro para reconhecer 
as emoções. Uma delas é ligada ao reconhecimento das pessoas e a outra, chamada amídala 
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formada por um grupo de neurônios com cerca de dois centímetros de diâmetro, situada no 
polo temporal do hemisfério cerebral, que nos ajuda a processar as emoções. Nas pessoas que 
possuem Asperger quase não se vê a ativação da amídala e a parte do cérebro que mais é ativada 
não é aquela que está ligada à identificação do rosto, mas a que reconhece os objetos.

As alterações de comportamento que fazem parte da Síndrome de Asperger não resultam 
de uma única causa. Várias informações fazem crer que a Síndrome de Asperger é causada por 
um conjunto de fatores neurobiológicos que afetam o desenvolvimento cerebral. Ela também é 
descrita como uma disfunção cerebral. 

Embora estudos neurofisiológicos e de neuroimagem forneçam informações sobre os 
mecanismos neurobiológicos que determinam as manifestações da Síndrome de Asperger, não 
há nenhuma evidência biológica para diagnosticar ou excluir a Síndrome de Asperger. 

Para entender a Síndrome de Asperger e a sua comorbidade, necessita-se abordar os 
mecanismos cognitivos subjacentes em nível mais simples. Deve aproximar-se do conhecimento 
do funcionamento do cérebro dessas pessoas, para ver como certas disfunções são próximas ou 
coincidem com disfunções características de outras desordens. As abordagens cognitivas para 
Síndrome de Asperger, quase por unanimidade, referem-se às funções resultantes da atividade 
de córtex pré-frontal e as estruturas ligadas a ele (amídala, lobo frontal, cerebelo) (Prudêncio, 
2007).

SÍNDROME DE ASPERGER: fragilidades E DESENVOLVIMENTO

É importante e de certa forma que os pais e educadores identifiquem a criança que 
apresenta alguma dificuldade no aprendizado, ainda na pré-escola e estão em constante contato 
com crianças da mesma idade, quando estão na fase de aprendizado na identificação das cores, 
números, letras, na linguagem, na coordenação e na realização de desenhos. Não importa a 
idade ou a série em que a criança está, pois, por mais adiantada em idade que seja, um bom 
programa de educação e reeducação com acompanhamento de um educador físico qualificado 
vai beneficiar o desenvolvimento da criança.

De acordo com Copetti:

Entre os profissionais é fundamental que teorias ultrapassadas sejam deixadas de lado 
e os novos conhecimentos científicos sejam incorporados na sua prática. Não é mais 
possível aceitar explicações claramente improdutivas como “bloqueio emocional”, 
“falta de motivação”, “conflitos psicológicos”, “bloqueio para aprender”, e outras 
causas falsas. Interpretações psicológicas sem base cientifica e que não trazem 
benefícios devem ser abandonadas. Estas interpretações costumam ser frases de 
efeito, elaboradas, mas que não são verdadeiras no que se refere aos transtornos de 
aprendizado [...] (COPETTI, 2011, p.130)

Copetti também menciona que:

Cabe aos profissionais buscarem causas comprovadas cientificamente, baseadas em 
evidências, ou seja, em trabalhos publicados em revistas e jornais científicos sérios. 
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O trabalho de reabilitação também tem que ser baseado em evidências. Não há mais 
espaço para opiniões pessoais ou tratamentos baseados no “eu acho” ou “na minha 
experiência isto funciona”. (COPETTI, 2011, p.130)

A Síndrome de Asperger ainda é desconhecida por grande parte dos educadores e 
especialistas da área da saúde, uma criança com asperger, ou qualquer outro tipo de síndrome, 
deve ser diagnosticada, principalmente quando inicia a escolaridade e começam a ser observadas 
dificuldades de aprendizagem. É freqüente, em determinados casos, que o diagnóstico não 
seja correto, e a criança seja diagnosticada como tendo hiperatividade ou déficit de atenção, 
significando que não recebem os cuidados necessários de que necessitam. Isso acaba acarretando 
frustração para a própria criança. Os pais acabam sendo acusados de não educarem corretamente 
o filho devido aos comportamentos bizarros e muitas vezes imorais.

Os portadores da Síndrome de Asperger possuem menor dificuldade de linguagem do 
que os autistas, falam com mais fluência e não têm dificuldades de aprendizado tão marcantes. 
Possuem inteligência mediana ou acima da média e muitas das crianças não são diagnosticadas 
com tal síndrome, sendo muitas vezes consideradas, pela família e professores, como estranhos, 
excêntricos, originais, diferentes, extravagantes ou esquisitos. A grande maioria dos portadores 
pode ter ótimos progressos, ter sucesso, continuar os estudos em nível universitário e iniciar na 
carreira profissional (Pereira, 2007).

As características mais marcantes nos portadores da Síndrome de Asperger são:
Interação social:
Dificuldade em perceber sinais não verbais e expressões faciais, gerando assim, problemas 

de criar e manter relações com pessoas que não percebem essa dificuldade. Quando chegam à 
adolescência percebem que seus colegas têm amizades. É nesse momento que eles sentem a 
necessidade e também a dificuldade de criar amizades. Podem se isolar socialmente e não se 
preocuparem com isso.

Comunicação em contextos sociais:
Frequentemente possuem uma voz sem expressão. Podem ter dificuldades em interpretar 

as diferentes entoações de terceiros, ou seja, tem dificuldade em identificar se uma pessoa está 
zangada, aborrecida ou feliz somente pela entoação ou inflexão da voz. Não entendem gestos, 
linguagem corporal e expressões faciais.

Pensamentos abstratos:
São excelentes em memorização de fatos e números, mas normalmente têm dificuldade 

ao nível do pensamento abstrato. 
Interesses especiais:
Desenvolvem interesses obsessivos por determinados assuntos e podem em consequência 

disso adquirir conhecimento enciclopédico por tal. Pode gerar frustação ao perceberem que 
certas pessoas não têm o mesmo conhecimento que eles pelo assunto.

Gosto por rotinas:
Não gostam de alterações ou mudanças. Podem impor as suas rotinas, como por exemplo, 

o caminho a ser seguido para ir para casa. Gostam de ter uma rotina diária coerente e imutável. 
Se trabalharem de acordo com algum horário e um possível atraso de transporte ocorrer, por 
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exemplo, pode deixá-los nervosos ou ansiosos.
Sensibilidade sensorial:
Possuem resposta exagerada para certos estímulos, podendo assim ser afetado qualquer 

um dos 5 sentidos. Por exemplo, podem ter vômitos com um determinado sabor ou cheiro, 
podem não suportar que lhe mexam na cabeça, podem não gostar de tocar em determinadas 
texturas, podem não suportar determinados sons.

Coordenação motora:
Normalmente são desajeitados e têm dificuldade na coordenação motora, (amarrar os 

sapatos, andar de bicicleta, etc.). A sua forma de andar é peculiar. Podem ter movimentos 
bruscos ou desastrados, problemas de organização e dificuldade em escrever e desenhar.

Vulnerabilidades:
As crianças com Síndrome de Asperger são vulneráveis. A adolescência aumenta a sua 

constante luta interna, ocasionando grande ansiedade. Seus comportamentos são considerados 
excêntricos ou peculiares, possuem dificuldade de adaptação e encontram-se sozinhos, têm 
dificuldade em planejar, pois, isso requer a capacidade de pensar em hipóteses e prever 
consequências, também possuem dificuldade em expressar os seus pensamentos, em comunicar 
os seus medos, os seus problemas e frustrações.

A INTERVENÇÃO NA SÍNDROME DE ASPERGER
 
O principal objetivo da Educação Física adaptada, segundo Fragiorge et al(apud 

CIDADES; FREITAS, 1997):

Oferecer atendimento especializado aos educandos portadores de necessidades 
educativas especiais, respeitando as diferenças individuais, visando proporcionar 
o desenvolvimento global dessas pessoas [...] para que o indivíduo consiga atingir 
a adaptação e o equilíbrio que requer sua deficiência; identificar as necessidades e 
capacidades de cada educando quanto às suas possibilidades de ação e adaptações 
para o movimento; facilitar sua independência e autonomia, bem como facilitar o 
Processo de inclusão e aceitação em seu grupo social (CIDADE; FREITAS, 1997, p. 
29).

A educação física para aluno portador de necessidades educacionais diferenciadas 
proporciona melhoras em seu equilíbrio psicológico, no fortalecimento muscular, na coordenação 
neuromuscular, nas habilidades motoras, na autoconfiança, criatividade, expressividade 
e na socialização, que é primordial, pois, se conseguir integrá-lo com as demais crianças, 
consequentemente será visível a melhora em que a criança apresentará.

Conforme Fragiorge et al:

Determinadas deficiências físicas, mentais e sensoriais levam a dificuldade de 
aprendizagem, mas não implica que se ajustarmos estas respostas educativas às 
necessidades dos alunos, estas não poderão ser superadas. Temos que elaborar 
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estratégias com a finalidade de adequar as respostas educativas às necessidades do 
aluno. (FRAGIORGE ET AL, 2004, p.93).

Se prepararmos a criança para a convivência com as diferentes limitações, não haverá 
problemas, pois o que move a criança é sua curiosidade com relação ao “diferente” que quando 
esclarecida passa a conviver sem maiores problemas. A maior expectativa para com esse tipo 
de criança é contribuir, de forma efetiva, para a sua felicidade e harmonia no ambiente em que 
vive e com as pessoas que o cercam de tal maneira que se reconheça como cidadão que tem 
parte na construção de uma sociedade em que as diferenças sejam motivo de maior riqueza e 
não de exclusão.

Para Figueiredo:

A intervenção deve começar ao nível da comunicação da criança e não ao nível da 
linguagem. O objetivo da intervenção é criar um ambiente que ajude as crianças a 
desenvolverem a intenção comunicativa, tanto verbal como não verbal, desenvolver a 
capacidade da criança para iniciar e manter uma conversa e aperfeiçoar a compreensão 
do significado por parte da mesma. (FIGUEIREDO, 2009, p. 12).

A arte pode ser um espaço riquíssimo, porém desaproveitado, que pode ajudar a desenvolver 
as áreas relacionadas com a comunicação e com a socialização da criança portadora da Síndrome 
de Asperger. Assim sendo, uma utilização social da linguagem e a capacidade de transmitir e 
compreender significados.  A arte tem mostrado o seu papel no combate ao abandono e aos 
insucessos escolares, na integração de crianças ou como função terapêutica. 

As expressões plásticas, assim como a arte, a pintura, a música, dança, a expressão 
corporal, constituem um importante instrumento para a criança organizar a sua ordem interna 
e, ao mesmo tempo, reconstruir a realidade em qualquer situação e, mais concretamente, no 
caso das crianças com Síndrome de Asperger. Assim, “O uso da arte como terapia implica que o 
processo criativo pode ser um meio tanto de reconciliar conflitos emocionais, como de facilitar 
a autopercepção e o desenvolvimento pessoal” (FIGUEIREDO, 2009, p. 13 Apud American Art 
Therapy Association, 1991).

 A linguagem plástica, poética e musical e as demais ligadas à arte, são apropriadas para 
expressão e construção do que é somente vislumbrado, ou seja, esta complexidade implica a 
apreensão simultânea de muitas características da realidade. 

Segundo Figueiredo:

Pelo surpreendente grau de expressão e de invenção, a Arte Psicopatológica é 
observada e colecionada por médicos e estudiosos, que não só veem nela sintomas 
de recuperação e cura como até admitem ser a criatividade a maior manifestação de 
saúde mental (FIGUEIREDO, 2009, p. 13 Apud Rodrigues 2002, p.174).

É importante que a criança explore as suas emoções e sensações pessoais, precisamente 
para potenciar diferentes formas de expressão. Um ambiente com educadores físicos qualificados 
então, será o local de excelência onde o aluno aprende, praticando, onde expressará as suas 
ideias e sentimentos, se sentirá encorajado a relacionar-se com as demais crianças através da 
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sua qualidade de “único” e a educação física o ajudará nesse processo, ensinando mediante a 
atividade, o processo de criar, expressar e demonstrar as suas habilidades sociais bem como 
motoras.

No entender de Haywood (2004, p. 238) “Um ambiente adequado para brincar, tal como 
pátio ou um playground, pode oferecer a situação social e o ambiente que a criança necessita 
para começar o envolvimento no esporte e na atividade física”. Esse tipo de ambiente tem 
grande influência na seleção da atividade e uma criança que não tem um espaço adequado, tem 
uma oportunidade diminuída de se envolver em atividades e habilidades práticas. 

A autoestima das crianças é influenciada pelas comunicações verbais e não verbais das 
pessoas que são de suma importância em sua vida, como os pais, irmãos, amigos, professores e 
treinadores. Expressões verbais como “muito bem” ou “por que não consegue fazer melhor?” 
são fontes de informação, expressões faciais e gestos, e é nesse momento que a criança se 
compara com as demais, e os resultados dessa comparação acabam influenciando a autoestima. 
Essas comparações não têm uma influência igual no transcurso da vida (HAYWOOD, 2004).

Para Haywood:

Pais, professores e treinadores podem ajudar as crianças, especialmente aquelas 
com baixa autoestima, dando crédito adequado para as razões do sucesso ou da 
falha. Os adultos podem ajudar as crianças com baixa autoestima a retreinarem suas 
atribuições. Ao invés de deixar as crianças atribuírem o fracasso à falta de capacidade 
e o sucesso à sorte, os adultos podem enfatizar melhorias por meio do esforço e da 
prática continuada. Eles podem também incentivar as crianças a estabelecerem metas 
e podem oferecer feedback preciso sobre seu progresso. As crianças que chegam a 
pensar que suas situações são irremediáveis (aqueles que vivenciaram impotência) 
necessitam de desafios que são precisamente ajustados às suas capacidades, e a 
dificuldade deve ser aumentada a passos muito menores do que aquela apresentada a 
outras crianças. (HAYWOOD, 2004, p. 251).

A autoestima tem grande influência no comportamento, pois as pessoas agem de forma 
que afirmam as “ideias” sobre si mesmas, ou seja, tendem a ser autoconfiantes. Se uma pessoa 
apresenta baixa competência e pouca autoestima sobre a sua capacidade de desenvolver uma 
habilidade qualquer, tende a realizar a habilidade com baixa competência. Essas “ideias” são 
evidentes nas razões que as pessoas são para seu sucesso e seu fracasso. 

TRANSCENDER O REAL DO PORTADOR DA SÍDROME DE ASPERGER PARA O 
IDEAL

O ponto de partida para o educador físico poder ajudar a criança que possui a Síndrome de 
Asperger a ter um bom desenvolvimento na escola é compreender que ela tem uma desordem 
no desenvolvimento que a leva a se comportar e a responder de maneira diferente das demais 
crianças. O comportamento das crianças com a síndrome é frequentemente interpretado como 
algo emocional ou manipulado. Dessa compreensão, percebe-se que o acompanhamento do 
educador físico deve individualizar a sua abordagem para cada uma dessas crianças, e não 
tratá-las da mesma forma que os outros estudantes. (TEIXEIRA, 2005, p.8 Apud Bauer, 1995).
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Segundo Zardaín e Garcia (2009) as crianças com Síndrome de Asperger frequentemente 
têm problemas com sua coordenação motora e, muitas vezes, são desajeitados (correndo ou 
pulando, dificuldade em pegar a bola, difícil em manter o ritmo de ciclismo, entre outros), assim 
é particularmente difícil de responder às demandas de educação física em participar de atividades 
desportivas ou jogos com outras crianças. Se somadas as dificuldades, muitas vezes precisam 
aprender as regras sociais e espontaneamente as regras dos jogos, suas chances de participação 
social são ainda mais reduzidas. Essas limitações na motricidade ampla, frequentemente são 
acompanhadas na motricidade fina (corte, escrita, entre outros).

Motricidade ampla: essas crianças possuem dificuldades com o equilíbrio e propriocepção 
que, juntamente com suas dificuldades de coordenação e de uma possível rejeição do contato 
físico podem considerar a ginástica e o esporte em situações estressante para eles, pois é a 
motricidade grossa que desenvolve a habilidade de movimentar todo o corpo, que a criança 
precisa.

Motricidade fina: crianças com Síndrome de Asperger têm sérios problemas de motricidade 
fina que dificultam sua capacidade de executar tarefas manuais, tais como escrever, cortar com 
tesoura, moldar argila, segurar uma bússola ou mesmo desapertar a tampa da cola. Geralmente 
possuem pouca força nas mãos, de modo que o curso de pressão é geralmente descontínuo 
e fraco. Eles podem precisar de mais tempo para fazer essas tarefas, já que se cansam mais 
rapidamente, machucam seus dedos (pela presença de articulações soltas) e sob pressão, com 
tempo limitado, ficando assim, muito difícil completar tarefas ao mesmo tempo em que as 
demais crianças.

O pensamento de Melero (2009, Apud Cratty, B.J 1972), criou uma teoria em que sua 
intenção é averiguar a relação que existe entre a motricidade, as atividades escolares e a 
inteligência. Ele chamou essa teoria de desenvolvimento de “Teoria dos Quatro Canais”. 

Segundo Melero, os pontos essenciais são os seguintes:

A atividade motriz é um componente e não a única base do desenvolvimento das 
habilidades e destrezas humanas;
Quando se trabalha com crianças com problemas, há que se estruturar a atividade 
motriz, e não se pode desenvolvê-la de maneira indiscriminada com todas as crianças 
da escola elementar;
As áreas às quais as atividades motrizes podem ser de maior ajuda aos processos 
educativos são:
- Nas dificuldades que algumas crianças têm na escrita;
- Em ajudar algumas crianças a vencer problemas de autocontrole, a melhorar a 
atenção e acomodá-las às exigências de algumas tarefas de aula;
- Em melhorar algumas funções acadêmicas através da atividade motriz. (MELERO 
2009, Apud CRATTY, B.J 1972).

Conforme Orrú (2010, Apud VIGOTSKY, 1989:7), a Síndrome de Asperger pode criar 
alterações temporárias ou permanentes e que, no decorrer dela, surgem incapacidades que são 
refletidas no desempenho e na atividade funcional da criança, o que implicará desvantagens 
para a sua adaptação e interação com a sociedade em que vive, havendo possibilidade de 
compensação para se adquirir um desenvolvimento psicológico mais significativo, nos casos de 
deficiência e suas consequências. Tal compensação depende da existência de relações sociais e 
das mediações semióticas que tornam possível vencer os déficits. 
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Camargos fala que:
É importante que a pessoa afetada aprenda: a melhorar sua comunicação social (como 
abordar socialmente pessoas, que devem dar ao outro a vez na conversa, que devem 
olhar para as pessoas quando conversam com elas, que devem despedir-se, etc); que 
o outro tem intenções que são diferentes das suas e que deve saber quais são e como 
fazer para saber (p.ex.: perguntando); a relatar uma situação vivenciada; a lidar com 
a equação ansiedade / frustração evitando comportamentos catastróficos; a identificar 
situações novas; a desenvolver estratégias para solução de problemas cotidianos 
(p.ex.: alguém pergunta: como vai? – explicar que a pergunta refere-se a se a pessoa 
está sentindo-se bem e não se ela está indo a pé, de ônibus ou não está indo mas 
chegando – compreensão literal das palavras, distúrbio da pragmática); a desenvolver 
uma auto-suficiência; a promover uma crítica de seu desempenho para manter sua 
estima elevada; a generalizar o conhecimento; etc. (CAMARGOS, 2001). 

Assim sendo, segundo Melero, para se conseguir um correto diagnóstico deve-se verificar 
e acompanhar os seguintes passos:

- estimular o desenvolvimento muscular necessário para alcançar desempenhos físicos 
comparáveis aos das demais crianças;
- conseguir o equilíbrio metabólico nas áreas deficitárias;
- ser meios de integração, como componentes de equipes;
treinar e adquirir a disciplina esportiva necessária, aceitando e compreendendo as 
normas;
- desenvolver a autoestima e a vida de relação social (MELERO, 2009).

CONSIDERAÇõES FINAIS

A atividade física pode ser entendida como uma realidade no cotidiano da vida de cada 
ser humano, ou seja, é necessária em nossa contemporaneidade de forma qualitativa. Deve 
ser abordada em todos os aspectos, em especial no assunto, o qual foi abordado neste artigo, 
a Síndrome de Asperger. Suas causas, fragilidades, carências, deficiências, superações, dando 
ênfase, na importância e na necessidade de que podemos ajudar na qualidade de vida de seres 
humanos portadores de tal síndrome.

Assim sendo, nota-se o quanto é recomendável que um educador físico faça um 
acompanhamento especializado com crianças portadoras da Síndrome de Asperger. Os 
portadores possuem grande dificuldade na sua coordenação motora, principalmente no inicio 
da vida escolar e até mesmo social. Crianças que possuem dificuldade em até mesmo segurar 
um lápis para escrever ou pintar. Nesse contexto, acabam sentindo-se desconfortáveis para 
socializar-se com as demais crianças, ficando assim isoladas dos demais e não tendo uma 
notável evolução nos estudos e na capacidade humana de expressar seus próprios limites.

A cada limite almejado, mesmo no seu tempo ou espaço, é possível compreender a 
necessidade da busca na transformação social, ou seja, propiciar ao portador a mesma igualdade, 
respeitando seus limites de aceitação. A atividade física proporciona ao portador da Síndrome 
de Asperger, uma qualidade de vida superior àquela na qual ele se encontra. São perceptíveis 
em seu dia a dia as mudanças e transformações visíveis, tornando-o pessoa mais capaz de 
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realizar seus sonhos e conquistar tudo aquilo que almeja.
Tal síndrome possui uma grande comorbidade. Assim sendo, torna-se difícil para pais e 

professores conseguirem identificar a síndrome. Um profissional conhecedor das fragilidades da 
Síndrome de Asperger pode identificar com grande facilidade essa necessidade educacional.  O 
reconhecimento da pessoa deve ser feito pelo que ela é e não por aquilo que a sociedade gostaria 
que fosse. As pessoas com deficiência são primeiro e substancialmente pessoas e, segundo e 
acidentalmente, são diferentes. Assim, não se pode realizar um diagnóstico equivocado, deve-se 
primeiramente fazer um acompanhamento à criança, percebendo suas características próprias 
para então encaminhar para um correto diagnóstico.

Assim sendo, é recomendável ser adotado um método, ambiente extraclasse, onde o 
portador possa sentir-se desejado ao meio social, com acompanhamento de profissionais em 
excelência na área, proporcionando a igualdade humana perante todos, ou seja, desenvolvendo 
assim suas habilidades motoras e o convívio com as demais crianças e a interação no meio 
social.

A atividade física oportuniza a recuperação e o desenvolvimento com maior “rapidez”, 
facilitando as habilidades e a evolução do portador da síndrome. Os benefícios da atividade 
física são fundamentais, tanto na parte psíquica, motora, física, entre outras.

A qualidade de vida é o principal fator a ser avaliado, pois eleva o ser humano em sua 
totalidade.

Em determinados estudos, grandes estudiosos afirmam que determinadas personalidades 
da história possuíam traços da Síndrome de Asperger, como Isaac Newton, o compositor Mozart 
entre outros. Seres humanos geniais, que deixaram marcas na história da humanidade, na qual, 
realizaram proezas fantásticas, mesmo possuindo traços da síndrome.

Na verdade, a falta de conscientização afeta mais do que a própria síndrome, muitas vezes 
o descaso e a falta de esclarecimento sobre o assunto, é o que dificulta a percepção das pessoas 
que possuem alguém na família ou na sociedade com a síndrome.

Desenvolver a autoestima dessas pessoas é o início do equilíbrio entre aceitação e 
compreensão de que tal necessidade educacional.

Sabe-se que conciliar “equilíbrio” em todos os aspectos gera um desenvolvimento 
extraordinário na vida de cada pessoa, mas cabe a ela um enorme desempenho e força de 
vontade, tanto do educador, quanto do portador da síndrome. No entanto, somos seres capazes 
de transformações e, em especial, de renovação.

O estimulo é o fator marcante, para que tudo possa transcorrer de forma tranquila e eficaz, 
pois pessoas desmotivadas não progridem em seu desempenho, aceitando aquilo que a vida 
oferece, sem lutar por mudanças.

Sabe-se que há muita dificuldade dos educadores em perceber a síndrome, muitos ignoram 
a existência, talvez por comodidade, descaso, falta de vontade, entre outros. O que importa 
realmente é que os profissionais se emprenhem na ajuda constante em amenizar as necessidades 
dos portadores, que são tanto quanto importantes, fazendo parte de uma sociedade.

Cada pessoa possui sua própria história, muitas vezes, com habilidades incríveis, outras 
não. O importante é reconhecer o comportamento humano como algo normal e que tudo é 
possível naquele que crer.
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A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO ESPORTE: UM OLHAR A PARTIR DO MMA4

Noeli Demétrio5

Carolina Machado de Oliveira6

RESUMO
A elevação do tempo e do espaço na mídia concedidos a fatos relacionados a práticas esportivas faz surgir 
questionamentos acerca da intenção da mídia relativa a essa exposição. Os esportes vão se moldando pouco a 
pouco conforme os interesses dos meios de comunicação, e os atletas são transformados em mitos ou heróis 
e são os personagens principais desse espetáculo que visa principalmente à audiência e ao lucro. As notícias e 
comentários midiáticos moldam comportamentos desejáveis nos seres humanos, a fim de incentivar o consumo 
de tudo o que se deseja vender, e agora a “bola da vez” é justamente um esporte sem bola, trata-se da exaltação 
do MMA (Mixed Martial Arts). Pretendemos com esta revisão de literatura, refletir sobre a influência da mídia no 
esporte, principalmente a partir da propagação do MMA, assim como compreender a exaltação sem precedentes 
de um de seus principais lutadores. De forma preliminar, pode-se afirmar que trazer o MMA para uma discussão 
acadêmica se justifica pelo fato de ele não ser uma novidade em si, contudo, é novidade sim para a sociedade 
essa enxurrada de “informações” acerca desses combates em meios de comunicação de massa que historicamente 
privilegiaram a monocultura do futebol.As mídias atuam como ponto crucial na “descoberta” de novas modalidades 
esportivas e na inserção destes na lista dos preferidos das pessoas, assim como na construção de atletas heróis. A 
satisfação financeira dos mais variados canais de comunicação se reflete na notoriedade dada à luta de MMA, e no 
crescimento vertiginoso do tempo dedicado a ela, assim como no endeusamento de Anderson Silva.

Palavras-chave: Mídia. Esporte. MMA. Anderson Silva.

ABSTRACT
The risetime andmedia spacegiven tofacts related tosports practicesraisesquestions about theintentionof 
the mediaonthis exhibition. The sportswillgraduallyshaping upasthe interestsof the media, and athletes are 
transformed intomythsorheroes andare the main charactersof this showwhich aimsmainlythe audienceand 
profit. The newsmediaand commentsshapedesirable behaviorsin humans, in order to encouragethe consumption 
ofeverythingthey want tosell, and now the”flavor of the month” is theexaltation ofMMA(MixedMartialArts). We 
intend withthisliterature review, reflect onthe influence of mediain sport, mainly from thespread ofMMA, as well as 
understand theunprecedentedexaltationof one of hismainfighters. Preliminarily,it can be saidthat bringingMMAtoan 
academic discussionis justified becauseitis nota noveltyin itself, however, is newto societythisflood of”information” 
about thesebattlesinmediamass thathistoricallyfavored themonoculture of thesoccer.The mediaact askey pointin the 
“discovery” of news portsandinsertingthesein the people favorite list, as well as the construction ofathleticheroes. 
The financial satisfactionofvariouscommunication channelsis reflected in theprominencegiven to theMMA fight, 
and therapid growthoftime devotedto it, as well as thedeificationof AndersonSilva.

Key-words: Media, Sport, MMA, Anderson Silva.
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Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI.
5  Acadêmica da oitava fase do curso de Educação Física do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - UNIDAVI
6 Mestre em Educação pela FURB. Professora do curso de Educação Física do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
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INTRODUÇÃO

O interesse diário da mídia pelo esporte sinaliza a consolidação histórica de tal prática 
e uma procura sempre crescente da população mundial por esse fenômeno. O aumento 
considerável do número de praticantes de esportes no mundo e o surgimento ininterrupto de 
novas modalidades esportivas são evidências que o esporte, pela sua demasiada relevância 
social, vem tornando-se um dos mais importantes fenômenos deste século.

A elevação do tempo e do espaço na mídia concedidos a fatos relacionados a práticas 
esportivas indicam uma mudança de direção da utilização ideológico-política do esporte. Quanto 
mais a mídia oferece informações e conteúdos sobre determinados fatos, mais a sociedade vai 
aceitando e assumindo como verdadeiro. Isto pode explicar a aparente urgência e necessidade de 
se esportivizar o maior número de práticas corporais, pois o esporte tem maior valor comercial.

A ideia de “Pão e Circo” da política romana pode ser encontrada ressignificada no atual 
modelo de divulgação do esporte-espetáculo: enquanto os expectadores são induzidos a se 
emocionarem com casos e mais casos de atletas de origem humilde que obtiveram sucesso 
através do esporte, de forma irrefletida acabam comprando ideias e produtos que, de certa 
forma, os conduzem ao sentimento de pertencimento dessas conquistas, alienando-os, assim, 
da resolução de problemas reais e acalmando o desejo de mudanças realmente significativas.

Na esteira dessa manipulação, as características originais dos esportes vão sendo 
alteradas, ou seja, recebem o tratamento necessário para serem comercializados pelos meios de 
comunicação nas mais variadas formas que forem pertinentes, para gerarem audiência e lucro. 
Os esportes vão se moldando pouco a pouco conforme os interesses dos meios de comunicação, 
pois estes mudam suas regras, o tempo de duração, o número de jogadores e até sua história, 
comprometendo a essência e a filosofia que originalmente regeu cada uma das modalidades.

Nesse ínterim, os atletas são transformados em mitos ou heróis e são os personagens 
principais desse espetáculo. Suas vidas são transformadas em roteiros, tudo o que fazem ou 
dizem é pensado e moldado para ser apresentável e quando não o fazem a punição vem na 
forma de suspensão de contratos ou multas de cifras milionárias.

Dentro desse contexto, percebe-se que, a fim de incentivar o consumo de tudo o que se 
deseja vender, agora a “bola da vez” é justamente um esporte sem bola: trata-se da exaltação 
do MMA (MixedMartialArts). Isso pode explicar o fato de até pouco tempo atrás a maior parte 
dos canais televisivos de rede aberta ou de mídia impressa quase não ter pauta ou programas 
relacionados a lutas por considerá-las fora do padrão de “qualidade”. Atualmente basta ligar a 
televisão para perceber o súbito interesse por tudo o que se relaciona ao mundo das lutas. Desde 
uma matéria no programa de saúde falando dos benefícios da prática de lutas, passando por 
lutadores participando de propagandas publicitárias (de montadora de carros à rede bancária), 
até um reality show onde todos os participantes são lutadores brasileiros de MMA, chegando às 
mais diversas revistas, dos mais variados gêneros e em sua maioria estampadas com o herói do 
momento: o lutador Anderson Silva. 

A partir do exposto acima, o que este artigo pretende é refletir sobre a influência da mídia 
no esporte, principalmente a partir da propagação do MMA, tendo como objetivos específicos: 
compreender a hegemonia do fenômeno esporte dentro da cultura corporal; dissertar brevemente 
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sobre a história do MMA;refletir sobre a relação entre mídia e esporte a partir da propagação 
do MMA (em especial no que tange ao maior evento da atualidade neste setor, o UFC7), assim 
como compreender a exaltação sem precedentes de um de seus principais lutadores.

Para assegurar esta proposta utilizou-se uma pesquisa bibliográfica/exploratória, pois 
segundo Gil (2002, p.41) “estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 
com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses, [e] visa o 
aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições”. O material foi selecionado a partir de 
livros, artigos científicos e revistas especializadas segundo a pertinência de ambos em relação 
ao tema aqui discutido. Cabe pontuar, no que tange ao MMA, pouco material foi encontrado, na 
medida em que se trata de um tema pouco explorado até então pelo meio acadêmico. 

Assim, de forma preliminar, pode-se afirmar que trazer o MMA para uma discussão 
acadêmica se justifica pelo fato de ele não ser uma novidade em si, assim como os esportes de 
combate também não serem uma invenção ou descoberta recente, contudo, é novidade sim para 
a sociedade essa enxurrada de “informações” acerca desses combates em meios de comunicação 
de massa que historicamente privilegiaram a monocultura do futebol, ou seja, considerando que 
entre os esportes tidos como hegemônicos as lutas nunca foram tão acessadas.

Dessa forma, para melhor compreensão do texto, o mesmo foi dividido em quatro 
momentos além da introdução e considerações finais, a saber: a hegemonia do esporte na cultura 
corporal; a relação entre mídia e esporte; de vale tudo à MMA: as origens do UFC; Anderson 
Silva, TheSpider: a exaltação do atleta herói.
 
 
A HEGEMONIA DO ESPORTE NA CULTURA CORPORAL

 
Os vários significados atribuídos ao que hoje se denomina esporte foram construídos 

historicamente de acordo com as características da sociedade em meio a seus contextos sociais, 
econômicos, políticos e culturais. No que se refere ao esporte como uma atividade corporal de 
movimento com caráter competitivo (tal qual se tem hoje na sociedade), este surgiu no âmbito 
da cultura européia por volta do século XVIII expandindo-se para o mundo todo (BRACHT, 
2009).

Segundo Bracht (2009, p.13),

O esporte moderno resultou de um processo de modificação, poderíamos dizer, de 
esportivização de elementos da cultura corporal de movimento das classes populares 
inglesas, como os jogos populares, cujos exemplos mais citados são os inúmeros jogos 
com bola, e também, de elementos da cultura corporal de movimento da nobreza 
inglesa. Este processo inicia-se em meados do século XVIII e se intensifica no final 
do século XIX e início do XX.

7  UFC é a sigla utilizada para o evento mundial de MMA atualmente mais popular “UltimateFightingChampionship”. Mais informações sobre 
o evento serão abordadas no decorrer no estudo. 
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No seu desenvolvimento, o esporte assumiu características básicas, tais como: competição, 
rendimento físico-técnico, recordes, racionalização e cientificização do treinamento. 
Apresentando essas características, o fenômeno esportivo “tomou como de assalto o mundo 
da cultura corporal de movimento, tornando-se sua expressão hegemônica, ou seja, a cultura 
corporal de movimento esportivizou-se” (BRACHT, 2009, p.15).

Em relação à hegemonia Aple (apud NEIRA, 2008, p.124) argumenta que “a reprodução 
social não é um processo tranquilo e garantido. As pessoas precisam ser convencidas da 
desejabilidade e legitimidade dos arranjos sociais existentes”. Nesse aspecto, Bracht (2009) 
aponta que o processo de expansão do esporte nem sempre se deu sem oposição ou resistência. 
O autor cita o caso de resistência do movimento ginástico da classe trabalhadora alemã na 
passagem do século XIX que se recusava a incluir em suas atividades elementos considerados 
da cultura burguesa (Turnen). 

Contudo, o esporte avançou não só no tempo como em força política e ideológica, sendo 
até mesmo diferenciado conforme suas características preponderantes. O mesmo pode ser 
definido como sendo de “alto rendimento ou espetáculo” ou “enquanto atividade de lazer”, 
podendo figurar o esporte escolar nestas duas perspectivas (BRACHT, 2009).

A influência que o esporte de alto rendimento ou espetáculo exerce dentro da cultura 
corporal é nitidamente percebida (ou não) em terras brasileiras. De acordo com Kunz (2004), o 
Movimento Humano vem sendo adestrado pelos esportes nos moldes americanos ou europeus, 
ignorando veemente aquilo que é característico de cada região, estado ou país. Ainda segundo 
o autor, tem-se como consequência dessa influência, o gradativo desaparecimento de culturas 
tradicionais do movimento, pois estas estão sendo substituídas pelos esportes modernos, 
ao passo que quanto maior a infiltração, maior a suposta inquestionabilidade das atividades 
esportivas de competição.

Assumindo uma perspectiva de crítica, nesse sentido Daolio (2007) afirma que cultura é o 
principal conceito para Educação Física, porque todas as manifestações corporais humanas são 
geradas na dinâmica cultural, e passaram por todas as etapas da evolução até os dias de hoje, 
expressando-se de diversas formas e com significados próprios no contexto de grupos culturais 
específicos. É nessa esteira que, desde a década de 1980 – talvez até antes, mas preponderante e 
incisivamente é nesta época que o debate acerca disso se inaugura – muitos autores, estarrecidos 
com a utilização da Educação Física pelo sistema esportivo, inflamam calorosas críticas a este 
sistema baseado no binômio Esporte/Educação Física e advogam pela cultura corporal de 
movimento como objeto desta última.

Sobre o potencial do esporte Oliveira (2004, p.77) diz que:

Independente do ângulo do observador, a força do esporte é irresistível e, em 
alguns lugares, o seu conceito universalizou-se. Nos países de línguas germânicas, 
a partir de antigos modos de entender a Educação Física adotou-se o termo esporte 
generalizadamente, significando qualquer modalidade de exercício físico. A 
supervalorização do esporte pode, sem duvida, acarretar problemas incontroláveis. 
A colocação da Educação Física como sinônimo de esporte induz a concebê-la, 
essencialmente, como competição, e cria o recorde como objetivo fundamental. Essa 
tendência esportiva para a Educação Física atual reflete um mecanismo baseado nos 
interesses político-ideológico que caracterizam a nossa sociedade.     
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O esporte que inicialmente era apenas competição, usado para demonstrações de 
superioridade, agora é tratado como “esporte para todos’, o que abriu margem para grandes 
campanhas de valorização das práticas esportivas, reforçando muito o aumento da abrangência 
do renovado conceito esporte. A razão social do esporte, anteriormente atrofiada pelas próprias 
limitações do esporte de competição, cresceu muito em relevância, com isso passou a ser 
utilizado pelos canais de mídia (canais de televisão, jornais, revistas, rádio, internet) como meio 
de divulgação e comércio dos mais variados produtos (TUBINO,1992).

O consumo esportivo (seja participando no esporte ou assistindo a ele) é uma das funções 
de lazer mais difundidas da sociedade moderna. Ele invade todos os aspectos da vida humana 
e possui apelo mundial. De fato o esporte atinge pessoas de todas as idades, atravessando as 
fronteiras culturais e nacionais. As tendências globais de maior riqueza pessoal, estilos de 
vida mais sedentários e mecanização resultaram em uma maior dependência e importância 
das atividades esportivas e de lazer no dia a dia(ARNAUDON, 1993 apud MORGAN, 2008). 
Ao encontro dessa tendência, percebe-se o interesse constante da mídia em torno do conteúdo 
hegemônico da Educação Física e é da relação entre a mídia e o esporte que o próximo tópico 
se deterá mais detalhadamente. 

A RELAÇÃO ENTRE MÍDIA E ESPORTE

A mídia tem o papel de informar, e segundo Briggs (2004), o verbo “informar”, derivado 
do latim, originalmente significava em inglês e francês, não somente relatar fatos, o que poderia 
ser incriminador, mas “formar a mente”. A importância da informação já era claramente 
apreciada em alguns círculos (políticos e científicos) no século XVII, mas foi ressaltada ainda 
mais na sociedade comercial e industrial do século XIX, ao mesmo tempo em que as noções de 
velocidade e distância sofreram transformações.

O esporte e a mídia formam uma poderosa combinação de força e com isso influenciam 
muito na escolha dos esportes e modalidades praticadas e produtos consumidos pelas pessoas. 
Tamanha é a influência da mídia que através do apelo dela (em favor dela também) muitas decisões 
tomadas por um técnico ou por um clube são colocadas de tal modo que o comportamento dos 
torcedores influencia diretamente na tomada de decisões administrativas, isto em favor de uma 
espetacularização mais acertada. 

Para Veeck (1962, apud MORGAN, 2008, p.20) “o esporte é carregado de emoção em 
que as pessoas rememoram os acontecimentos passados e anseiam pelo que está por vir.” Ele 
ainda acrescenta,“essa expectativa e a incapacidade dos espectadores de influenciar e prever o 
resultado são alguns dos motivos pelos quais as emoções podem ser tão intensas em um evento 
esportivo.”

Brohm, Perelman e Vassort (2004, p.1) denominam de “pandemia esportiva” a extensão 
da esfera de influência do esporte no interior da vida das pessoas. De acordo com os autores, 
“o espaço público, reduzido a uma tela de sonho televisionado, está saturado de esporte, a tal 
ponto de comprometimento que a política, por exemplo, é considerada, também ela, como um 
esporte”. De forma dura, chamam de tifo esportivo essa facilidade do esporte em conseguir 
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“contaminar as consciências com uma velocidade incrível, fazendo de cada indivíduo um 
torcedor em potencial”.

Dessa relação entre mídia e esporte, Rúbio (2002, p.130) assevera que:

uma das justificativas para o esporte usufruir da condição de um dosprincipais 
fenômenos culturais da atualidade reside no fato dele congregar valores de sua 
gênese como o elemento integrador mente-corpo e a função pedagógica praticada 
na “Paidéia”, na Grécia Helênica, como por outro lado a sua porção competitiva se 
integra perfeitamente à condição pós-moderna, justificada pela relação de dependência 
estabelecida com os meios de comunicação de massa e o consequente ajustamento de 
sua prática em função das exigências e necessidades desses meios. A transformação 
do papel social do atleta e da organização da instituição esportiva como um todo 
vem possivelmente satisfazer ao conjunto de novos valores esportivos, aos quais 
denominamos pós-Olimpismo, onde o amadorismo é abolido do conjunto de ideais 
e o “fair-play” é adequado à necessidade de convivência com patrocinadores, espaço 
comercial e novas regulamentações.
 

O desenvolvimento das funções políticas e econômicas do esporte é intensificado pela 
reportagem esportiva. É por meio da popularidade dos astros esportivos, da constante recepção 
de informações e imagens sobre o esporte, e da combinação do sucesso com a imagem do 
produto, que o esporte torna-se interessante para a indústria midiática (WEIS, 1986 apud 
BETTI, 1997).Por esses motivos que Betti (1997) diz que a expressão “esporte espetáculo” 
parece ser a mais apropriada para designar a forma assumida pelo esporte em nossa sociedade. 

Na opinião de alguns autores, o esporte atual é essencialmente um discurso sobre a imprensa 
esportiva, pois os jornalistas são capazes de influenciar as ações dos atletas e espectadores 
mediante o uso da linguagem. A mídia gera uma nova hierarquia de valores, determina em 
grande medida a atitude do consumidor e tem grande efeito na prática do esporte em si (DIGEL 
s/d apud BETTI, 1997, p.37). 

A audiência alcançada e os futuros lucros que a mesma pode proporcionar, segundo 
Nasário (2009, p.70), não se dá unicamente por meio da exibição em si e sim, por todo um 
aparato criado em torno da transmissão.

São varias as táticas utilizadas para chamar a atenção e para conquistar os ouvintes, 
telespectadores e leitores das mídias esportivas. Estas sustentam a ideia de que as 
atividades de competição trazem muitos benefícios e que o esporte promove inclusão 
social. [...] Estas questões comerciais que envolvem as transmissões fazem parte de 
uma rede complexa de relações. A primeira maneira de e se mensurar esta questão 
é a audiência. Os patrocinadores, sabendo que um jogo ou um campeonato muito 
importante será exibido, sabem que a audiência será alta e procuram comprar os 
espaços de publicidade dispostos. Assim, os patrocinadores entendem que podem 
obter lucros vendendo suas marcas por meio das transmissões [...]. A audiência não é 
conquistada apenas pelo campeonato esportivo, mas também pela maneira, pela forma 
com que é difundido. Aí é que entra o show, a alucinação, o delírio nas transmissões 
esportivas, conquistando a audiência dos consumidores compulsivos de imagens, 
sons e marcas.



47Revista Caminhos, On-line, “Saúde”, Rio do Sul, a. 4 n. 7, p. 41-54, jul./set. 2013

A respeito da influência decisiva da mídia sobre o interesse esportivo Tubino (1993, 
p.137) diz que “como a mídia somente procura o espetáculo e um retorno financeiro para suas 
ações, ela buscará sempre o interesse popular que conduz à segurança de sua ação”. E é nesse 
sentido que se percebe o novo direcionamento das transmissões televisivas, hegemonicamente 
voltadas ao futebol ainda, mas abrindo espaços diferenciados para transmitir aos consumidores 
informações sobre os combates do antigo “vale tudo”, agora reestruturado e com o nome de 
MMA (Mixed MartialArts).

DE VALE TUDO À MMA: AS ORIGENS DO UFC

Manifestações de combates entre dois adversários na forma de luta, já são encontradas 
na história desde os tempos mais remotos, tanto em textos míticos quanto em documentos 
históricos. Tal situação pode ser ilustrada na briga bíblica entre Cain e Abel, por exemplo. Além 
desse e de tantos outros exemplos clássicos, tais combates eram frequentes também no Egito 
dos Faraós, na Índia Antiga e na Grécia, não como batalhas voltadas para a defesa ou conquista 
de bens materiais/políticos como atualmente, mas sim como ritos de passagem (DIFOLCO 
apud ALVAREZ, 2012).

Às portas do século XXI, muitos eram os relatos de brigas e combates em lugares ermos, 
fechados ou mesmo à luz do dia, sendo os lutadores motivados por rivalidades de modalidades 
ou apenas pelo desejo visceral de desafiar (AWI, 2012).

Contudo, apesar do caráter ancestral da atividade lúdica da luta, Alvarez (2012, p.14) alerta 
que “não podemos nos esquecer de que o formato que conhecemos hoje como MMA passou 
por uma série de “filtros” e restrições com o objetivo de modelar-se aos valores normativos das 
sociedades capitalistas contemporâneas”.

Inicialmente, pode-se afirmar que o combate denominado hoje de MMA (MixedMartialArts) 
foi desenvolvido pela rivalidade entre lutadores de diferentes modalidades, motivado 
principalmente pela incansável busca da família Gracie em provar a superioridade do Jiu-Jítsu 
em relação às outras lutas.

Sucessor em linha direta do antigo “Vale-Tudo” promovido em terras brasileiras pela 
família Gracie nos idos de 1920, o MMA atual é fruto de uma trajetória de altos e baixos, 
em alguns momentos mais “subterrânea” e, em outros, recebendo grande atenção por 
parte das mídias. A criação do UFC – The Ultimate Fighting Championship, no ano 
de 1993, é considerado um marco para este esporte/espetáculo. Inicialmente, o UFC 
era um torneio que buscava promover lutas entre atletas oriundos de diferentes escolas 
marciais e fora inicialmente pensado como espetáculo a ser veiculado em TV fechada 
nos EUA(ALVAREZ, 2012, p. 03).

Antes de se tornar a sensação do momento o MMA beirou a marginalidade. Proibido 
em diversas cidades e em diferentes épocas, foi comparado a uma rinha humana e sobreviveu 
durante anos apenas com as proibições básicas de uma “luta honrada”, como mordidas, dedo 
no olho e puxão de cabelo, sendo que em muitos combates tais regras eram ignoradas devido 
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ao ímpeto desenfreado de seus lutadores na busca pela vitória a qualquer custo (AWI, 2012).
Conforme mencionado anteriormente, a popularização de desafios entre lutadores de artes 

marciais distintas deve-se em muito ao incansável empenho da família Gracie em promover 
combates combinados (lutas casadas) ou não, cujo objetivo maior consistia em provar a 
supremacia do Jiu-Jítsu perante as demais artes marciais. A intenção da família, principalmente 
representada na figura de Carlos, filho mais velho do patriarca Gastão Gracie, era vender a ideia 
de que o Jiu-Jítsu era a luta mais eficiente do mundo. O primeiro combate sistematizado de 
“Vale-Tudo”, com ingressos pagos, realizado por Carlos ocorreu em julho de 1931, no campo 
do Botafogo, colocando em duelo os alunos da Academia Gracie e os capoeiras da Marinha 
(GRACIE, 2008). 

Lutas entre diferentes modalidades já eram observadas nos estádios do Botafogo e do 
Fluminense, por exemplo, entre boxeadores e lutadores de lutas livres, mas essas lutas eram 
combinadas no sentido teatral e o público deveria acreditar que tudo era real (destaque para 
o nome dos lutadores “Homem Montanha”, “Lutador Misterioso”, “Lutador Mascarado”). O 
que justamente Carlos não queria era envolver o nome da família em lutas “marmeladas” como 
dizia ele (GRACIE, 2008).

Carlos desconfiava da autenticidade dessas lutas e não queria que os Gracie fossem 
associados a marmeladas; qualquer dúvida que pairasse sobre a veracidade dos 
combates de que ele e seus irmãos participavam era recebida como uma ofensa 
pessoal. Lutas sem regras, de mão limpa, valendo pontapé, cabeçada e soco na cara, 
entre outras agressões, só existiam nas desavenças de rua. Foi Carlos Gracie, no 
combate contra o capoeira Samuel, quem introduziu na capital federal, e talvez no 
país, essa modalidade de luta em que valia tudo (GRACIE, 2008, p.80).

Assim, nada contribuiu mais para a popularização do Jiu-Jítsu do que a incrível capacidade 
da família Gracie de vendê-lo como arte marcial mais eficiente do mundo. Carlos foi o primeiro 
a perceber que, para isso, precisaria encontrar “inimigos”, representantes de outras modalidades 
que estivessem dispostos a testá-las diante do Jiu-Jítsu. Já naquela época, Carlos percebia que 
sua missão seria facilitada pelos jornais, que na época funcionavam como uma arena de debate 
para divergências pessoais.  Dizia ele em um anúncio “Se você que ter uma costela partida ou 
um braço quebrado, venha procurar Carlos Gracie a qualquer hora do dia ou da noite”. Tudo 
ficou mais simples quando o proprietário dos jornais O Globo e A Noite, o jornalista Roberto 
Marinho, foi apresentado à família, vindo a se tornar aluno e um dos maiores entusiastas do 
Jiu-Jítsu. As coberturas que suas publicações faziam do vale-tudo foram fundamentais na 
popularização do esporte (AWI, 2012).

  Então, se nos primórdios do Vale-Tudo, os praticantes de qualquer modalidade poderiam 
subir no ringue e demonstrar sua arte, com o tempo os lutadores perceberam a necessidade de 
dominar os mais variados estilos de luta para aumentar as chances de êxito nos combates. No 
início da década de 1990, Rorion Gracie (filho de Hélio Gracie e sobrinho e Carlos Gracie) 
formatou o hoje conhecido UFC, contrariando a filosofia da família Gracie. Ele queria algo 
além de apenas demonstrar a “supremacia do Jiu-Jítsu”, como também transformar o evento em 
um formato rentável financeiramente. 

O publicitário californiano Art Davie e Rorion abriram a War of the Words Promotions 
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(Guerra dos Mundos Promoções) e se associaram à empresa SEG, porém o recurso financeiro 
para realização do evento foi arrecadado com os próprios alunos de Rorion. Foi o discípulo, 
roteirista e diretor de cinema John Milius quem desenhou o octógono que é até hoje utilizado e 
patenteado pelo UFC (AWI, 2012).

Segundo Awi (2012, p.96) “no dia 12 de novembro de 1993, uma noite gelada de sexta-
feira, a McNichols Sports Arena recebeu 3.500 pessoas, um público razoável composto pela 
classe trabalhadora branca, praticantes de artes marciais e curiosos em geral”. Esperava-se 
vender a luta para, no máximo, quarenta mil lares, contudo o UFC 1 chegou à casa de 86 
mil famílias americanas. Como cada uma delas havia pago U$$14,95, o faturamento foi de 
quase U$$1,3 milhões. Já na semana seguinte, a conhecida revista Forbespublicou uma matéria 
chamando o Ultimate Fighting Championship de “a franquia de pay-per-view com a melhor 
estréia da TV americana”. O UFC 1 tinha superado as expectativas (AWI, 2012).

Apesar do relativo sucesso inicial, o UFC começa entrar em declínio, principalmente por 
razões políticas, e as transmissões são banidas em diversos estados americanos. Assim, com o 
objetivo de se tornar mais aceito e suave, o UFC passa por uma série de reformulações com o 
intuito de atenuar sua violência e distanciar-se da imagem de rinha humana. E “para tanto, em 
2001, um conjunto de 31 regras – sob o título de UnifiedRulesofMMA - é aprovado perante a 
Comissão Atlética de Nevada, nos EUA, o que, teoricamente, elevou o MMA à categoria de 
esporte” (ALVAREZ, 2012, p. 3).

Para Rorion o UFC era briga de verdade senda televisionada, mas para o SEG era preciso 
estipular tempo e modificar algumas regras para que o evento se tornasse um show de TV sobre 
briga, esses foram os motivos que levaram Rorion a vender sua parte no UFC em um momento 
que o evento estava crescendo (AWI, 2012). 

O UFC contribuiu significativamente para a disseminação do MMA, mas o evento que 
realmente lançou esse tipo de esporte ao mundo não era dos Estados Unidos e sim do Japão. 
Um dos mais importantes torneios de Vale-Tudo do mundo foi o PrideFightingChampionship 
disputado no Japão a partir de 1997 e idealizado por japoneses. Esse foi o primeiro evento de 
MMA a encontrar o equilíbrio certo entre entretenimento, negócio e esporte de alto desempenho. 
O evento conseguia reunir uma demonstração, de que talvez nenhum outro povo soubesse 
tão bem explorar, entre o moderno e o milenar. Antes das lutas, o público se distraía com 
apresentações e espetáculos, em uma menção ao Japão antigo e contemporâneo (AWI, 2012).

No início dos anos 2000, o Pride já era transmitido para quarenta países, inclusive para o 
Brasil. Seus admiradores e organizadores tratavam o UFC como um evento de segunda classe.  
Num primeiro momento, nem todos perceberam que a explosão do vale-tudo no Japão estava 
diretamente associada ao declínio do torneio criado por Rorion Gracie. Entre os principais 
lutadores que compunham o card, os brasileiros já tinham posição de destaque, sendo muitos 
realmente idolatrados no Japão, caso dos lutadores Wanderlei Silva e Rodrigo Nogueira (o 
Minotauro), entre inúmeros outros. Importante mencionar que os brasileiros que eram ídolos 
no Japão, facilmente passavam despercebidos aqui no Brasil, sendo reconhecidos por uma 
minoria, simpatizantes e praticantes de lutas e artes marciais, que acompanhava os combates 
em canal de TV por assinatura. 

O Pride começou a cair em ruínas quando o nome do evento foi associado à máfia japonesa 
(escândalo Pride-Yakusa), embora os empresários japoneses negassem até o fim. O fato é que 
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as suspeitas culminaram com a venda do evento para os irmãos Fertitta, em março de 2007 pelo 
valor de 70 milhões de dólares (AWI, 2012). 

Os compradores do Pride eram/ são os atuais administradores do UFC em parceria com 
o ex-boxeador Dana White. Pouco tempo depois de comprarem o evento, os empresários 
fecharam a empresa do Pride em outubro de 2007 e ficaram com os lutadores desempregados 
para lutarem no UFC. Rodrigo Minotauro, disputando na Categoria Pesado, foi o primeiro 
lutador a levantar o cinturão do Pride e do UFC ao derrotar Tim Sylvia. No evento seguinte 
Anderson Silva confirmou o título na categoria médio ao derrotar Dan Henderson.

O declínio do Pride e a criação do programa de televisão The Ultimate Fighter (no 
formato Reality Show) foram fundamentais para o triunfal retorno do UFC. Os irmãos Fertitta e 
Dana White assumiram um evento malvisto, dependente de liminares de justiça para acontecer 
e o transformaram em um show. Além de regulamentarem o esporte nos Estados Unidos, 
conseguiram entender o que o público queria ver e consumir (AWI, 2012).

[...] transformaram os embates entre eles em entretenimento de massa. Produzem 
cerca de trinta eventos ao vivo por ano e expõem sua marca em produtos de, ginástica 
roupas, videogames, bonecos, DVDs, cartão de crédito, livros e revistas. Compraram 
um torneio decadente por U$$2 milhões e hoje não vendem por menos de U$$1,3 
bilhão, valor estimado da marca UFC em 2009, segundo a revista de negócio Forbes. 
Em entrevista dada ao jornal americano USA Todayem 2011, Mike Ozanian, editor-
executivo da revista, estimou que o evento fatura anualmente  em torno de U$$300 
milhões. Uma enquete promovida pela empresa de materiais esportivos Turnkey 
Sports, que ouviu 110 executivos, apontou o UFC como a marca esportiva mais valiosa 
dos Estados Unidos, à frente da NFL (futebol americano) e da NBA (basquete), por 
exemplo. Seus eventos chegam pela televisão à seiscentos milhões de lares em 145 
países e 22 idiomas (AWI, 2012, p.21)

Embora os lutadores brasileiros continuassem com sua hegemonia e prestígio nos Estados 
Unidos, o MMA americano foi um duro golpe nas equipes de Vale-Tudo, principalmente a BTT 
(Brazilian Top Team, de atletas como Minotauro e Anderson Silva) e a Chute Boxe (de Wanderlei 
Silva). O modelo de equipes estimulado no Japão era inviável no formato do UFC. Neste, as 
negociações passaram a ser individuais, as comissões técnicas passaram a ser compostas de 
professores de diferentes lugares do mundo, e com o UFC, novos elementos foram lançados 
para agravar as divergências. A BTT e a Chute Boxe perderam o protagonismo do Pride, mas 
continuam a revelar grandes lutadores. Wanderlei foi a primeiro a deixar a sua equipe Chute 
Boxe, assim como depois fizeram os irmãos Nogueira (Minotauro e Minotouro) deixando a 
BTT (AWI, 2012). No UFC os lutadores são os grandes protagonistas e na atualidade, destaque 
para o mais famoso deles: Anderson Silva, TheSpider.

ANDERSON SILVA, THE SPIDER: A EXALTAÇÃO DO ATLETA HERÓI

A civilização moderna promove uma desnaturação do corpo que, no caso da cultura física, 
é agravada pela mitologia do esporte e o culto do herói olímpico, organizado com a colaboração 
da mídia. O interesse é transferido para um corpo idealizado, e não para o próprio corpo. Assim, 
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o “esportista” é um apaixonado que se contenta em participar pela pessoa interposta de seus 
ídolos. Nesse contexto, a transmissão das atividades esportivas não tem relação com a prática 
real da cultura física, mas pretende dar a ilusão que sim (GUSDORFQUE,1982 apud BETTI, 
1997).

Na obra Ilíada, de Homero, encontramos explicações das funções políticas e sociais da 
figura do guerreiro. Herold Júnior explica:

[...] numa vida regida por valores eminentemente coletivos, onde a vida e a morte 
dependiam da força guerreira, podemos dizer que tanto as qualidades psicológicas, 
quanto as necessidades corporais, eram pensadas para atender a esses valores. No 
que diz respeito à coragem e ao medo, o ímpeto para a luta, a vontade para matar o 
adversário era ladeada pela crítica voraz à fuga e ao medo de ser ferido em combate. 
No que tange ao corpo, podemos sentir a forma como ele era visto em dois momentos: 
primeiro, na exaltação das qualidades físicas dos heróis que, ao defenderem com 
destreza sua pátria, eram com orgulho elogiados pelos demais, e, também, na forma 
com que as cenas de morte ou de dor eram narradas (HEROLD JÚNIOR, 2008, p.35).

O sucesso e a importância do Pride na popularização e na evolução do vale-tudo mundial 
se explicam também depois de compreendido o papel do lutador na sociedade japonesa. No 
Japão antigo, os samurais pertenciam a uma casta de guerreiros nobres, respeitados e temidos 
por reis e por plebeus. A decadência deles a partir da Revolução Meiji (revolução política, 
econômica e social), no século XIX, não afetou a veneração dos japoneses por esses indivíduos 
tão destemidos. Veneração esta transferida para as artes marciais em sua concepção moderna. 
Os mais proeminentes continuaram sendo idolatrados, como parte de uma classe superior, quase 
como semideuses (AWI, 2012).

No que tange aos combates de MMA, os lutadores, enquanto participantes deste ritual 
de vida e morte, ora vivendo (ganhando) ora morrendo (sendo derrotados), são os “avatares 
sagrados” desse ritual, em que não apenas são eles como indivíduos que lá estão postos, mas sim 
como representantes de um espírito neles depositado. Assim, como muito bem lembra Alvarez 
(20012, p.13) “não podemos nos esquecer de que as telas e monitores de forma geral não são 
apenas emissores visuais, mas sim instrumentos que permitem uma ligação talvez muito mais 
tátil, mais sensível entre o receptor e a transmissão”. E é dessa ligação que a celebridade, no 
caso aqui a esportiva, é ressignificada, na medida em que o sucesso em uma determinada área 
pode ser explorado e manipulado para “ser mais” do que isso.

Kellner (2004, p.06) contribui nesse sentido ao pontuar que: 

A celebridade também é produzida e manipulada no mundo do espetáculo. As 
celebridades são os ícones da cultura da mídia, os deuses e deusas da vida cotidiana. 
Para alguém se tornar uma celebridade é preciso ser reconhecido como uma estrela 
no campo do espetáculo, quer seja no esporte, no entretenimento ou na política. As 
celebridades têm seus assessores e articuladores para assegurar que suas imagens 
continuem a ser vistas e notadas de forma positiva pelo público. Exatamente como 
as marcas das empresas, as celebridades se tornam marcas para vender seus produtos 
(...). Na cultura da mídia, entretanto, as celebridades estão sempre sujeitas a escândalos 
e, por isso, devem contar com uma equipe de relações públicas para administrar a 
renda de seus espetáculos e assegurar a seus clientes a manutenção de uma grande 
notoriedade e a projeção de uma imagem positiva. É claro que, dentro dos limites, 
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aquilo que é “ruim” e as transgressões também vendem, de forma que o espetáculo 
sempre contém os dramas de celebridades que atraem a atenção do público e até 
podem caracterizar um período inteiro.

Anderson Silva, 36 anos, é, sem dúvida, o atual lutador número 1 do UFC. Campeão da 
categoria médio, o brasileiro está invicto há 17 combates(sua última derrota ocorreu porque deu 
um golpe irregular), sendo que no torneio UFC está invicto8. Em matéria publicada na Revista 
Veja, o presidente do UFC afirma: “É o maior da história”. Ainda na revista é possível encontrar 
uma descrição para o ídolo do UFC “nascido em São Paulo e criado em Curitiba pelos tios, a 
quem chama de pais, Anderson é o avesso do que se espera de um homem que vive de bater 
(muito) e apanhar (pouco)” (NASCIMENTO; CORREIA, 2012).

Sobre a utilização da imagem do lutador em diversos meios de comunicação, o próprio 
Anderson Silva, em sua biografia, fala da preparação para os combates e de seus compromissos 
além do octógono:

Na semana da luta, a intensidade cresce. Não me refiro apenas aos treinos. É preciso 
estar mentalmente focado no combate. Engana-se quem pensa que o trabalho de 
um lutador se resume ao octógono. Ou quem imagina que depois de um combate 
os meses seguintes são de férias. Há dezenas de ações com a mídia e participações 
em campanhas publicitárias para os patrocinadores. Dias antes da luta acontecem o 
treino aberto, as entrevistas, os compromissos do UFC. É algo a que estou acostumado 
desde os tempos do Pride. Meus amigos se espantam quando dão de cara com fotos 
minhas em capas de revistas, apontado como “homem do ano”, dando orientações de 
autoajuda ou dicas de investimentos financeiros. Ou mesmo quando me vêem na TV 
em programas de auditório, ou num videoclipe, ou numa participação relâmpago em 
telenovela (SILVA, 2012, p.145).

 Anderson Silva é o garoto propaganda de um esporte que, apesar de ainda causar certa 
desconfiança, se revelou um potente produto comercial e, para tal função, é dia a dia cultuado 
e colocado no posto de gladiador do século XXI numa alusão carregada de significados aos 
guerreiros medievais. 

O magnetismo das lutas que favorece a fama dos lutadores impõe uma condição mítica a 
uma parcela dos atletas contemporâneos.  O discurso e a prática das lutas que já foram divinos 
assumiram caráter mercantil e ideológico. A projeção de grande parcela da população reside na 
possibilidade de realizações semelhantes às dos lutadores apresentadas pela mídia.

CONSIDERAÇõES FINAIS

O crescimento exponencial da importância dada pela mídia aos esportes de lutas é 
impulsionado pelo alto rendimento de dividendos decorrentes do comércio de tudo o que se 

8 Dados disponíveis no site oficial do evento: http://br.ufc.com/fighter/anderson-Silva
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relaciona a elas. 
A cultura imagética multimídia molda consumidores ávidos por adquirir produtos dados 

como os melhores, ou seja, as pessoas são influenciadas a escolher sempre o que a mídia exalta, 
cuja intenção consiste em obter retornos financeiros cada vez maiores, sem levar em conta a real 
necessidade dos consumidores. 

O MMA não é uma novidade, mas a mídia percebendo seu potencial financeiro o explora 
como se fosse. Esse comportamento é entendido como uma intenção planejada de criar 
potenciais consumidores de um novo produto. Para assegurar o consumo por parte das pessoas 
a mídia cria personagens com auras de heróis e o lutador Anderson Silva é um exemplo dessa 
roda de consumo à qual os consumidores são envolvidos sutilmente. Ainda que o lutador de fato 
seja destaque no meio em que compete, isso não quer dizer que ele deva ser tratado como herói 
pelo simples fato de ser campeão de um determinado evento de um esporte específico. 

A mídia vive de fabricar mitos efêmeros, que são endeusados enquanto servem aos seus 
propósitos, quando não geram mais retorno financeiro são trocados e eleitos novos.

A atuação da mídia no campo da cultura corporal de movimento é crescente, além de 
decisiva na construção de novos significados e novas modalidades de entretenimento e consumo. 
O investimento do público em relação a determinado esporte vem decorrente do quanto ele está 
envolvido e apaixonado.

Pode-se afirmar que as mídias atuam como ponto crucial na “descoberta” de novas 
modalidades esportivas e na inserção destas na lista dos preferidos das pessoas. A satisfação 
financeira dos mais variados canais de comunicação se reflete na notoriedade dada à luta de 
MMA, e no crescimento vertiginoso do tempo dedicado a ela.

Por fim, é oportuno pontuar que ao elaborar esta pesquisa não tivemos a pretensão de 
elucidar todas as questões que podem derivar desta temática ou de encerrar a discussão acerca 
da influência da mídia no esporte, mas sim instigar novos estudos com vistas a ampliar o número 
de trabalhos acadêmicos sobre o referido tema, uma vez que o esporte continua historicamente 
e hegemonicamente como o centro da cultura corporal, e por sua vez, da Educação Física.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL:CONSTRUÇÃO DE UM PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO 
DE ENSINO-APRENDIZAGEM COM BASE EM COMPETÊNCIAS9
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Profº  Me. Pedro Paulo Mendes Sbissa11

RESUMO
Frente à complexidade dos processos avaliativos para crianças, adolescentes e jovens-adultos com deficiência 
intelectual, objetiva-se neste estudo uma maior reflexão, bem como uma compreensão a respeito da avaliação, 
especificamente nas instituições que atendem sujeitos com Necessidades Educativas Especiais (NEE). O presente 
trabalho foi delineado em torno do formato de pesquisa qualitativa. Participaram desta pesquisa, cinco alunos 
matriculados em uma escola de amparo a alunos com NEE. Destes, três possuem o diagnóstico de deficiência 
intelectual leve e moderado e dois possuem o diagnóstico de Síndrome de Down e Síndrome de X-Frágil, ambos 
com deficiência intelectual leve à moderada associada. A idade dos sujeitos é entre 21 e 36 anos. Ambos estudam 
na mesma sala a qual é denominada de Oficina Protegida Terapêutica. A família e o corpo docente da escola 
participaram de forma direta durante o processo. Os resultados obtidos indicaram que os professores por meio desta 
pesquisa perceberam a necessidade de deixar os alunos mais independentes no contexto escolar. Identificaram-
se, nos cinco sujeitos avaliados, competências relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, 
compreenderam-se, por meio das competências verificadas, formas significativas de intervenção. 

Palavras-chave: Educação especial. Processo de ensino-aprendizagem. Avaliação por competências. 

ABSTRACT 
Considering the complexity of the evaluation process for children, adolescents and young adults with intellectual 
disabilities, the objective of this study further reflection and understanding about the assessment, specifically in the 
institutions that serve individuals with Special Educational Needs (SEN). The present study was designed around 
the shape of qualitative research. Participated in this study, five students enrolled in a school to support pupils 
with SEN. Of these, three had a diagnosis of mild and moderate intellectual disabilities and two have a diagnosis 
of Down syndrome and Fragile X syndrome, both with mild to moderate intellectual disability associated. The 
subject age is between 21-36 years. Both studying in the same room, which is called Protected Therapy Workshop. 
The family and school faculty participated directly in the process. The results indicated that through this research 
teachers realized the need to make students more independent in the school context. It was identified in five 
subjects assessed skills related to the teaching-learning process. Thus, it was understood by the powers found 
significant forms of intervention.

Keywords: Special Educations, teaching-learning, evaluation skills.

INTRODUÇÃO

 Neste artigo, serão apresentadas reflexões acerca do processo de ensino-aprendizagem 

9  Trabalho de estágio específico na modalidade Psicologia Educacional, do curso de Psicologia – UNIDAVI (Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí), supervisionado pelo Profº Msc. Pedro Paulo Mendes Sbis
10  Graduada em Psicologia - UNIDAVI (Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí) (2013).  Aluna do curso de 
Especialização em Avaliação Psicológica – Faculdade Celler – Florianópolis. E-mail: laise.psicologia@gmail.com
11   Graduado em Psicologia pela Universidade do Vale do Itajaí (2003) e mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(2010). Professor, Pesquisador e Coordenador do Curso de Psicologia no Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
– UNIDAVI. E-mail: Pedro@unidavi.edu.br
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voltado para o atendimento de alunos com deficiência intelectual. O aluno com NEE tem 
dificuldade em construir conhecimento como os demais alunos, como também de demonstrar sua 
capacidade cognitiva (GOMES, et. al. 2007). Conforme Vygotsky (1989), o desenvolvimento 
do deficiente intelectual não difere do desenvolvimento dos demais indivíduos. A base biológica 
constitui a base inicial do desenvolvimento das capacidades psíquicas, tais como a atenção, 
a percepção, memória, raciocínio, entre outras capacidades. Para o autor, o desenvolvimento 
dessas capacidades só será possível se o sujeito interagir com o meio social (Vygotsky, 1989). 

Os objetivos de ensino-aprendizagem do portador de deficiência intelectual são os 
mesmos dos demais, o que difere são os procedimentos diferenciados que o professor terá que 
elaborar. Segundo Góes (2002), é significativo que o professor, ao trabalhar com o sujeito com 
deficiência, privilegie também as potencialidades. Cabe salientar que estudos da neurociência 
apontam para a possibilidade de identificação da parte do cérebro comprometida e, através desse 
conhecimento, buscar a estimulação direta ou indireta da mesma.  Dessa forma, a estimulação 
cognitiva é elemento central dentro do processo de desenvolvimento do ensino e aprendizagem 
possibilitando a recuperação de habilidades cognitivas deficitárias (KOLB; WHISHAN, 2002).

Avaliar faz parte do processo de conhecer e pressupõe ter conhecimento sobre as variáveis 
que constituem o fenômeno psicológico (CRUZ et. al., 2003). Contudo, a avaliação das 
competências é um processo que busca auxiliar na estruturação de uma visão mais objetiva do 
potencial de cada aluno, buscando a transformação, isto é, avaliar para aprender, para superar 
fraquezas, para fortalecer e desenvolver potenciais de mudança (GREGUI, 2010). Por meio da 
avaliação, pode-se pensar em atuações e intervenções ante os alunos avaliados, bem como o 
possível esclarecimento das famílias e dos professores que podem, dessa forma, ser inseridos 
positivamente no processo de aprendizagem, possibilitando assim uma melhor qualidade de 
vida e melhor desempenho escolar.  

A avaliação das competências consiste em enumerar o conjunto de habilidades que o 
aluno possui nas diversas áreas curriculares. Tal avaliação objetiva servir para saber o que o 
aluno é capaz de realizar com relação aos conteúdos de ensino-aprendizagem. Assim sendo, este 
trabalho apresenta uma possibilidade de construção de um protocolo de avaliação de ensino-
aprendizagem com base em competências.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Abordar sobre o contexto da educação especial é uma tarefa que demanda entender sobre 
o direito à formação e ao desenvolvimento humano, como um processo de apropriação dos 
saberes, conhecimentos, valores, culturas, entre outros. A educação especial passou a exercer um 
papel importante especificamente a partir do século XIX. Essas escolas não foram constituídas 
para segregar pessoas com deficiência, mas sim para dar a oportunidade de ensino a essas 
pessoas. Portanto, a escola especial, em geral nominada como Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE) fornece um espaço no qual todos os indivíduos com deficiências 
intelectuais, possam ter acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento de ensino-aprendizagem. 
Tal educação é também responsável pela socialização, ou seja, possibilita aos sujeitos uma 



57Revista Caminhos, On-line, “Saúde”, Rio do Sul, a. 4 n. 7, p. 55-69, jul./set. 2013

qualidade de vida em sociedade, tendo um caráter cultural acentuado, viabilizando a integração 
do indivíduo com o meio (BEYER, 2005). 

Com relação ao exposto, Glat (1998) descreve que as escolas especiais foram importantes 
historicamente, pois o atendimento educacional é especializado, oferecendo aos alunos serviços 
diferentes do proporcionado pelo ensino regular, tendo como função atender às peculiaridades 
dos alunos com necessidades especiais. 

Assim sendo, Mantoan (2003) complementa afirmando que o atendimento prestado pelas 
escolas especiais é complementar para o ensino regular, pois oferece suporte para os alunos com 
deficiência ou síndromes. Segundo Batista (2006) o suporte existe para que os alunos possam 
aprender e é necessário para que possam ultrapassar as barreiras impostas pela deficiência. Por 
exemplo, quando um aluno com deficiência visual é incluído na escola regular, o atendimento 
especializado oferecido pela escola especial é fundamental, pois, além de outras atividades, na 
escola especial ele aprende o Braille. Dessa forma, poderá participar das atividades da escola 
regular com materiais adaptados em Braille�

A qualidade do relacionamento entre indivíduos é essencial para determinar o seu 
desenvolvimento psíquico e social. Nos ambientes de escolas especiais, o cotidiano do aluno, a 
orientação dos trabalhos e atividades são elementos que contribuem para o crescimento e para 
o aperfeiçoamento das habilidades pessoais do educando.  Nesse sentido, a escola especial visa 
proporcionar aos alunos uma educação sem discriminação e que reconheça as diferenças como 
fato de enriquecimento no processo de ensino-aprendizagem. 

Destacam-se aqui algumas demandas que a escola especial atende: Deficiência Intelectual 
(leve, moderada, severo/grave, profundo); tais deficiências podem estar associadas a outras, 
denominando-se em Deficiências Múltiplas. A escola especial possui também atendimento 
especializado para Espectro Autista, Paralisia Cerebral, Síndrome de Down, Síndrome de 
X-frágil, entre outras síndromes. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1980 estabeleceu três níveis para 
compreender e esclarecer as deficiências: deficiência, incapacidade e desvantagem social. Em 
2001, essa proposta foi revista e substituiu-se a terminologia “pessoa deficiente” para “pessoa 
em situação de deficiência”, tal substituição teve como objetivo destacar os efeitos do meio 
sobre a autonomia do indivíduo com deficiência. 

Atualmente, a Associação Americana de Retardo Mental – AAMR (2006, apud Política 
de Educação Especial – SC) define que o aluno com deficiência mental é aquele que apresenta 
um funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, oriundo do período de 
desenvolvimento, isto é quociente de inteligência (QI) abaixo dos padrões julgados normais 
para a idade do indivíduo. Concomitantemente com limitações associadas a duas ou mais áreas 
da conduta adaptativa ou da capacidade de responder adequadamente às demandas da sociedade. 
Tais aspectos podem ser denominados como comunicação, cuidados pessoais, habilidades 
sociais, saúde, segurança, desempenho escolar, de lazer e trabalho, entre outros. 
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De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) desenvolvido pela 
OMS, a deficiência intelectual é denominada como um retardo mental subdividido em quatro 
categorias: retardo mental leve, retardo mental moderado, retardo severo/grave: retardo mental 
profundo.

Grande parte dos casos de deficiência intelectual pode ser identificada na infância, no 
entanto muitos casos só são identificados ou então classificados quando a criança começa a 
frequentar a escola. Conforme salienta Ballone (2003), várias são as causas e fatores de risco 
que podem levar à deficiência intelectual, porém na maioria das vezes não se chega a estabelecer 
com clareza a causa da deficiência. Assim sendo, o autor cita alguns fatores e/ou causas: fatores 
de risco e causas perinatais e  fatores de risco e causas pós-natais. 

Cabe salientar que nenhuma dessas causas por si só produz uma deficiência, no entanto 
constituem riscos, uns mais sérios outros menos. Cita-se como exemplo, a meningite, ela não 
provoca forçosamente um atraso mental, o consumo de álcool em excesso durante a gestação 
também não, no entanto constituem riscos demasiadamente graves. 

Outros fatores que podem desenvolver a deficiência intelectual, de acordo com 
Ballone (2003) são as alterações cromossômicas e genéticas, ou seja, ocorrem desordens do 
desenvolvimento embrionário ou outros distúrbios estruturais e funcionais os  quais reduzem 
a capacidade do cérebro. Assim sendo, citam-se aqui duas síndromes que são causadas por 
acidentes genéticos: síndrome de down (SD) e síndrome do X-frágil (SXF).

AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIA

Avaliação psicológica refere-se a um processo ao modo de conhecer fenômenos 
psicológicos por meio de procedimentos de diagnósticos e prognósticos. Avaliar faz parte do 
processo de conhecer e pressupõe ter conhecimento sobre as variáveis que constituem o fenômeno 
psicológico (CRUZ et. al., 2003). A avaliação psicológica é entendida como o processo técnico-
científico de coleta de dados, estudos e interpretação de informações a respeito dos fenômenos 
psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para 
tanto, de estratégias psicológicas métodos, técnicas e instrumentos. (RESOLUÇÃO CFP N.º 
007/2003). Em suma, a avaliação psicológica é um processo complexo que exige domínio e 
ética do psicólogo avaliador. Tal processo demanda tempo e apresenta alguns passos essenciais 
para que seja possível alcançar os resultados esperados. Com relação ao exposto, Gregui (2010), 
refere o termo avaliar origina-se no latim, como provindo da composição a-valere, ou seja, dar 
valor a. Dessa forma, a consideração sobre avaliação é formulada por meio de determinações 
da conduta de atribuir um valor ou uma qualidade a alguma coisa.

Elaborar uma avaliação ampla e completa é um componente prévio e essencial para 
concretizar a resposta educativa dirigida aos alunos com deficiência intelectual (SÁCHEZ-
CANO & BONALS, 2008) A avaliação das competências do aluno com deficiência intelectual 
poderá servir para saber o que o mesmo é capaz de realizar com relação aos conteúdos e objetivos 
do processo de ensino-aprendizagem. Como podemos observar, a dificuldade de aprendizagem 
é um dos fatores relevantes da deficiência intelectual. 
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Com relação ao exposto, Giné (1997) define a avaliação dos alunos com deficiência 
intelectual como um processo sistemático, continuado e compartilhado de coleta de informação 
e de tomada de decisões. Desse modo, a avaliação não objetiva exclusivamente diagnosticar. A 
mesma pode servir para determinar as fortalezas e habilidades dos alunos. Dessa forma, parte-
se de uma visão do aluno centrada não só em seus déficits e limitações, mas sim da interação do 
sujeito com dificuldades no ambiente escolar, aprimorando as suas capacidades e competências 
(SÁCHEZ-CANO & BONALS, 2008). 

Conforme define Perrenoud (1999), competência é a faculdade de mobilizar um conjunto 
de recursos cognitivos, tais como os saberes, capacidades, informações, pensamentos e 
habilidades. Afirma ainda que as competências permitem ao sujeito compreender o mundo e 
atuar nele por meio de suas habilidades, ou seja, sua forma de comunicar-se mediante as diversas 
situações cotidianas. Ressalta-se aqui, conforme alude Gregui (2010), que as competências 
estão presentes em diversas áreas do desenvolvimento, tais como cognitiva, afetiva, social e 
motora. Nestas estão inseridos aspectos relacionados à possibilidade de sentir-se bem consigo 
mesmo, equilíbrio pessoal, o que permite confrontar-se com situações e pessoas novas, possuir 
independência e autonomia; a coletividade e o convívio social, estabelecendo relações com o 
outro e com o ambiente, visando à expansão social para além do convívio familiar; a capacidade 
de movimento do corpo humano, tanto em sua globalidade, como em segmentos corporais.

Com relação ao exposto, Ide (1993) define que a deficiência mental como um 
funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, poderá comprometer as duas 
ou mais áreas de habilidades adaptativas. Tais como: comunicação, autocuidado, habilidades 
sociais, participação familiar e comunitária, autonomia, saúde e segurança, funcionalidade 
acadêmica de lazer e de trabalho. 

Mazzotta (1982) menciona que a educação especial necessita de recursos especiais para 
atingir o rendimento máximo das potencialidades de cada aluno, tendo acesso à utilização de 
métodos e técnicas diferenciados, tais como conteúdos, equipamentos e materiais específicos. 
Tais conteúdos devem estar de acordo com as habilidades, a faixa etária, as necessidades e a 
caracterização biopsicossocial de cada aluno. Ainda, de acordo com o autor, muitos alunos com 
deficiência intelectual não conseguirão aprender nem os conteúdos básicos importantes para o 
desenvolvimento da aprendizagem. Para estes, precisamos elaborar um programa funcional, ou 
seja, uma proposta de ensino que ofereça oportunidades para que os alunos possam aprender 
habilidades importantes, promovendo a independência, a produtividade em diversas áreas da 
vida humana em família e na comunidade.

Assim sendo, existem algumas formas interventivas e diversificadas que poderão ser 
favoráveis no processo de ensino-aprendizagem do aluno com deficiência intelectual. Nesse 
sentido, pensou-se na possível elaboração de um protocolo de avaliação a qual tivesse como 
foco as (a) principais competências. Pois a partir da identificação destas, apresentar para a 
escola especial algumas estratégias, considerando a subjetividade de cada aluno, ou seja, 
as suas habilidades, levando em consideração a idade cronológica, valorizando a produção 
e criatividade de cada aluno durante as aulas, e também explorando e introduzindo novos 
conceitos dentro das atividades pedagógicas. 
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METODOLOGIA

Participantes
Participaram desta pesquisa, cinco alunos matriculados em uma escola de amparo a 

alunos especiais (APAE).  Destes, quatro são do sexo masculino e um feminino. Três possuem 
o diagnóstico de deficiência intelectual leve e moderado e dois possuem o diagnóstico de 
Síndrome de Down e Síndrome de X-Frágil, ambos com deficiência intelectual leve à moderada 
associada. A idade dos sujeitos é entre 21 e 36 anos. Ambos estudam na mesma sala a qual é 
denominada de Oficina Protegida Terapêutica. 

Instrumentos
Questionário para pais/responsáveis e questionário para o corpo docente; Entrevista Lúdica 

Estruturada com os alunos; Sistema de Monitoramento Neuropsicológico Computadorizado 
(ProA) em formato de jogo;  Teste Não Verbal de Inteligência – R112e Folha de Observação 
Cursiva do Estilo de Aprendizagem.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Conforme os objetivos propostos neste estudo faz-se aqui uma discussão acerca da análise 
de dados coletados, buscando identificar e referir as competências dos sujeitos avaliados.  
Considerando-se ainda que o sujeito com deficiência intelectual apresenta dificuldades em 
assimilar conteúdos abstratos. Dessa forma, faz-se necessária para o plano interventivo a 
utilização de material pedagógico concreto e de estratégias metodológicas práticas para que esse 
aluno desenvolva suas habilidades cognitivas, facilitando assim, a construção do conhecimento.

DISCUSSÃO DO SUJEITO I (E.H)

Com relação à análise de dados do aluno E.H, pode-se observar que existem alguns 
comprometimentos em algumas áreas cognitivas do mesmo, o que se apresenta normal devido 
ao grau de dificuldade com relação à deficiência intelectual moderada. De fato, a deficiência 
intelectual é apresentada na bateria ProA, bem como teste R-1. Contudo, podemos notar que 
na bateria ProA no que se refere à tarefa de Stroop o mesmo conseguiu atingir um percentual 
dentro da média esperada, o que demonstra que E.H por ter conhecimentos das letras e 
conseguir formar palavras conseguiu ler e identificar a palavra da cor sugerida. De acordo com 
Gregui (2010) a deficiência intelectual é associada à manifestação de limitações em mais de 
uma área de habilidades, tais como: atraso no desenvolvimento neuropsiquicomotor (a criança 

12  Elaborado pela autora Irai Cristina Boccato Alves, psicóloga pela Universidade de São Paulo (USP) e doutora em Psicologia Escolar e do 
Desenvolvimento Humano pela USP.
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demora a firmar a cabeça, sentar, andar, falar), dificuldades no aprendizado de um modo geral, 
não compreende ordens e normas. No caso de E.H, observa-se, de acordo com a entrevista 
com a mãe do mesmo, que as habilidades neuropsicomotoras estão preservadas, bem como a 
compreensão de ordens e normas. 

Conforme as entrevistas realizadas com a mãe e com as professoras do aluno, foram 
identificadas habilidades sociais, afetivas e motoras. O que se confirma durante o processo 
avaliativo.  E.H demonstrou possuir independência no que se refere à aprendizagem, gosta 
e também realiza as atividades por si só. Possui um bom convívio social na escola com os 
amigos, é prestativo e sente-se bem consigo mesmo. Observa-se ainda que o aluno gosta de 
praticar atividades físicas, possui coordenação motora fina, a qual fora observada durante a 
realização da bateria ProA. 

Na área de ensino-aprendizagem percebe-se que o aluno possui motivação para os 
trabalhos, autonomia e também um ritmo constante. 

Contudo, por meio do processo avaliativo, observou-se que para esse sujeito a área 
cognitiva que está preservada é o canto. Foram identificados esses comportamentos nas 
entrevistas com a mãe e com as professoras, durante a entrevista inicial com E.H, sendo que o 
mesmo conseguiu se expressar melhor quando cantou. Seria interessante para o desenvolvimento 
da aprendizagem de E.H elaborar uma proposta interventiva sobre a música como um processo 
de alfabetização. Por exemplo, a professora poderá escrever a letra da música em um cartaz 
ou no quadro, cantar com E.H (e também com os demais alunos) mostrando a letra até se 
familiarizarem com as palavras; A professora poderá fazer uma leitura bem expressiva da 
letra da música, assim E.H(e os demais alunos) poderão acompanhá-la no cartaz, ou melhor, 
ainda, no texto que já foi copiado no caderno; poderá fazer comentários sobre o assunto, por 
exemplo, do que ela fala? A professora poderá solicitar que procurem na letra das músicas as 
palavras que rimam, podendo ser sugerido de maneira oral que os alunos digam outras que se 
assemelhem e as registrem no caderno. Sugere-se ainda, a utilização de jogos que envolvam 
músicas, este poderá ser adaptado de acordo com a idade e com o gosto do sujeito. Partindo de 
uma concepção socioconstrutivista-interacionista do jogo, ou seja, pensando-o como um meio 
de garantir a construção de conhecimentos e a interação entre os indivíduos; a possibilidade de 
trazer o jogo para dentro da escola é a possibilidade de pensar a educação numa perspectiva 
criadora, autônoma e consciente (MONTOAN, 2003). De acordo com Vygotsky(1998), a arte 
de brincar pode ajudar o indivíduo com necessidades educativas especiais a desenvolver-se, a 
comunicar-se com os que o cercam e consigo mesmo.

Conforme se observa na avaliação, o aluno E.H expressa-se melhor por meio da música, 
fato este poderia ser implantado nas aulas que quando o aluno desejasse solicitar o auxílio da 
professora poderia cantar o que deseja saber. Em suma, existem muitas atividades pedagógicas 
que poderão ser adaptadas para tal habilidade cognitiva. Caberá ao professor adaptar e usar a 
criatividade para o plano pedagógico. 
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DISCUSSÃO DO SUJEITO II (D. F. L)

D.F.L possui o diagnóstico de Síndrome do X-frágil associada à deficiência intelectual leve. 
Afirma-se que a Síndrome possui como característica algumas manifestações comportamentais 
as quais assemelham-se ao autismo, como o déficit de atenção, a dificuldade na interação social, 
timidez, ansiedade, labilidade emocional e movimentos estereotipados de mãos (Carvalho, 
2003). Outras manifestações no comportamento também são características dessa síndrome, 
tais como: hiperatividade, impulsividade, oscilações do humor, agressividade e comportamento 
obsessivo. No entanto, a maioria dos sintomas comportamentais responde bem a um tratamento 
medicamentoso. Com relação ao exposto, é possível obsevar, por meio das entrevistas realizadas 
com a mãe e com as professoras, que D.F.L, por meio do medicamento, consegue controlar tais 
comportamentos. O que apresenta com frequência é a ansiedade e impulsividade durante as 
atividades. Seu ritmo de trabalho é constante e rápido. Percebe-se que há motivação para os 
trabalhos escolares que envolvam agilidade. Por outro lado, a interação social está preservada, 
ou seja, durante o processo avaliativo, observa-se que D.F.L possui habilidades sociais. Segundo 
Carvalho (2003), pessoas afetadas pela Síndrome do X – Frágil preservam uma boa saúde, e sua 
aparência pode ser semelhante à de outras pessoas. Observa-se que D.F.L possui habilidades 
sociais, afetivas, cognitivas e motoras. Pois o aluno apresentou ter um equilíbrio pessoal, 
relacionando-se com outras pessoas de forma positiva; possui capacidade de memorização a 
qual fora identificada no jogo lince e nas observações cursivas. Participa de campeonatos de 
jogos pela escola e, em geral, consegue conquistar medalhas, a modalidade pela qual participa 
é corrida e salto. Observa-se habilidade motora e cognitiva na entrevista lúdica por meio do 
desejo e jogo lince, bem como nas observações cursivas.

Segundo Carvalho (2003), o aprendizado dos portadores da Síndrome do X - Frágil 
associado com deficiência intelectual mental dá-se predominantemente, por estimulação 
visual, e a maioria deles têm dificuldades variáveis para solução de problemas. Apresentam 
dificuldades significativas em assimilar ações abstratas, como as requeridas pela leitura/escrita: 
perceber, relacionar e fixar; sequências na estrutura de sons e letras com significado; resolver 
situações-problema mais abstratas e complexas; generalizar e aplicar informações em situações 
novas. Com relação ao exposto, identificamos os motivos pelos quais essas capacidades estão 
prejudicadas em D.F.L. No entanto, por meio da análise de dados da bateria ProA, observa-se 
que o aluno possui preservado habilidades cognitivas visuo-espacial. Tal habilidade envolve 
uma gama de processos relacionados com as imagens mentais. O termo visuo-espacial engloba 
diferentes categorias de processamento, como a capacidade de rotação mental, de percepção 
espacial e de visualização espacial. Tal habilidade confirma-se no resultado do teste R-1, o 
examinando conseguiu atingir um número considerável alto de acertos com relação ao seu 
diagnóstico. De acordo com as entrevistas realizadas, pode-se perceber tal habilidade quando 
referem que D.F.L tem habilidades para instalar eletrônicos, tais como chuveiro, computador, 
entre outros. Contudo, a Síndrome do X- Frágil aprende melhor em processos simultâneos 
do que em processos sequenciais. É mais fácil perceber o conjunto, para depois começar a 
entender as partes (CARVALHO, 2003). Outra característica da síndrome é o desejo de imitar, 
sendo que se sentem bem quando a rotina é seguida. Dessa forma, é interessante utilizar para 
o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de D.F.L atividades que envolvam 
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estimulação visual e auditiva para melhor desenvolver suas aprendizagens, por exemplo, o uso 
do computador pois este influencia na área da linguagem (fala, leitura, escrita), nas habilidades 
de raciocínio. 

 DISCUSSÃO DO SUJEITO III (R. O)

De acordo com Voivodic (2002), a principal característica da síndrome é a lentidão do 
desenvolvimento geral, ou seja, uma série de características identifica as pessoas com essa 
síndrome, sendo que no processo educativo deve começar, na verdade, no nascimento, por 
meio de programas de estimulação precoce que lhes estimulem a desenvolver cada vez 
mais suas potencialidades, buscando assim, uma aproximação maior ao desenvolvimento. É 
interessante referir que, de acordo com a entrevista realizada com a mãe de R.O, identifica-se 
que o mesmo, desde muito pequeno, participou de vários programas de estimulação. Entre eles 
fisioterapia, hidroginástica e fonoaudiologia. A mãe tentou inseri-lo no contexto educacional 
regular, no entanto o próprio aluno não se sentia bem. Dessa forma, passou a frequentar a escola 
especial. No que se refere a habilidades sociais e afetivas, por meio das entrevistas e também 
observações cursivas, pode-se observar que o aluno é muito prestativo, tem muitos amigos, 
é cuidadoso e compreensivo. Sente-se bem consigo mesmo, possui equilíbrio pessoal, o que 
permite confrontar-se com situações e pessoas novas. Observa-se ainda que o aluno possui 
independência e autonomia.  Seu ritmo de trabalho em geral é lento, o que se apresenta como 
uma característica de sua síndrome. Possui motivação para o trabalho escolar, sendo que seu 
desejo é ler e escrever. Pontua-se que R.O demonstrou ser uma pessoa persistente, durante 
o jogo lince e a aplicação da bateria ProA, apresentou comportamentos que comprovam tal 
fato. Conforme referido na análise de dados, durante o jogo lince conseguiu achar todas as 
figuras e também desejou ajudar a pesquisadora a encontrar as suas. Sendo que muitas vezes 
deixava as suas de lado para ajudar a pesquisadora. Persistiu em todas as fases do ProA, mesmo 
considerando-as difíceis não quis pular para a próxima tarefa sem finalizar a tarefa presente. 

Contudo, por meio do processo avaliativo, observou-se que para esse sujeito a área 
cognitiva que está preservada é o gosto por esportes em especial o futebol. Foram identificados 
esses comportamentos nas entrevistas com a mãe e com as professoras, durante a entrevista inicial 
com R.O e também durante as observações cursivas, pois relatava constantemente sobre jogos 
de futebol, em especial o seu time: Vasco. Para esse aluno, o plano interventivo poderia estar 
voltado para adaptações de atividades pedagógicas por meio da temática: Futebol. Entre essas 
atividades, podem estar incluídos jogos para a estimulação da memória, atenção, concentração. 
De acordo com a literatura, observamos que a síndrome, dependendo do grau, não impede de 
o indivíduo alfabetizar-se. Logo, para R.O talvez o de que necessite é mais estimulação no 
processo de alfabetização, pois, por meio da bateria ProA e nas sessões de observações cursivas, 
pode-se perceber que o aluno reconhece as letras e já consegue assimilar algumas palavras. 
Sugere-se, para o processo de ensino-aprendizagem do mesmo, um trabalho árduo e contínuo, 
respeitando o seu ritmo de trabalho diferenciado, pois percebe-se que o mesmo não consegue 
acompanhar a maioria da turma, conforme mencionado anteriormente o ritmo do Síndrome de 
Down é mais lento que o normal.  Um plano interventivo diferenciado para a alfabetização de 
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R.O poderia ser voltado inicialmente para a consciência fonológica: rimas, aliteração (tendo 
ouvido um nome pronunciado, o aluno deve escolher, entre cinco figuras, aquela cujo nome 
falado começa com os mesmos sons); adição silábica (Ex.: PATO + SA no começo = SAPATO); 
adição fonêmica (Ex.: ALA + S no começo = SALA); subtração silábica(Ex.: MACACO - MA 
= CACO); subtração fonêmica (Ex.: BOCA – B = OCA); transposição silábica (Ex.: LOBO / 
BOLO); transposição fonêmica (Ex.: ÍRIS / SIRI); trocadilho (Ex.: CULARPORDA / PULAR 
CORDA). Processamento auditivo; raciocínio; processamento visual e tátil (caixa mágica) e 
também a caixa ortográfica. Estimulando também a atenção, concentração, pensamento lógico, 
vocabulário, percepção tátil, discriminação de texturas, forma e tamanho. O que se sugere 
também é um acompanhamento psicopedagógico.
 

 DISCUSSÃO DO SUJEITO IV (E. N. S)

Observa-se, com base na análise de dados desta pesquisa, que o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual é semelhante ao dos considerados normais 
sob muitos aspectos. A diferença é que os indivíduos com deficiência intelectual possuem a 
idade cronológica diferente de idade funcional. O que de fato acaba influenciando o processo 
de ensino-aprendizagem destes. 

Com relação à análise de dados do aluno E.N.S, pode-se observar que existem alguns 
comprometimentos em algumas áreas cognitivas dele, o que se apresenta normal devido ao 
grau de dificuldade com relação à deficiência intelectual moderada. A deficiência intelectual 
é apresentada na bateria ProA, bem como teste R-1. Contudo, pode-se observar na entrevista 
com a mãe desse aluno que as habilidades neuropsicomotoras estão preservadas, bem como a 
compreensão de ordens e normas. 

Conforme as entrevistas realizadas com a mãe e com as professoras do aluno, foram 
identificadas habilidades sociais, afetivas e motoras. O que se confirma durante o processo 
avaliativo.  E.N.S demonstrou possuir pouca independência no que se refere a conteúdos 
afetivos e de aprendizagem, gosta de realizar as atividades com auxílio das professoras. Possui 
um bom convívio social na escola com os amigos, é prestativo e sente-se bem consigo mesmo. 
Observa-se ainda que o aluno gosta de praticar atividades físicas, tem coordenação motora fina 
a qual fora observada durante a realização da bateria ProA. Observa-se, também, de acordo com 
a sessão lúdica, que o aluno gosta muito de dançar. Tal fato confirma-se também nas sessões 
das entrevistas. 

Na área de ensino-aprendizagem percebe-se que o aluno tem motivação para os trabalhos, 
autonomia e também um ritmo constante, no entanto seu ritmo é mais lento. Possui ainda 
habilidades na leitura e escrita, caracterizando-se como alfabetizado. 

Contudo, por meio do processo avaliativo, observou-se que para esse sujeito a área 
cognitiva que está preservada é a dança. Foram identificados tais comportamentos, como já 
referido, nas sessões de entrevista com a mãe e com as professoras, bem como ao longo do 
processo avaliativo, em que E.N.S ressalta gostar muito de dançar e apresentar. De acordo 
com Ramos (2010), uma das possibilidades e caminhos para melhor trabalhar a educação de 
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deficientes intelectuais está em utilizar elementos da arte, como a dança, a qual é abordada para 
fomentar o crescimento intelectual, físico e estético do aluno com deficiência. Assim sendo, a 
dança propõe a abrangência de várias áreas do indivíduo propiciando então o desenvolvimento 
global, quando o aluno participa frequentemente de atividades com a dança relacionada. Traçar 
a dança como um plano interventivo possibilita ao aluno desenvolver sua competência estética 
e artística nas diversas modalidades da área de Arte (Artes visuais, Dança, Teatro), tanto para 
produzir trabalhos pessoais e grupais quanto para que possa, progressivamente, apreciar, 
desfrutar, valorizar e julgar os bens artísticos de distintos povos e culturas produzidos ao longo 
da história e na contemporaneidade (BRASIL, 1997). Dessa forma, a dança pode tornar-se 
ainda um rico instrumento para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que esta abrange 
também as inteligências múltiplas, com dimensões percorridas no âmbito linguístico, lógico-
matemático, espacial, musical, cinestésico-corporal, naturalista, intrapessoal e interpessoal 
(ANTUNES, 2000). Em suma, Braghirolli (2002), expõe os seguintes tipos de aprendizagem: 
por condicionamento, ensaio-erro, imitação, discernimento ou insight e raciocínio, sendo que 
tais aprendizagens consistem na dança, uma vez que é uma prática de caráter abrangente que 
gera estímulos diferenciados, cruzando todas as aprendizagens citadas, facilitando assim a 
educação do aluno e fornecendo fonte de associação para sua lógica dialética.

 DISCUSSÃO DO SUJEITO V (S.W)

A educação de deficientes intelectuais por meio de instrumentos interdisciplinares 
deve visar à aprendizagem real do aluno, Antunes (2000) afirma que a aprendizagem do 
indivíduo ocorre nos níveis cognitivo, automatismo e afetivo, sendo da interação com essas 
aprendizagens que o homem adquire adaptação ou ajustamento (fato de suma importância para 
o desenvolvimento educativo de todos).

Com relação à análise de dados da aluna S.W, pode-se observar que existem alguns 
comprometimentos em algumas áreas cognitivas da mesma, o que se apresenta normal devido 
ao grau de dificuldade com relação à deficiência intelectual moderada. A deficiência intelectual 
é apresentada na bateria ProA, bem como teste R-1. Contudo, pode-se observar que mesmo 
a aluna não alcançando o nível de exigência na tarefa memória de trabalho da bateria ProA, 
observa-se que, em geral, a aluna conseguiu gravar onde estavam as formas geométricas e 
acertar a maioria, o que não alcançou fora a agilidade que a prova exige. Conforme a entrevista 
com a mãe e com as professoras da aluna, foram identificadas habilidades sociais, afetivas 
e motoras. O que se confirma durante o processo avaliativo.  S.W demonstrou possuir 
independência, sendo eclética e impulsiva muitas vezes com relação aos seus sentimentos. 
No que se refere a conteúdos afetivos e de aprendizagem, gosta de realizar as atividades com 
auxílio das professoras e também dos colegas. No entanto, consegue ter percepção por si só do 
que as atividades objetivam. É prestativa e sente-se bem consigo mesma. Observa-se ainda que 
a aluna gosta de confeccionar tapetes, possui coordenação motora fina a qual fora observada 
durante a realização da bateria ProA e também pela observação dos tapetes confeccionados por 
ela. Observa-se também, de acordo com a sessão lúdica, que a aluna gosta muito de desenhar e 
pintar. Tal fato confirma-se também nas sessões das entrevistas e observações cursivas. 
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Na área de ensino-aprendizagem percebe-se que a aluna possui motivação para os 
trabalhos, autonomia e também um ritmo constante, no entanto seu ritmo é mais lento. Contudo, 
por meio do processo avaliativo, observou-se que para essa aluna a área cognitiva que está 
preservada é a arte, pintura, artesanato. Foram identificados tais comportamentos, como já 
referido, nas sessões de entrevista com a mãe e com as professoras, bem como ao longo do 
processo avaliativo. 

Para Buoro (2000, p. 25), a arte é compreendida como produto do embate homem/mundo, 
considerando, ainda, que arte “é vida e, por meio dela, o homem interpreta sua própria natureza, 
construindo formas ao mesmo tempo em que (se) descobre, inventa, figura e conhece”.  Para 
a autora, por meio do conhecimento da arte, várias habilidades de abstração da mente podem 
ser estimuladas, como identificar, selecionar, classificar, analisar, sintetizar e generalizar. 
Com relação ao exposto Saunders (1989) aponta uma série de processamentos cognitivos que 
são estimulados com o desenvolvimento da criatividade, tais como sensibilidade para captar 
problemas, fluência, flexibilidade, originalidade, capacidade para redefinir ou rearranjar, análise, 
síntese e coerência de organização, cada um com suas particularidades, funções e distinções. Por 
sua vez, Duarte (1994) acrescentou que a arte possibilita dar forma ao sentimento, pensamentos 
e emoções, organizando-os num texto visual, constituindo-se numa oportunidade de expressão.  
Nesse sentido, o plano interventivo para estimular a presente habilidade cognitiva de S.W é por 
meio de diversas atividades pedagógicas que envolvam a arte.

CONSIDERAÇõES FINAIS

A presente pesquisa apresentou uma proposta metodológica para o processo de ensino-
aprendizagem no contexto da escola especial, tendo como objetivo identificar as principais 
competências relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, compreendendo, dessa forma, 
segundo as principais competências, formas significativas de intervenção.

Com base nesta pesquisa, afirma-se que o aluno com deficiência intelectual é aquele que, 
por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais alunos requer recursos pedagógicos 
e metodológicos educacionais específicos. Observa-se que tais alunos apresentam algumas 
limitações no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade.  Apesar da 
limitação intelectual, esses alunos podem apresentar níveis satisfatórios de elaboração cognitiva, 
desde que sejam beneficiados por um ambiente estruturado e favorável ao seu desenvolvimento 
e aprendizagem, com um apoio e acompanhamento constante. Assim sendo, a aprendizagem é 
realizada com sucesso se capacidades de assimilação, reorganização e acomodação estiverem 
íntegras. Assim, vão se dando as aquisições ao longo do tempo. Esses três processos acontecem 
para que um indivíduo esteja sempre adquirindo novas informações. Dessa forma, quando se 
depara com um dado novo, para a internalização do mesmo, o indivíduo deve reorganizar as 
aquisições já adquiridas, para acomodar os novos conhecimentos, sendo por esse processo que 
linguagem e cognição se desenvolvem. 

Logo, acredito que o pressuposto fundamental de qualquer trabalho educacional é acreditar 
no potencial de cada aluno e também na possibilidade de mudança. De acordo com Mantoan & 
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Batista (2007), o deficiente intelectual necessita aprender a ser e a viver como realmente é. Ou 
seja, uma pessoa com direitos e deveres, que necessita ser educado de forma significativa, a fim 
de ser capaz de valorizar a visão positiva de si mesmo e estimular seu desejo e confiança para 
conquistar competências intra e interpessoais.  
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DOPING GENÉTICO:  QUAIS FATORES PODEM INFLUENCIAR UM ATLETA 
A UTILIZAR DESSE MÉTODO PARA MELHORAR SEU DESEMPENHO 

ESPORTIVO

SCHNEIDER, Luis Henrique13

MATSUDA, Josie Budag14

MATSUDA, Luis Otavio
RESUMO
Hoje em dia, o esporte de alto rendimento evolui juntamente com a medicina, estudos com terapia gênica utilizada 
no tratamento de diversas patologias mostram que é possível a melhora do desempenho físico com a utilização 
de genes modificados, alguns atletas já foram flagrados utilizando substâncias ilícitas no meio esportivo para 
melhorar a performance, através de drogas sintéticas, esteróides anabolizantes, anfetaminas e outros estimulantes, 
estes já detectados em coletas antidopagem realizadas no esporte através da rigorosa fiscalização da World Anti-
Doping Agency (WADA), Agência Mundial Anti-Doping. Embora seja difícil burlar os exames antidoping, atletas 
ainda se arriscam. Não sendo o suficiente o uso de drogas pelos atletas, para a melhora do desempenho, surge o 
“Doping Genético” que é considerado o uso de células, genes ou material genético através da terapia gênica, para 
a melhora do desempenho físico do atleta. Sendo que os principais genes alvo do doping são os que aumentam a 
captação de oxigênio,os que auxiliam no rápido ganho de massa muscular, na melhora no metabolismo energético 
e na perda de peso. O presente estudo buscou definir doping genético e os principais motivos que podem induzir 
um atleta a utilizar a dopagem genética e citar os métodos proibidos pela WADA para que sejam conscientizados 
sempre, que o doping é antiético e com ele se perde os grandes princípios do esporte. Para isso foi realizado com 
uma pesquisa bibliográfica em artigos publicados no período de 2004 a 2012, nas bases de dados Scirus, Scielo, 
Pubmed, e sites de Entidades Nacionais e Internacionais Scielo, Como considerações finais temos que a dopagem 
genética pode estar acontecendo sem nenhuma interferência, pois não existe nenhum método de detecção, novos 
estudos devem ser realizados para coibir essa prática para que o esporte volte a ser igual a todos os participantes.

Palavras-chave: Doping genético. Desempenho esportivo. Antidoping.

ABSTRACT
Today, high performance sports evolved along with medicine, studies of gene therapy used to treat various diseases 
show that it is possible to improve physical performance with the use of modified genes, some athletes have been 
caught using illegal substances in the middle sports to improve performance through synthetic drugs, anabolic 
steroids, amphetamines and other stimulants, these collections have been detected in anti-doping in sport conducted 
by the strict supervision of the World anti-Doping Agency (WADA) World anti-Doping Agency. Although it is 
difficult to circumvent the anti doping tests, athletes still risk. There are enough drug use by athletes to improve 
performance, there is the “Genetic Doping” is considered the use of cells, genes or genetic material through gene 
therapy, to improve physical performance of the athlete. Since the main target genes of doping are that increase 
oxygen uptake, which assist in the rapid gain of muscle mass, improvement in energy metabolism and weight loss, 
this study seeks to define genetic doping and the main reasons that can induce an athlete to use gene doping and 
cite methods banned by WADA to be always aware that doping is unethical and he loses the great principles of 
the sport. To this was accomplished with a literature search of articles published from 2004 to 2012 by the Scirus 
database, SciELO, PubMed, and sites of National and International Entities SciELO, As conclusion we have that 
gene doping may be happening without no interference, because there is no method of detection, further studies 
should be undertaken to curb this practice for the sport once again be equal to all participants.

Keywords: gene doping, sports performance, anti-doping.
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INTRODUÇÃO

O doping é algo que assombra o esporte mundial a décadas, o doping genético é uma 
nova forma encontrada de burlar exames, ainda são desconhecidos seus malefícios, e nenhuma 
maneira eficaz para coibir essa prática ainda foi descoberta, e pouco se sabe sobre que fatores 
influenciam os atletas a utilizarem  de substâncias dopantes para melhorar seu desempenho 
esportivo, geralmente fatores psicológicos são os que têm maior incidência.

A partir disso, o presente artigo tem como objetivo conceituar doping e doping genético; 
diferenciar doping genético de terapia gênica e encontrar possíveis fatores que possam 
influenciar o uso do doping genético. Como método de pesquisa foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica, utilizando as seguintes palavras-chave: doping genético, desempenho esportivo, 
antidoping, terapia gênica, fatores que levam ao uso do doping. As pesquisas foram feitas nas 
bases de dados: Scirus, Scielo, Pubmed, e sites de entidades nacionais e internacionais. As 
publicações utilizadas são do período de 2004 a 2012.
 

CONCEITOS DE DOPING

Doping pode ser compreendido como a utilização ilícita de substâncias para a melhora 
do desempenho físico de atletas, dentro e fora de competição, infringindo a ética esportiva com 
os outros atletas segundo World Anti-Doping Agency (WADA), não se faz uso de doping para 
efeitos prejudiciais à saúde do atleta, mas, com certeza, a longo prazo esses efeitos aparecem, 
o uso de uma substância ou método que podem ser altamente prejudiciais à saúde do atleta 
que pode ser capaz de aumentar seu desempenho e que por fim resulta na presença de uma 
substância proibida ou no vestígio da utilização de um método proibido no organismo do atleta 
(RAMIREZ; RIBEIRO, 2005). 

A WADA define doping como “a ocorrência de uma ou mais violações das regras 
antidoping”, tais como enunciadas nos artigos 2.1 a 2.8 do código WADA/AMA, portanto 
caso seja comprovado de forma concreta a utilização de células, genes ou elementos genéticos 
em atletas não sendo para fins terapêuticos é considerado doping segundo o item 2, das oito 
possibilidades de violação das regras do sistema antidoping Agência Mundial Antidoping 
(AMA), quais sejam.

Segundo a (WADA/AMA, artigo 2.1 a 2.8 apud RAMIREZ; RIBEIRO, 2005, p. 3):

- “a presença de uma substância proibida, de seus metabólitos ou seus marcadores em 
uma amostra corpórea do desportista”; 
- “uso ou tentativa de uso de uma substância ou método proibidos”; 
- “não-comparecimento, sem justificação válida, a uma coleta de amostras”; 
- “não-fornecimento de informações exigidas sobre sua localização para efeitos de 
controles fora-de-competição ou o não comparecimento a um deles”; 
- “a adulteração ou a tentativa de adulteração de qualquer elemento em qualquer fase 
do Controle Antidoping”; 
- “o porte de substâncias ou métodos proibidos”; 
- “o tráfico de substâncias e métodos dopantes” e 
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- “a administração ou tentativa de administração, o encorajamento, a incitação, 
a instigação a assistência ou de qualquer modo a ajuda ou a dissimulação da 
administração de substância ou método proibidos a qualquer desportista, ou a prática 
de qualquer outra forma de cumplicidade que implique em violação ou tentativa de 
violação de qualquer regra antidoping.

LISTA DE SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS

Na lista de substâncias proibidas da WADA, encontram-se agentes anabólicos, substâncias 
relacionadas a hormônios, agonista Beta-2 adrenérgico, agentes com atividade antiestrogênica, 
estimulantes, diuréticos e outros mascarantes, canabinóides, narcóticos e glicocorticóides (DE 
ROSE; AQUINO NETO; LEVY, 2010, p.14-18).

A dopagem, além de ser condenável eticamente, apresenta um risco para quem utiliza 
dessa técnica, o atleta acredita estar utilizando algo que o favorecerá no seu rendimento em 
um determinado esporte, mas, por muitas vezes, acaba prejudicando sua própria saúde. Alguns 
fatores que influenciam a dopagem são: intensidade de treinamento, frequência semanal, 
período insuficiente para recuperação pós-treinamento e entre os eventos competitivos, além de 
outros fatores como condições atmosféricas desfavoráveis, pressão por parte do público, meios 
de comunicação e patrocinadores (AQUINO NETO, 2001 apud BAIRROS; PREVEDELLO; 
MORAES, 2011, p. 1057).

Em se tratando das substâncias proibidas pela WADA, podemos citar os agentes anabólicos, 
responsáveis pelo aumento da massa muscular, e de fácil acesso, também outras substâncias.

Segue abaixo algumas substâncias e suas funções:
Beta-2 Agonistas: São fármacos geralmente utilizados no tratamento de pessoas com 

asma e com doenças pulmonares, atletas acabam utilizando dessa substância para terem efeitos 
estimulantes e alcançam um aumento da massa muscular, alguns Beta Agonistas podem ser 
utilizados por via inalatória desde que seja comprovado pelo atleta a necessidade da utilização 
dessa substância (CNAD-CONSELHO NACIONAL ANTIDOPAGEM, 2004, p. 14).

Diuréticos: São drogas que aumentam a produção e excreção de urina, desse modo são 
utilizados de forma mascarante por atletas com intuito de aumentar a excreção urinária, livrando-
se de uma possível substância dopante, pode ser utilizada também para reduzir bruscamente o 
peso corporal e melhorar a definição muscular excretando uma grande quantidade de líquido do 
organismo o que se torna perigoso, essas drogas podem levar a óbito, já que causam problemas 
renais e cardíacos. (CNAD, 2004, p. 14).

Estimulantes: São substâncias que agem diretamente no sistema nervoso central, 
estimulando diretamente o sistema cardiovascular e do metabolismo orgânico em geral, são 
utilizados por atletas para obterem o mesmo efeito da adrenalina que é produzida naturalmente 
no organismo, podem aumentar a agressividade, podem aumentar a capacidade de esforço físico 
e diminuir a sensação da dor, aumentar a capacidade de concentração e melhorar os reflexos, 
pode levar à morte, pois aumenta a temperatura corporal bruscamente, fazendo com que o 
organismo entre num processo de refrigeração, sobrecarregando órgãos essenciais (CNAD, 
2004, p. 8).
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Anabolizantes: São derivados da testosterona, hormônio masculino, conhecido por 
hipertrofiar a musculatura, é utilizado por atletas que buscam o ganho de força e aumento de 
massa muscular, pode aumentar significativamente a agressividade e acarretar em sérios riscos 
à saúde do atleta como atrofia testicular, impotência sexual, doenças cardiovasculares, doenças 
hepáticas, tumores malignos entre outros (CNAD, 2004, p. 11).

Canabinóides: São conhecidas como as drogas sociais como maconha e haxixe, são 
utilizadas por atletas antes de uma competição para relaxar, diminuindo a ansiedade que antecede 
uma competição, o uso frequente diminui a imunidade podendo o atleta ficar mais exposto a 
doenças infecciosas, leva também ao desinteresse e desmotivação do atleta e à letargia (CNAD, 
2004, p. 10).

Narcóticos: São substâncias químicas relacionadas à morfina ou compostos químicos com 
os mesmos princípios ativos, atuando diretamente no sistema nervoso central, são utilizados por 
atletas para diminuir a sensação de dor (CNAD, 2004, p. 9).

Glicocorticóides: Os glicocorticoides são compostos naturais ou sintéticos e têm grande 
e rápida ação anti-inflamatória, podendo ser utilizados pelo atleta na recuperação de uma lesão 
muscular, mas, de forma ilícita, utilizam na recuperação pós-treinamento. Essa substância 
também provoca sensação de euforia (CNAD, 2004, p. 15).

Antiestrogênicos: Substâncias com ação antiestrogênica também são proibidos pelo fato 
de serem inibidores de estrógenos endógenos e exógenos, utilizados por atletas muitas vezes 
para diminuir os efeitos colaterais feminilizantes (CNAD, 2004, p. 7).

CONTROLE ANTIDOPING

O controle antidoping se realiza em duas formas, em competição e fora de competição. 
Quando em competição é realizado imediatamente após o término de uma competição esportiva 
e o fora de competição pode ser realizado em qualquer momento, durante um treinamento, na 
residência do atleta e até mesmo algum tempo depois, ou antes de competição esportiva em que 
nas duas formas não são controladas as mesmas substâncias enquanto que em competição inclui 
todas as substâncias proibidas o fora de competição é mais específico, incluindo apenas agentes 
anabolizantes hormônios peptídicos, beta-2 agonistas, os agentes com atividade antiestrogênica 
e os diuréticos e mascarantes além de todos os métodos proibidos (ROSE et al., 2008, apud 
BAIRROS; PREVEDELLO, MORAES, 2011, p. 1057).

A WADA segue três etapas para o controle antidoping: coleta da amostra, screening e 
confirmação do resultado (WADA, 2009a, apud BAIRROS; PREVEDELLO, MORAES, 2011, 
p. 1057).

Dessa forma, o controle pode ser realizado, coletando amostras de urina ou de sangue, 
ou ambas, durante a coleta é verificado se houve alguma manipulação física ou química na 
amostra biológica (urina ou sangue), A amostra passa por um screening, realizada através de 
imunoensaio eletroforese de focalização isoelétrica (eritropoetina sintética), cromatografia 
gasosa (GC) cromatografia líquida (LC). Nos casos de resultado positivo é refeito a mesma 
determinação para eritropoietina recombinante humana (rEPO), e são realizados novamente os 
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ensaios cromatográficos com auxílio de um espectrômetro de massa (MSn). Quando o caso for 
de esteroides endógenos, são realizados exames através de GC acoplado a um espectrômetro 
de massa de razão isotópica (IRMS) (PEREIRA et al., 2008, apud BAIRROS; PREVEDELLO, 
MORAES, 2011, p. 1057).

Recentemente foi implantado pela WADA o passaporte biológico, primeiro método 
utilizado indiretamente para monitoramento de atletas de alto nível, em que são realizadas 
diversas coletas sanguíneas para verificar mudanças significativas dessas amostras com objetivo 
de monitoramento longitudinal, somando-se aos métodos tradicionais.

Relacionados os métodos proibidos pela WADA, podemos enquadrá-los em: dopagem 
genética, manipulações químicas e físicas e transportadores de oxigênio (WADA, 2010, apud 
BAIRROS; PREVEDELLO, MORAES, 2011, p. 1058).

TERAPIA GÊNICA

A terapia gênica tem se mostrado muito promissora no aspecto esportivo pois através dela 
é possível a recuperação de tecidos de baixa capacidade regenerativa como tendões, cartilagens 
e músculos esqueléticos assim como auxiliar na recuperação de rompimentos ligamentares 
(MARTINEK, 2000, apud RAMIREZ; RIBEIRO, 2005, p. 6).

A terapia gênica (TG) é utilizada no tratamento de doenças hereditárias através da inserção 
de um gene funcional dentro da célula humana, buscando dar uma nova função ou melhorar os 
efeitos de um gene anormal (HUARD 2003, apud ARTIOLI; HIRATA; JÚNIOR, 2007, p. 350).

Existem duas técnicas utilizadas para terapia gênica: a germinativa que consiste na 
introdução do material genético nos espermatozóides ou óvulos, e a somática pela qual se 
introduz em qualquer outra célula, quando alterados os genes, as proteínas as codificadas 
por eles não serão capazes de realizar sua função biológica normal, originando as desordens 
genéticas, e a (TG) é uma forma de corrigir e colocar de volta na célula a informação correta, 
para que a terapia gênica funcione com sucesso é necessário que o gene seja inserido na célula 
que dele necessita.

Em grande maioria, os estudos realizados em (TG) o gene normal é colocado dentro 
do genoma para substituir o gene anormal, causador de alguma doença, a inserção do gene 
terapêutico ocorre da seguinte forma, ocorre por meio de vetores de transferência que sejam 
capazes de reconhecer células-alvo, existem várias maneiras de inserção de material genético in 
vivo através de vetores virais. Os mais utilizados são o retrovírus e adenovírus.

Existe também o sistema de terapia gênica ex vivo que consiste na extração de células do 
paciente por meio de biópsia, que são modificadas e reimplantadas no paciente, de modo que a 
inserção do gene terapêutico é realizada fora do organismo do paciente.

De forma geral, a terapia gênica tem mostrado bons resultados e seus efeitos colaterais 
têm se mostrado pequenos e se limitam a uma pequena quantidade de pacientes (WILSON 
2002; KARTHIKEYAN 2006, apud ARTIOLI; HIRATA; JÚNIOR, 2007, p. 350).
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DOPING GENÉTICO

Doping Genético é considerado o uso de células, genes ou material genético através da 
terapia gênica, para a melhora do desempenho físico do atleta. Além de fascinar cientistas 
pesquisadores de terapia gênica, esse método vem despertando olhares de treinadores e 
atletas de alto rendimento, visando à melhora do desempenho atlético, buscando a melhora 
das capacidades físicas como força, potência melhora na captação de oxigênio além do uso 
para tratamento e recuperação de lesões, visando levar vantagem sobre outros competidores 
(AZZAZY 2010; WADA 2010, apud BAIRROS; PREVEDELLO, MORAES, 2011, p. 1058).

Os princípios básicos do doping é inserir genes diretamente no corpo do atleta utilizando 
métodos in vivo e ex vivo para que o atleta tenha um rendimento superior a outros competidores 
(MANSOUR, 2007; CHRISTENSON, 2005, apud BAIRROS; PREVEDELLO, MORAES, 
2011, p. 1058).

Utilizando o método in vivo a inserção do gene pode ser feita por método químico, físico 
ou biológico, sendo o biológico mais utilizado. No caso citado utiliza-se Vírus (retrovírus, 
lentivírus, adenovírus, vírus adeno-associados) como vetores modificados biologicamente para 
poderem ser inseridos em células de determinado tecido ou órgão (CHRISTENSON, 2005, 
apud BAIRROS; PREVEDELLO, MORAES, 2011, p. 1058).

Já a técnica de doping genético ex vivo primeiramente é realizada a transferência do gene 
para a célula em forma de cultura e posteriormente é reintroduzido no tecido alvo do atleta, já 
implantadas no atleta, essas células acabam expressando mais hormônios e outras substâncias 
bioquímicas que melhoram o desempenho físico do atleta.

 Segundo BAIRROS; PREVEDELLO, MORAES, 2011, p. 1058:

Os possíveis alvos primários do doping genético em humanos são: a eritropoietina 
(EPO), enzima conversora de angiotensina 1, hormônio do crescimento humano 
(hGH), fator de crescimento 1 semelhante a insulina (IGF-1), inibidor de genes da 
miostatina, folistatina, receptor ativado por proliferador peroxissomal (PPARs), 
fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), endorfinas e encefalinas, leptina, 
fosfoenolpiruvato carboxiquinase (PEPCK) e actinina alfa-3 (ACTN3)

ERITROPOIETINA (EPO)

 É o principal responsável pela regulação na produção de células vermelhas, podendo ser 
utilizado no tratamento de anemias severas, aumentando a quantidade de EPO, consequentemente 
aumenta-se a quantidade de glóbulos vermelhos, sendo assim uma forma de aumentar o 
transporte e oxigênio no organismo, melhorando o desempenho esportivo em modalidades 
esportivas de longa duração, por esse motivo pode ser procurado por atletas. (OSBORNE et. al. 
,1995, apud RAMIREZ; RIBEIRO, 2005, p. 7)
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FATOR DE CRESCIMENTO 1 SEMELHANTE À INSULINA (IGF-1) E HORMÔNIO 
DE CRESCIMENTO (GH)

É também conhecido como hormônio do crescimento muscular e, a partir dele, permite 
a ação do hormônio do crescimento por intermediar praticamente todos os efeitos do GH, 
podemos dizer que o doping genético com GH teria efeitos semelhantes aos de IGF-1 como 
hipertrofia e ganhos de força muscular.

Com o envelhecimento humano, ocorre uma diminuição na massa e no desempenho 
muscular, através da transferência genética de IGF-1 para tecido muscular poderia prevenir o 
envelhecimento muscular e manter sua função.

Sabemos que o IGF pode também promover a hipertrofia muscular, consequentemente 
mais força músculo esquelética seria gerada, alterações genéticas nesses genes seriam altamente 
procuradas para a melhora no desempenho esportivo (OMIM, 2005; MUSARO et al. 2001, 
apud RAMIREZ; RIBEIRO, 2005, p. 8).

INIBIDOR DE GENES DA MIOSTATINA (GDF-8)

Miostatina é uma proteína que tem como responsável o gene GDF-8, encontrado na 
estrutura muscular esquelética, o GDF-8 que desempenha funções importantes durante o 
desenvolvimento embrionário e tecidual do indivíduo.

Pode-se dizer que a miostatina não sofre alterações com o envelhecimento do indivíduo, 
viu-se também que a miostatina está ligada à regulação do tecido adiposo, assim como do tecido 
muscular estriado, fármacos que provocam a inibição da miostatina, promovem o crescimento 
muscular por hiperplasia e hipertrofia, também podem desacelerar o desenvolvimento da diabetes 
tipo II e da obesidade, portanto para acelerar o processo aumento de massa muscular poderia 
ser utilizada a manipulação desse gene, sendo assim os atletas poderiam ter uma mutação que 
lhes traria hipertrofia e força incomuns (OMIM, 2005; COSTA, 2002; BOGDANOVICH et al. 
2002; SCHUELKE et al., 2004, apud RAMIREZ; RIBEIRO, 2005, p. 9).

RECEPTOR ATIVADO POR PROLIFERADOR PEROXISSOMAL (PPARS)

É uma proteína responsável no processo de oxidação de lipídeos, diminuindo assim a 
quantidade de tecido adiposo, e aumentando a termogênese consequentemente reduzindo o 
peso corporal.

Existe outro motivo para que PPAR-s seja utilizada no doping genético o de ela ter a 
possível função de converter fibras musculares tipo II em tipo I. Assim sendo, atletas de provas 
que precisam manter o baixo peso e baixo percentual de gordura seriam os grandes interessados 
na transferência desse gene (WANG, 2003; BAAR, 2004, apud ARTIOLI; HIRATA; JÚNIOR, 
2007, p. 352).
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FATOR DE CRESCIMENTO ENDOTELIAL VASCULAR (VEGF)

Seu papel é desempenhado no crescimento do sistema endotélio vascular, auxiliando no 
crescimento de novos ramos vasculares, a utilização desse gene em atletas poderia resultar 
em vasculogênese, aumentando significativamente o fluxo sanguíneo para todos os tecidos, 
melhorando a nutrição e a oxigenação muscular, sendo assim a produção energética será 
aumentada e fadiga ser tardia.

Teoricamente, atletas que fazem provas de longa duração seriam os mais interessados 
nesse método (HAISMA, 2006; ROJAGOPALAN, 2003, apud ARTIOLI; HIRATA; JÚNIOR, 
2007, p. 351). 

LEPTINA

É um hormônio produzido principalmente no tecido adiposo que está diretamente ligado ao 
controle da sensação de fome e saciedade, a redução do consumo alimentar e consequentemente 
a perda de peso, portanto pode despertar o interesse por alguns atletas a introdução do gene 
leptina para melhora de seu rendimento esportivo, através da perda de peso candidatos ao uso 
do doping genético. (KONTUREK, 2005; UNAL, 2004, apud ARTIOLI; HIRATA; JÚNIOR, 
2007, p. 351).

ENDORFINAS E ENCEFALINAS

São peptídeos com atividade analgésica, a utilização do doping genético com endorfinas e 
encefalinas poderia auxiliar na minimização das dores provocadas pelo treinamento, por lesões 
ou até mesmo por fadiga muscular, sendo assim treinaria mais e deixaria de treinar por pequenas 
lesões provocadas pelo treinamento, lembrando que as drogas analgésicas já estão entre as mais 
consumidas entre atletas (HAISMA, 2006, apud ARTIOLI; HIRATA; JÚNIOR, 2007, p. 351).

POSSIBILIDADE DE DETECÇÃO DO DOPING GENÉTICO.

Desde que surgiram os primeiros indícios de doping genético, levantou-se o fato de que, 
com a grande quantidade de genes para serem analisados, existem possíveis maneiras de se 
detectar o doping genético, mas nenhum teste ainda é utilizado pela WADA que investe pesado, 
patrocinando pesquisas para encontrar formas seguras e éticas para detectar essa forma de 
dopagem.

A WADA vem se preparando para essa nova forma de doping, buscando, através de 
pesquisas biológico-laboratoriais, expor fraudes genéticas. Desde então, viu-se o quão incapazes 



79Revista Caminhos, On-line, “Saúde”, Rio do Sul, a. 4 n. 7, p. 71-80, jul./set. 2013

seriam para encontrar uma maneira de detectar essa fraude.
 Existe a possibilidade de que indivíduos que têm mutação genética benéfica em algum 

gene alvo podem demonstrar vantagem natural sobre outros competidores, mas caso for 
realizada uma análise genética neste atleta ela poderá resultar num falso-positivo a doping para 
o atleta com alguma mutação, o que se pode observar é que existem medicamentos que não 
estão na lista proibida da WADA que podem mascarar a utilização do doping genético, fazendo 
com que se torne ainda mais difícil de encontrar essa fraude esportiva, muitos estudos ainda 
precisam ser realizados para que o esporte fique livre desse problema mundial (MCCRORY, 
2003; FILIPP 2007, apud BAIRROS; PREVEDELLO, MORAES, 2011, p. 1059).

POSSÍVEIS FATORES QUE PODEM INFLUENCIAR ATLETAS AO DOPING.

Sabemos que os atletas treinam visando a melhores resultados em sua modalidade esportiva 
e, para isso, buscam ultrapassar limites do corpo em busca de recordes sobre-humanos, para se 
destacarem entre os demais atletas em busca de fama, dinheiro e realização pessoal, quando se 
destacam têm maior apoio, e são reconhecidos por onde passam como grandes campeões.

Muitas vezes, a pressão familiar e da sociedade sobre o atleta pode levá-lo a satisfazer 
as vontades alheias de vencer a qualquer custo, buscando de formas ilícitas para chegar ao 
sucesso, é o caso do doping.

Atletas muito talentosos em busca da melhora de resultados acabam entrando nesse 
caminho sem volta que pode levá-los ao fim de sua carreira precoce, a mídia também trabalha 
muito o psicológico do atleta que, para ter status, deve estar no topo, ser o melhor sempre.

Usuários de anabolizantes têm sua autoconfiança aumentada, pois aumenta a agressividade 
masculina, sendo um efeito que passa rapidamente após algumas horas.

Sujeitos que se sentem impotentes, ou inaptos a realizar tal tarefa ou em frente a alguma 
competição, ou que, após fazerem algum tipo de esforço, não são aplaudidos ou agraciados, em 
busca de obter uma forma de autoajuda e melhorar o desempenho físico, acabam utilizando de 
doping por conta própria.

A mídia, de forma geral, acaba seduzindo e manipulando os atletas para que utilizem de 
medicamentos que garantam bem-estar, longevidade, energia entre outros. 

A automedicação está entre a maioria dos casos positivos de doping no esporte, mas com 
certeza cada atleta flagrado nos testes antidoping tem, por trás de seu teste positivo, alguma 
história que somente ele saberá e guardará consigo para sempre. (AQUINO NETO, 2001; 
BECKER JUNIOR, 2008; PEDROSO, 2003, apud BRUSKI, 2009, p. 8, 9, 38, 41).

CONSIDERAÇõES FINAIS

Podemos observar a dificuldade encontrada pela medicina em encontrar uma técnica 
convincente que seja justa para todos os atletas que possa coibir a prática do doping genético, 
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gostaria de chamar a atenção também para a conscientização dos atletas na questão do doping, 
pois além de ser antiético acaba prejudicando a saúde de desportistas talentosos que, por vezes, 
acabam caindo na ilusão de que na utilização de substâncias proibidas irão ter algum benefício, 
seja ele financeiro ou na performance�

 A dopagem genética pode estar acontecendo sem nenhuma interferência, pois não existe 
nenhum método de detecção, novos estudos devem ser realizados para coibir esta prática para 
que o esporte volte a ser igual a todos os participantes, sendo assim o esporte voltará a ter sua 
essência que é sempre dita que vença o melhor e não como está hoje quem vence é quem utiliza 
de doping.

 Também cito a questão de que novas pesquisas devem ser realizadas para revelar 
dúvidas que nos intrigam como o que realmente leva um atleta a utilizar de substâncias proibidas 
no esporte, isso é algo que pode variar de atleta para atleta e deve ser estudada sendo que a 
elucidação dos efeitos dessas drogas pode contribuir para a segurança do atleta.

REFERÊNCIAS

ARTIOLI, G. G; HIRATA, R. D. C; JÚNIOR, A. H. L. Terapia Gênica, Doping Genético 
e Esporte:Fundamentação e Implicações para o Futuro. Revista Brasileira de Medicina e 
Esporte, São Paulo, v. 13, n. 5, 2007.

BAIRROS, A. V.; PREVEDELLO, A. A.; MORAES, L. S. Doping genético e possíveis 
metodologias de detecção. Revista Brasileira Ciência e Esporte, Santa Catarina, v. 33, n. 4, p. 
1055-1069, 2011. 

BRUSKI, Eloi. Doping no Esporte. Novo Hamburgo, 2009. 54f. Monografia (Especialização 
em Toxicologia Forense) Universidade FEEVALE.

CNAD- Conselho Nacional Antidopagem. O que necessito sabre sobre a luta contra a 
DOPAGEM NO DESPORTO. 2004. Disponível em: 
<http://www.idesporto.pt/docs/jovens.pdf>. Acesso em: 06 abr. 2012. 

RAMIREZ, A.; RIBEIRO, A. Doping genético e esporte. Revista Metropolitana de Ciências 
do Movimento Humano, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 9-20, 2005.

DE ROSE, E. H.; AQUINO NETO, F. R.; LEVY, R. Informações sobre o uso de 
medicamentos no esporte 2010. 9ªed. Rio de Janeiro: Comitê Olímpico Brasileiro, 2010.



81Revista Caminhos, On-line, “Saúde”, Rio do Sul, a. 4 n. 7, p. 81-92, jul./set. 2013

PADRõES REAIS: A CONTRIBUIÇÃO DE DANIEL DENNETT PARA A 
FILOSOFIA DA MENTE E  PARA A PSICOLOGIA

Eduardo Benkendorf
Nivaldo Machado

RESUMO
Neste artigo vamos avaliar alguns aspectos da contribuição de Daniel Dennett para a filosofia da mente e para  a 
psicologia. Partindo de uma revisão de quatro temas centrais em sua obra, quais sejam, Heterofenomenologia, 
Teoria dos Sistemas Intencionais, Mente e Consciência, vamos avaliar alguns de seus principais desdobramentos 
na filosofia da mente e na psicologia. Suas contribuições para essas áreas dizem respeito principalmente ao 
refinamento das suas bases teóricas, e abrem caminhos para repensar suas questões centrais por um viés condizente 
com o conhecimento científico de que dispomos hoje em dia. Essas considerações serão discutidas com maior 
detalhamento na seção “padrões reais e a psicologia”, ao final do artigo.

Palavras-Chave: Padrões reais. Sistemas Intencionais. Mente. Consciência. Psicologia. 

ABSTRACT
In this paper we will evaluate some aspects of the contribution of Daniel Dennett to Philosophy of Mind and 
Psychology. Starting with a review of four central points in his work, which are: Heterophenomenology, Intentional 
Systems Theory, Mind and Consciousness, we will evaluate some of its main contributions to philosophy of mind 
and psychology. His contributions to these areas include mainly the sophistication of its theoretical bases and open 
new ways to rethink its central questions with a suitable adequation with the scientific knowledge that we have 
today. These considerations will be discussed mainly in the section “real patterns and psychology”, at the end of 
the paper.

Keywords: Real patterns; Intentional Systems; Mind; Consciousness; Psychology.

INTRODUÇÃO 

Discípulo de Quine em Harvard, de quem herdou a ideia segundo a qual a filosofia deve 
ser um braço, uma continuação da ciência - e de Ryle em Oxford, que legou-lhe a tradição da 
filosofia analítica, que tem por característica central a preocupação primária com os problemas, 
teses e teorias filosóficas, em vez de com a história da filosofia, Dennett figura hoje como 
um dos mais importantes filósofos da mente de nosso tempo. Seu trabalho acompanha o 
empreendimento realizado pela filosofia e pela psicologia do século XX e está marcadamente 
contra o dualismo cartesiano que, por muito tempo, foi amplamente aceito em ambas as áreas 
do saber.

A rejeição do dualismo surge da insatisfação, tanto por parte de alguns  filósofos quanto 
de alguns psicólogos em relação às explicações dadas por seus seguidores para os problemas 
centrais dessas disciplinas. A explicação dada por Descartes que colocava a glândula pineal 
como o ponto de intersecção entre mente e corpo já havia sido contestada há muito tempo, desde 
filósofos como Hobbes e La Mettrie nos séculos XVII e XVIII. Porém, com o desenvolvimento 
da Filosofia da Mente no século XX esse e vários outros problemas relacionados passaram a 



Revista Caminhos, On-line, “Saúde”, Rio do Sul, a. 4 n. 7, p. 81-92, jul./set. 201382

ganhar um novo tratamento. 
Por meio de uma investigação interdisciplinar que envolve diversas áreas do saber, dentre 

as quais destacamos: metafísica, epistemologia, filosofia da linguagem, neurociências, psicologia 
evolucionária e ciências da computação/inteligência artificial, as questões antes tratadas apenas 
do ponto de vista filosófico passam a despertar uma grande atenção dos cientistas. Nesse 
período a agenda da filosofia e da psicologia estava reservada a procurar soluções alternativas 
ao dualismo para explicar o comportamento humano. 

Na psicologia surge o Behaviorismo, que busca ingloriamente em sua primeira fase livrar-
se de todo e qualquer termo mental ou psicológico na explicação do comportamento humano. Já 
na filosofia, uma espécie parecida de behaviorismo foi proposta por Gilbert Ryle, professor de 
Dennett. Para Ryle, o conceito de mente não passa de um erro categorial, uma confusão gerada 
pela errônea atribuição de propriedades mentais àquilo que é material/físico.

Nesses termos, a mente não passa de um mito criado pelo nosso uso da  linguagem, 
que deve ser desfeito para que possamos explicar corretamente o comportamento humano, 
buscando assim uma alternativa plausível ao dualismo cartesiano.

A Filosofia da Mente é normalmente referida na literatura especializada como uma 
disciplina com um passado longo e uma história curta. Isto porque desde pensadores gregos 
como Platão e Aristóteles já se propunham questões acerca da natureza do mental. No entanto, 
foi só no século XX que a filosofia da mente começou a ser vista como uma disciplina específica, 
com problemas e com propostas metodológicas e teóricas para tentar resolvê-los, inclusive com 
vários filósofos usando os resultados de pesquisas científicas acerca do cérebro para defenderem 
suas teses, unindo assim a pesquisa científica com a reflexão filosófica. 

É nesse cenário que se insere a filosofia de Daniel Dennett. Em uma busca de fundamentos 
mais confiáveis para a psicologia e condizentes com o panorama científico atual, a obra deste 
filósofo pode ajudar-nos em grande medida. O objetivo principal deste artigo é o de avaliar 
algumas das principais contribuições de Dennett para a filosofia da mente e para a psicologia, 
no intuito de buscar trazer à tona o trabalho desse autor para repensar o estatuto científico desta 
última. Conforme escreve Teixeira (2008), este esforço em prol do refinamento das teorias 
psicológicas já seria suficiente para colocar Dennett ao lado dos maiores pensadores do século 
XX. 

HETEROFENOMENOLOGIA 

O princípio heterofenomenológico proposto por Dennett é uma peça básica para o 
entendimento de todo o desdobramento de sua filosofia. Ele se refere a um método de investigação 
para obter dados a respeito dos conteúdos mentais de nós mesmos e de outras pessoas.

Nesse ponto, Machado (2006) nos lembra que mesmo com o avanço obtido nas ciências 
que nos permite saber quais áreas cerebrais estão sendo ativadas quando da realização de 
alguma tarefa mental, mesmo assim esse dado não nos livra da necessidade de associarmos a 
ele um relato subjetivo do sujeito acerca de sua própria experiência mental, caso contrário os 
dados obtidos não seriam mais que uma radiografia, que precisa ser identificada pelo médico 
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para que saibamos que é nossa. 
Diferentemente do método fenomenológico husserliano, a heterofenomenologia 

dennetiana é feita sempre de uma perspectiva de segunda ou terceira pessoa. Como escreve 
Dennett (1992), esse método é antes de tudo, um método neutro para descrever os estados 
mentais, que engloba a descrição de imagens, eventos, sons, odores, intuições, pressentimentos, 
e sentimentos de si. Esses são, por sua vez, os objetos heterofenomenológicos que nos fala 
Dennett.

Tais objetos não possuem um status ontológico igual ao de uma mesa ou de uma folha 
de papel, nem tampouco estão fora de uma descrição física do mundo; eles estão num meio 
caminho entre realismo e antirrealismo. Para dar conta de garantir o status ontológico dos 
objetos heterofenomenológicos, Dennett faz uma analogia entre estes e os conceitos de centro de 
gravidade e linha do Equador. Estes últimos, nos diz Dennett (1992), não são coisas que existem 
no mundo do mesmo modo como uma mesa ou qualquer outro objeto - não encontraremos a 
linha do equador estendida no chão como uma linha de acostamento de asfalto - mas eles nos 
servem como ferramentas para podermos conhecer e prever o mundo. 

Nesse sentido, seu valor como entidades teóricas é evidente; elas funcionam como 
modelos heurísticos que condensam uma série de padrões, para assim permitir que possamos 
trabalhar com uma grande quantidade de dados dentro de um tempo possível. De igual modo, 
mesmo que não encontremos os objetos que compõem o mundo heterofenomenológico abrindo 
a cabeça de alguém, isso não quer dizer que estes não existam, que sejam uma mera ilusão; de 
acordo com Dennett, são entidades teóricas reais, do mesmo tipo das que aparecem na física e 
nas demais ciências ditas “duras”. 

Com isso, Dennett quer mostrar que nós não temos acesso privilegiado sobre nossos 
próprios estados mentais. Esse ponto de vista é, por vezes, difícil de ser aceito por ir contra 
à maioria de nossas pressuposições acerca de nossa autoridade sobre o que ocorre em nossa 
mente. Todavia, como nos lembra Teixeira (2008), a heterofenomenologia aparece aqui como 
um ataque ao preconceito pré-kantiano de que teríamos acesso privilegiado e incorrigível aos 
nossos próprios conteúdos mentais e não apenas a como eles nos aparecem, filtrados por nossos 
próprios instrumentos de cognição e pela linguagem. 

A heterofenomenologia é, nesses termos, como define Teixeira (2008), um processo de 
reconstrução do relato subjetivo das pessoas que, por sua vez, elimina a autoridade do sujeito 
sobre seus próprios conteúdos mentais e, desse modo, permite que interpretemos sua experiência 
de uma perspectiva de segunda ou terceira pessoa. Com isso, Dennett quer garantir que mesmo 
as experiências mais subjetivas, possam ser investigadas através do método científico, trazendo 
desse modo o mental para o lado da ciência, sem no entanto, ter de arcar com as consequências 
de um dualismo cartesiano, mais uma vez assegurando o diálogo imprescindível entre filosofia 
e ciência. 

Assim sendo, esse se torna um ponto crucial para o entendimento dos demais pontos de 
vista adotados por Dennett, que veremos mais adiante neste artigo. 
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TEORIA DOS SISTEMAS INTENCIONAIS

A noção de Sistema Intencional foi apresentada inicialmente por Dennett em seu livro 
de 1978, Brainstorms, e segue uma linha de raciocino parecida com aquela adotada pelos 
pesquisadores da Inteligência Artificial (IA) em relação ao mental nesse mesmo período. 
Conforme ressalta Teixeira (2008), os pesquisadores em IA influenciaram fortemente a filosofia 
dennettiana. 

Para estes, liderados pelo matemático Alan Turing, a atribuição de mentalidade a um 
determinado organismo é dada a partir da observação de seu comportamento. Como escreve 
Teixeira (idem), esse é um critério operacional, ou seja, baseia-se no funcionamento e no 
comportamento de um organismo ou máquina.

O que Turing fez foi refazer uma pergunta que, por vários séculos, preencheu a agenda de 
vários filósofos a respeito da natureza do pensamento, de modo a perguntar-se: o que nos leva 
a atribuir pensamento aos organismos?

Assim sendo, ele desenvolveu um teste no qual pretendia determinar se um organismo 
pensava ou não. Caso o organismo passasse no teste, deveríamos atribuir-lhe, caso não passasse, 
não. 

Ao formular a ideia de Sistema Intencional, Dennett segue uma linha de raciocínio muito 
parecida com esta. Para ele, existem três níveis de explicação do comportamento de determinado 
sistema. Estes níveis figuram como posturas, através das quais podemos explicar e predizer o 
comportamento desse sistema – que pode ser tanto um ser humano, um outro animal ou um 
robô. 

O primeiro nível é chamado Postura de Projeto. Neste, as explicações e predições são 
baseadas essencialmente no conhecimento que temos do funcionamento do sistema em questão. 
Notemos que, para sistemas simples como um relógio ou uma máquina de escrever, essa postura 
é suficiente para nossos fins. 

Essa é uma postura que nos possibilita uma economia de tempo com um baixo risco de 
falhas. Quando a utilizamos, olhamos os objetos como frutos de um projeto e apostamos que 
este foi bem feito, de modo a funcionar perfeitamente. Dennett (1997) dá o exemplo de um 
despertador. Não preciso desmontar e conhecer em detalhes a constituição física do despertador 
para poder programá-lo para despertar no dia seguinte. Basta que eu tenha conhecimento da 
finalidade do projeto dele e que aperte alguns botões para que a tarefa esteja feita.  

Todavia, nesse nível, as falhas possíveis em um sistema não podem ser previstas, dada a 
falta de conhecimento a respeito do estado físico real do sistema, visto que a postura de projeto 
contempla apenas nosso conhecimento acerca do papel funcional de cada parte constituinte do 
projeto. Nessa parte é que entra o risco, dado que projetos podem ter sido mal feitos, ou não 
funcionarem em função de alguma variável ambiental.

Para suprir essa dificuldade, temos de passar então para o segundo nível, a Postura Física. 
Esta, por sua vez, é mais segura e confiável que a primeira, todavia, é de elaboração mais 
tediosa. Isso porque, para fazer uma predição a partir da postura física, é preciso que se reúnam 
todos os conhecimentos disponíveis acerca da constituição física real do objeto/sistema em 
questão, para então poder aplicar a ele as leis da física. Conforme escreve Dennett (idem), esse 



85Revista Caminhos, On-line, “Saúde”, Rio do Sul, a. 4 n. 7, p. 81-92, jul./set. 2013

é o método padrão das ciências físicas, em que se aplica todo o conhecimento em relação às leis 
da física e da constituição física do objeto em questão para construir nossa predição. 

Assim sendo, nessa postura não é necessário que se atribuam desejos ou intenções ao 
sistema/objeto em questão para podermos gerar uma predição segura. Tudo de que precisamos 
é possuir conhecimentos das leis da física e da constituição física do sistema/objeto em questão.

Quando tanto a Postura de Projeto quanto a Postura Física tornam-se insuficientes 
na tarefa de predizer o comportamento de um sistema, temos de buscar uma maneira mais 
adequada para fazer tal predição. Um dos motivos para que a Postura de Projeto falhe relaciona-
se com o grau de complexidade do sistema em questão. Quando tratamos de um sistema pouco 
complexo, como um despertador, essa postura é altamente assertiva, pois seu projeto não é de 
todo complexo, podemos conhecê-lo sem maiores dificuldades. 

Também na Postura Física, o motivo gira em torno do grau de complexidade do sistema. 
Para sistemas simples, o número de variáveis físicas a ser considerado é possível de ser 
considerado por alguém ao fazer uma predição. Todavia, ao tratar de sistemas mais complexos, 
como um computador digital, o número de variáveis excede as capacidades de processamento 
de qualquer ser humano, o que impossibilita uma predição confiável. Nesses casos, em que 
falhamos em conseguir apresentar uma predição do comportamento de algum sistema, temos de 
lançar mão do terceiro nível de predição proposto por Dennett: a Postura Intencional.

Quando nenhum outro tipo de predição do comportamento de um sistema é capaz de 
nos ajudar nessa tarefa – devido à complexidade de tal sistema – a postura intencional seria o 
método mais acertado para esse fim. Dennett (1997) sugere que tal postura é muito semelhante 
à postura de projeto, apenas diferindo no maior risco de erro e na enorme quantidade de 
variáveis a mais que podem interferir na predição. Na postura de projeto, para prever um 
comportamento, temos de partir do princípio de que o projeto funcionará de forma correta e 
que ele vá chegar aos objetivos previstos. Já na postura intencional, quando tratamos de agentes 
– aqui os sistemas são chamados de agentes, por partir-se do princípio de que eles agem sobre 
o mundo intencionalmente – muito complexos, como seres humanos ou computadores digitais, 
não temos como conhecer o projeto o suficiente para basear apenas nele nossa predição, nem 
podemos aplicar a postura física, pois esta resultaria em uma tarefa inexequível haja vista a 
enorme quantidade de detalhes físicos a se conhecer em tais agentes. 

Assim sendo, aplicando a postura intencional nesses casos, temos uma solução prática 
e econômica para a predição do comportamento de um agente complexo. Esta consiste em 
atribuir ao agente racionalidade, crenças e desejos, para então explicar seu comportamento. 
Ao atribuir tais características, no entanto, não estamos afirmando que esse agente as possui, 
estamos apenas lançando mão delas para tornar inteligíveis nossas predições. 

Quando damos uma explicação a partir da postura intencional, estamos condensando 
uma grande quantidade de informações a respeito do agente, informações estas que seriam 
impossíveis de se conseguir demonstrar a partir da postura de projeto ou da postura física. Como 
nos lembra Teixeira (2008), não sabemos se tais crenças e desejos e até mesmo a racionalidade 
correspondem a algum correlato neural do agente, e é nesse ponto que, para Dennett, se inicia 
a psicologia, a partir da noção de sistema intencional. Mesmo assim, isso pouco importa para 
nossa predição intencional, na medida em que, quando atribuímos crenças e desejos ao agente, 
não estamos afirmando que ele os tem, estamos apenas pressupondo sua existência e, para 
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Dennett, se nossa predição se mostrar correta, então não temos motivos para não conferir-lhe 
uma vida mental.

CONCEITO DE MENTE

Partindo da noção de sistema intencional de que falamos acima, Teixeira (2008, p. 
37) escreve, “mentes são sistemas intencionais, construções teóricas úteis que permitem a 
interpretação do comportamento de organismos ou máquinas”. Esse é um conceito de mente 
que vai contra grande parte das nossas crenças a respeito do que é uma mente. A mente aqui não 
é nenhum tipo de substância especial, diferente do corpo, como defendeu Descartes e tampouco 
uma mera ilusão linguística, que seria desfeita com o desenvolvimento da neurociência, tornando 
a psicologia uma disciplina dispensável. 

Para Dennett, o conceito de mente tem o mesmo estatuto do conceito de gravidade, ou 
algum outro conceito das ciências empíricas, ambos são da mesma espécie. Não podemos 
encontrar um centro de gravidade em uma torre, utilizando as ferramentas que possuímos hoje 
em dia e tampouco uma mente. Todavia, podemos nos utilizar do conceito de centro de gravidade 
para calcular, com grande precisão, até quantos graus é possível inclinar a torre antes que ela 
despenque, e é por isso que sabemos que a Torre Eiffel não despencará a qualquer momento.

Do mesmo modo, quando falamos de mente, para Dennett, não estamos falando nem de 
algo para além do físico e tampouco de algo que se reduz ao físico. Quando um neurocirurgião 
abre a caixa craniana de um paciente, ele não encontra lá crenças, desejos e nem nada parecido 
com uma mente, só encontra neurônios, sinapses e tempestade elétrica. Dennett propõe um 
materialismo não reducionista para explicar a mente, a partir do qual não precisamos atribuir 
a existência de crenças e desejos aos agentes, apenas nos utilizamos desses conceitos para 
explicar seu comportamento.

Teixeira (2008, p. 35) sugere que para Dennett “a mente é uma reconstrução racional da 
observação das sequências de comportamentos de um organismo ou dispositivo e, neste sentido, 
ela é um conceito operacional, uma construção teórica útil”. Nesse sentido, o conceito de mente 
de Dennett se aproxima do conceito de pensamento de Turing, na medida em que para ambos 
não estamos pressupondo algo a mais aos agentes ao atribuir-lhes intenções ou pensamento, 
estamos apenas nos utilizando deles para tornar inteligível para nós seu comportamento.

A mente é entendida como um sistema intencional que possui crenças, desejos, motivações, 
etc e, assim sendo, podemos explicá-la através da postura intencional. Para isso, é preciso que 
lancemos mão dos termos intencionais dos quais falamos acima. Estes por sua vez devem ser 
entendidos como ficções úteis, ou termos teóricos, aos quais atribuímos uma ontologia não 
reducionista. Esses termos utilizados para explicar e predizer o comportamento dos agentes, 
advêm de um arcabouço explicativo chamado de “psicologia popular”. Esta consiste no conjunto 
de explicações e termos cotidianos que todos nós utilizamos para explicar o comportamento das 
pessoas. Estão incluídos nela todos os termos chamados “mentalistas” ou mentais, os mesmos 
de que nos fala Dennett em sua teoria dos sistemas intencionais. 

Ora, então, afinal qual é o status ontológico da psicologia popular? Podemos utilizar seus 
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termos em nossas teorizações sobre a mente e o comportamento humanos?
Segundo Teixeira (2008), para Dennett, os termos da psicologia popular não devem ser 

entendidos como tendo uma existência puramente mental, pois isso iria fazê-los incorrer num 
dualismo cartesiano e, tampouco podemos atribuir a eles uma existência unicamente material, 
reduzindo-os a correlatos neuronais. Essa visão parece estar diretamente em conflito com a 
visão materialista tradicional da ciência, que postula a existência de uma realidade única, que 
pode ser descrita através de termos extensionais. A princípio fica difícil compreender como 
então poderíamos estar falando de termos que são ficções úteis, construções teóricas, e ao 
mesmo tempo querermos enquadrá-los dentro da contagem do que há no mundo. Para resolver 
essa questão, Dennett vai desenvolver a tese dos Padrões Reais15.

Conforme observa Teixeira (2008), segundo essa ideia, os termos da psicologia popular 
estão a meio caminho entre realismo e instrumentalismo. Eles se referem a padrões reais no 
mundo. Ou seja, o caminho que Dennett toma para assegurar a existência dos termos intencionais 
o leva a postular um tipo diferente de materialismo, um materialismo brando, a partir do qual 
os termos intencionais são como as noções de centro de gravidade ou como o trópico de câncer; 
não podemos encontrar algum objeto no mundo que seja seu correspondente material e, desse 
modo, fazer a tradução entre o intensional e o extensional, todavia, o uso destes termos teóricos 
para fazer cálculos e predições no mundo é imprescindível à feitura da ciência, dado seu grande 
valor heurístico. 

Dessa forma, Dennett propõe a ideia de “abstracta”, ou seja, um conceito englobador que se 
reduz a coisas concretase, deste modo fazer a tradubjeto no mundo que seja seu correspondente 
materia,mo, um materialismo brando, a partir do qual os t, como nos cita de exemplo Teixeira 
(2008): “batalhão de soldados” ou “corpo diplomático”. Desse modo, a noção de abstracta 
engloba um grande número de elementos que, quando reunidos de uma determinada maneira, 
dão forma a um novo elemento não presente nos particulares.

Assim sendo, os termos intencionais de Dennett são como os abstracta, são ferramentas 
através das quais podemos simplificar o comportamento de sistemas extremamente complexos. 

O valor desses abstracta está intimamente ligado com a sobrevivência da nossa espécie, 
na medida em que, para Dennett, esses conjuntos de padrões também sofrem as pressões 
da seleção natural darwiniana. Só sobrevivem os mais adaptados, e só quem possui os mais 
adaptados é que consegue sobreviver e dar continuidade à espécie. Os seres humanos, nesse 
aspecto, são a espécie de seres vivos que melhor conseguiu se adaptar ao meio justamente por 
causa do domínio dessas ferramentas, com as quais pôde começar a prever o futuro e, a partir 
disso, comportar-se de acordo com ele. Conforme também escreve Teixeira (2008), essa é a 
grande vantagem adaptativa que a psicologia popular nos proporciona.

O PROBLEMA DA CONSCIÊNCIA

O problema que Dennett busca responder é “o que é a consciência?”. No senso comum, 

15  Ensaio publicado originalmente em 1991 e republicado em Brainchildren (Bradford Book, 1998)�
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não raro ouvimos falar sobre a consciência como fazendo referência a algo unificado e subjetivo 
ao sujeito e, com base nisso, criam-se explicações para os mais diversos comportamentos de 
pessoas e animais. No entanto, neste âmbito de explicação, o conceito de consciência é utilizado 
sem uma preocupação com o rigor técnico necessário ao feitio da filosofia e da ciência. Quando 
uma pessoa fala da consciência, não está preocupada com as questões filosóficas e científicas 
que subjazem tal afirmação e é nosso dever discutir e aprofundar aqui essas questões. 

Na filosofia de Dennett, consciência recebe um tratamento detalhado, sendo abordada de 
forma mais difundida em seu livro Consciuousness Explained, de 1991 e revista e esclarecida 
mais tarde em Sweet Dreams (2006). 

Para ele, a consciência não é nada parecida com aquela pensada pelo senso comum, da 
qual falamos acima. Não há nada como um cenário onde os conteúdos mentais entram em cena e 
são julgados por um eu central; não há um fluxo central de consciência; a consciência não é algo 
subjetivo de modo que seja inefável, como defendem alguns autores. A consciência pode e deve 
ser alvo da investigação científica, por ser abordada a partir de uma abordagem que defende 
que a filosofia seja uma continuidade, um braço da ciência, e que assim ambas trabalhem em 
uníssono. A tarefa da filosofia da mente é a de avaliar os argumentos e o discurso científico a 
respeito da consciência, apontar ambiguidades e maus usos de conceitos filosóficos, etc.

Algo bem atual e que ilustra este contato entre a filosofia da Dennett e a ciência fica 
claro quanto a atitude de alguns cientistas em buscar um lócus da consciência no cérebro. Para 
Dennett isso equivale a incorrer num materialismo-cartesiano, algo aparentemente absurdo, pois 
para ele não há um lugar específico no cérebro que corresponda à consciência. A consciência 
pode não passar de uma ficção útil, um termo teórico criado por nós como o Trópico de Câncer 
e, desse modo, não poderia ser encontrada em lugar algum no cérebro. Nesse caso, filosofia e 
ciência precisam se unir e conversar para fazer avançar as pesquisas de modo a buscar novos 
horizontes e trilhar por caminhos mais seguros.

Ao se perguntar sobre o que é a consciência, Dennett procura começar a responder essa 
questão de forma a entender o que é cada parte constituinte da consciência para assim poder 
chegar à pergunta inicial. Isso é um tipo de abordagem botton-up, que começa de baixo para 
cima, respondendo primeiro às questões mais básicas para depois responder à questão central. 
Isso se parece, não por acaso, com a ideia de desmontar para depois replicar em modelos, 
advinda da engenharia, e utilizada por Dennett para entender os processos mentais. Partindo 
desse princípio, devemos primeiro entender o que são os conteúdos mentais e como eles se 
tornam conscientes. 

Para Dennett (1997), os conteúdos mentais é que formam nossa consciência, de maneira 
que se tornam conscientes por vencerem uma disputa com seus iguais e, assim se tornarem 
momentaneamente conscientes para alguém. Essa disputa, por sua vez, pode ser mais bem 
entendida à luz da teoria darwiniana da seleção natural, segundo a qual sobrevivem os mais 
aptos. Assim sendo, os conteúdos mentais mais aptos são os que vencem tal disputa e, por sua 
vez, tomam o controle do comportamento. 

Como nos chama a atenção Dennett (1997), é preciso tomar algum cuidado quando se pensa 
essa questão a partir da ideia tradicional de que eu sou algo diferente da minha consciência, que 
eu posso pensar e julgar meus conteúdos mentais de algum lugar privilegiado, e que sou algo a 
mais do que a interação cérebro-e-corpo, pois partindo dessa perspectiva, estamos incorrendo 
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em um dualismo cartesiano, o que passa longe da teoria da consciência dennettiana.
Para Dennett (idem), você é quem você pode relatar – para si e aos demais - você pode 

até se enganar usando uma luva de outra pessoa, mas não pode se enganar assinando um cheque 
com a mão de outra pessoa. Você é este emaranhado de conteúdos mentais, que lutam para 
tomar seu lugar no controle do seu comportamento. 

Tendo dito isso, chegamos ao ponto de partida da teoria da consciência de Dennett: o 
pandemonium. Este é o nome de um modelo cognitivo desenvolvido por Oliver Selfridge nos 
anos de 1950 no MIT. Ele consiste em um software para ensinar um computador a aprender. 
Diferentemente dos demais programas, ele concebia a inteligência de forma distribuída e não 
unificada, o que se traduzia em vários sistemas especializados, realizando cada qual uma tarefa 
diferente, que depois passavam por um sistema chefe que contava os resultados.

O que Dennett fez foi trazer esta ideia para dentro de nossas cabeças. Como nos fala 
Teixeira (2008), tudo se passa como se houvesse milhares de pequenos agentes competindo 
entre si para se tornarem o foco da nossa atenção. Esses agentes estariam, a todo o momento, 
produzindo versões diferentes a partir de um mesmo estímulo, e as melhores versões ganhariam 
a disputa e entrariam assim na esfera fenomênica, ou seja, na nossa consciência.

Esse processo, até então é totalmente paralelo, distribuído. Cada sistema especialista 
desenvolve seu trabalho simultaneamente aos outros. Mas agora, como Dennett explica o fato 
de percebermos a consciência como um fluxo único?

Para ele, a esse processo paralelo dos especialistas, acopla-se uma máquina virtual, 
que serializa as múltiplas versões dos especialistas de modo a formar uma narrativa única e 
sistematizada, gerando assim a nossa percepção de um fluxo único e contínuo de consciência. 
No cérebro, porém, tudo ocorre em paralelo, como em uma rede neuronal e, desse ponto de 
vista, não há nada como um processador central. A máquina virtual como o nome sugere, não 
precisa estar em lugar algum no cérebro, ela apenas junta as narrativas dos especialistas e forma 
uma narrativa serial.

OS PADRõES REAIS E A PSICOLOGIA

Tendo feito esta pequena revisão do pensamento de Dennett, temos agora que avaliar 
mais detalhadamente qual sua relevância para o estudo da psicologia. O que nos interessará 
aqui é como a ideia de que os conceitos mentalistas são como padrões reais no mundo pode nos 
ajudar a evitar alguns erros básicos que muitos teóricos da psicologia cometem. 

A primeira coisa a esclarecer é: o que são os padrões reais? Como vimos um pouco acima 
neste artigo, eles consistem em conceitos como aqueles de “trópico de câncer” ou “centro de 
gravidade”. Isso quer dizer que quando falamos em “mente”, “desejo”, etc, não estamos nos 
referindo a entidades extrafísicas como o flogisto, e no outro extremo, não estamos falando de 
coisas como livros e cadeiras. O status ontológico de tais termos fica a um meio caminho entre o 
materialismo fisicalista e o dualismo de substâncias. Pode-se dizer que são termos que referem 
entidades físicas, mas que não podem ser reduzidos a elas. Isso quer dizer que, como no caso do 
trópico de câncer, não podemos encontrar a mente ou os desejos de alguém como encontramos 
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um livro ou uma cadeira. Mas também como no caso do trópico de câncer, isso não torna a 
mente e os desejos algo extrafísico, que não pode ser estudado cientificamente. 

A relação disso com a psicologia é óbvia. Enquanto muitos psicólogos usam todos os 
dias termos mentais como crenças, desejos, etc, poucos são os teóricos que se preocupam com 
o status ontológico de tais termos. O problema é se pensar que como não se pode observar 
ou medir coisas como crenças e desejos, então eles não podem ser estudados cientificamente 
com todo o rigor empregado pelas ciências empíricas para estudar coisas como centros de 
gravidade ou o trópico de câncer. Mas isso é falso, ou pelo menos é algo para o qual precisamos 
de melhores razões do que as até agora apresentadas pelos teóricos da psicologia. Não cabe 
aqui fazer uma avaliação pormenorizada das várias abordagens psicológicas e apontar erros e 
defeitos pontuais. O que queremos com este artigo é atacar uma ideia errada de fazer psicologia 
em sua totalidade, independentemente das abordagens escolhidas.

As ideias de Dennett nos ajudam nesse sentido a pensar a psicologia como uma disciplina 
científica, mas não apenas da boca para fora. Para se fazer ciência é preciso muito mais do 
que trabalhar em uma área que tem um lugar reservado nas  universidades. É preciso avaliar 
com cuidado e probidade epistêmica os principais problemas de uma dada área de estudos, 
de maneira rigorosa e sistemática, como o fim último de descobrir a verdade e não apenas de 
defender ideias reconfortantes e que vendem muitos livros. Isso inclui estudar os fundamentos 
de uma disciplina como a psicologia. Afinal de contas, de que tipo de coisas estamos falando ao 
usar termos como “mente”, “desejos”, (alguns incluiriam “inconsciente”) etc?

A proposta de simplesmente deixá-los de fora de uma explicação científica das coisas 
é algo que parece simplesmente descabido. Seria como os físicos deixarem de lado de suas 
explicações termos como “massa”, “energia”, etc, só por não podermos observar e medir tais 
coisas do mesmo modo como observamos e medimos livros e cadeiras. Ao contrário, os físicos 
não só usam tais termos como também investigam com seriedade a natureza de tais coisas. Por 
que com a psicologia teria de ser diferente? Já passou da hora de os psicólogos e teóricos da 
psicologia pararem de se isentar de investigar tais coisas com rigor científico apenas porque não 
são coisas que se podem estudar como se estudam cadeiras e livros. 

Muito do que disseram Freud, Skinner, Vigotsky e outros tantos teóricos da psicologia 
não resiste ao crivo da ciência. Isso deveria ser encarado como trivial, como em qualquer área 
científica séria. Os grandes nomes da psicologia eram pessoas como qualquer um de nós e nós 
somos seres falíveis, que muitas vezes nos enganamos e falamos falsidades, ainda que na altura 
tivéssemos a melhor justificação para afirmar tais falsidades. Ainda assim, muitos profissionais 
da psicologia parecem ignorar esse fato simples sobre a falibilidade humana e insistem em apelar 
tão somente à suposta autoridade dos grandes nomes da psicologia para sustentar suas ideias e 
suas práticas clínicas. Suposta autoridade porque em uma área como a psicologia, com tantos 
autores a defender teses contraditórias às teses de outros autores, não podemos simplesmente 
tomar as afirmações de Freud ou Skinner como opiniões de especialistas reconhecidos na área 
justamente porque grande parte dos psicólogos rejeita as ideias de Freud ou Skinner. Isso é 
muito diferente de se basear em ideias de um autor que são reconhecidas pela grande maioria 
dos profissionais de uma área como corretas. 

Mais do que qualquer coisa, a contribuição de Dennett para a psicologia é a de nos habilitar 
a estudar a sério coisas como a mente e os desejos de um ponto de vista estritamente científico, 
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sem precisar de apelar aos grandes nomes da psicologia para sustentar nossas afirmações.
O erro de alguns psicólogos é tomar o que disseram Freud ou Skinner como a palavra 

última sobre os conceitos mentais e sequer tentar estudá-los com a seriedade e o rigor que a 
ciência exige. Isso não só é descabido como é contrário a muitas das coisas que vimos ao longo 
deste artigo. Quando Dennett fala sobre os sistemas intencionais, por exemplo, e defende que 
talvez seja a única maneira de explicar o comportamento de sistemas complexos (como as 
pessoas), ele claramente está ciente de que ao atribuir certas propriedades mentais aos agentes 
não estamos afirmando que eles tenham de fato tais propriedades. É preciso muita investigação 
para que se possa afirmar cientificamente qual é o status ontológico da mente e dos termos 
mentais como crenças, desejos, etc.

As ideias de Dennett nos fornecem uma base teórica para que possamos empreender tais 
investigações científicas. Mas mais do que isso, servem para nos chamar a atenção para que 
tenhamos um pouco mais de seriedade com respeito à psicologia. Uma área não é científica 
sem que haja investigação científica sobre seus problemas centrais. Se não quisermos que a 
psicologia seja vista como uma simples autoajuda barata, temos de ter mais atenção ao uso que 
fazemos dos termos psicológicos, assim como os físicos têm ao usar termos como “massa”, 
“energia”, etc.

A cientificidade da psicologia já foi alvo de críticas e dúvidas e até hoje há um certo 
preconceito tolo por parte de alguns de que ciência de verdade é algo como a física ou a química, 
e não a psicologia ou a sociologia. O problema é que para que os psicólogos possam mostrar 
que estão erradas essas pessoas, precisam ter mais rigor ao exercerem suas profissões, e ao 
realizarem suas pesquisas. Grande parte da cientificidade atribuída à física deve-se ao rigor que 
os físicos conferem ao uso de termos técnicos e à investigação dos fundamentos da disciplina. 

Ao contrário do que muitos pensam, a situação da física não é muito diferente daquela da 
psicologia quando se discutem os fundamentos da disciplina. Há diversas hipóteses contrárias 
sobre os fundamentos da física e quase não há consenso entre os especialistas de que uma delas é a 
correta. O que diferencia a física de grande parte da psicologia, principalmente aquela praticada 
no Brasil é o rigor com que se discutem as hipóteses sobre os fundamentos da disciplina. Não é 
porque não há amplo consenso entre os especialistas sobre uma questão qualquer que podemos 
simplesmente escolher aquela posição que mais nos agrada e fingir que as outras estão erradas.

CONSIDERAÇõES FINAIS

Por fim, sabemos que a maioria das questões abordadas neste artigo poderia receber muito 
mais detalhamento caso o assunto fosse desenvolvido mais amplamente, o que por sua vez não 
caberia no escopo e no objetivo deste trabalho. Vimos que o pensamento de Dennett se expande 
para vários focos, sempre partindo de uma raiz central, alicerçada nos quatro pontos centrais 
que buscamos contemplar neste artigo, quais sejam: Heterofenomenologia, Teoria dos Sistemas 
Intencionais, Conceito de Mente, e Consciência. 

Desse modo, suas contribuições para a filosofia da mente e para a psicologia dizem 
respeito principalmente ao refinamento das suas bases teóricas, a fim de repensar suas questões 
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centrais por um viés condizente com o conhecimento científico de que dispomos hoje em dia, 
em especial sua posição sobre o status ontológico dos termos mentais, que é desenvolvida 
através da noção de “padrões reais”.
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O CICLISMO COMO FERRAMENTA PARA A PREVENÇÃO DA OBESIDADE 
INFANTIL

NASÁRIO, Júlio Cesar16

 LINHARES, Vilmar Anderson17

RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade mostrar como podemos prevenir e reduzir o número 
crescente de crianças com obesidade infantil por meio da prática da atividade física, ciclismo, 
bem como elucidar as vantagens dessa modalidade. Como metodologia, utilizou-se uma 
revisão de literatura em que são abordados os fatores que levam as crianças à obesidade, bem 
como os fatores que elencam o ciclismo como alternativa viável para a redução e prevenção 
da doença. Os resultados mostram que é possível prevenir e reduzir a obesidade infantil por 
meio do incentivo ao uso da bicicleta e por consequência obter uma melhora significativa na 
qualidade de vida.

Palavras-chave: Crianças. Obesidade. Ciclismo.

ABSTRACT
This paper aims to show how we can prevent and reduce the growing number of children 
and childhood obesity through physical activity cycling, and to clarify the advantages of this 
modality. The methodology used a literature review that deals with factors that lead children 
to obesity and the factors that we list the cycling as a viable alternative for the reduction and 
prevention of disease. The results show that it is possible to prevent and reduce childhood 
obesity by encouraging bicycle use and consequently obtain a significant improvement in 
quality of life.

Keywords: Children, obesity, cycling.

INTRODUÇÃO

Graças à globalização muitas inovações chegaram a nossas vidas para facilitar nosso dia 
a dia, porém, sem nos darmos conta, nossa rotina foi alterada. Muitas vezes não percebemos 
que nosso estilo de vida está sendo afetado e deixamos que certas mudanças façam parte de 
nossas vidas por um tempo. Um exemplo disso são as facilidades de que dispomos hoje para 
obter alimento e a grande variedade de opções que, por muitas vezes, não são as mais saudáveis. 

A correria das grandes cidades, o tempo que perdemos em deslocamento até nossos 
trabalhos todos os dias fazem com que famílias fiquem separadas em um dos momentos que 
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podemos considerar como um dos mais importantes para o convívio familiar: a hora da refeição. 
Seja o café da manhã, almoço ou janta, não temos mais o velho e bom hábito de nos reunirmos 
para conversar sobre como foi ou está sendo o dia. O perfil das famílias também mudou e junto 
com ele também mudou o hábito alimentar. Por praticidade muitas pessoas optam por fazer suas 
refeições em restaurantes, bares e lanchonetes. Essa realidade não permite o encontro familiar 
e, dessa forma, todos perdem. 

 As crianças assim como os adultos sofrem também, pois dependem dos adultos para 
lhes ensinarem hábitos saudáveis. O resultado disso é que estamos lidando com um número 
cada vez maior de crianças sofrendo de obesidade infantil. Um grande aliado para o combate à 
obesidade pode ser a atividade física. O hábito de andar de bicicleta é um deles, pelo simples 
motivo de que a bicicleta ainda faz parte do sonho de muitas crianças. Em contrapartida à 
correria e à rotina apertada dos que vivem principalmente nas grandes cidades, algumas delas 
dispõem de parques com boa infraestrutura para a prática do ciclismo como lazer, bem como 
de outras atividades físicas. Não poderíamos deixar de citar o sedentarismo como principal 
desencadeador da obesidade e atrelado a ele a tecnologia que nos poupa trabalho e a violência 
nas grandes cidades.

Então, sendo a atividade física ciclismo um aliado, como poderia contribuir para a redução 
da obesidade infantil?

Como justificativa, o estudo aponta várias questões relevantes, sejam elas positivas ou 
negativas a respeito do esporte.  Andar de bicicleta não é um hábito comum em nosso país, seja 
como esporte ou como meio de lazer por vários fatores: porque não está em evidência na mídia; 
porque a característica geográfica (relevo acidentado) de muitas cidades não é favorável; devido 
ao aumento da violência. Não se veem na TV provas de ciclismo com a mesma frequência das 
transmissões de partidas de futebol, pois se trata de um evento aberto em que não é possível 
concentrar grande público e tampouco cobrar ingresso, salvo competições de pista que, por 
sua vez, não são tradicionais no Brasil. Os governos que regem as cidades, estados e o nosso 
país, de forma geral (com poucas exceções) não incentivam o uso racional dos automóveis e 
também não investem em infraestrutura para promover o uso da bicicleta, tais como ciclovias, 
ciclo faixas, bicicletários, etc. De uma forma geral, a cultura da bicicleta não é difundida porque 
a atividade física não é prioridade para as pessoas, mesmo sabendo que a atividade física 
pode melhorar a autoestima, prevenir doenças, melhorar a saúde física e mental e combater a 
ansiedade e depressão.

Por meio deste estudo, tentaremos compreender a possibilidade da atividade ciclismo 
como uma ferramenta de redução e prevenção da doença obesidade, sendo assim, este se 
constitui o objetivo geral deste estudo. Como objetivos específicos, tentaremos compreender 
por que nossas crianças estão obesas e os fatos que consolidam o ciclismo como atividade física 
menos popular do que o futebol, por exemplo. 

Como metodologia de pesquisa, esse estudo emprega uma revisão de literatura sobre 
estudos que versam sobre a temática em questão.
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A OBESIDADE INFANTIL
A obesidade é uma questão de saúde pública, e a obesidade infantil é o nosso foco, 

pois futuramente, as crianças serão os adultos obesos, se não tratarmos já. Fala-se muito, 
especialmente em época de Copa do Mundo e Olimpíadas que o esporte é a grande solução para 
todos ou grande parte dos males da sociedade, mas é uma pena que esses eventos só aconteçam 
de quatro em quatro anos. Logo eles terminam e não se fala mais em esporte e atividade física 
como um princípio para um estilo de vida saudável. A história conta que a bicicleta e a bola – 
diga-se futebol – chegaram ao Brasil no mesmo ano (final do século XIX), ambos oriundos da 
Europa, mas é possível perceber a popularidade do futebol e o anonimato do ciclismo (D’ELIA, 
2009).

 Ao contrário do que se pensa, a obesidade não é um infortúnio que concerne apenas 
aos países menos desenvolvidos, pois como apontam alguns estudos ela vem acometendo da 
mesma forma os países desenvolvidos, e os números mostram que até mesmo as crianças estão 
inclusas nessa estatística.

Para Bouchard (2003, p. 05):

Os dados de praticamente todos os países do mundo industrializado, e mesmo os dos 
países em desenvolvimento, revelam uma proporção crescente de crianças e adultos 
com sobrepeso ou realmente obesos. A prevalência de sobrepeso e obesidade varia 
de acordo com idade, sexo, raça e classes socioeconômicas no mundo ocidental e 
nos países em desenvolvimento. Cerca de 50% dos adultos dos Estados Unidos, do 
Canadá e de alguns países da Europa Ocidental tem um IMC de 25 Kg/m² ou mais. A 
prevalência é ligeiramente inferior em outros países da Comunidade Européia, mas 
não corresponde a um valor significativamente mais baixo; em alguns subgrupos 
populacionais nos Estados Unidos e em outros países, a prevalência de pessoas com 
IMC de mais de 25 Kg/m² é superior a 70%.

Para tratarmos do tema faz-se necessário entender o conceito correto de obesidade. 
Obesidade é a doença crônica nutricional que mais cresce no mundo, e tem consequências 
desastrosas em todas as faixas etárias e atinge todas as camadas da população (VIUNISKI, 
1999). 

O IMC ou Índice de Massa Corporal é o recurso mais utilizado para classificar os tipos 
de obesidade e para entendermos melhor a classificação de obesidade, a OMS estabeleceu os 
seguintes valores: indivíduos com baixo peso (IMC< 18,5 Kg/m2), indivíduos com excesso de 
peso (IMC ≥ 25 Kg/m2) e indivíduos com obesidade (IMC ≥ 30Kg/m2).

Infelizmente, os números mostram um aumento drástico na prevalência de obesidade 
neste século, e se métodos preventivos e corretivos não forem tomados, tudo indica que o 
problema se tornará pior nas próximas décadas. Observando alguns estudos, podemos constatar 
que em um século a massa corporal de homens com 1,70 de altura, aumentou de 66,8 Kg, em 
1863, para 76,3 Kg. É interessante notar que as pessoas que já se encontravam em uma faixa 
de IMC mais alta, isto é, as gravemente obesas, estão mais pesadas do que estavam no passado 
(BOUCHARD, 2003).  

Para a população adulta, podemos considerar as seguintes classificações: abaixo do peso 
(< 18,5), risco baixo (mas com risco aumentado de outros problemas clínicos); faixa normal 
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(18,5 a 24,9), risco médio; sobrepeso (25 ou maior); pré-obeso (25 a 29,9), risco aumentado; 
obeso classe I (30 a 34,9), risco moderadamente aumentado; obeso classe II (35 a 39,9), risco 
severamente aumentado; obeso classe III (40 ou maior), risco muito severamente aumentado.

 Lembrando que o foco de nosso estudo são as crianças, temos de considerar uma tabela 
diferenciada para elas. Diferentemente dos adultos, nos jovens é mais fácil notar quando estão 
acima do peso, porém temos de levar em consideração as classificações para essa faixa etária. 
Primeiramente analisaremos os valores para crianças acima do peso, meninos quanto meninas 
respectivamente: 

Idade: 2 anos (meninos: 18,4; meninas: 18), idade: 4 anos (meninos: 17,6; meninas: 17,3), 
idade: 6 anos (meninos: 17,6; meninas: 17,3), idade: 8 anos (meninos:18,4; meninas: 18,3), 
idade:10 anos (meninos:19,8; meninas:19,9), idade: 12 anos (meninos:21,2; meninas:21,7).

 Agora analisaremos os valores para crianças consideradas obesas, meninos e meninas 
de 2 a 12 anos respectivamente.

Idade: 2 anos (meninos:20,1; meninas:20,1), idade: 4 anos (meninos:19,3; meninas:19,1), 
idade: 6 anos (meninos:19,8; meninas: 19,7), idade: 8 anos (meninos:21,6; meninas:21,6), idade: 
10 anos (meninos:24; meninas:24,1), idade: 12 anos (meninos:26; meninas:26,7). (BORBA, 
2006).

De acordo com a NHES (National Health and Examination Surveys), a prevalência de 
obesidade na infância e adolescência mais do que dobrou, desde o início da década de 1960. 
Estudos internos mostraram que nas avaliações posteriores, entre 1963-1970 e 1988-1991, o 
índice de massa corporal de crianças e adolescentes aumentou, o que traduzirá no futuro uma 
prevalência ainda mais alta de obesidade adulta (BOUCHARD, 2003). Refletindo sobre todas 
essas pesquisas, apresentamos as probabilidades de uma criança vir a se tornar um adulto obeso.

De acordo com Viuniski (1999, p. 03):

Uma criança obesa, com 2 anos de idade, tem o dobro de chances de vir a ser um adulto 
obeso. Um adolescente obeso tem de 70 a 80% de chances de apresentar obesidade na 
vida adulta. Essas probabilidades pioram ainda mais se os pais forem obesos.Se o pai 
e a mãe forem obesos, seus filhos terão 75% de chances de serem obesos. Se apenas 
um dos pais for obeso a chance cai para 50%. Se nenhum deles estiver acima do peso, 
as chances serão menores que 10%.A mãe biológica possui uma ação maior que a 
do pai. Isso ocorre tanto pela influência na educação como pelos aspectos genéticos.
Nos Estados Unidos, aproximadamente 22 milhões de crianças abaixo de 5 anos de 
idade estão acima do peso. Dos 5 aos 14 anos, aproximadamente uma criança em cada 
três está com sobrepeso, enquanto há 30 anos, apenas uma criança em cada seis era 
gordinha.Segundo um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP, conduzido pelo 
professor Carlos Monteiro, nos últimos 30 anos o número de crianças acima do peso 
triplicou no nosso país, enquanto nos Estados Unidos “apenas” duplicou.

Partindo dessas constatações, é possível perceber que podemos apresentar o ciclismo como 
atividade física viável ao combate do aumento desses elevados percentuais, pois BOUCHARD, 
2003 p.63 afirma que:
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Uma forma comprovada de combater a obesidade e o sedentarismo é participar 
de atividades físicas regulares por toda a vida. A atividade física regular, realizada 
três vezes por semana, por 30 minutos cada vez, em níveis moderados, reduz 
acentuadamente o risco de morte e/ou desenvolvimento de muitas das principais 
doenças. 

Da mesma forma Viuniski (1999) também afirma que a atividade física regular, melhora a 
saúde física e mental, prevenindo inúmeras doenças, melhorando a autoestima, a autoimagem, 
também sendo uma importante aliada no combate à ansiedade e à depressão.
 

O CICLISMO 

Entre muitas atividades físicas existentes, o ciclismo se destaca por promover uma 
harmonia completa entre “homem-máquina”, pois a bicicleta torna-se um prolongamento de 
seu próprio corpo. Quem adota o ciclismo como atividade física, meio de transporte e lazer, 
com certeza não vai fugir à regra e testemunhará a favor do esporte. 

A simplicidade de se praticar a atividade, a praticidade de usar a bicicleta para ir ao 
trabalho e a opção saudável de lazer que a bicicleta proporciona são apenas algumas das 
inúmeras vantagens que o ato de pedalar trará de benefícios àqueles que o praticam. Falando 
de como é acessível possuir uma bicicleta nos dias atuais, podemos ressaltar a economia que 
uma pessoa poderá ter se fizer uso dela para dirigir-se ao trabalho diariamente sabendo-se que 
a bicicleta é o meio de transporte mais eficiente para deslocamentos de até 6 quilômetros. A 
sensação de prazer obtida depois de uma boa pedalada, o vigor proporcionado pela atividade 
e os resultados percebidos pelo ganho de aptidão física também são um dos muitos bens que o 
praticante acumulará. 

De acordo com D’Elia (2009, p.21):

Hoje, a bicicleta é um dos veículos mais populares do mundo em razão de uma feliz 
combinação entre eficiência, simplicidade, baixo custo operacional e versatilidade. 
Esses fatores, juntos, proporcionam às pessoas uma atividade física saudável, podendo 
ser, a bicicleta, um meio de transporte, lazer ou esporte. Foi, sem dúvida, um dos 
maiores inventos depois da roda, sendo considerado o primeiro veículo mecânico para 
o transporte individual, antecessor dos motores a vapor e a explosão. 

Mesmo com a crescente expansão e divulgação do ciclismo e do incentivo ao uso da 
bicicleta como o meio mais viável de transporte, a cultura da bicicleta no Brasil ainda não 
se compara com a Europa e mesmo com países vizinhos sul-americanos como o Uruguai e a 
Colômbia (FREITAS, VIEIRA; 2007).

Felizmente, algumas cidades brasileiras têm se destacado pelo incentivo ao uso e pelo 
investimento que tem feito em prol da consciência pró-bicicleta. Melhorias como ciclovias, 
ciclo faixas e campanhas de conscientização nas escolas são recursos que apresentam bons 
resultados. A cidade de Rio do Sul é um exemplo desse avanço, pois ampliou sua malha ciclo 
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viária e melhorou também suas calçadas, o que faz com que o usuário da bicicleta use o espaço 
reservado a ele.

Quando a bicicleta foi inventada a partir de um instrumento chamado celerífero que surgiu 
no final do século XVIII, pelas mãos do conde francês Méde de Sivrac.  O celerífero passou por 
várias modificações como a inclusão de uma barra de direção, pedais integrados à roda dianteira 
para tracionar, rodas de metal, e por fim, tração por corrente e pedais, que foram as mudanças 
mais significativas e o que fez a bicicleta parecer-se com o que é hoje.  

Ao contrário do que se pensa, a baixa popularidade do ciclismo no Brasil não é devido 
ao atraso da chegada das bicicletas e nem mesmo à falta delas. Muitos estudiosos apontam que 
a bicicleta esteve mais ligada ao lazer e ao descanso do que à competição. Outros contribuem 
dizendo que a bicicleta teve sua chegada com os imigrantes europeus, que em suas bagagens 
traziam objetos e utensílios que mudaram o dia a dia dos brasileiros. Ao longo de sua trajetória 
crescente, mas modesta, a bicicleta ainda teve dois grandes concorrentes: o futebol, que virou 
“febre”, pois era uma atividade fascinante e os automóveis, que começavam a circular pelas 
ruas.

Um dos fatores que também influenciam a baixa popularidade do ciclismo é a carência 
de informação sobre suas peculiaridades, dicas básicas de segurança e orientações sobre a 
ergonomia necessária a sua prática. O desconhecimento sobre a ergonomia, que é o ajuste do 
ciclista à bicicleta, faz com que as pessoas sintam dores musculares e desconforto fazendo com 
que muitas vezes abdiquem da modalidade. 

O CICLISMO COMO ALIADO AO COMBATE DA OBESIDADE INFANTIL

A descoberta do ciclismo se fez ainda na infância, crescendo nas proximidades de Rio 
do Sul. Era muito novo para dirigir um carro, mas mesmo assim podia ir a qualquer lugar que 
desejasse, por quilômetros, e explorar novos lugares em uma bicicleta. Encantava-me a emoção 
de rápidas acelerações morro abaixo, sentia o vento no rosto, deleitava-me com a força sobre 
meu braço e corpo ao me inclinar em uma curva em alta velocidade. Entusiasmava-me com a 
eufórica sensação que um bom exercício e suor proporcionavam. Era bom demais pedalar no 
campo e sentir o cheiro das flores e o ar puro antes da chuva. Talvez minha maior atração fosse 
pelo controle que tinha sobre minha velocidade e sobre o destino.

Sendo então, o ciclismo uma atividade física praticada regularmente, ele pode, de acordo 
com Bouchard (2003 p.64), proporcionar alguns benefícios como

Reduzir o risco de morte prematura, reduzir o risco de desenvolvimento de doença 
cardíaca, reduzir o risco de desenvolvimento de doença cardiovascular, reduzir o risco 
de desenvolvimento do diabete, reduzir o risco de desenvolvimento de pressão arterial 
elevada, reduzir o risco de desenvolvimento de câncer de cólon, reduzir os sentimentos 
de depressão e ansiedade, e além de melhorar a saúde em relação aos problemas 
citados, a atividade física regular também: auxilia o controle de peso, auxilia a reduzir 
a pressão arterial em pessoas que já apresentavam pressão arterial elevada, auxilia 
a desenvolver e manter ossos, músculos e articulações saudáveis (reduzindo, desta 
maneira, a osteoporose e as conseqüentes fraturas de quadril), auxilia adultos mais 
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velhos a tornarem-se mais fortes e mais capazes de realizarem movimentos sem cair e 
promove o bem-estar psicológico.

Para obter resultados satisfatórios para o controle do peso corporal utilizando-se de 
exercícios físicos, torna-se fundamental a prática de atividades aeróbicas que combinem 
frequência, duração e intensidade e o ciclismo em todas as suas modalidades, seja tradicional 
ou com bicicleta estacionária é altamente recomendável. 

O ciclismo tradicional, comparado a outras modalidades que exigem apoio no solo, tem a 
vantagem de minimizar o impacto nas articulações, porém sua prática implica  ser realizado em 
ambiente externo, exige domínio sobre a bicicleta, adaptação ao clima, os perigos do trânsito, 
os custos com a aquisição da bicicleta e o risco aumentado de lesões nas pernas. 

Já o ciclismo estacionário apresenta como vantagens o fato de poder ser realizado sem 
interferências climáticas, a carga de trabalho pode ser facilmente controlada e também pode ser 
realizado privadamente. Um dos fatores que podem tornar inviável sua prática é que, com o 
tempo, o praticante pode se sentir aborrecido com o local fechado e a produção de calor gerada 
durante o esforço físico.

Os problemas de saúde associados ao controle de peso corporal têm sido objeto de 
inúmeros estudos. A camada jovem da população tem sido alvo desses estudos, que apontam 
o risco associado ao excesso de peso corporal e que, a longo prazo, podem repercutir na idade 
adulta (GUEDES, 2003).

Jovens que aderem aos programas de exercícios que visam ao controle de peso corporal 
apresentam notável melhora nas aptidões físicas. Além do significativo impacto na redução de 
peso e da gordura corporal, o aumento no nível de prática de atividades físicas pode induzir a 
importantes modificações metabólicas e funcionais. 

A bicicleta tem desempenhado um papel muito importante junto à sociedade, seja pelo 
seu caráter ecológico ou por estar intimamente ligada à busca de uma melhor qualidade de 
vida. Bastaria ter a plena consciência dos benefícios de pedalar, tais como: propicia liberdade, 
é excelente para pequenas compras, estaciona facilmente, é de custo acessível, é o meio mais 
prático para locomoção em pequenos trajetos, melhora a saúde e a autoestima, reaviva o bairro 
e a comunidade, diminui custos previdenciários, economiza espaço urbano, diminui o número 
de veículos nas ruas, diminui conflitos de trânsito, melhora todos os índices ambientais. Se 
todos os setores da administração pública tivessem consciência das vantagens em promover o 
uso da bicicleta, segundo D’Elia (2009), os benefícios seriam: humanização e valorização da 
imagem da administração, é ferramenta importante na educação para o trânsito, facilita o acesso 
ao pequeno comércio e polos geradores de produtos e serviços, apresenta intervenções viárias, 
na sua maioria, simples e de baixo custo, melhora as condições de mobilidade de todos os não 
motorizados: pedestres, crianças, idosos, cadeirantes, skates, patins entre outros. 
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CONSIDERAÇõES FINAIS 

O aumento do índice de crianças obesas no mundo é bastante significativo, e a preocupação 
com esse índice está diretamente relacionada ao fato de que muitas dessas crianças obesas serão 
adultos obesos. Buscando encontrar formas de prevenir e reduzir esse alarmante quadro de 
obesidade infantil, muitos estudiosos preconizam a atividade física como a alternativa mais 
viável para combatê-la, unida à dieta balanceada. O incentivo ao uso da bicicleta como meio de 
transporte e lazer é um hábito saudável que contribui diretamente para a melhoria da qualidade 
de vida de qualquer indivíduo e principalmente das crianças. Por ser a infância  o melhor 
momento para cultivar bons hábitos que, por sua vez, terão grandes chances de serem mantidos 
quando na fase adulta vale salientar o papel importante da família no processo de formação de 
hábitos alimentares saudáveis e a prática de exercícios.

As famílias e as escolas podem e devem incentivar o uso da bicicleta como meio de 
transporte e de lazer, pois, dessa forma, estarão propiciando às crianças uma alternativa saudável 
de brincar. Para muitas pessoas, o hábito de exercitar-se se deu exatamente desta forma: quando 
crianças, ganharam uma bicicleta, tinham apoio dos pais para usá-la como meio de transporte 
escolar e para realizar pequenas compras o que, ao longo dos anos,foi transformando-se em 
lazer, esporte e até mesmo estilo de vida. A bicicleta é o meio de transporte ecologicamente 
correto, pois é de custo acessível, não agride o meio ambiente com ruídos e gases poluentes e, 
ainda, faz bem à saúde. 

Há muitas ações que ainda devem ser tomadas para que o uso da bicicleta se torne um 
hábito para a população de nosso país, tais como investimentos em infraestrutura viária nas 
cidades, campanhas de trânsito incentivando o uso da bicicleta , engajamento dos profissionais 
de saúde e até mesmo a inclusão da disciplina de ciclismo no currículo dos cursos de Educação 
Física.
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UMA ACADEMIA PERSONALIZADA

CONSTANTINO, Reinaldo Constantino18

BONALDO, Volmar Ferrari19

RESUMO
O Brasil hoje é a segunda maior potência no que tange a academias de ginástica e musculação. Porém, a segunda 
colocação não nos garante grande qualidade no serviço prestado por elas , a individualidade biológica, por 
exemplo, muitas vezes não é vista na hora da montagem dos treinos, e o controle das avaliações físicas é precário 
e não muito eficaz consequência disso é a busca dos alunos pelo atendimento personalizado, Personal Trainer, 
ou muitas vezes, a evasão da academia. Nesse sentido, observa-se que as academias que oferecem esse tipo de 
atendimento, única e exclusivamente, vêm ganhando espaço e crescendo cada vez mais, isso em detrimento de 
uma clientela cada vez mais exigente que quer resultados mais rápidos e buscam serviços prestados com altíssima 
qualidade. Contudo, aos que desejam se engajar no mundo do empreendedorismo e arriscar na criação de um 
negócio, um planejamento é de suma importância.  Para esse planejamento, damos o nome de Plano de Negócios. 
Neste trabalho apresentaremos a criação de um plano adaptado em que encontraremos a natureza do negócio; 
o surgimento da ideia e do conceito; o serviço a ser oferecido; qual a visão desse negócio; fatores estratégicos 
críticos do ramo e do negócio; responsabilidade social e ambiental da empresa; os aspectos legais e tributários para 
o funcionamento da mesma; a forma de operacionalização, como será o seu funcionamento; a visão dos potenciais 
clientes; as vantagens competitivas e comparativas; o marketing; as finanças e, por fim, as razões que justificam a 
ideia e o sucesso do negócio.

Palavras-chave: Plano de Negócio. Personal Trainer. Qualidade de Serviço 

ABSTRACT 
Today, Brazil is the second largest power in terms gyms and bodybuilding. However, second place does not 
guarantee high quality of service provided by them, the biological individuality, for example, is often not seen at 
the time of assembly of the training and control of physical assessments are insecure and not very effective result 
is to search students the personal attention, Personal Trainer, or often, avoidance of academia. In this regard it 
is noted that the academies that offer this type of service, solely and exclusively, are gaining space and growing 
more and more, that instead of an increasingly demanding clientele, who want faster results, and seek services 
with high quality. With all those who wish to engage in the world of entrepreneurship and venture into creating 
a business planning is critical to this planning we call Business Plan. In this paper we present the creation of a 
plan adapted, where we find the nature of the business, the emergence of the idea and the concept, the service 
being offered, what is the vision of this business, strategic factors and critical branch of the business, social 
and environmental responsibility company, the legal aspects and tax for the operation of the same, the form of 
operationalization, as that will be its operation; vision of potential customers, the competitive and comparative 
advantages, marketing, finances and ultimately, the reasons justifying the idea and success of the business. 

Keywords: Business Plan, Personal Trainer – Quality of Service

INTRODUÇÃO

Hoje o Brasil ocupa a segunda colocação mundial quando falamos em número de 
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19   Professor do Curso de Educação Física do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí.
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academias, segundo o Portal Negócio & Fitness, com 18.763 academias registradas o Brasil 
acaba perdendo apenas para os Estados Unidos que possuem 29.890. Consequentemente o 
número de praticantes é cada vez maior, e as salas de musculação e ginástica se encontram cada 
vez mais cheias, diminuindo, dessa forma a qualidade do serviço prestado. Alguns quesitos 
como respeito aos princípios do treinamento e periodização na avaliação física, quesitos 
estes que são essenciais para que tenhamos melhores resultados e, por consequência, maior 
satisfação do cliente, estão sendo deixados de lado, os proprietários preferem abarcar o maior 
número de alunos possível, o que torna o serviço em academias cada vez menos personalizado, 
customizado. 

A quantidade expressa nos relatórios financeiros é prioridade, e a qualidade fica em 
segundo plano. “Serviços com qualidade levam a empresa a ganhar mais dinheiro, aumentam 
sua lucratividade a curto e longo prazo e, por conseguinte, aumentam o valor futuro da empresa” 
(CORREA; CAOR, 2006 p.32), ou seja, a qualidade de serviço só faz com que a empresa cresça.

Por muitas vezes, as academias adotam aulas coletivas como forma de desafogar as salas 
de musculação. Se essas aulas atendessem realmente às necessidades do indivíduo não teríamos 
um problema, porém nessas aulas que muitas vezes se submetem a um modelo franqueado 
de ginástica, todos os alunos recebem o mesmo treino, desde os iniciantes aos avançados. 
Percebemos que uma das limitações impostas a esse tipo de programa/franquia é o fato de não 
considerar preponderantemente tais componentes, (princípios do treinamento) na medida em que 
as individualidades, de maneira geral, são preteridas ou ignoradas, afirma (SILVA; CARTIER, 
2011). Se todos são vistos como iguais significa que o fator individualidade biológica, um dos 
princípios do treinamento desportivo, não está sendo respeitado e as suas especificidades, tanto 
endógenas como exógenas, são deixadas de lado.

Para Tubino (1979 apud DANTAS, 2003) os princípios do treinamento desportivo 
são cinco: o Princípio da Individualidade Biológica; Princípio da Adaptação; Princípio da 
Sobrecarga; Princípio da Continuidade e o Princípio da Interdependência Volume Intensidade.  
Dantas (2003) acrescenta ainda um último princípio a esses cinco preconizados por Tubino 
(1979), o Princípio da Especificidade. Podemos dizer que esses princípios são os caminhos para 
o treinador montar e controlar o treino de seus clientes.

O nome princípio já diz tudo: é uma base, apesar de haver outros fatores influenciadores 
durante o processo de um programa de exercícios físicos, porém podemos dizer que “Estes 
seis princípios são a pedra angular da preparação física. Uma vez bem assimilados, permitem 
que o preparador crie seus próprios métodos e técnicas de preparação, baseados no processo já 
existente” conforme (DANTAS, 2003, p.47). 

É fato que, quando aumentamos a demanda de clientes atendidos, a qualidade do serviço 
oferecido tende a diminuir, porém, num mercado altamente competitivo, com concorrentes 
cada vez mais competentes e clientes cada vez mais exigentes a qualidade em serviços deve ser 
almejada por todos que buscam sucesso profissional.

Segundo Correa; Caor (2006) quando temos que atender um número maior de clientes 
por dia numa unidade típica, fica também cada vez mais difícil atender a cada um de forma 
personalizada. A intensidade de contato e a riqueza de troca de informações também ficam 
reduzidas à medida que aumentam os volumes de clientes atendidos. Isso leva, em geral, a 
uma ênfase maior em atividades de Back Office “atividades de retaguarda” em detrimento de 
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atividade de Front Office “linha de frente”, à medida que os volumes aumentam.
Por outro lado o serviço de Personal Trainer vem ganhando cada vez mais espaço dentro 

das academias, geralmente, nessa forma de trabalho, um professor é encarregado de atender 
um aluno por vez, podendo dar o máximo de atenção possível e personalizar o treinamento da 
melhor maneira. “Personal Trainer é uma palavra de origem inglesa, onde a palavra Personal 
significa individual, particular e a palavra Trainer significa treinador, então, o termo mais 
próximo em português seria Treinador Particular ou Treinador Individual” segundo definições 
de (PODEROSO; PODEROSO, 2011). Esse serviço é buscado em grande parte por alunos que 
já frequentam as academias e que querem um serviço com maior qualidade.

Segundo Isidoro et al (2007, apud MEDRANO et al, 2007) esse serviço é um processo de 
treinamento em que o profissional está exclusivamente a serviço de um cliente que se planeja, 
respeitando os gostos e preferências dele e que é controlado tanto durante a execução do 
programa, como por meio de avaliação de aptidão física, tendo critérios próprios, adaptando-
se a cada situação e fazendo o máximo com os recursos que lhe são disponíveis. Várias são as 
pessoas e vários são os motivos que as levam a buscar o treinamento personalizado, entre eles 
este, citado pelo autor, fazer o máximo possível e ganhar o máximo possível. 

Diante desses fatos, temos uma problemática. Como criar uma alternativa de exercitação 
que possua maior qualidade no serviço? Acredita-se que uma das soluções se encontra num 
modelo de academia diferenciado, a Academia Personalizada, onde é oferecido ao aluno, 
cliente, apenas o serviço de Personal Trainer.

O objetivo principal deste trabalho será analisar um modelo de academia diferenciado, 
relacionando sua dinâmica através da construção de um Plano de Negócios. Como objetivo 
específico, iremos expor as vantagens e as possíveis desvantagens que poderiam ser encontradas, 
tanto para clientes como para proprietários. 

“O plano de negócio é um documento preparado pelo empreendedor em que são 
descritos todos os elementos externos e internos relevantes envolvidos no início de um novo 
empreendimento” (HISRICH, 2004, p.210). Ele integra os planos de marketing, finanças, 
produção e recursos humanos. O autor ressalta algumas questões que geralmente são feitas 
num plano. Onde eu estou agora? Para onde estou indo? Como chegarei lá? 

Temos como pressuposto o fato de que com o atendimento personalizado, o serviço de 
Personal Trainer, o cliente terá seus resultados maximizados, pois serão respeitadas as suas 
individualidades a todo o momento, o que se torna difícil a partir do momento em que se tem 
um número maior de alunos para atender por horário. Outro pressuposto é o de que com a 
elaboração de um Plano de Negócios podemos analisar criticamente esse modelo de academia 
que está tendo cada vez mais adeptos.

Este trabalho se justifica pelo fato de termos a necessidade em despertar o espírito 
empreendedor no acadêmico e no mundo da Educação Física, uma vez que podemos observar 
na graduação que a maioria das disciplinas nos instrui para sermos empregados, e são poucas 
aquelas que nos oferecem subsídios para sermos empreendedores. Sendo que temos como 
definição dessa palavra conforme Hisrich (2004) um comportamento que inclui: tomar 
iniciativa; organizar e reorganizar mecanismos sociais e econômicos a fim de transformar 
recursos e soluções para proveito prático; aceitar o risco ou o fracasso.
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Este artigo será construído através da elaboração de um Plano de Negócios (adaptado 
ao contexto em que ele se insere) e terá os seguintes tópicos: O Plano de Negócio; Natureza 
do Negócio e o Surgimento da Ideia e do Conceito; Serviço a ser Oferecido; Missão, Valores 
e Visão do Negócio; Fatores Estratégicos Críticos do Ramo e do Negócio; Responsabilidade 
Social e Ambiental; Aspectos Legais e Tributários para o Funcionamento da Empresa; Forma 
de Operação Breve Descrição do Funcionamento do Modelo e Negócio Proposto; Visão dos 
Potenciais Clientes; Vantagens Competitivas e Comparativas; Marketing; Finanças; Conclusão: 
as Razões que Justificam a Ideia e o Sucesso do Negócio.

O PLANO DE NEGÓCIO
  
Este Plano de Negócios será feito de forma adaptada, seguindo o modelo proposto 

por Luiz Antonio Bernardi no livro Manual de Plano de Negócios: Fundamentos, Processos 
e Estruturações, do ano de 2008. Essa parte do plano é uma síntese introdutória do projeto, 
com o objetivo de fornecer aos leitores uma visão geral e preliminar do negócio, sem maiores 
detalhamentos.

Para Bernardi (2008) as chances de sucesso de qualquer empreendimento estão diretamente 
relacionadas a um bom planejamento, no entanto um bom plano não garante o sucesso da 
empresa, porém as chances aumentam muito. Podemos fazer uma comparação na montagem de 
um programa de treinamento, podemos fazer todos os procedimentos avaliativos e montar um 
ótimo programa de treinamento, porém, todo o programa pode ir por água abaixo caso ocorram 
situações inesperadas no meio do caminho, como o aluno não cuidar adequadamente da sua 
dieta ou do seu descanso.

Segundo o SEBRAE (2007) “O plano de negócio é o instrumento ideal para traçar um 
retrato fiel do mercado, do produto e das atitudes do empreendedor, proporcionando segurança 
para quem quer iniciar uma empresa com maiores condições de êxito ou mesmo ampliar ou 
promover inovações em seu negócio. Esse instrumento consiste no planejamento de uma ideia, 
é colocar no papel para que ao aplicar na prática tenhamos menores chances de erro. Apesar de 
sua importância não podemos definir um modelo padrão de plano, o que sugere a elaboração de 
um planejamento específico para cada situação. Cabe ao empreendedor avaliar e analisar qual 
a que melhor se encaixa na sua perspectiva empresarial.

O Plano de Negócios é uma forte ferramenta para as empresas desde o seu nascimento 
até sua maturidade. Um Plano de Negócio tem o objetivo de olhar para frente, alocando 
recursos humanos, tecnológicos e financeiros, observando os pontos- chave, identificando as 
oportunidades e antecipando possíveis dificuldades, é uma ferramenta vital para a empresa 
(MENDONÇA, 2010). 

Segundo Mendonça (2010) um empreendedor que se encontra na fase de desenvolvimento 
do seu produto ou serviço não precisa necessariamente elaborar um plano de negócios complexo, 
o importante é definir os objetivos primários no projeto, buscando toda informação relevante 
para o processo de elaboração do seu plano. E serão esses pontos que tentaremos elucidar na 
construção deste trabalho. 
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NATUREZA DO NEGÓCIO E O SURGIMENTO DA IDEIA E DO CONCEITO

Segundo Bergallo (2004), a Indústria do Fitness se conecta a três outros setores já bem 
estabelecidos: estética, entretenimento e saúde. Dentro da academia, o cliente pode conseguir 
tudo isso. Além disso, outro público que procura o serviço oferecido pelas academias é aquele 
que pretende melhorar a sua performance, os atletas normalmente complementam o treinamento 
técnico com o treinamento físico, comumente realizado dentro de uma academia. 

As academias tradicionais dispõem de um profissional de Educação Física responsável 
pela avaliação física dos alunos, pela montagem dos treinos e pela orientação constante dos 
clientes. Por muitas vezes, os princípios do treinamento esportivo acabam sendo desrespeitados 
na prescrição do treino. Fatores como o grande número de alunos por professor, desmotivação 
deste e a falta de estrutura física que comporte tamanha demanda são algumas causas disso. 
Consequência é a queda na qualidade do serviço comprado pelos clientes. 

Nesse contexto, muitos alunos veem a necessidade em contratar os serviços oferecidos 
por um Personal Trainer com o intuito de terem maior atenção e melhores resultados ou até 
mesmo por status. Segundo Vianna; Novaes (2009) a forma mais ideal de ser desenvolvido esse 
serviço (o de academias) é a individualizada, pois, nessa forma, o cliente recebe orientações 
constantemente em relação aos serviços e tarefas realizadas e conta também com a observação 
e correção permanente de seus movimentos, assim como o apoio sistemático para a conclusão 
de seus treinos (motivação). Isso é possível a partir do momento em que se tenha um Personal 
Trainer. 

Outros autores afirmam que a melhor forma de se obterem resultados é através da 
individualização do treinamento, como por exemplo, Dantas (2003, p. 48). “Quando o grupo 
de atletas for pouco numeroso, deve-se, em atenção ao princípio da individualidade biológica, 
executar um treinamento personalizado com cada um deles.” 

Para Monteiro (2006 apud SILVA; CARTIER, 2011) todo treino deveria ser realizado de 
forma personalizada, individualizada, o que acarretaria num melhor controle das variáveis que 
acontecem durante o processo. “O indivíduo deverá sempre ser considerado como a junção do 
genótipo e do fenótipo, dando origem ao somatório das especificidades que o caracterizarão” 
ressalta (DANTAS, 2003, p. 47). Dantas é enfático ao afirmar que se o objetivo for a formação 
de um campeão, só serão alcançados resultados com um treinamento personalizado. 

Se a procura por Personal Trainers é cada vez maior, por vários motivos e são tantos 
os autores que afirmam que a melhor forma de se treinar é aquela em que o treino seja único, 
então por que não pensar em um local onde será oferecido apenas esse serviço? A Academia 
Personalizada surge como forma de referência para as pessoas que buscam o atendimento 
personalizado.

SERVIÇO A SER OFERECIDO

O serviço oferecido será o de Personal Trainer. Será elaborada toda uma avaliação e um 
planejamento de forma individualizada para o cliente, tudo com o objetivo de maximizar os 
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resultados pretendidos.
Para Roberts (1996), Jiménez (2005) (citados por Medrano et al 2007) “No treinamento 

personalizado um Personal Trainer instrui e treina seus clientes, geralmente em uma situação 
individual na realização de exercícios apropriados e seguros, com o objetivo de melhorar a sua 
aptidão física geral e a sua saúde”. Ainda se utilizando de Jiménez (2005), Medrano (2007) diz 
que esse profissional deve ser um especialista em comunicação, relações sociais, motivação e 
atenção ao público. 

Motivação, uma das principais razões que levam uma pessoa a buscar esse serviço. 
Segundo Samulski (1992 apud BARBOSA; BRAGA, 2012) sobre relação entre motivação 
e treinador, ele afirma que este deve estimular seu cliente para buscar um motivo de natureza 
intrínseca, a fim de conseguir alcançar um nível de cooperação e procurar por uma orientação 
normativa. Portanto, saber atender o seu cliente com diferença e atenção individualizada é o que 
difere o trabalho do Personal Trainer.

Além das características supracitadas necessárias ao profissional, não podemos deixar de 
lado o fato de que este deve possuir grande conhecimento técnico geral e específico. Segundo 
Guedes (2008 apud CASTRO, 2009) o Personal Trainer é um profissional de Educação 
Física capacitado e habilitado com diversas funções tais como: avaliar o cliente nos aspectos 
fisiológicos e biomecânicos de acordo com as características individuais; prescrever planos 
de exercícios de acordo  com  os  objetivos  do  cliente,  levando  em  consideração sua 
individualidade  biológica;  fazer  reavaliações  periódicas  para  diagnósticos  de resultados e 
possíveis mudanças no treinamento; entre outros. 

MISSÃO, VALORES E VISÃO DO NEGÓCIO

Missão: promover atividade física orientada com alta qualidade e acompanhamento 
individualizado, incentivando a prática de exercícios que atendam às necessidades e aos desejos 
de cada cliente, proporcionando-lhe maiores resultados.

Valores: alta qualidade no serviço prestado; ética; transparência; responsabilidade social 
e ambiental; inovação; formação continuada; valorização profissional; profissionalismo; 
dedicação; respeito.

Visão: tornar-se referência em treinamento personalizado, nosso cliente terá maior 
motivação na prática de exercícios físicos além de um acompanhamento constante na execução 
dos movimentos e uma maior consciência da prática realizada, alcançando, dessa maneira, 
resultados mais rápidos além de uma prática mais segura.

FATORES ESTRATÉGICOS CRÍTICOS DO RAMO E DO NEGÓCIO

O que vendemos a um cliente em qualquer academia é um serviço, a importância dos 
serviços na economia é evidente, uma vez que possuem grande participação na mão de obra e 
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na geração de riqueza, refletida no PIB mundial, ainda podemos dizer que o serviço se apresenta 
como a parcela mais dinâmica da economia (CORRÊA; CAOR, 2006). Ora, sendo o serviço 
algo dinâmico, que muda a todo instante, por que as academias ainda se encontram estagnadas 
no tempo? É preciso inovar no ramo para se adequar às exigências do mercado atual.

Para Bernardi (2008) existem basicamente três enfoques estratégicos que as empresas 
adotam direcionados aos seus objetivos: consolidação, crescimento ou diversificação. Na 
Academia Personalizada o enfoque estratégico se encontraria na diversificação, neste modelo 
os objetivos são buscados a partir do momento em que se verificam sinais de esgotamento 
no modelo atual. Ou seja, é a inovação em detrimento de uma exigência de mercado, define 
(CORRÊA; CAOR , 2006). 

FORMA DE OPERAÇÃO BREVE DESCRIÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO 
MODELO DE NEGÓCIO PROPOSTO

A forma de funcionamento da Academia Personalizada se dará primeiramente por meio 
de uma Avaliação Física. Segundo Fox; Foss; Keteyain et al (2000 apud BRASIL, 2011) “A 
primeira etapa na prescrição de exercícios, é a avaliação física acompanhada por uma avaliação 
médica completa”. Segundo Howley & Franks (2000, apud PASSOS; FIAMONCINNI; 
FIAMONCINNI, 2003) observa-se hoje em dia, que o Personal Trainer necessita mostrar 
resultados aos seus clientes, e para isso utiliza-se da avaliação física para estimação da 
composição corporal, geralmente através da medição de dobras cutâneas por ser um método 
rápido, não invasivo e barato, que fornece os resultados com precisão, que é o que já ocorre nas 
academias tradicionais. 

Porém, por não se tratar de um exame totalmente fidedigno, podemos nos apropriar 
de outras formas de avaliação, além do percentual de gordura ponderado através das dobras 
cutâneas, como por exemplo, exames laboratoriais, o que também nos daria números para 
serem mostrados aos alunos, como forma de comprovação da sua progressão. 

As etapas da Avaliação Física na Academia Personalizada iniciarão com uma avaliação 
inicial do cliente, incluindo a avaliação médica, o pré-teste com exames laboratoriais para 
análise de variáveis bioquímicas (colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos e glicemia).

Será feita também a avaliação antropométrica (percentual de gordura, peso, estatura e 
IMC), segundo Fernandes (1999 apud PASSOS; FIAMONCINNI; FIAMONCINNI, 2003) 
na avaliação do percentual de gordura serão medidas as dobras cutâneas: biciptal, triciptal, 
subscapular, suprailica, abdominal, supraespinhal e panturrilha. 

O cliente passará por uma avaliação postural que, segundo Verderi (2003), faz-se 
importante para mensurarmos os desequilíbrios e adequarmos a melhor postura a cada indivíduo, 
possibilitando a reestruturação completa de nossas cadeias musculares e seus posicionamentos 
no movimento e/ou na estática. Estaremos, dessa maneira, promovendo a prevenção de muitos 
males causados inicialmente pela má postura, fruto de ausência de controle e informação, 
segundo afirma (VERDERI , 2003). 

Depois de feita a avaliação inicial do cliente, iniciar-se-á o planejamento do seu treino, 
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levando em conta suas necessidades e seus desejos, sempre levando em conta os princípios do 
treinamento. Já citamos os princípios do treinamento desportivo preconizados por Tubino (1979) 
e Dantas (2003) na parte introdutória do trabalho, iremos agora elencar mais dois princípios 
aqueles (Princípio da Individualidade Biológica; Adaptação; Sobrecarga; Continuidade; 
Interdependência Volume Intensidade; Especificidade).

 O Princípio da Variabilidade, também denominado de Princípio da Generalidade, este 
encontra-se fundamentado na ideia do Treinamento Total, ou seja, no desenvolvimento global, 
o mais completo possível, do indivíduo. Para isso deve-se utilizar as mais variadas formas de 
treinamento, ressalta Costa (1996 apud LUSSAC, 2008). 

Segundo Costa (1996 apud LUSSAC, 2008) quanto maior for a diversificação desses 
estímulos – agindo em conformidade com os conceitos de segurança e eficiência que regem 
a atividade – maiores serão as possibilidades de se atingir uma melhor performance. Lussac 
(2008) acrescenta ainda que, ao darmos atenção a esse princípio de treinamento, estaremos 
diminuindo o aparecimento de um platô no treinamento. Assim sendo os programas serão 
montados de tal forma que o nosso cliente nunca repita o mesmo treino.  Para Zart; Marcelino 
(2012) é importante a mudança desses parâmetros e eles devem ser constantes, isto para que 
não haja uma estagnação dos resultados, não só pelos fatores fisiológicos como também pelos 
psicológicos, já que os exercícios tendem a se tornar repetitivos.  

Os parâmetros de treinamento mudam, normalmente, nas academias convencionais, em 
média de três em três meses, isso quando são, ou seja, o aluno acaba repetindo o mesmo treino 
durante todo esse período, talvez esse seja um dos motivos da evasão, uma vez que não consegue 
grandes resultados e o treino acaba se tornando monótono, conforme nos apresenta Barbosa 
(2008 apud ZART; MARCELINO, 2012) a variedade dos estímulos, além de proporcionar 
um maior acervo de experiências neurofisiológicas, permite retardar ou mesmo evitar que 
ocorra uma queda significativa da motivação, o que, inevitavelmente, levaria o aluno a desistir 
da atividade. Esse princípio se torna muito difícil de ser respeitado no momento em que um 
professor necessita atender  uma grande quantidade de alunos por horário.

Por último temos o Princípio da Saúde, Costa (1996 apud LUSSAC, 2008) diz que “Esse 
princípio encontra-se diretamente ligado ao próprio objetivo maior de uma atividade física 
utilitária que vise à saúde do indivíduo” o autor ainda afirma que: 

este princípio está fundamentado na interdisciplinaridade. No entanto, nem sempre 
o Princípio da Saúde tem sido o principal norteador, ou mesmo um dos princípios 
norteadores. Em práticas de atividades físicas hodiernas, verificamos não somente 
aquelas ligadas à aquisição e manutenção da saúde do praticante, mas também 
aquelas de alta performance, que podem trazer malefícios devido ao compromisso 
com o alto rendimento e resultados, e ainda, as atividades que não têm compromisso 
algum com o aspecto saúde. Atualmente pessoas colocam a vida em risco em esportes 
extremamente radicais, quando tentam ultrapassar os limites físicos. Portanto, cabe 
perguntar: os treinamentos destas atividades estariam sob o Princípio da Saúde? De 
certo modo, em relação ao preparo para a execução da atividade sim, pois, é necessário 
um certo nível de condicionamento e saúde para tais práticas, e também, pelo fato dos 
praticantes estarem fazendo algo que gostam, que é importante para a vida delas e lhes 
dá prazer Costa (1996 apud LUSSAC, 2008).
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A funcionalidade do indivíduo terá grande relevância na prescrição de exercícios aos 
nossos clientes. Através de uma análise das mais variadas modalidades de exercitação corporal 
compreendemos que a que se adapta melhor a esse modelo de serviço é o Treinamento Funcional, 
portanto na Academia Personalizada aqui tratada será usado esse sistema de treinamento para a 
elaboração dos programas de treinamento.

Segundo Rodrigues; Rodrigues (2012): 

o Treinamento Funcional tem como objetivo atenuar os desequilíbrios causados pela 
cultura em que vivemos, como disfunções e desenvolvimento de um movimento 
deficiente, através de um treinamento inteligente e com propósito, respeitando 
as peculiaridades de cada praticante. Além disso, ele visa treinar a “função” 
desempenhada pelo corpo em uma atividade específica. São empregados movimentos 
baseados nos movimentos fundamentais do homem primitivo como: empurrar, puxar, 
saltar, lançar, entre outros; se utilizando dos seguintes implementos: bolas, barras, 
superfícies instáveis, elásticos, kettlebells, fitas de suspensão, etc”. 

“Programas de treinamento de exercícios físicos que são considerados funcionais devem 
ser projetados para imitar tarefas ou atividades que ocorrem no dia-dia de uma pessoa, fazendo 
assim as adaptações do treinamento mais transferíveis” Weiss et al (2010 APUD RODRIGUES; 
TRICHÊS,  2012). 

Através de um olhar clínico nosso Personal Trainer irá montar um programa de treino 
do indivíduo sobre um pensar da sua funcionalidade no dia a dia, conforme as necessidades de 
cada um. Algo que muitas poucas vezes é lembrado, no modelo, digamos que um tanto arcaico, 
das academias de ginástica na atualidade.

Com isso, poderemos treinar o indivíduo em sua totalidade , de forma integral, uma vez 
que, segundo a Carta Brasileira de Educação Física (2000, apud CASTRO, 2009):

a Educação Física brasileira deve constituir-se de qualidade sem distinção de qualquer 
condição humana e visando a formação integral das pessoas, sejam crianças, jovens, 
adultos ou idosos, sendo conduzida pelos Profissionais de Educação Física como 
um meio de desenvolvimento de estilos de vida ativos na população, para que possa 
contribuir para a qualidade de vida da mesma. 

Após determinado período, será feita uma nova avaliação do cliente tendo como 
objetivo averiguar os efeitos que o programa de treinamento veio a lhe causar e como forma 
de comprovação de seu avanço, o que é um fator motivacional para a sua permanência no 
programa de treinamento.

VISÃO DOS POTENCIAIS CLIENTES

O público alvo do Personal Trainer é muito extenso, com relação à faixa etária, por 
exemplo, de crianças até idosos podem se beneficiar desse serviço. Os alunos que buscam 
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esse serviço são clientes, para Karsaklian (2008, p. 23 apud CASTRO, 2009) “Pode-se dizer 
que consumidor é apenas uma parte do ser humano. O consumidor possui motivações para a 
busca de determinadas ambições, para a conquista de determinados espaços e para a realização 
pessoal”.

Para Karsaklian (2008 apud CASTRO, 2009):

a base das motivações encontra-se na questão do equilíbrio psicológico do indivíduo. 
A descoberta de uma necessidade leva o indivíduo a uma situação de desconforto. 
É por essa razão que ele tem motivação suficiente para procurar uma solução que 
possibilite o retorno ao seu estado de equilíbrio psicológico, ou seja, a satisfação da 
necessidade em questão.

Assim sendo uma motivação a conquistar melhor qualidade de vida, músculos mais 
definidos ou melhorar seu condicionamento físico, por exemplo, poderiam levar uma pessoa a 
buscar um Personal Trainer.

Além do público que é amplo os motivos que levam as pessoas a contratar esse serviço 
também são variados, podendo ser estéticos, terapêuticos, profiláticos, condicionamento físico, 
maior motivação nos treinos, etc. Poderoso; Poderoso (2011 apud BARBOSA; BRAGA 2012) 
os motivos que levam os indivíduos a procurar o atendimento individualizado é uma questão 
ainda não muito bem decifrada, mas que pode ser determinada pela necessidade de satisfazer 
o modelo estético corporal preconizado pela mídia, pelo fato de melhorar a qualidade de vida 
e principalmente pelo conforto e praticidade que tal atendimento lhe proporciona, bem como o 
aumento da motivação. 

Para Barbosa; Braga (2012) “Hoje este serviço já é extensivo a todas as classes sociais, 
estudantes, profissionais liberais, aposentados, ou seja, grupos variados que buscam por melhoria 
de vida com qualidade”. Garay; Silva; Beresford (2008 apud BARBOSA; BRAGA, 2012) 
“Consideram que o atendimento individualizado oferece uma maior praticidade, comodidade 
e melhores resultados, porém representa também uma oportunidade de inter-relacionamento 
social”.

Para Vianna; Novaes (2009) os motivos que levam o cliente a buscar o atendimento 
personalizado são os seguintes:

— Estética: Desenvolvimento e manutenção da estética corporal;
— Terapêutica: Correção e/ ou estabilização de desvios e disfunções orgânicas, 

reabilitação, lesões por esforço repetitivo (LER), doenças osteomusculares relacionadas ao 
trabalho (DORT);

— Profilática: Prevenção de desvios posturais, de lesões musculares e articulares, de falta 
de atividade física permanente, de lesões por esforço repetitivo;

— Preparação Física: Desenvolvimento e aprimoramento das qualidades físicas 
relacionadas às estruturas cardiorrespiratórias e neuromusculares;

—Competitiva: Relacionada ao treinamento de modalidades esportivas;
—Especiais: Aplicadas à terceira idade, hipertensos, diabéticos etc.
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Vizuete; Urdampilleta (2012) descrevem vários tipos de perfis que podem ser orientadas 
para os serviços de um Personal Trainer, como podemos observar na tabela 1 abaixo:

Tabela 1 – Perfil do cliente de Personal Trainer.

Fonte: Isidoro et al (2007 apud VIZUETE; URDAMPILLETA, 2012).

Como podemos observar, o perfil do cliente que busca o atendimento personalizado é, 
basicamente, o mesmo que busca qualquer atividade física orientada, talvez o que diferencie 
essa clientela das demais seria a busca por uma melhor qualidade no serviço prestado.

VANTAGENS COMPETITIVAS E COMPARATIVAS

Quais as vantagens competitivas que este modelo de academia teria em relação aos 
modelos tradicionais? 

Para Pinheiro (2000, p. 10 apud CASTRO, 2009) “O Personal Training surge como 
um indicativo de que a Educação Física está acompanhando a evolução social – a Era da 
Personificação”. 

Pinheiro (2000 apud CASTRO, 2009) afirma também que:

Na Era da Personificação o principal valor é o da realização pessoal e o respeito 
pela singularidade subjetiva, onde o indivíduo tem seu próprio valor, não somente 
na esfera econômica, política e do saber, mas também nos costumes e no cotidiano. 
Nesse âmbito histórico surge o treinamento personalizado, onde o individuo é tratado 
como único, com um treinamento específico, individualizado e personificado surgindo 
assim à necessidade da figura do Personal Trainer. 

Portanto outra vantagem seria a maior valorização do cliente, pois com um tratamento 
único e diferenciado ele seria mais realizado pessoalmente.

Segundo Pereira (2012) do SBGME (Sociedade Brasileira de Gestão e Marketing 



Revista Caminhos, On-line, “Saúde”, Rio do Sul, a. 4 n. 7, p. 101-116, jul./set. 2013112

Esportivo) outro fator que contribui para a vantagem dessa nova tendência de mercado seria de 
que “O nicho que está procurando este serviço vem se expandindo, antes comportava as classes 
A e B, hoje em dia também é buscado pela classe C (público este que correspondem cerca 
de 53% da população)”, ou seja, a cada dia mais pessoas pretendem ser atendidas de forma 
individualizada. Devido ao fato de o aluno ter um acompanhamento constante do professor 
este seria mais motivado, esse item já fora citado anteriormente no trabalho e podemos ver que 
é um dos motivos que levam as pessoas a buscarem esse serviço e também pode ser um fator 
psicológico que aumente seu rendimento.

Outra vantagem seria o fato de possuir menos alunos utilizando as estruturas da academia, 
assim os custos com manutenção seriam menores e a qualidade do serviço prestado muito 
superior. Além disso, o valor a ser cobrado nas mensalidades seria maior, mas com valor 
agregado ao serviço. Ou seja, menos gastos, mais ganhos e maior qualidade em serviço.

Apesar de outras academias oferecerem o serviço de Personal Trainer e até mesmo este 
poder ser realizado fora do local, a Academia Personalizada teria uma vantagem, trata-se de 
um centro de referência, pois, nesse local, seria oferecido única e exclusivamente esse serviço.

CONCLUSÃO: AS RAZõES QUE JUSTIFICAM A IDEIA E O SUCESSO DO NEGÓCIO

Segundo Matsuda (2010, p.85) “A prática de exercícios, principalmente corridas e 
academias de ginástica, atingiu milhares de pessoas em todo o mundo”, consequentemente, 
essa febre do fitness se apresenta como uma ótima oportunidade de negócio. “Este interesse 
aumentou devido às inúmeras confirmações científicas atuais relacionando o sedentarismo e 
uma maior incidência de problemas cardiovasculares” (MATSUDA 2010, p.85). 

Segundo o Centers for Disease Control and Prevencion (2008) “Physical activity can 
help control weight, reduce the risk of heart disease and some cancers, strengthen bones and 
muscles, and improve mental health.”. Segundo o mesmo órgão “getting at least 150 minutes 
per week of moderate physical activity, such as brisk walking, and losing 5% to 7% of body 
weight can reduce the risk of developing type 2 diabetes by 58% in people at higher risk of the 
disease”. Duas aulas de uma hora por semana, mais 30 minutos de caminhada rápida ou corrida, 
proporcionariam vários benefícios para o praticante, como a menor propensão em desenvolver 
diabetes tipo 2.

Viana; Novaes (2009) salientam ainda que a obesidade é um distúrbio de saúde grave, 
que reduz a expectativa de vida e ameaça a sua qualidade, contribuindo para o surgimento de 
várias doenças crônicas como as cardiovasculares, pressão arterial elevada (sendo que a pressão 
arterial em pessoas obesas é 2,9 vezes maior do que as não são), diabetes e lipídios plasmáticos, 
doenças da vesícula biliar (mulheres obesas entre 20 e 30 anos, 6 vezes mais risco), além disso 
é comum o aparecimento de disfunções pulmonares em obesos.

Nesse sentido, vender atividade física pode se tornar um grande negócio, e o exercício 
surge como o “salvador da pátria”, isso é o que já acontece na maioria das academias. Porém, 
vivemos num mercado altamente competitivo, com concorrentes cada vez mais competentes e 
clientes cada vez mais exigentes. Assim, a qualidade em serviços deve ser almejada por todos 



113Revista Caminhos, On-line, “Saúde”, Rio do Sul, a. 4 n. 7, p. 101-116, jul./set. 2013

que buscam sucesso profissional, isso não seria diferente no ramo do fitness. 
Para Rabelo; Garcia (2006) uma nova postura dos profissionais de Educação Física 

em relação aos alunos deve ser exercida nas academias. Novas atitudes e comportamentos 
positivos poderão ser alcançados a partir de investimentos em cursos de formação e capacitação 
dos professores. Nessa nova ordem, em que o consumidor fala mais alto, não há espaço para 
acomodação, pois o sucesso profissional está comprometido com a implantação de uma “nova 
cultura” de mudança, de contínuo aperfeiçoamento profissional e empresarial. 

As empresas que não acompanharem essas novas exigências ficarão para trás, a 
despersonalização decorrente da falta de capacitação dos profissionais atuantes, do grande 
número de alunos, da falta de estrutura física, enfim, de um modelo falho e ultrapassado, faz 
com que a evasão nas academias aumente a cada ano. 

Vivemos numa sociedade que busca cada vez mais a personalização dos serviços, portanto, 
uma academia personalizada, que ofereça única e exclusivamente o serviço de Personal 
Trainer surge como alternativa a esse modelo padrão que encontramos. Podemos definir um 
serviço de alta qualidade, de Front Office, portanto, em academias como sendo: completamente 
customizado, personalizando o atendimento e o pacote de serviço às necessidades e desejos de 
cada cliente em particular, respeitando suas peculiaridades, tanto endógenas como exógenas.  
Dessa forma, seríamos forçados a atender um número limitado de clientes, como já acontece, por 
exemplo, em algumas academias do gênero, em estúdios de pilates e de treinamento funcional.

Através deste trabalho podemos observar algumas vantagens que teríamos com esse 
modelo, como por exemplo: necessidade de um menor investimento financeiro inicial, menores 
gastos com manutenção, atendimento personalizado que leva a resultados mais rápidos, maior 
motivação, maior percepção de esforço, consequentemente a academia pode se tornar uma 
referência para quem busca esse tipo de serviço, com o diferencial da qualidade do serviço 
prestado.

No entanto, encontramos algumas desvantagens perante a concorrência como: número 
limitado de alunos que pode acarretar em um lucro bruto menor. Devido ao valor do serviço 
ser maior, acabaríamos por atender uma fatia menor do mercado. É evidente que necessitamos 
de mais estudos na área de gestão em Educação Física, para que futuros formandos não caiam 
nas armadilhas e nos imprevistos que podem acontecer com quem deseja se lançar no mundo 
do empreendedorismo, não apenas para aqueles que querem gerir seu próprio negócio, mas até 
mesmo para os que gerem suas carreiras profissionais. Uma atenção maior no mundo acadêmico 
da área de Educação Física se torna de suma importância, uma vez que vivemos numa sociedade 
que não admite amadorismos na profissão.
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