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CAPA 
 

 
 

 
 
Nalanda foi um centro de 
estudos budistas na Índia, do século 
V ao século XII. Nalanda foi uma 
das primeiras universidades a 
aceitar alunos residentes. Durante 
sua existência chegou a contar com 
mais de 10.000 estudantes e 1.500 
professores. Em 1193, a 
Universidade de Nalanda foi 
saqueada por 
invasores muçulmanos. Quando o 
tradutor tibetano Chag Lotsawa a 
visitou em 1235, encontrou-a em 
parte destruída, mas ainda 
funcionando com um pequeno 
número de monges. 
Nalanda etimologicamente significa 
"aquele que dá conhecimento". 
A destruição de Nalanda assim 
como de templos e monastérios no 
norte da Índia, onde existiam vários 
centros de estudos, é considerado 
por muitos historiadores como a 
causa do súbito desaparecimento 
do antigo pensamento científico 
indiano com relação à 
matemática, astronomia, alquimia e 
anatomia. Restam algumas ruínas 
de Nalanda que, hoje, não mais é 
habitada. Em 1951, um moderno 
centro de estudos budistas Pali 
(Theravada) foi fundado perto de 
Nalanda, o Nava Nalanda 
Mahavihara. O Museu de Nalanda 
contém alguns manuscritos e 
numerosos itens encontrados por 
meio de escavações arqueológicas. 
 
Fonte: Wikipédia – acessado em 
22/06/2016. 
 
 
 
 
    

     
  

 

LER E ESCREVER 

Paulo de Tarso Santini Tonon 

 

A leitura e a escrita têm se evidenciado como atividades 

que, embora essenciais à construção e à difusão do 

conhecimento, vão se tornando cada vez menos praticadas e 

desfrutadas em nossos dias. 

Nessa época de hipervelocidade, de movimentos rápidos, 

de profusão de informações acessadas de forma fácil e 

instantânea, percebemos em contrapartida uma progressiva 

desvalorização do conhecimento e do saber.  Os meios de 

comunicação entre as pessoas, cada vez mais difundidos e 

acessíveis, celebram a possibilidade, inescapavelmente 

acompanhada pela impermanência. 

Os recados de voz – práticos e diretos – substituem 

progressivamente os recados escritos e a comunicação escrita 

vai, de forma crescente, sendo abandonada e praticamente 

esquecida pelos indivíduos.  

Da mesma forma, a consciência e a importância do 

surgimento da escrita para o desenvolvimento humano, parece 

ser cada vez menos levada em conta. 

Com o advento da escrita foi possível atravessar a 

barreira do tempo e preservar informações sobre os modos de 

vida e sobre a história de civilizações que existiram há milhares 

de anos. A permanência dos sinais grafados e a decorrente 

possibilidade de acesso à informação por um número cada vez 

maior de pessoas, mudou profundamente a história da 

humanidade e consolidou a civilização. 

O surgimento da escola como instituição e a 

alfabetização de um número crescente de pessoas só se 

tornaram possíveis em virtude do acesso à comunicação escrita 

em larga escala. 

Sinceramente, acredito ser dever e propósito de todos 

nós, educadores, resgatar esses bons hábitos que nos 

aprimoraram como pensadores e difusores do conhecimento por 

séculos e que hoje, mais do que nunca, ainda podem continuar a 

nos enriquecer, sensibilizar e desenvolver. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

A Revista Santa Rita é uma publicação eletrônica multidisciplinar da 

Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas Santa Rita de Cássia. 

Objetiva o desenvolvimento e a democratização do acesso ao 

conhecimento científico e é com imensa gratidão, que recebo a honra de 

ser seu editor a partir deste número. 

Quero agradecer o engajamento dos professores, o empenho dos 

alunos e a generosa participação de outros colabradores do meio 

acadêmico, que têm valor inestimável para que esta publicação alcance 

seu ideal. 

A Professora Joyce Tavares de Lima nos brinda nesta edição com sua 

análise quanto ao aspecto discriminatório e anticonstitucional da 

origatoriedade da separação universal de bens nos matrimônios de 

septuagenários. 

O Professor Alexandre Gomide Frugiuele Babo, coordenador do 

nosso curso de Educação Física, nos oferece uma visão do Voleibol 

Câmbio, suas regras e particularidades. 

A Profª Drª Aline Barreto de Almeida Nordi, da Universidade Federal 

de São Carlos colaborou com esta edição, nos enviando seu estudo sobre o 

contexto da pesquisa no ensino de graduação em fisioterapia, sob 

orientação do Prof. Dr. Geovani Gurgel Aciole da Silva 

Além disso, dois de nossos alunos com seus orientadores também 

publicaram aqui seus trabalhos de conclusão de graduação e de pós-

graduação.  Irineu de Castro, graduado em Administração e sua 

orientadora, a Profª Marisa de Mello Weiss apresentam um artigo sobre a 

resiliência do colaborador nas organizações e Leila Karan, Pós-graduada 

em Gestão e Docência no Ensino Superior e sua orientadora, a Profª Drª 

Ana Maria Canzonieri, nos esclarecem sobre o uso da Dança como 

ferramenta de política pública no combate ao sedentarismo. 

Por fim, a Profª Drª Francisca Gorete Bezerra Sepúlveda apresenta 

seu trabalho sobre o Programa de Saúde da Família no que concerne à 

formação de educadores. 

Boa leitura e até o próximo número! 

O Editor 

 



ISSN 1980 – 1742                                                                                                                                                          Ano 11 - Número 21 - Julho de 2016 

 

ARTIGOS 
 

 

 

REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS 

A Inconstitucionalidade do Regime de Separação Obrigatória de Bens para os Septuagenários 

 

Joyce Tavares de Lima 
Advogada Pós Graduada em Direito Civil e Processo Civil  

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo, explanar a imposição da legislação brasileira quanto ao regime de 
separação obrigatório de bens àqueles que tenham idade igual ou superior a 70 anos, previsão contida no 
art. 1641, inciso II, do Código Civil. A análise do tema levou em consideração os objetivos do legislador ao 
impor o referido regime, e o quanto esta interferência do Estado atinge a autonomia privada, a dignidade 
humana e o direito de igualdade. Será explanado também as razões pelas quais seriam necessárias 
constantes alterações do marco etário para incidência da norma, a mais recente em 2010 em que houve 
alteração pela lei 12.344, modificando de 60 para 70 anos a idade em que se impõe o regime obrigatório de 
separação de bens, com análise das estatísticas do IBGE que demonstra uma nova geração de idosos, 
participantes cada vez mais da sociedade e o aumento constante e significativo da expectativa de vida. E por 
fim, será analisado a inconstitucionalidade do regime obrigatório de separação de bens, imposto aos 
septuagenários, vez que não pode ser aceitável em nosso sistema jurídico, a instituição de incapacidade civil 
presumida, sendo a interferência no regime de bens dos idosos um desrespeito a princípios fundamentais, 
ferindo de morte o estatuto do idoso e direitos constitucionalmente estabelecidos. 
 

Palavras-Chave: Regime de Separação Obrigatória de Bens. Inconstitucionalidade. Direto de Igualdade. Dignidade da 

Pessoa Humana. 

 

Introdução 
 

  Este estudo tem como objetivo demonstrar a 
inconstitucionalidade da imposição do regime de 
separação obrigatória de bens aos 
septuagenários, vez que afeta diretamente 
princípios e direitos fundamentais presentes na 
Constituição Federal. 
 Dentre os regimes de bens possíveis, 
tanto os típicos quanto os atípicos, será abordado 
especificamente o regime de separação 
obrigatória de bens, que além de impor referido 
regime àqueles que se casaram sob as causas 
suspensivas do casamento e os que dependeram 
de suprimento judicial para se casarem, traz no 
inciso II, a mesma imposição aos que tenham 
idade igual ou superior a 70 anos. 
Compreendendo as motivações e objetivos do 
legislador, ao estipular referido regime conforme 

previsão do do Código Civil 
  Serão analisado os índices do Instituto 
Brasileiro de Geografias e Estatísticas (IBGE), 
quanto a expectativa dos idosos brasileiros, os 
avanços científicos e sociais que proporcionaram 
qualidade de vida a população idosa e sua 
frenética participação na sociedade moderna, 
também será abordado os objetivos norteadores 
do legislador ao impor que as pessoas 
septuagenárias, seriam obrigadas a casarem-se 
pelo Regime de Separação de Bens (art. 1.641, 
inciso II, do CC, alterado pela lei 12.344/2010). 
 E finalmente, será fomentado a discussão 
da inconstitucionalidade desta norma, que 
consiste na segregação do direito de escolha da 
pessoa idosa, por motivação isolada de faixa 
etária atingida, que impõe de forma 
discriminatória o regime de separação obrigatória 
de bens àqueles que tenham como marco a idade 
de 70 ou mais anos, por pura presunção de 
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senilidade, de falta de discernimento mental, de 
ausência de higidez, revestido de argumentos 
sem embasamento suficientemente satisfatório 
quanto a proteção da pessoa idosa, quando na 
realidade extirpa o direito de sujeitos da 
sociedade que na maioria das vezes está em 
pleno gozo de suas faculdades mentais, a 
autonomia privada, a dignidade humana e o 
direito de igualdade, diferenciando esses 
nacionais das demais pessoas em razão pura e 
simples de sua faixa etária, como se a idade 
justificasse a discriminação declarada. 
 
1. Material e Método.  
 
  Para o desenvolvimento deste artigo, o 
método desenvolvido no presente trabalho será 
através de doutrinas de renomados especialistas 
em direito civil e direito de família, pesquisa de 
publicação de artigos, pesquisa de fatos notórios 
na sociedade e índice de longevidade do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. 
 Pesquisando de forma empírica através 
de informações presentes na rede mundial de 
computadores, pessoas com idade igual ou 
superior a 70 anos, que são publicamente 
conhecidas, e reverenciadas pela sua capacidade 
mental e discernimento, atuantes de forma 
significativa em nossa sociedade, as quais 
obviamente embora sofram a incidência da 
norma como a todos os nacionais, certamente 
ninguém ousaria julgá-los como senis. 
  Também foi objeto de estudo as 
pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografias e 
Estatísticas (IBGE), que revela índices oficiais e de 
grande relevância social quanto a constante 
progressão da expectativa de vida dos brasileiros, 
em todo o território nacional. 
  Estas pesquisas permitiram concluir uma 
importante mudança em nossa sociedade, em 
que a pessoa idosa que sofre os efeitos do art. 
1.641, II, ou seja, com idade igual ou superior a 70 
anos, não é mais a mesma figura do idoso de 
décadas passadas, havendo grandes mudanças 
em seu comportamento, participação na 
sociedade, modo de vida e consequentemente 
em seu grau de discernimento. 
 
2. Imposição do Regime de Separação 
Obrigatória de Bens aos maiores de 70 anos. 
 
  A imposição de separação obrigatória de 
bens está prevista no art. 1641, incisos, aqueles 
que se casaram mediante suprimento judicial se 
dá sob o pano de fundo da imaturidade, da 
capacidade civil relativa, que evidentemente 
deixará de existir, já que serão plenamente 
capazes em um pequeno lapso de tempo, 
inclusive sendo referida situação plausível de 

pleito judicial objetivando a mudança do regime 
de bens imposto já que cessou a causa que 
ensejou incidência da norma, a mesma situação 
ocorre no caso daqueles que se casaram sob as 
causas suspensivas, também sendo passível de 
socorrer-se ao poder judiciário. 
  Por outro lado, a maturidade alcançada 
por aqueles que têm idade igual ou maior de 70 
anos, torna-se um problema insanável aos idosos, 
pois neste caso o percurso temporal em nada 
favorecerá o casal. 
 A inversão da ordem de análise dos 
incisos do art. 1641 do CC, se fez necessária, vez 
que o inciso II, que trata dos maiores de 70 anos, 
alterado pela lei 12.344/2010, é o que traz mais 
problemáticas e portanto, fruto principal de 
estudo do presente artigo. 
 Neste cenário, a motivação que enseja na 
imposição de um casamento estabelecido com o 
regramento da separação obrigatória de bens, 
provém única e exclusivamente da faixa etária, 
antes da lei 12.344/2010, essa imposição se dava 
aos que tivessem idade igual ou maior que 60 
anos e ainda antes da Constituição de 1988, havia 
distinção do marco etário entre homens e 
mulheres. 
 A explicação para que houvesse o 
elasticamento da idade de 60 anos para 70 anos, 
no que se refere a casamento e regime 
legalmente imposto, foi no sentido de que a faixa 
etária da população brasileira teria aumentado 
sua expectativa de vida, extraindo-se a ideia a 
princípio de que talvez viver menos ou viver mais 
estivesse diretamente ligado ao tempo em que o 
sujeito seria considerado civilmente capaz. 
  Obviamente, também neste caso o 
entendimento que se tem das motivações do 
legislador seria o intento protetivo, o animus de 
dar maior segurança jurídica sob o patrimônio 
daquele que está em idade considerada com 
maior chances de vulnerabilidade psicológica e 
emocional, evitando assim o famoso “golpe do 
baú”. 
 Porém não é deste modo, que entende 
Francisco José Cahali (2004, pg 171), que fez as 
seguintes considerações: 
 

A imposição de um regime obrigatório de bens, 
com fulcro no malfadado argumento de que ‘... já 
passaram da idade, em que o casamento se 
realiza por impulso afetivo.’ (Clóvis Bevilácqua, 
Código Civil dos Estados Unidos do Brasil 
comentado, vol II, 10.ed., RJ Paulo de Azevedo 
Ed., 1954, p.132), viola, inclusive, o princípio da 
dignidade humana, norma esculpida no inciso III 
do art. 1º da Constituição Federal. Neste sentido, 
o art. 1º da Declaração Universal da ONU (1948), 
ao dispor que ‘todos os seres humanos nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de 
razão e consciência, devem agir uns para com os 
outros em espírito de fraternidade. 
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  Impor às pessoas por causa única e 
exclusivamente de sua idade, o casamento pelo 
regime de separação obrigatória de bens, sendo 
elas na maioria das vezes pessoas que lutaram a 
vida inteira para garantir o sustento próprio e da 
família, que travaram muitas vezes verdadeiras 
guerras pelo percurso da vida para amealhar 
bens, para trazer melhores condições para si e 
para suas famílias, não parece razoável. 
 Se o discernimento para casar se torna 
substancialmente prejudicado, neste caso pela 
idade desse cidadãos, os demais negócios 
jurídicos da vida também o são, deste modo 
caberia a interdição do idoso e não presunção 
legislativa de incapacidade civil.  
 Ademais o idoso do século passado não 
pode de forma alguma se equiparar com o idoso 
do século XXI, são inúmeras as notáveis mudanças 
sociais e de desenvolvimento cientifico, que 
trouxeram verdadeira metamorfose nos idosos do 
presente século. 
 A lei 12.344/2010 que alterou o inciso II, 
do art. 1641 do CC, entrou em vigor assim que 
sancionada pelo ex presidente Lula, desse modo 
atingiu todos os nubentes de forma imediata. 
 Importante esclarecer que devido o vigor 
imediato da alteração legislativa, aqueles que 
tinham a idade entre 60 e 70 anos, que haviam se 
habilitado nos cartórios de registro civil na época 
para celebração de casamento, deveriam ser 
advertidos da mudança legislativa e que portanto, 
poderiam escolher seu regime de bens. 
 No entanto, a irretroatividade da norma, 
conforme afirma o professor Christiano Cassetari 
em nada obsta que os casados que ainda não 
tivessem completado 70 anos, pós alteração da lei 
12.344/10 ajuizassem ações no judiciário, 
pleiteando a alteração do regime de bens para 
aquele que melhor lhes aprouvesse. 
 Essa permissão ainda segundo o professor 
é trazida pelo art. 1639 no § 2º do CC, em que o 
legislador trouxe as possibilidades de modificação 
do regime de bens, desde que respeitados 
determinados requisitos legais, ambos os 
cônjuges peticionassem requerendo a mudança, 
mediante pedido motivado, sempre ressalvando 
direitos de terceiros. 
  Deste modo afirma o Profº Cassetari:  
 

Entendemos ser possível a modificação do regime 
de bens de pessoas casadas no regime de 
separação obrigatória, quando a causa que a 
originou for superada, sob pena de se estimular a 

simulação do divórcio para que um novo 
casamento possa ser celebrado. Sem contar que 
seria uma enorme injustiça com as pessoas 
obrigadas a casar nesse regime por um motivo 
que já foi superado  

(Disponível em <http://www.26notas.com.br>. Acesso em 01 nov.2016) 

 

 A citação do referido professor, também é 
o entendimento estipulado na II jornada de 
Direito Civil do CJF, enunciado 262, que afirmou a 
possibilidade de alteração regime de bens desde 
que superada a causa que deu origem a 
imposição. 
 Evidente que se houve situação ou fato 
superveniente a época em que foi imposto o 
regime de bens, não se vê motivos para que se 
permaneça a imposição já que o fato que deu 
origem a proibição de escolha do regime de bens 
já não existe. 
  Diferente do pensamento da professora 
Débora Gozzo (2003, p.146), que acredita não ser 
possível, haver alteração do regime de bens 
daqueles que tinham entre 60 e 70 anos, na 
época em que entrou em vigor a lei 12.344/10, 
portanto os idosos nessa faixa etária devido ter o 
casamento celebrado sob a égide da redação 
anterior do art. 1641, inciso II, do CC, devem 
permanecer no mesmo regime de bens. 
 
 
3. IBGE - Estatísticas da Expectativa de 
Vida 
 

  O Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, mais conhecido pela sigla IBGE, se 
trata de órgão de pesquisa dos mais diversos 
seguimentos, que de forma confiável realiza 
pesquisas empíricas, gráficos, análises, etc., que 
permitem trazer um cenário fidedigno de 
determinadas realidades no país e/ou de regiões 
brasileiras. 

 As estatísticas em relação a expectativa 
de vida, estão em constante evolução e os índices 
mais atuais do IBGE, demonstram que no ano de 
2016 a média da expectativa de vida para o 
Estado de São Paulo é de 72,68 anos, também 
demonstra uma expectativa de vida para o ano de 
2030 de 83,10 anos.  

  Os motivos de expectativa de vida se 
elevar com o passar dos anos, resulta do fomento 
de cuidados preventivos a saúde, o avanço 
científico e talvez advenha de um pensamento 
novo de que a terceira idade, pode sim ser a 
melhor idade, vez que de um modo geral estão, 
aposentados, com filhos criados, podendo 
finalmente cuidarem melhor de si mesmos e 
gozarem a vida. 



 

ISSN 1980 – 1742                                                                                                                                             Ano 11 - Número 21 - Julho de 2016 

 

  Em nossa sociedade, vemos com 
facilidade pessoas com faixa etária maior que 70 
anos, que vivem em pleno vigor e 
desenvolvimento, contribuindo sobremaneira 
para a sociedade. A título de exemplo, podemos 
citar, o intelectual Jô Soares, nascido em 1938, 
com 75 anos, o ex Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, nascido em 1931, com 85 anos, também 
a conhecida atriz Fernanda Monte Negro, nascida 
em 1929, portanto com 86 anos e a famosa atriz 
Glória Menezes, nascida em 1934, com 81 anos, 
entre tantos outros identificados com idade 
superior a 70 anos. 

 Os idosos supramencionados, foram 
citados por serem personalidades conhecidas, 
seja por seu cargo, influência ou talento, fato é 
que absolutamente todos tem idade considerada 
aparentemente pelo código civil como a idade dos 
incapazes, no entanto, como se verifica, quem 
poderia dizer que estas pessoas que vivem com a 
mente mais ativa que muitos jovens, seriam 
incapazes de escolherem seu regimes de bens 
dentro de uma relação matrimonial? 

 Evidente que nem todos os idosos tem as 
faculdades mentais preservadas até o fim da vida, 
ora por serem acometidos por doenças da mente 
que atingem todas as faixas etárias, ora pela 
fragilidade da própria idade avançada, porém, 
afirmar que a idade em que há cisão entre o 
discernimento pleno e a incapacidade civil é 
exatamente aos 70 anos, foge a realidade do país. 

 A considerável evolução da expectativa de 
vida nos gráficos de 2000, 2016 e 2030 do IBGE, 
tornam as razões da elevação da idade para 
imposição do regime de bens de 60 anos para 70 
anos, trazida pela lei 1344/2010, completamente 
obsoletas, já que há defasagem na expectativa de 
vida e continuará a ter ao passar dos anos, pois os 
gráficos mostram constante aumento da 
longevidade humana, este país se tornou o país 
dos idosos. 

  Assim, não bastasse a fixação presumida 
de uma considerada demência em determinada 
faixa etária, ainda temos que essa idade pré 
fixada in casu 70 anos, pela constante evolução 
da sociedade, tende há não corresponder a 
realidade do idoso que em nossa 
contemporaneidade tem cada vez mais 
demonstrado capacidades intelectuais e muitas 
vezes físicas surpreendentes, tornando-se 
verdadeiras reinvenções melhoradas de si 
mesmos. 

 

 

4. A Inconstitucionalidade do Regime de 
Separação Obrigatória de Bens aos maiores de 
70 anos. 

 A imposição do regime de separação 
obrigatória de bens aos maiores de 70 anos no 
Código Civil considerada a alteração da lei 
12.344/2010, com a máxima vênia é infeliz, vez 
que não se pode por mera presunção imputar a 
senilidade a quem goze de plena faculdade 
mental. 

 Importante lembrar que em nossos dias o 
idoso é cada vez mais estimulado a gerir sua 
própria vida, após tantos anos de trabalho e 
dedicação a conhecida melhor idade deve ser 
tratada com respeito e dignidade. 

 Maria Berenice Dias (RT, 2009), bem cita a 
injustiça para com os sexagenários, hoje os 
septuagenários, já que sua condição é imutável, 
inafastável, indelével, se consolida com o passar 
dos anos, já que cada vez mais incapazes se 
tornarão. 

 A Constituição Federal trouxe os 
princípios da igualdade, da dignidade humana, 
tratou de forma igual os cônjuges, certamente 
não irradiaria da carta magna a arbitrária 
imposição de regime de separação obrigatória de 
bens em virtude da idade septuagenária, 
retirando dos nubentes a autonomia da vontade. 

 Se a própria lei tratou de justificar que o 
aumento da idade para imposição de regime de 
bens, se deu pelo fato de haver alterações na 
realidade social, não há dúvidas que estavam 
produzindo uma legislação que pelos motivos de 
sua origem se tornaria obsoleta, já que na época 
da edição da norma já estavam embasados no 
senso do IBGE que demonstrava constante 
evolução. Em 2017 se verifica, idosos 
maiores de 70 anos, produzindo muito na 
sociedade, envolvidos e necessários no mercado 
de trabalho pela experiência que possuem, 
responsáveis e, com discernimento mental 
suficiente para em muitas situações educar netos, 
porém supostamente incapacitados civilmente 
para dirimir sobre sua vida amorosa, como se o 
amor lhes fosse vedado nessa faixa etária. 

 Cabe destacar, que na atual crise 
financeira que o país enfrenta, os meios de 
comunicação nos trazem estatísticas de que 
grande parte dos idosos são responsáveis pelas 
despesas domésticas e que suas aposentadorias 
não são suficientes para suprir todas as 
necessidades do lar, de modo a exercerem 
trabalhos externos em busca de angariar mais 
renda, mesmo depois de aposentados, portanto, 
completamente ativos e considerado capazes e 
produtivos no mercado de trabalho. 
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 A inconstitucionalidade do presente inciso 
II, do art. 1641, alterado pela lei 12.344/2010 é 
notória, pois não protege a pessoa idosa, ao 
contrário afronta as normas principiológicas 
emanadas da Constituição Federal que deveriam 
nortear toda a legislação infraconstitucional, 
como a igualdade e dignidade humana. 

 A decisão de contrair casamento deve ser 
livre, certamente um momento em que exige 
profunda reflexão dos nubentes estejam eles em 
qualquer idade, portanto, o vício nessa 
manifestação de vontade em casar, deve ser 
demonstrado, não sendo digno impor ao idoso 
maior de 70 anos a condição de incapacitado 
devido a sua idade. 

 A norma é tão insensata que se estende a 
qualquer situação em que estejam envolvidas 
pessoas com idade igual ou superior a 70 anos, 
como se não bastasse pressupor que o idoso está 
com suas faculdades mentais prejudicada para 
contrair casamento, ainda mais se tratar-se de 
casamento com uma mulher ou homem mais 
novo, também o considerará nas mesmas 
condições, se o casamento ao qual se pretende 
for com uma mulher ou homem de igual idade, ou 
seja, ambos septuagenários. 

 Absurda essa concepção, vez que se de 
um lado teriam os favoráveis pela 
constitucionalidade da norma, com o fundamento 
de que os idosos poderiam ser vitimados por 
mulheres ou homens mais jovens que lhes dariam 
o famoso golpe do baú, o que dizer do idoso 
considerado vulnerável que deseja casar com 
outra pessoa também idosa. 

 Realmente não há como explicar com 
fundamentos de cunho protetivo ao idoso, 
estando em uma situação em que os cônjuges são 
ambos idosos e ainda assim, haja a presunção de 
incapacidade civil e a suposta exposição ao golpe 
do baú. 

 A inconstitucionalidade neste artigo 
explanada, está justamente em tratar de forma 
desigual as pessoas que pretendem casar, por 
causa única e exclusivamente da idade que 
possuem, sem analisar qualquer histórico ou 
condição pessoal do idoso, sem qualquer 
diagnóstico médico que possa auferir as 
faculdades mentais daquele indivíduo, 
arrancando de forma violenta a sua dignidade, na 
medida em que a lei olha para esse individuo 
idoso e o diminui como ser humano. 

 Sem dúvida ao vistar a lei que sobrepuja 
essas pessoas com a referida faixa etária, é 
possível extrair o mesmo viés patrimonialista dos 
tempos pretéritos, em que o indivíduo está em 
situação de inferioridade em relação a seu 
patrimônio. 

 Se faz mister ponderar, quanto a lógica 
presente no fato de que uma pessoa idosa, desde 
que habilitada para tanto, possa realizar um 
procedimento cirúrgico arriscando a própria vida 
de outro ser humano, e no que tange a sua vida 
pessoal simplesmente esteja impedida de 
escolher seu regime de bens no casamento. 

  A situação posta em reflexão se trata de 
uma ingerência arbitrária e ilógica do Estado, na 
capacidade civil do idoso, de lidar com assuntos 
pertinentes a esfera sentimental, como se pelo 
avançado da idade fosse incapaz de amar de 
forma saudável. 

 Evidente que sentimentos amorosos 
exacerbados, podem levar as pessoas envolvidas 
a se iludirem, a permitir-se enganar, porém esse 
estado de espírito que poderia se chamar de 
paixão abobalhada ou cegueira passional, pode 
ocorrer em qualquer idade, inclusive talvez com 
mais potencial periculoso quando se é mais 
jovem, isso pela imaturidade absoluta em lidar 
com sentimentos, bem como, com negócios. 

 Golpes financeiros, conhecido também 
como golpe do baú, se verifica em qualquer 
idade, afinal se a alegação é que os idosos sejam 
por presunção incapazes por falta de 
discernimento mental, talvez deva-se sopesar na 
psicologia qual seria o discernimento mental de 
alguém apaixonado, seja qual for a idade. 

  Nesse sentido dispõe Caio Mário da Silva 
Pereira (2006, p. 120): 

 
Não encontra justificativa econômica ou moral, 
pois a desconfiança contra o casamento dessas 
pessoas não tem razão para subsistir. 
Se é certo que podem ocorrer esses matrimônios 
por interesse nestas faixas etárias, certo também 
que em todas as idades o mesmo pode existir. 

 
 Aqueles que defendem a norma que 
impede os maiores de 70 anos de casarem-se 
escolhendo seu regime de bens, sob a 
argumentação de que estes sejam mais 
propensos a carências emocionais, vez que na 
maioria das vezes vivem sós, deveriam observar 
que infelizmente na sociedade contemporânea, as 
pessoas tendem a ser cada vez mais solitárias seja 
qual for a idade, ainda que cercada de outras 
pessoas, são depressivas, adoentadas psicológica 
e espiritualmente. 

 Outrossim, tem sido considerados 
incapazes, aqueles que tem sido os verdadeiros 
baluartes da sociedade, desenvolvendo funções 
dignas e fundamentais no núcleo familiar lutando 
pela manutenção da família, bem como, com 
grande influência e destaque nos negócios, como 
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agentes atuantes e de grande potencial pela larga 
experiência que possuem.  

 Não se trata de proteção do Estado a 
pessoa idosa, se trata de ferida aberta nos 
princípios constitucionais do art. 5º, de dignidade 
e igualdade, de verdadeira abusividade do Estado 
em invadir a vida privada e autonomia dos 
nacionais, fazendo com que o patrimônio seja 
mais protegido que a pessoa humana, presunção 
ilegal e absurda de incapacidade civil, já que com 
69 anos de idade a pessoa é plenamente capaz e 
com 70 anos já haveria para legislação uma 
verdadeira corrosão dos seus neurônios 
tornando-a incapaz para escolher seu regime de 
bens no casamento, além de ser uma verdadeira 
afronta ao estatuto do idoso.  

 O Estatuto do Idoso lei 10.741/2003 
elenca em seu artigo 4º a seguinte norma: 

 
Art. 4

o
 Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo 

de negligência, discriminação, violência, crueldade 
ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por 
ação ou omissão, será punido na forma da lei. 

  
 A norma claramente repudia quaisquer 
afrontas aos princípios que regem a Constituição 
Federal, tais como, liberdade, dignidade, 
igualdade, a pessoa idosa, já que esses princípios 
não são restritos apenas as relações entre 
pessoas de determinada idade, sexo, cor ou raça. 

 Quando se impõe norma proibitiva de 
escolha de regime de bens no casamento a 
pessoas que tenha idade igual ou maior de 70 
anos, o Estado está atribuindo indevidamente por 
pressuposição as condições de um lado golpista e 
do outro incapaz e, portanto, condições 
reciprocamente consideradas àqueles casais que 
sejam septuagenários. 

 A proibição da escolha do regime de bens 
constitui flagrante afronta à liberdade, dignidade 
e igualdade da pessoa idosa frente aos demais 
indivíduos da sociedade, ferindo tanto as normas 
basilares da carta magna, assim como, o estatuto 
do idoso. 

 Aquele que continua a ser considerado 
apto e saudável para pagar seus impostos, para 
exercer suas atividades nas mais diversas áreas de 
atuação no mercado de trabalho, muitas inclusive 
que exigem destreza, extrema perícia, constante 
desenvolvimento intelectual, como é o caso da 
medicina, engenharia, entre outras àreas, deve 
também ser considerado hígido o suficiente para 
escolher o regime de bens dentro do enlace 
conjugal da forma que melhor lhes aprouver. 

 A incapacidade civil, se institui com laudo 
que conclua pela incapacidade, não pode ser 
admissível que nosso ordenamento ignore a 

realidade de cada indivíduo maior de 70 anos 
inserido em nosso país, massificando-os de forma 
discriminatória, como incapazes civis, sem 
discernimento mental. 

 A partir do momento em que há 
pressuposição de demência, de diminuição do 
discernimento mental, de falta de capacidade 
diante das relações jurídicas travadas no dia a dia, 
por motivo de se tratar de pessoa idosa, tem-se 
preconceito e desrespeito insanável. 

 Como seria possível dirimir, entre idades 
de 60, 70, 80 ou 90 anos para que sob o manto de 
legalidade, seja esse cidadão brasileiro, sem 
qualquer diagnóstico médico, ser considerado 
incapaz? 

 Não há como mensurar os efeitos 
devastares do desrespeito a esses cidadãos que 
possivelmente dedicaram sua vida inteira em 
contribuição, seja no mercado de trabalho ou em 
suas casas, amealhando bens para construírem 
uma vida tranqüila, após atingirem idade 
avançada são abruptamente tolidos de seus 
direitos quanto a gerência de seu patrimônio. 

  
 5. Considerações Finais 
 
O sistema constitucional e legislativo se adequa 
de tempos em tempos as necessidades de seu 
povo, desse modo, toda norma emanada tem 
uma origem, uma razão de ser e existir, em suma 
sempre por trás do véu de uma norma haverá um 
fato que interfere nas relações humanas em 
determinado contexto e época, sendo natural que 
este fato se modifique ou deixe de existir 
havendo necessidade de alteração constitucional 
ou legislativa. 

 Por isso, o direito não é e não deve ser 
algo engessado, não é saudável que normas que 
tenha origem em fatos já modificados ou até 
mesmo já inexistentes continuem a regular as 
relações humanas, sob o risco inevitável de se 
tornarem abusivas, injustas e totalmente 
obsoletas. 

  Para se entender uma norma é preciso 
entender sua origem e o importante papel de 
nossos legisladores é de observarem no mundo 
real se determinadas imposições legais ainda 
cabem dentro da sociedade, afinal, não se pode 
colocar em pé de igualdade as normas que regiam 
as relações cotidianas dos camponeses com as 
dos dias atuais, nem a do século passado com o 
presente século. 

  A Constituição Federal deve ser sempre 
preservada e respeitada, no caso do presente 
artigo, especificamente, o dever de tratar todos 
de forma igual, sem distinção de qualquer 
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natureza, presente no art. 5º caput da 
Constituição Federal, flagrantemente foi 
expurgado pelo legislador infraconstitucional 
através do art. 1.641, II do Código Civil. 
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ABSTRACT 

This presente work had as objective explaining the regimes of goods in brazilian legislation, and the imposition of the 
regime of compulsory separation of goods for those who are 70 years or older, in item II ART.1641 of the Civil Code. 
The analysis under consideration took into account the objectives of the legislator in opposing the cited regime, and 
how much this interference of the state affects the private autonomy, the humam dignity and right to equality. Will 
be explained also the reasons why there is a constant change of the age frome for incidence of the norm, the most 
recente in 2010 which there was amendment by law 12.344, changing from 60 to 70 years old at which the 
mandatory separation of goods regime is imposed, which analysis of the IBGE statistics that show a new generation 
of elderly people, participants in society, and the constant and significant increase in life expectancy. 
And finally, will be analized the inconstitutionally of the mandatory regime of goods separation imposed on 
septuagenarians, since it may not be acceptable in our legal system, the instituition of presumed civil incapacity, 
being the interference in the property regime of the elderly, a disrespect to fundamental principles, killing the 
elderly's status and constitutionally established rights. 

 
Keyword: Compulsory Separation of Goods, Inconstitutionality, Equality Right, Dignity of Human Person 
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RESUMO 

O voleibol jogado na forma de Câmbio é uma atividade muito utilizada na área de Educação 
Física escolar e esportes, porém, sua descrição não é encontrada na literatura. O propósito desse 
artigo é descrever as características de como se jogar o Voleibol Câmbio e algumas variações de sua 
implementação. 

Palavras chave: Voleibol. Câmbio. Esporte reduzido. 

 
 

INTRODUÇÃO 

 O Voleibol Câmbio há muito tempo é praticado e hoje provavelmente é uma das atividades mais 
aplicadas no âmbito recreativo, em caráter de inclusão, como pré-desportivo e em aulas de Educação Física 
escolar como esporte reduzido (BABO, A. G. F e MYABARA, R. A. 2012), porém, pouco ou nada é 
apresentado na literatura específica descrevendo-o. Aqui apresentaremos uma definição do que é o 
Voleibol Câmbio e as regras para três variações de aplicação do mesmo. 

 Tomando-se por base que a prática do voleibol esporte não dá para ser desempenhada diretamente 
sem um treinamento prévio, o praticante tem de ter um mínimo de domínio dos fundamentos básicos 
(Brasil, 2000), a prática do Voleibol Câmbio facilita o jogo tornando-o mais atrativo. 

Ninguém gosta de se expor negativamente e o voleibol expõe o erro de seus participantes. De 
acordo com as regras, quando o participante interage com a bola só tem uma chance para efetuar o 
movimento corretamente, não tendo oportunidade de corrigir seu eventual erro. Por exemplo: Na prática 
de um jogo de basquetebol ou futebol quando o indivíduo interage com a bola, se eventualmente não 
dominá-la corretamente, basta tentar dominá-la novamente, caso você não domine a recepção de um passe 
basta ir atrás da bola e tentar domina-la novamente. No voleibol não, caso você não consiga dominar uma 
bola somente seu companheiro poderá tentar efetuar esse domínio, caso isso seja possível, incidindo no 
mesmo, somente uma chance para acertar. 

Numa classificação arbitrária essa situação é definida assim: 

Na maioria dos esportes o jogador ao interagir com a bola pode: 

Acertar – errar – corrigir seu erro 

No voleibol o jogador ao interagir com a bola pode: 

Acertar – errar – um companheiro corrige seu erro, caso seja possível. 

Dessa forma o Voleibol Câmbio se torna um jogo atrativo, pois suas regras visam facilitar o domínio 
da bola. Uma vez utilizado como estratégia para desenvolver o aprendizado do esporte adota-se uma a 
introdução de dificuldade progressiva até o jogador desempenhar os fundamentos básicos com um mínimo 
de domínio. 

 Para se praticar uma partida de voleibol na forma de câmbio, são adotadas alterações nos 
fundamentos usados regularmente no esporte voleibol. No esporte voleibol temos como fundamentos o 
toque de bola por cima (toque), o toque de bola por baixo (manchete), a cortada, o bloqueio e o saque 
(BOJIKIAN, J. C. M. 2003; BIZZOCCHI, C. 2004; CBV 2001). No Voleibol Câmbio se altera basicamente a 
execução dos toques (por cima e por baixo), pois, no momento de interação com a bola o jogador deve 
segurá-la, não sendo necessária a execução dos fundamentos do toque por cima ou do toque por baixo. 
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Com essas alterações, a recepção do saque ou de ataque adversário será efetuada através da 
preensão da bola, ou seja, os participantes deverão segurar a bola e lançar para os companheiros e 
adversários através de passes ou arremessos, similares aos como os efetuados no basquetebol (FERREIRA, A. 
E. X. e DE ROSE. JR. 2003) e no handebol (REIS, H. H. B. 2006). 

Nosso objetivo com esse estudo é descrever um rol de regras do jogo Voleibol Câmbio para que 
assim seja suprida uma lacuna na literatura específica além de estabelecer um registro dessa atividade. 
 

REGRAS – CÂMBIO O JOGO 

 Basicamente as regras do Voleibol Câmbio são as mesmas do de voleibol oficial, de quadra (CBV, 
2000), assim, apresentaremos a seguir somente as variações a serem adotadas: 

1. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

1.1 QUADRA – quadra oficial de voleibol, pátio, praia ou em qualquer lugar onde o teto não seja muito 
baixo. 

1.2 REDE 

1.2.1 A altura da rede deverá ser adequada à proficiência dos participantes (oportunidade de sucesso); 

1.2.1.1 Estrutura da rede – preferencialmente uma “rede de voleibol” deverá ser usada, porém, caso isso 
não seja possível, outro material poderá ser estendido na altura planejada. 

1.3 POSTES – Caso não seja possível a utilização de um poste específico à prática do voleibol, a rede ou o 
material divisório poderá ser fixado em outro local. 

1.4 BOLA – Uma bola oficial de voleibol poderá ser usada, porém, dependendo de quem irá jogar pessoas 
idosas ou crianças é aconselhável uma bola que não seja nem muito pesada ou muito leve. 

1.5 PARTICIPANTES – Preferencialmente as equipes deverão ser compostas de seis jogadores em cada. Caso 
haja excesso de participantes e o número de excedentes não permita a formação de outra equipe 
poderemos propor um sistema de rodízio lateral ou ainda os participantes excedentes ao término do set 
irão recompor sua equipe através de escolha aleatória e não reincidente de membro do time que vier a 
perder o set. 

 

2. MARCAR UM PONTO 

2.1 Caso a bola entre em contato com o solo ou com qualquer objeto fora da quadra, o teto ou uma pessoa 
fora do jogo; 

 2.2 Caso um toque de ataque seja efetuado antes do terceiro toque; 

2.3 Caso o toque de ataque seja efetuado após o terceiro toque. 

3. PARA VENCER UM SET – Um set é vencido pela equipe que primeiro conquistar a pontuação 
predeterminada com uma diferença mínima de dois pontos. 

4. POSIÇÕES – de acordo com as regras oficiais de voleibol de quadra. 

5. FALTAS DE POSIÇÃO – de acordo com as regras oficiais de voleibol de quadra. 

6. RODÍZIO – de acordo com as regras oficiais de voleibol de quadra. 

7. SITUAÇÕES DE JOGO – Bola em jogo. Bola fora de jogo, Bola dentro, Bola fora – de acordo com as regras 
oficiais de voleibol de quadra. 

8. AÇÕES DE JOGO – de acordo com as regras oficiais de voleibol de quadra. 

9. TOQUES DA EQUIPE 

9.1 É obrigatório para cada equipe tocar a bola no mínimo três vezes; 

9.2 O jogador pode tocar na bola duas ou mais vezes consecutivamente na tentativa de dominá-la sem que 
isso seja considerado como toques consecutivos e passíveis de serem contados ou considerados como falta; 

9.3 Dois ou três jogadores podem tocar a bola ao mesmo tempo; 
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9.3.1 Quando dois ou mais jogadores da mesma equipe tocarem a bola simultaneamente, será considerado 
como dois/três toques. 

9.4 Não é permitido a um jogador apoiar-se em outro jogador ou qualquer estrutura/objeto para alcançar a 
bola. Entretanto, o jogador que estiver para cometer uma falta (como tocar a rede ou ultrapassar a linha 
central etc.) pode ser auxiliado por outro companheiro de equipe para evitá-la. 

9.5 Caso a bola venha a tocar um jogador de sua equipe e este não consiga dominá-la (agarrá-la), outro 
jogador da mesma equipe poderá agarrar, ex: a bola toca a cabeça do primeiro jogador e o seu companheiro 
em seguida poderá agarrá-la, ou a primeira bola1 é agarrada pelo primeiro jogador e após ser lançada ao seu 
companheiro que toca, mas não consegue agarrá-la, outro jogador poderá fazê-lo. 

OBS: não poderá haver toque de ataque sem que a bola tenha partido de uma situação de total domínio. 

10. CARACTERÍSTICAS DO TOQUE 

10.1 A bola pode ser retida ou, tocada com qualquer parte do corpo e posteriormente ser retida com 
qualquer parte do corpo; 

10.2 Após a bola ter sido retida com qualquer parte do corpo esta poderá ser levada às mãos para ser 
arremessada (desde que em nenhum momento a bola tenha entrado em contato com o solo ou com 
qualquer objeto fora da quadra, o teto ou uma pessoa fora do jogo); 

10.3 Uma vez que a bola tenha sido totalmente dominada não será permitido ao jogador se deslocar em 
posse de bola. Ou seja, o jogador que estiver com a bola totalmente segura não poderá andar com a mesma. 

11. BOLA EM DIREÇÃO A REDE;  

12. BOLA TOCANDO A REDE;  

13. BOLA NA REDE;  

14. JOGADOR NA REDE;  

15. CONTATO COM A REDE;  

16. ORDEM DE SAQUE;  

17. AUTORIZAÇÃO PARA O SAQUE – de acordo com as regras oficiais de voleibol de quadra. 

18. EXECUÇÃO DO SAQUE – de acordo com as regras oficiais de voleibol de quadra, porém, o saque por 
baixo (BIZZOCCHI, 2004; BOJIKIAN, 2003; TEIXEIRA, 1995) deverá ser utilizado objetivando-se a 
oportunidade de sucesso. 

18.1 Caso algum dos participantes não consiga efetuar o saque por baixo de acordo com o fundamento 
poderá ser autorizado que este seja arremessado ou a zona de saque pode ser estabelecida a uma distância 
mais próxima a rede (FIGURA 1); 

 

 

FIGURA 1 – Zona de saque deslocada para mais próximo da rede. 

                                                           
1 Primeira bola – bola provinda de saque ou ataque adversário. 
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19. FALTAS NO SAQUE – de acordo com as regras oficiais de voleibol de quadra. 

20. ATAQUE – de acordo com as regras oficiais de voleibol de quadra, porém: 

20.1 O jogador que for efetuar o ataque poderá saltar, emposse de bola, e arremessar em direção 
do solo da quadra adversária2; 

21. BLOQUEIO; 22. CONTATOS DE BLOQUEIO – de acordo com as regras oficiais de voleibol de quadra. 

OBS: qualquer regra não descrita nesse regulamento deverá ser obedecida às regras oficiais de voleibol de 
quadra ou adequadas, mas sempre levando em consideração a oportunidade de sucesso dos participantes. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

Podemos implementar uma grande variedade de alterações no sistema de jogo (6x0, 4x2, 
4x2 ofensivo ou 5x1) ou na estrutura da partida (levantamento da posição 3 ou 2), porém, aqui 
descreveremos o sistema de recepção 6 x 0 com levantamento da posição 3 que é o sistema 
habitualmente usado recreativamente. 

 

Sistema de recepção de saque 6 x 0 com levantamento da posição 3 

  

 

O sistema 6X0 é usado em situações 
onde não são utilizados jogadores 
especialistas, ponta, meio e levantador 
ou em jogos recreativos, sendo que, o 
jogador que pela ordem de rodízio 
estiver ocupando a posição 03 na 
quadra, exercerá a função de levantador 
(FIGURA 2). 

 

 Observe que nas figuras que 
representam uma meia quadra de jogo 
(FIGURA 3) estaremos apresentando a 
numeração das posições de ordem de 
rodízio que não mudam com círculos 
tracejados e numerados de 1 a 6 e os 
jogadores estarão sendo representados 
na forma de círculos com linhas 
contínuas discriminados por letras de “A” 
à “F” além da posição que ocupa pela 
ordem de rodízio (FIGURA 4). 

 

  

 

 

 

 

FIGURA 2 – Sistema 6 x 0 com levantamento da 
posição 3 

 

                                                           
2 Neste ponto é que iremos verificar a altura da dede, se está muito fácil arremessar a bola em direção ao 
solo ou não (oportunidade de sucesso). 
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  Os jogadores levantadores serão 
representados por círculos com linha em 
destaque e os demais jogadores com 
linhas finas. 
   

    Outro ponto a ser levando em conta, 
será que no momento de recepcionar o 
saque adversário o levantador deverá 
estar posicionado de maneira a não 
receber a primeira bola, assim será 
necessário posiciona-lo de forma a 
proporcionar isso. 

FIGURA 3 – ordem de rodízio 

 

FIGURA 4 – jogadores e suas posições 

nn 

O sistema 6 x 0 com levantamento da posição 3 é o mais conhecido e usado em situações diversas, 

mas, principalmente conhecido em jogos recreativos. Neste sistema de recepção o jogador que passa pela 

posição de rodízio “3” será o levantador e deverá receber o passe dos demais jogadores que recepcionem o 

saque adversário ou a bola atacada pelo time adversário durante o rali. Cada vez que houver o rodízio 

(FIGURAS 6 a 11)   um   novo jogador ocupará  a  posição  3  e passará a ser o novo levantador enquanto os 

outros jogadores atuarão como cortadores. Observe que o número relativo às posições dos jogadores não 

muda a cada rodízio e a letra referente a camiseta de cada jogador muda a cada rodízio. 

 

FIGURA 5  
Posição para recepção de saque ou rali 

 

FIGURA 6  
                         Primeiro rodízio 

 

 

FIGURA 7 – Segundo rodízio 

 

FIGURA 8 – Terceiro rodízio 
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FIGURA 9 – Quarto rodízio 

 

FIGURA 10 – Quinto rodízio 

 

 

  

Tomando por referência o jogador da 
camiseta “C” que iniciou a partida na posição 
3 e no desenho está representado pela 
circunferência “C3” (FIGURA 5) a cada rodízio 
o seu número foi mudando – C3; C2; C1; C6; 
C5; C4 e finalmente retornado a posição inicial 
C3. 

FIGURA 11 
Quinto rodízio e retorno a posição inicial – Figura 5 

 

________________________________________________________________________ 
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ABSTRACT 

Volleyball played in the form of Foreign Exchange is a widely used activity in the area of Physical Education 

and sports school, however, its description is not found in the literature. The purpose of this article is to 

describe the characteristics of how to play Volleyball Currency and some variations of its implementation. 

Keywords: Volleyball. Exchange. Reduced sport. 
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RESUMO 
  

Este estudo pretende contribuir na produção do conhecimento sobre o contexto da pesquisa no 
ensino de graduação em fisioterapia. Para isso, estudou-se a formação em fisioterapia de uma Universidade 
Federal brasileira com o objetivo de verificar em que contexto a pesquisa se insere no ensino de graduação, 
como se dá o processo ensino-aprendizagem a partir da pesquisa e como os atores envolvidos se percebem 
nessa temática. Caracteriza-se como uma investigação de cunho qualitativo. Foram realizadas entrevistas 
individuais semidirigidas com os docentes do curso, grupos focais com os discentes, pesquisa documental e 
observação com registro em diário de campo. A análise utilizou a abordagem hermenêutica-dialética. 
Verificou-se que a pesquisa tem importante destaque no ensino da graduação, cujo papel se modificou ao 
longo da trajetória do curso. Da gênese caracterizada por uma necessidade no país de formar 
fisioterapeutas investigadores a produção atual, a pesquisa marca no ensino potencialidades e fragilidades. 
Enquanto para os professores a pesquisa foi ressaltada como o ponto mais positivo do curso, para os alunos 
a separação entre pesquisa e ensino tem baixo significado na produção do conhecimento. O investimento 
no aluno para que ele possa entrar em um programa de mestrado é fator conflitante entre discente e 
docente. Desta forma, a pesquisa e seu papel no ensino em fisioterapia necessitam estar mais presentes na 
agenda de debates, na busca de produzir conhecimento científico com relevância e esta se mostrar 
implicada em dar respostas à sociedade.  

 
Palavras-chave: fisioterapia, pesquisa, educação superior.  

 
 
 
INTRODUÇÃO  
 

Este estudo é parte da dissertação de 
mestrado da autora e foi desenvolvido possuindo 
como inspiração a formação do fisioterapeuta, no 
nível de graduação para o sistema de saúde 
vigente no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS). 
Pautou-se na atual conformação do SUS, em que 
a discussão dos processos educativos na formação 
passa a integrar também a agenda de mudanças 
na gestão e no planejamento em saúde.  

 
No Brasil, por se apresentarem de forma 

desarticulada ou fragmentada e corresponderem 
a orientações conceituais heterogêneas, as 
capacidades de impacto das ações do SUS em 
educação têm sido muito limitadas, no sentido de 

alimentar os processos de mudança sobre as 
instituições formadoras (CECCIM; FEUERWERKER, 
2004).  

Este contexto exige a implementação de 
ambientes de formação e regulação do trabalho 
em saúde que levem os profissionais a serem 
sujeitos de mudanças nas práticas dos serviços de 
saúde, para que sejam fundadas na atenção 
integral, humanizada e com qualidade, prestada 
universalmente e com eqüidade (BRASIL, 2006).  

A mudança que se busca na formação 
teve grande impulso a partir das Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN), instituída em 2002. 
As diretrizes foram produzidas a partir de uma 
construção crítica histórica acerca do processo 
hegemônico da formação dos profissionais de 
saúde. Há a necessidade de a Universidade 
construir um novo lugar social, mais relevante e 
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comprometido com superação das desigualdades. 
Além disso, que haja indissociabilidade entre a 
produção do conhecimento, formação 
profissional e prestação de serviços para produzir 
novas formas do agir em saúde.  

Há demandas e desafios na formação e na 
atenção que lançam para o contexto do ensino 
uma reformulação em suas matrizes curriculares 
de forma a superar, concomitantemente, antigos 
problemas e aproximar o ensino ao SUS. Tratar da 
formação dos profissionais de saúde é transitar 
num terreno complexo, em que diferentes 
instituições, movimentos, políticas e sujeitos 
estão inter-relacionados numa construção 
histórica que varia segundo seu tempo, seus 
valores, culturas, necessidades e objetivos.  

Para esta pesquisa, foi eleito um curso de 
graduação no Brasil que pudesse ser utilizado de 
estudo-piloto. A eleição pelo curso de graduação 
em fisioterapia do estudo se deu pela importância 
e relevância nacional, especialmente pelo 
pioneirismo na pesquisa em fisioterapia e as 
mudanças que provocaram quando a profissão se 
constituía enquanto tal.  

O objetivo deste estudo foi verificar que 
contexto a pesquisa se insere no ensino de 
graduação, como se dá o processo ensino-
aprendizagem a partir da pesquisa e como os 
atores envolvidos se percebem nessa temática, 
presentes em um contexto de mudanças segundo 
as Diretrizes Curriculares Nacionais e o SUS.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A produção de conhecimento no curso de 
fisioterapia estudado, sob a ótica da pesquisa 
científica, é um ponto importante para discussão. 
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, na 
formação em fisioterapia o aluno deve aprender a 
elaborar criticamente o diagnóstico cinético-
funcional e a intervenção fisioterapêutica, 
considerando o amplo espectro de questões 
clínicas, científicas, filosóficas, éticas, políticas, 
sociais e culturais implicadas na atuação 
profissional do fisioterapeuta. Também é 
recomendado que deva conhecer métodos e 
técnicas de investigação e elaboração de 
trabalhos acadêmicos e científicos (BRASIL, 2002).  

Foi um tema extremamente levantado 
por todos os docentes e alunos, tendo sido 

comentado em 100% das entrevistas e grupos 
focais. Inicia-se esta discussão pela fala do 
professor “A”, que diz: 

 

Nesses anos todos, a Federal continua sendo a 
Federal, continua sendo o curso de fisioterapia 
da Universidade X, reconhecido e tal e tal. 
Embora tenha um reconhecimento muito 
engraçado a nível nacional. Que aqui forma 
gente para a pesquisa e não para trabalhar. 
Isso aí é palavra geral da nação (Docente “A”) 

 
 

Este docente traz a tona o 
reconhecimento nacional da fisioterapia da 
Instituição, no qual muitos profissioanis foram 
formados mestres e doutores. Ao mesmo tempo 
chama a atenção o fato de que também há um 
reconhecimento na graduação. Um dado novo 
trazido por este docente é o fato de a graduação 
formar fisioterapeutas para a pesquisa e não para 
a assistência. Procurou-se na história do curso 
possíveis explicações que fizessem entender os 
motivos e circunstâncias que levaram a formação 
a ter essa característica tão forte. O depoimento 
do professor “L” revela: 

 

O fisioterapeuta produzia quase nada. 
Primeiro porque a fisioterapia não existia, 
enquanto tal, de uma maneira consolidada. E, 
segundo, até por decorrência da primeira, nós 
não tínhamos profissionais fisioterapeutas 
investigadores (Docente “L”). 

 
 

Alguns outros relatos de docentes têm o 
mesmo direcionamento. Havia uma necessidade 
no país de formar fisioterapeutas investigadores 
no campo de estudo do objeto da fisioterapia. O 
tripé da formação composto pelo conteúdo 
sólido, um aluno socialmente envolvido com a 
realidade brasileira e um aluno crítico foi 
almejado pelo corpo docente da década de 1980, 
contexto da segunda mudança curricular do 
curso. Para que isto fosse possível, a pesquisa 
científica foi visualizada como um caminho para 
contemplar pelo menos um dos pilares deste 
tripé. O professor “A” fala do contexto da 
pesquisa na graduação como um aprendizado: 

 

(...) Tivemos que aprender pesquisa junto com 
os alunos. Foi muito lindo esse processo. Note 



 

ISSN 1980 – 1742                                                                                                                                                                       Ano 11 - Número 21 - Julho de 2016 
 

que a gente não tinha o stress na época de 
fazer iniciação científica necessariamente 
para publicar, não era essa a questão, sabe... 
era o prazer de construir conhecimento na 
área. 

 

 
Com o passar do tempo, uma das 

explicações é que parece que houve um 
direcionamento exacerbado para esta vertente, 
fazendo com que tivesse um descompasso ou um 
desequilíbrio entre os três âmbitos propostos. O 
professor “H” confirma esta afirmação quando diz 
que: 

O projeto político do curso é um projeto 
antigo. Ele foi mudado muito pouco no 
decorrer desses quase 30 anos, ele ainda foge 
da essência que a gente acha da formação do 
aluno a ser formado nesse contexto porque a 
formação do aluno aqui da UFSCar é uma 
formação voltada mais para a pesquisa 
(Docente H). 

 
 

Todas essas opiniões podem ser 
demonstradas quantitativamente, no fato de que 
o crescimento do número de pesquisadores 
doutores com graduação em fisioterapia foi 
imenso na última década, saltando de 57 
pesquisadores em 1998 para 573 em 2008 
(COURY; VILELLA, 2009). O discente do 3º ano 
corrobora essa orientação da formação para a 
investigação, quando relata: 

 

A visão dos professores é voltada para a 
pesquisa. É como se fosse uma preparação 
nossa para o mestrado e doutorado. 
 

 

A importância da pesquisa na graduação 
foi ressaltada pela quase totalidade dos docentes 
como o ponto mais positivo do curso, como 
demonstrado nessas falas:  

 
Nosso curso é muito voltado para a pesquisa 
clínica. Isso ajuda, porque quase 100% dos 
alunos fazem iniciação científica, isso ajuda a 
formação do aluno mais crítico, aluno que 
busca mais informação, busca a fisioterapia 
baseada em evidência. Isso é um ponto forte 
do nosso currículo e a gente não quer perder 
isso (Docente “C”).  

 
Continuo achando que é essencial a gente 
formar o aluno crítico que tenha experiência 

de pesquisa durante a sua graduação 
(Docente “I”).  

 
Por estes relatos, é notória a correlação 

da pesquisa na graduação para contemplar os 
pilares da formação de conteúdo sólido e do 
aluno crítico. Esta relação não foi deslocada de 
poucos docentes e sim, bastante recorrente nas 
falas.  

Apesar da grande maioria dos professores 
marcarem a pesquisa como importante, 
alguns professores se sentem bastante 
incomodados com esta ênfase na graduação: 
Se não tiver, se o eixo do conjunto dos 
professores for... cutucão agora tá...for 
produzir pesquisa de ponta e formação 
centrada na clínica nunca vai acontecer nada 
(Docente “A”).  
 
Tá todo mundo voltado para os seus projetos 
de pesquisa individuais e iniciação científica 
(Docente “G”).  

 
A prática da pesquisa na graduação é 

defendida por alguns autores, os quais salientam 
a importância da pesquisa na formação de um 
profissional para que tenha maior senso crítico, 
criatividade e raciocínio científico (PADILHA; 
CARVALHO, 1993; SOUBHIA et al, 2007; 
NÓBREGA-THERRIEN; FEITOSA, 2010).  

 

A liberdade para o aluno traçar seu 
próprio caminho na conquista de novos 
conhecimentos e a assistência ao educando no 
ato de investigar são aspectos importantes no 
processo de ensino e aprendizagem. Quando o 
aluno tem liberdade para escolher como e o que 
aprender, a aprendizagem se torna mais 
significativa e os conceitos adquiridos têm maior 
profundidade, compreensão e durabilidade 
(SOUBHIA et al, 2007).  

 

A iniciação científica permite que o aluno 
de graduação tenha noções teóricas e 
metodológicas de pesquisa, buscando incentivar-
lhe a capacidade de pensar e o espírito 
questionador. Esse contato com a pesquisa, além 
de enriquecer a formação escolar do aluno, 
fornece-lhe o alicerce para a continuidade dos 
estudos nos programas de pós-graduação, 
principalmente se a opção feita for a carreira 
acadêmica (PEREIRA et al, 1999).  

 

Correlacionando a literatura e os autores 
supracitados com o curso de fisioterapia da 
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UFSCar, o desenvolvimento de pesquisas na 
graduação aumenta o arsenal de possibilidades 
do aluno e futuro profissional para lidar com as 
singularidades dos problemas que aparecem e 
aparecerão na atividade do fisioterapeuta. O 
desenvolvimento e o estímulo as pesquisas e a 
produção de conhecimento divergem bastante de 
muitas escolas do país, em que há lacunas 
importantes no envolvimento do professor e do 
aluno com a pesquisa.  

 

Porém, chama a atenção que no curso em 
estudo as pesquisas, em sua maioria, têm um 
caráter clínico e biologicista, como relatado pelo 
docente “C” na sua fala destacada anteriormente. 
Há um direcionamento em pesquisas baseadas na 
investigação de diagnósticos e terapêuticas, como 
critica o professor “A”.  

 

Como destacam Nóbrega-Therrien e 
Feitosa (2010) corre-se o risco de limitar a 
pesquisa simplesmente à sua noção técnica e não 
ligá-la à construção permanente do conhecimento 
a partir da prática, de modo a formar profissionais 
reflexivos.  

 

Uma possível explicação pode residir no 
fato de que o predomínio das ciências biológicas 
no currículo de graduação e a existência na pós-
graduação de um grande número de disciplinas 
com cunho biológico, tecnicista e de alta 
tecnologia, reflita na produção científica da 
graduação, uma vez que os professores da 
graduação e da pós-graduação são os mesmos.  

 
Para o curso em estudo, duas questões 

podem ser trazidas para reflexão: a) a produção 
da pesquisa atrelada ao ensino; b) a pesquisa 
como parte de um ciclo no processo de ensino-
aprendizagem em que o docente acompanha o 
contato com uma questão a partir de uma 
realidade vivenciada, o desenvolvimento de 
métodos e técnicas de pesquisa para se buscar 
respostas às dúvidas e a viabilidade desta em ser 
aplicada na prática. A separação relatada por 
alguns docentes entre pesquisa e ensino não tem 
significado para o aluno, o que muitas vezes, 
reproduz a própria dicotomia destes dois 
processos, como descrito nos relatos seguintes: 

  

Aparentemente, eu ouvi falar, a pesquisa é a 
filosofia para quem vai fazer a pós (...). Mas aí 
colocaram para a gente antes, na graduação, 
antes de chegar na pós, para incentivar a 
pesquisa provavelmente. Mas mesmo assim 

não faz sentido. Tem falta ainda de 
fisioterapeuta sabe... eu acho que tem que 
formar o pesquisador, mas eu acho que tem 
que formar o que vai atuar (Discente 2º ano).  
 
Eu estou decepcionado com a pesquisa. Para 
mim era uma coisa e é outra. Acho que a 
pesquisa tem que ter mais a ver com a prática 
(Discente 3º ano). 
 

 

Como trazido por Soubhia et al (2007), o 
contato com a realidade, primeira etapa da 
metodologia, poderá ser o meio para despertar o 
interesse e o compromisso em dar respostas à 
problemática levantada. O acompanhamento do 
docente na busca dos meios que o ajudarão a dar 
respostas ao problema eleito será o suporte para 
a continuidade do seu desenvolvimento diante 
das dificuldades e inseguranças nesse percurso. A 
polêmica no meio acadêmico acerca da 
possibilidade (ou não) de haver pesquisas na 
prática encontra-se relacionada a questões de 
poder, e isso porque ainda há quem olhe para a 
pesquisa na prática como algo que possa 
competir com a pesquisa acadêmica, abalando 
sua legitimidade (DINIZPEREIRA; LACERDA, 2009). 

 

Parece que o aluno crítico relatado pelos 
docentes encontra-se apenas no âmbito das 
“verdades científicas”, de busca por 
conhecimentos validados e da melhor técnica e 
métodos atuais de intervenção. Ou seja, não se 
nega a importância e a necessidade da 
cientificidade estar presente, mas coloca-se como 
reflexão se, especialmente as pesquisas criticadas 
por alguns docentes, conseguem dar 
possibilidades de resolução dos problemas que 
estão presentes na prática cotidiana do 
fisioterapeuta brasileiro e como o aluno consegue 
perceber, através da pesquisa, estes problemas e 
suas soluções. Segundo Cassiani e Rodrigues 
(1998), o aluno pode observar, analisar, criticar e 
buscar informações sobre os problemas da 
realidade, a fim de escolher alternativas e 
apresentar e executar soluções embasadas na 
análise. Essa é a finalidade do ensino do método 
científico nos cursos superiores.  

Além disso, a pesquisa colabora para a 
definição do papel da profissão perante as 
necessidades relacionadas à saúde da população, 
bem como para a compreensão pelos 
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profissionais das dimensões da profissão, os 
quais, pela pesquisa podem descrever, explicar e 
intervir nos fenômenos relacionados à prestação 
de serviços em saúde (SOUBHIA et al, 2007). 

 Existem características comumente 
encontradas em universidades públicas que 
certamente contribuem para a inserção dos 
alunos nas atividades de pesquisa. Entre elas, 
estão: a cultura organizacional da instituição que 
tem a pesquisa como missão, a possibilidade de 
aquisição de uma bolsa de iniciação científica 
junto às agências de fomento e as exigências por 
parte da instituição para que os docentes 
produzam conhecimento científico (GIACCHERO; 
MIASO, 2006).  

Um ponto desfavorável para essa 
aplicação são as exigências de produtividade, 
reduzida esta a número de trabalhos publicados, 
o que tende a gerar pesquisas puramente 
descritivas (PEREIRA et al, 1999). Sobre esse 
assunto, Barbosa (2010, p.13) faz a seguinte 
reflexão: 

 

Como temos enfrentado essas políticas 
educacionais que, de formas claras ou sutis, 
infiltram-se em nossas instituições e passam a 
regê-las através da lógica privatista, 
competitiva e voltada para o mercado do 
conhecimento? Como temos nos colocado em 
relação a uma política acadêmica que não se 
preocupa com a qualidade e/ou com o 
compromisso social do conhecimento? 

 

Há no Brasil uma desvalorização desigual 
da pesquisa e da pósgraduação em relação ao 
ensino e a extensão. Consequentemente, neste 
contexto, há fatores importantes que 
obstaculizam as mudanças atitudinais e 
burocráticas que exigem maior dedicação do 
corpo docente para o ensino da graduação, 
especialmente no tocante aos novos referenciais 
da formação voltados para a produção do cuidado 
(LUZ, 2007).  

Luz (2007) descreve a questão do 
produtivismo como doença institucional, fruto de 
uma cultura institucional patogênica, geradora de 
sofrimento e adoecimento entre pesquisadores e 
professores. A avaliação institucional posta em 
prática não tem ido além de um enquadramento 
contábil da produtividade do pessoal acadêmico, 

engendrando uma cultura competitiva, opressiva 
e repressora à criação do trabalho intelectual, de 
exclusão dos considerados menos fortes ou mais 
fracos no sistema e de vitória e prestígio pessoal 
ou grupal a qualquer preço. Tal cultura distorce e 
revoga o trabalho acadêmico, privando os 
profissionais de valores-fins de suas atividades, da 
identidade no trabalho, despojando-os de um 
conjunto de sentidos de ser e de existir no 
mundo.  

Ramirez-Gálvez citado por Barbosa (2010) 
diz que nos tornamos parte das engrenagens de 
um grande sistema de mercado globalizado de 
produção científica e tecnológica do qual fazem 
parte, entre outros atores ‘interessados’, grandes 
corporações editoriais internacionais que, através 
dos vários mecanismos de avaliação instituídos, 
detêm o domínio sobre a informação resultante 
das pesquisas financiadas com dinheiro público.  

A produção em série, como organização 
do trabalho humano é, possivelmente, dos mais 
instrumentais fatores de massificação do homem 
no mundo altamente técnico, o que não exige 
uma atitude crítica total diante de sua produção e 
corta-lhe os horizontes com a estreiteza da 
especialização exagerada (FREIRE, 1980).  

Uma questão a ser considerada, 
especialmente nas pesquisas financiadas ou na 
iniciação científica é o espírito de competitividade 
entre os alunos para estar inserido em 
determinadas pesquisas ou junto a professores 
considerados renomados em uma área.  

Um discente do 1º ano retrata bem o 
árduo caminho para conseguir boas notas para 
poder concorrer à entrada em um projeto de 
pesquisa, marcando a formação num espírito de 
competição e individualidade:  

Tem uma veterana que está tentando 
iniciação científica, aí ela tá correndo atrás. 
Ela ficou sabendo por que mandaram um 
email    e    pegaram  as   quatro  maiores   IRA 

 (Índice de Rendimento Acadêmico) da sala. 
Ela foi fazer a entrevista e mandou o projeto 
dela, um negócio enorme, em inglês (...). 
Agora elas vão voltar lá para fazer uma 
entrevista em inglês também. E aí quem 
passar fica com a iniciação (Discente 1º ano). 
Grifo da autora. 
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De todos os anos, o último ano foi o que 
mais estava insatisfeito com a forma como a 
pesquisa era tratada dentro do curso, da 
valorização de alguns alunos em detrimento de 
outros (medida pelas notas), na caracterização 
dos alunos (se tem ou não perfil de pesquisador) 
pelos professores e uma grave fragmentação do 
aprender do ensino e do aprender da pesquisa. 
Neste momento de análise destaco as falas dos 
alunos deste ano do curso por esta questão ter se 
apresentado como relevante para os mesmos, 
cujos depoimentos estão representados nas três 
falas abaixo: 

 

O que eles falam é que se não tivesse os 
pesquisadores e a publicação da quantidade 
absurda de artigos que eles publicam por ano, 
não teria essa estrutura que tem aqui. Eles são 
as pessoas que mais entendem da ortopedia 
no Brasil, é o cara que manja da cartilagem do 
joelho e carrega com ele uma bagagem de 
pesquisa, de renome, aí vem fundos... 
(Discente 4º ano).  
 

Uma coisa que eu sinto é assim: aqueles 
professores que tem grande renome como 
pesquisador, eles têm essa expectativa. 
Esperam que os alunos que eles gostam, que 
acreditam no trabalho, apostam que virem 
pesquisador. Agora aqueles professores que 
não tem renome como pesquisador, eles 
apostam mais para atender (Discente 4º ano).  
 

Se eu tivesse no lugar de professor aqui 
dentro, eu não ia ficar reparando quem só tira 
dez para virar pesquisador. Será que esse 
aluno que só tira dez, ele sabe atender? Será 
que sabe fazer os dois? No segundo ano eu 
não sei atender, mas já sei o ângulo tal e tal 
para tal movimento no Biodex Ufa! Pô... a 
gente chegou num extremo. A gente chega no 
quarto ano prá atender, uma maior galera, 
não sabe de nada (Discente 4º ano). 

 

Um aspecto a destacar no grupo focal foi 
o sentimento dos alunos neste tema, os discursos 
eram seguros, fortes, de indignação e as falas 
começaram a se sobrepor umas às outras. 
Necessitou-se, como mediadora da discussão, 
fazer com que fosse garantido o espaço de fala de 
todos e de escuta do outro, bem como fazer com 
que o foco da discussão fosse preservado. Além 

disso, vale ressaltar que nesta situação (como em 
todos os momentos da coleta de dados) não 
coube ao pesquisador fazer inferências, 
interferências ou juízos de valor. Foi respeitado e 
valorizado a fala de cada um presente. 

Uma explicação dos próprios alunos para 
tamanho inconformismo é que neste ano começa 
o estágio da prática de atendimento, de fato o 
primeiro momento dos alunos com os pacientes 
de forma mais próxima e sob sua 
responsabilidade. Assim, o contato com a 
realidade permitiu fazer inferências e 
questionamentos sobre o seu próprio processo 
formativo, transformou o jeito e o modo do 
estudante visualizar as várias facetas do trabalho 
em saúde e como afirmam Soubhia et al (2007), o 
contato com a realidade além de despertar a 
curiosidade, desperta o ator político, tornando-o 
capaz de criar soluções. 

O mestrado e o doutorado são os que têm 
mais influência na graduação. Esta influência tem 
pontos positivos e negativos. Dentre estes, entre 
os pontos positivos estão a grande produção 
técnico-científica das dissertações e teses, que 
tratam da especificidade da intervenção em 
fisioterapia, o que traz para a graduação um 
conhecimento atualizado e evidenciado; e há uma 
proximidade física e de conhecimento dos alunos 
da graduação com as pesquisas que são feitas no 
programa de pós, o que possibilita ao aluno 
aprender sobre métodos, técnica de pesquisa, de 
intervenções e a exercitar a leitura de artigos 
científicos. 

Ao mesmo tempo, como pontos 
negativos, esta proximidade faz com que os 
conhecimentos em nível de mestrado/doutorado 
se misturem com o da graduação, enfatizando ao 
graduando a busca por um conhecimento 
altamente especializado, técnico e muitas vezes, 
com a utilização de tecnologias muito avançadas.  

 

Este ponto pode ser visualizado na fala 
desse estudante: 

 

Se usar a graduação para ser especialista em 
Biodex, para ser pesquisador, rei dos 
questionários vamos ter que partir, 
obrigatoriamente, para uma especialização 
depois (Discente 4º ano). 
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Reflito sobre essa questão e compartilho 
com Ayres (2007) quando diz que a busca 
científica das boas práticas exige tanto da parte 
do que aprende, como da parte de quem ensina, 
como uma referência à práxis, o que a separa do 
saber especializado da técnica, pois no cuidar 
entra a questão dos sentidos de felicidade das 
pessoas e não apenas como se faz a técnica. 

A procura por cursos de pós-graduação 
tem sido associada pelos alunos a uma 
insegurança na proximidade com o término da 
sua formação e início da sua atuação profissional, 
como vislumbrado neste depoimento: 

 

A gente tem noção de quem tem que sair e 
fazer outra coisa. Ou um mestrado, ou 
aprimoramento. Você não pode sair só 
graduando de fisioterapia. É muito difícil 
conseguir alguma coisa depois, todo mundo 
tem essa consciência (Discente 4º ano). 

 

Segundo as DCN, no artigo 6, os 
conteúdos biotecnológicos abrangem 
conhecimentos que favorecem o 
acompanhamento dos avanços biotecnológicos 
utilizados nas ações fisioterapêuticas que 
permitam incorporar as inovações tecnológicas 
inerentes a pesquisa e a prática clínica 
fisioterapêutica (BRASIL, 2002). 

Nesse quesito o curso cumpre com as 
recomendações, porém estes conhecimentos 
fazem parte, mas não somente, visto que o aluno 
deve perpassar conhecimentos das ciências 
biológicas e da saúde, das ciências sociais e 
humanas e conhecimentos fisioterapêuticos 
específicos. 

Todos estes conteúdos essenciais devem 
estar relacionados com o panorama nacional, com 
todo o processo saúde-doença do cidadão, da 
família e da comunidade integrado à realidade 
epidemiológica e profissional, proporcionando a 
integralidade das ações do cuidar em fisioterapia 
(BRASIL, 2002). 

O investimento no aluno da graduação 
para que ele possa entrar, após esta etapa, num 
programa de mestrado é fator conflitante entre 
discente e docente, exemplificado nas falas a 
seguir: 

 

A gente tá trocando... troca de 
favores...publiquem que eu mando recursos.. e 
aí prejudica toda a graduação. A tendência é 
todo mundo sair daqui como pesquisador, 
porque tem o melhor conceito de pesquisa em 
fisioterapia no Brasil (Discente 4º ano). 

 
O aceite deles em pós-graduações são 
indicadores claros de que a gente conseguiu 
formar alunos mais críticos, tanto é que eles 
entram na pós-graduação, porque já tiveram 

iniciação científica (Docente “I”). 
 

Sobre a pós-graduação, Caldas (1997) 
apud Strauss e Leta (2009, p. 1035), diz que: 

 

É preciso reconhecer de antemão que o 
desenvolvimento da pós-graduação no Brasil 
não derivou de um processo espontâneo de 
crescimento da produção científica e do 
aperfeiçoamento da formação de seus 
quadros, mas sim de uma política deliberada 
do governo federal. Tal estratégia obedecia a 
uma decisão governamental explícita, a de 
disciplinar e orientar o ensino superior no 
país, que culminou com a ampla Reforma 
Universitária implantada a partir de 1968-
1969. Seu escopo é a modernização do ensino 
superior nos quadros do projeto de 
desenvolvimento econômico então adotado. 
 

 

Saviani (1986) afirma que a perspectiva da 
pós-graduação é claramente elitista. Essa lógica se 
funda nas relações sociais básicas e se traduz na 
busca dos setores dominantes, de mecanismos 
que lhes permitam garantir hegemonia sobre o 
conjunto da sociedade. Educacionalmente a pós-
graduação constata que a ciência é internacional 
(universal) pelo método e não pelo objeto. O 
argumento relativo aos padrões internacionais 
serve, com freqüência, para desviar a atenção de 
temas nacionais relevantes e urgentes, 
canalizando forças para a investigação de temas 
internacionais. 

 

Rebelatto e Botomé (1999) também 
chamam a atenção para este fato quando 
afirmam que o compromisso de lidar com os 
problemas reais de uma população que deveria 
orientar a formação dos profissionais na aplicação 
do conhecimento é longínquo, visto que os 
conhecimentos produzidos em outros países são 
eleitos como mais relevantes para a formação dos 
profissionais de nível superior. Segundo os 
autores, particularmente na fisioterapia, a 
formação é conivente com esse procedimento e 
esses referenciais, na medida em que transmite 
informações e atuações de autores estrangeiros 
preocupados com outra realidade social. 

 

Nesse âmbito, as DCN fazem um 
movimento contra-hegemônico, visto que o aluno 
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deve estar intimamente conectado com os 
problemas brasileiros, experimentar os mais 
diversos cenários de aprendizagem, 
interdisciplinar, dentro e fora da escola, com visão 
ampla e global, respeitando os princípios 
éticos/bioéticos e culturais do indivíduo e da 
coletividade. É imprescindível que a 
multiplicidade de estímulos promova o 
desenvolvimento de habilidades na atenção à 
saúde, na comunicação, na liderança, na tomada 
de decisões, na administração e gerenciamento e 
na educação permanente. Todos esses espaços e 
habilidades não têm um único dono, ou uma 
única área ou um determinado local de trabalho. 

 

No campo da investigação, essa é uma 
habilidade que tem de ser estimulada e 
desenvolvida em qualquer local que o egresso 
estiver presente. Deve-se, assim, avançar no 
pensamento da pesquisa apenas como viés 
acadêmico. A realidade social, o SUS, os 
problemas e as lacunas a eles vinculados 
produzem um campo imenso de possibilidades e 
necessidades investigativas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta investigação e as reflexões aqui 
produzidas trazem à tona a dialética da produção 
do conhecimento, em particular das pesquisas, no 
ensino de graduação de um curso de fisioterapia 
do Brasil. Por ser um estudo de caso, algumas 
questões e respostas apresentaram 
particularidades inerentes ao curso pesquisado. 
Porém, este estudo também revela uma 
experiência que permite generalizações 
naturalísticas, ou seja, procura-se descrever a 
experiência no decorrer do estudo, cabendo ao 
leitor indagar o que pode ou não aplicar desse 
caso na situação que vive (ANDRÉ, 1984). 

No curso estudado, a pesquisa tem 
importante destaque no ensino da graduação, 
cujo papel se modificou ao longo da trajetória do 
curso. Da gênese caracterizada por uma 
necessidade no país de formar fisioterapeutas 
investigadores no campo de estudo do objeto da 
fisioterapia ao produtivismo atual, a pesquisa 
marca no ensino potencialidades e fragilidades 
que foram aqui discutidas no sentido de pensar a 
nova produção da ciência na formação dos 
futuros trabalhadores de saúde. 

A pesquisa e seu papel no ensino em 
fisioterapia necessita estar presente na agenda de 
debates da profissão em busca de reflexões 
acerca de que ciência e que pesquisa a 
fisioterapia brasileira busca. Sabe-se que ainda é 
hegemônico no país o direcionamento da 
produção do conhecimento em saúde relacionado 
ao modelo flexneriano, que se expressa: pela 
analogia do corpo humano como uma máquina 
dividido em sistemas e funções; pelo 
reconhecimento da natureza biológica das 
doenças e de suas causas e conseqüências 
(concepção da história natural das doenças); pelo 
individualismo; pela especialização; pela 
tecnificação como mediação entre os profissionais 
de saúde e a doença; e pelo curativismo 
(MENDES, 1999). Este mesmo modelo que suscita, 
atualmente, as mudanças da educação médica, 
por exemplo. 

Outra questão a problematizar diz 
respeito às atuais necessidades de mudanças 
trazidas pelas diretrizes curriculares. Além da 
aproximação da formação com e para o SUS, 
deve-se pensar e considerar as mudanças da 
própria universidade com a sociedade e com o 
mundo, que inclui pensar a ciência e a produção 
do conhecimento em diálogo com outras 
perspectivas. As diferentes concepções de 
mudanças trazidas pelos depoimentos indicam 
diferentes referências e modos de produzir as 
mudanças. Há que se considerar que papel os 
futuros trabalhadores têm e terão nos diferentes 
processos. As concepções de educação e saúde 
trabalhadas na graduação precisam avançar 
superando a discussão da produção de 
profissionais apenas com perfil mais adequado às 
necessidades do sistema de saúde, com o foco 
para este como mercado de trabalho. 

 

Ademais, há que se repensar que 
cuidado a fisioterapia e os fisioterapeutas estão 
se propondo realizar. Os cursos de graduação têm 
responsabilidades de uma formação 
excessivamente centrada em procedimentos e na 
pesquisa clínica. Aproximar-se da prática no início 
do curso já produz efeitos e perguntas 
importantes, mas não é suficiente. 

É preciso pensar a ciência e a produção 
do conhecimento em diálogo com outras 
perspectivas, à concepção de educação e do papel 
dos diferentes atores nos diferentes processos. É 
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necessária a   vinculação  com  as   necessidades  
da sociedade atual e dos assuntos que motivam o 
aluno, cuidando para que o questionamento, o 
inconformismo, capacidade de reflexão e análise 
crítica sejam gerados e mantidos entre os 
graduandos, para que estes descubram o 
verdadeiro sentido e a responsabilidade de 
produzir conhecimento científico (GIACCHERO; 
MIASO, 2006). 

 

A fisioterapia brasileira não pode e não 
deve estar alheia a multiplicidade de locais, jeitos 
e modos de fazer e produzir conhecimento que a 
sociedade brasileira e as políticas públicas nos 
apresentam. Destarte, a fisioterapia deve produzir 
conhecimento científico com relevância e estar 
implicada numa busca constante de criar soluções 
no sentido da transformação social. 

 

________________________________________________________________________________________ 
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ABSTRACT 

This study intends to contribute to the production of knowledge about the context of the research without 
teaching undergraduate physiotherapy. In order to study the training in physiotherapy of a Brazilian Federal 
University, the aim is to verify the context in which the research is not undergraduate teaching, how the 
teaching-learning process takes place from the research and how the actors involved perceive this theme. It 
is characterized as a qualitative research. Individual semi-structured interviews were conducted with the 
course's teachers, student-focused groups, documentary research and observation with a field diary record. 
An analysis utilized a hermeneutic-dialectic approach. It was verified that a research has an important 
emphasis in undergraduate education, whose role is modified throughout the trajectory of the course. From 
the genesis characterized by a non-country need to train physiotherapists the current production, a research 
does not mark potentialities and fragilities. While for teachers a search for training from the positive point of 
view to the course, for the students the separation between research and teaching of low significance to the 
production of knowledge. Investment in the student so that he can enter into a master's program is a conflict 
between student and teacher. In this way, a research and its curriculum in teaching the need to be more 
present in the agenda of debates, in the search of scientific scientific knowledge with relevance and to show 
itself implied in giving answers to the society. 
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______________________________________________________

RESUMO 

O presente artigo busca a compreensão do conceito de Resiliência humana no mundo corporativo, 
conceito esse que é originário da área da Física para denominar capacidade de superação e adaptação, 
diante de uma dificuldade considerada como um risco. Resiliência é um conceito que tem sido utilizado para 
explicar fenômenos psicossociais referidos a indivíduos, grupos ou organizações que superam ou 
transcendem situações adversas através de revisão de literatura e pesquisa bibliográfica de publicações 
nacionais e internacionais, este artigo tem como foco fazer uma cronologia da história das organizações 
chegando à discrição do cenário atual de instituições onde os sujeitos resilientes se encontram. Assim, o 
desafio é analisar a importância da resiliência no contexto organizacional, podendo desse modo analisar os 
atributos que caracterizam o colaborador resiliente e compreender como a resiliência irá influenciar no 
desempenho do mesmo. Desta forma, esta discussão nos permite avaliar o quanto ainda se pode trabalhar a 
questão da resiliência e como é de grande importância no novo perfil do profissional. 
 

Palavras-chave: Organização – Resiliência  

______________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

No mundo atual, permeado pela lógica 
capitalista, a capacidade de adaptação às 
demandas impostas pelo cenário vigente é de 
extrema importância para aqueles que se 
empenham em crescer no trabalho. Os 
colaboradores precisam garantir sua 
sobrevivência e dessa maneira estão adoecendo 
com o novo ritmo de produção. Sintomas como 
estresse, ansiedade, fobias e outros, vêm 
surgindo cada vez mais rápido nas pessoas que 
sofrem grandes pressões no trabalho. A questão 
é como lidar com os problemas e resolvê-los, 
supondo que se possa existir um convívio mais 
harmonioso entre os sujeitos. 

Para compreender a capacidade em 
lidar com circunstâncias do cenário atual foi-se 
buscar na Física um conceito que até então era 
privativo dessa ciência: o conceito de resiliência. 
Segundo Galieta (2004), resiliência é a capacidade 
de superação e adaptação diante de uma 
dificuldade considerada como um risco, e a 

possibilidade de construção de novos caminhos 
de vida e de um processo de subjetivação a partir 
do enfrentamento de situações estressantes e/ou 
traumáticas. Por sua vez Lorga (2006) afirma que 
a característica da atitude resiliente vai ao 
encontro do desejado “novo perfil do 
colaborador” para as empresas na atualidade, 
pois denota rapidez em se adaptar ao novo, 
resolver a crise e transformar a situação. 

O estudo da resiliência no âmbito das 
organizações permite dar uma noção das novas 
convenções no labutar humano e identificar o 
novo profissional e a importância dele nessa 
organização. Pensando assim acreditamos que, 
poderá nos ajudar a crescer como pessoas e 
ajudar outros a se tornarem resilientes, visto que 
é antecipando e ajustando-se às mudanças na 
empresa e no cuidado com o sujeito, que será 
possível encontrar alternativas para lidar com as 
exigências do mundo corporativo.  
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O presente artigo tem como objetivo 
identificar a resiliência como uma característica 
indispensável ao novo profissional o que 
contribuirá para o desenvolvimento das 
organizações, bem como, demonstrar alguns 
conceitos que envolvem o tema, visando 
contribuir para que todas as pessoas, 
independente de estar ligado ou não a uma 
organização possa analisar o contexto que será 
exposto e reavaliar seu desempenho, visando 
estabelecer o proposito de mudança e assim 
promover o equilíbrio e administração de sua 
postura frente às adversidades da vida pessoal e 
profissional. 

O desenvolvimento deste artigo foi 
realizado através de levantamentos e estudos 
com métodos que evidenciassem a 
fundamentação da pesquisa, tais como: pesquisas 
bibliográficas; pesquisas na internet de artigos; 
revistas; produções acadêmicas; instituições 
voltadas especificamente para o estudo do tema e 
principalmente a minha experiência com mais de 
30 anos no desenvolvimento de atividades 
profissionais na área de gerenciamento e gestão 
de pessoas. 

 

1 CONCEITOS DE ORGANIZAÇÃO 

Organização é uma palavra originada do 
Grego "organon" que significa instrumento, 
utensílio, órgão ou aquilo com que se trabalha. De 
um modo geral, organização é a forma como se 
dispõe um sistema para atingir os resultados 
pretendidos. 

Podemos falar de organização escolar, 
organização empresarial, organização pessoal, 
organização de eventos, organização doméstica, 
etc. Em todas essas aplicações, o sentido de 
organização se baseia na forma de como as 
pessoas se inter-relacionam entre si e na 
ordenação e distribuição dos diversos elementos 
envolvidos, com vista a uma mesma finalidade. 

Em Administração de Empresas, 
entende-se por organização uma entidade social 
formada por duas ou mais pessoas que trabalham 
de forma coordenada em determinado ambiente 
externo visando um objetivo coletivo. Envolve a 
divisão de tarefas e atribuição de 
responsabilidades. Dependendo do tipo de 
organização, há uma pessoa que exerce um papel 
fundamental nas funções de liderança, 
planejamento e controle dos recursos humanos e 

de outros recursos materiais, financeiros e 
tecnológicos disponíveis na empresa. 

De outra forma, Organização pode ser 
considerada o todo institucional, formado pelos 
diversos recursos disponíveis, foco do estudo da 
teoria estruturalista, onde a organização é vista 
como uma unidade social grande e complexa, 
onde interagem grupos sociais. Serve de base 
para o estudo da escassez de recursos e para a 
melhor forma de alocar esses recursos. Ainda 
podemos dizer que Organização é uma Instituição 
ou Associação com objetivos pré-definidos. 

Desenvolvimento Humano é o processo 
que tem como finalidade assessorar a 
implementação da política organizacional, 
focando nos talentos humanos. O 
Desenvolvimento Humano é o conjunto de 
práticas e políticas que visam à potencialização 
das habilidades e competências pessoais, bem 
como a valorização das pessoas como seres que 
se desenvolvem em uma perspectiva de 
crescimento individual e coletivo. Nos dias de 
hoje, as organizações ampliam cada vez mais sua 
visão e atuação estratégica em relação aos 
processos de parceria; e dentro dessa 
perspectiva, os profissionais vinculados às 
organizações, são cada vez mais valorizados e 
percebidos como fundamentais para o sucesso 
das mesmas; por isso, tem-se adotado a 
implantação do setor de Desenvolvimento 
Humano como estratégia organizacional. 

 

2 RESILIÊNCIA 

O conceito de resiliência está envolto 
em ideologias relacionadas à noção de sucesso e 
de adaptação às normas sociais. No entanto, 
funda dois grupos: os resilientes e os não-
resilientes, com a afirmativa que é um fenômeno 
que procura explicar os processos de superação 
de resistência absoluta às adversidades (Yunes, 
2002). Considerando a palavra resiliência a partir 
da origem etimológica que vem do latin resiliens e 
significa saltar para trás, voltar, ser impelido, 
recuar, encolher-se, romper. Pela origem inglesa, 
resilient remete à ideia de elasticidade e 
capacidade rápida de recuperação. Segundo 
(YUNES-2001), no dicionário da língua inglesa se 
encontram dois raciocínios para o termo: “o 
primeiro se refere à habilidade de voltar 
rapidamente para o seu usual estado de saúde ou 
de espírito depois de passar por doenças, 
dificuldades, etc.; a segunda definição é a 
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habilidade de uma substância retornar à sua 
forma original quando a pressão é removida”.  

Esta segunda definição é também a 
definida pela Física que foi de onde se originou o 
termo. Há poucos anos a resiliência no Brasil 
começa a ser mais difundida, inclusive com a 
criação da Sociedade Brasileira de Resiliência com 
estudos, artigos e produções acadêmicas.  

Na Europa e também na América do 
Norte já existem um número bastante 
considerável de estudos que incluem tema. Com 
frequência os meios de comunicação informam 
sobre os altos níveis de ansiedade, estresse, 
tensão que sofrem os seres humanos na 
atualidade. Os problemas econômicos, de saúde, 
familiar ou profissional, são alguns fatores que 
incidem diretamente nas condutas negativas dos 
indivíduos. 

Estes desafios e dificuldades 
cotidianamente apresentam para os seres 
humanos, onde a concorrência e a procura por 
espaços profissionais e pessoais se tornam ainda 
mais acirradas, onde as perspectivas externas se 
chocam com as probabilidades reais de realização 
do individuo. 

De acordo com o conceito de resiliência, 
podemos entender que o sucesso pode estar 
relacionado à forma como reagimos a situações 
desagradáveis; de como a superação e 
crescimento estão sendo potencializados nos 
momentos de dificuldade. Um atributo da nossa 
personalidade quando, ativado e desenvolvido, 
possibilita ao sujeito superar-se às pressões de 
seu mundo, a desenvolver um autoconhecimento 
realista, a autoconfiança e um senso de 
autoproteção dá a abertura ao novo, à mudança, 
ao outro e a realidade. 

            Enquanto mudanças tecnológicas fazem 
com que o ser humano avance, cresça e 
desenvolva, outras podem representar sérias 
crises para as pessoas, que são obrigadas a viver 
em condições totalmente adversas, e, às vezes, 
sub-humanas, como a pobreza, a miséria, 
preconceitos de todos os tipos, fome, negligência, 
doença, pressão no trabalho. O que tem sido 
observado, recentemente, é que alguns não 
somente passam por situações adversas e 
experiências estressantes, mas o fazem com 
sucesso, conseguindo superar as adversidades e 
manifestar competência (TROMBETA E GUZZO, 
2002). 

           Tal fato tem chamado à atenção de 
estudiosos do Desenvolvimento Humano. Esse 
termo resiliência passou por um deslizamento em 
direção às Ciências Humanas e hoje representa a 
capacidade de um ser humano de sobreviver a um 
trauma, a resistência do individuo face às 
adversidades, não somente guiada por uma 
resistência física, mas pela visão positiva de 
reconstruir sua vida, a despeito de um entorno 
negativo, do estresse, das contrições sociais, que 
influenciam negativamente para seu retorno à 
vida. Assim, um dos fatores de resiliência é a 
capacidade do individuo de garantir sua 
integridade, mesmo nos momentos mais críticos. 
FLACH ( 1988) , percebe o indivíduo resiliente 
como aquele que tem habilidade em reconhecer a 
dor, perceber seu sentido e tolerá-la até resolver 
os conflitos de forma construtiva. É a capacidade 
de desintegrar-se e reintegrar-se novamente, 
administrando as ameaças de rupturas sem 
maiores consequências para o desenvolvimento 
do individuo. 

Há mais de quarenta anos, a ciência tem 
se interrogado sobre o fato de que certas pessoas 
têm a capacidade de superar as piores situações, 
enquanto outras ficam presas às suas 
infelicidades e das angústias que se abateram 
sobre elas como numa rede engodada.  

            Pode-se refletir que a resiliência está 
relacionada ao vínculo afetivo de cada dinâmica 
familiar ou social. Necessita-se que sejamos 
queridos e que possamos contar com pessoas que 
nos satisfaçam quanto às necessidades básicas e 
que nos façam sentir únicos, úteis e importantes. 
A resiliência é um fenômeno que pode ser 
promovido através da formação de uma 
sustentação afetiva. Acreditar que cada um ao 
nascer já trás consigo sua capacidade de 
recuperar o equilíbrio. Partindo dessa 
pressuposição, podemos influenciar o indivíduo a 
transformar a sua realidade.  

As pessoas resilientes conseguem 
"atravessar" períodos complexos sem se 
desestruturar, como uma árvore flexível cujos 
galhos se dobram num vendaval, mas não se 
quebram. As crises representam um enorme 
desafio: é essencial ter flexibilidade para instituir 
novas soluções para as dificuldades que surgem 
ter determinação e força para enfrentar os 
problemas, saber buscar e solicitar auxílio hábil. O 
equilíbrio humano é semelhante à estrutura de 
um prédio, se a pressão for superior à resistência, 
aparecerão rachaduras (doenças e lesões). Dentre 
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as mais diferentes doenças psicossomáticas que 
se manifestam no indivíduo que não possui 
resiliência, estão não apenas o estresse, mas 
doenças como a gastrite até a síndrome do 
pânico, entre outros males. 

 A resiliência também pode ser 
desenvolvida no transcorrer da vida, 
especialmente durante a infância e a 
adolescência: para isto, é basilar que os adultos, 
importantes para a criança e para o jovem 
tenham sabedoria para escutá-los e compreender 
o que sentem ante as circunstâncias que 
enfrentam; encorajem a expressão dos 
sentimentos de tristeza, raiva e medo; ofereçam o 
apoio indispensável para que eles se sintam 
seguros, conquanto incentivem sua 
independência e iniciativa para criar saídas e 
soluções para os problemas. 

Desta maneira, a autoestima sai 
fortalecida e a resiliência aumenta: em vez de se 
sentir traumatizado e derrotado pela vida, o 
indivíduo se sente mais competente para afrontar 
os desafios inerentes às crises. Assim, a qualidade 
do auxílio proporcionado e do relacionamento 
que se desenvolve são ingredientes 
indispensáveis para o desenvolvimento da 
resiliência.  

O perfil profissional deve ser de tal 
maneira que seja orientado para as 
oportunidades que são oferecidas a cada 
momento. É notório que para o seu crescimento, 
não sejam orientados pelo perigo. Sendo assim, 
serão pessoas que reagem com bastante 
resiliência tornando-se um diferencial na 
conquista do seu espaço. 

A literatura sobre o tema nos aponta 
para o fato de que o trabalho da pós-
modernidade tem sido marcado pelo significativo 
incremento das pressões pelo cumprimento de 
metas e prazos, pelas rupturas e incertezas. A 
globalização da economia e das políticas 
neoliberais no mundo, com suas evidentes 
consequências de dúvidas e exclusão de vastos 
setores – também situações globais de risco que 
são de difícil enfrentamento – marcam gerações 
com deterioração social, profissional e 
organizacional, sem que vislumbrem soluções 
também globais na política e na economia, apesar 
das boas intenções das políticas sociais e de 
mercado. 

Em função das características que 
assumiu o trabalho humano no século XXI, é 

possível analisá-lo à luz do conceito de resiliência, 
uma vez que as adversidades aí presentes 
demandam a mobilização de recursos sobre-
humanos para o seu enfrentamento. 

Ao definir ruptura como o desequilíbrio 
entre a familiaridade, poder e limite subjetivo e, 
ao considerar que os três elementos constituem 
fatores de controle do individuo sobre seu 
trabalho, pode-se afirmar que a sociedade atual 
traz consigo inúmeras formas de rupturas, com 
reflexos importantes sobre a saúde física e 
psíquica dos indivíduos. 

A ênfase dada ao lado positivo da 
atitude resiliente no contexto das organizações 
decorre do chamado novo perfil exigido do 
colaborador. Este perfil exige uma reação 
individual do colaborador em face do seu 
trabalho, devendo se dobrar e desdobrar perante 
diferentes tipos de situações adversas seja na 
resolução de problemas em nível individual ou 
grupal, no atendimento a clientes internos ou 
externos, no atingimento das metas, seja na sua 
constante qualificação e atualização técnica, 
enfim, o colaborador deve sempre se superar. 
Nesse ponto se insere, para todos os profissionais 
e organizações, a necessidade de utilizar 
plenamente o conceito de resiliência em suas 
ações. Existe uma grande variedade de campos de 
abrangência dessas ações e formas a serem 
adotadas. 

Os problemas econômicos, de saúde, 
familiar ou profissional, são alguns fatores que 
incidem diretamente nas condutas negativas dos 
indivíduos. 

 Estes desafios e dificuldades 
cotidianamente apresentam para os seres 
humanos, onde a concorrência e a procura por 
espaços profissionais e pessoais se tornam ainda 
mais acirradas, onde as perspectivas externas se 
chocam com as probabilidades reais de realização 
do individuo. 

 De acordo com o conceito de resiliência, 
podemos entender que o sucesso pode estar 
relacionado à forma como reagimos a situações 
desagradáveis; de como a superação e 
crescimento estão sendo potencializados nos 
momentos de dificuldade. As crises representam 
um grande desafio: é essencial ter flexibilidade 
para instituir novas soluções para as dificuldades 
que surgem ter determinação e força para 
enfrentar os problemas, saber buscar e solicitar 
auxilio hábil.  



 

ISSN 1980 – 1742                                                                                                                                                                       Ano 11 - Número 21 - Julho de 2016 
 

Conforme o exposto, a resiliência pode 
ser observada como um processo de superação 
onde o individuo consegue se sobressair de 
situações difíceis, precisando lutar sem abrir mão 
de suas virtudes e motivações, já que ela contribui 
para o seu desenvolvimento.  Trata ainda de uma 
disciplina focada na autoconfiança e na solução 
dos problemas onde as características intrínsecas 
são as que mais fortemente se manifestam. Dessa 
maneira os atributos de um ser resiliente passam 
a externar-se através de seus atos e 
comportamentos. 

Considerando que com as exigências do 
novo mercado de trabalho o profissional é 
instigado a desenvolver com frequência novas 
habilidades técnicas, isto não será possível se, 
paralelamente, este não trabalhar a sua esfera 
psicológica e emocional. É esse lado mais 
subjetivo que favorecerá para que a conquista 
pessoal e grupal venha acontecer de modo 
satisfatório no crescimento profissional do 
individuo. 

A superação é resultante de maturidade 
cognitiva emocional comportamental. Quando as 
áreas da vida são flexíveis, maleáveis, elas 
capacitam para enfretamento das situações 
adversas e de estresse elevado. 

A Resiliência consiste na capacidade que 
um o individuo possui de sofrer uma forte carga 
de energia e ainda assim não se deformar 
permanentemente. Tal conceito tem sido adotado 
como analogia para exemplificar como pessoas 
que passam por situações muito aversivas como 
dificuldades financeiras, morte ou catástrofes, 
ainda assim mantêm-se firmes, superando todas 
essas adversidades. 

De fato, a capacidade de ser resiliente 
em seres humanos supera o significado aplicado à 
física. Os seres humanos resilientes, quando 
sofrem forte pressão e as superam, tornam-se 
mais fortes do que eram antes. 

A capacidade de ser resiliente é uma 
habilidade que todos devemos buscar 
desenvolver, pois quanto mais resilientes formos 
melhor conseguiremos sobrepujar as dificuldades 
da vida. Quanto mais formos capazes de vencer 
os obstáculos, mais perto estaremos de atingir 
nossos objetivos e sonhos. 

Podemos desenvolver esperança se 
mantivermos o bom ânimo e, segundo o 
dicionário, esperança significa: "expectativa de 
um bem que se deseja". E a esperança pode ser 

uma grande consoladora. Desenvolver resiliência 
nos tornará mais fortes e nos aperfeiçoará de 
modo mais eficaz do que qualquer outro método 
de aprendizagem.  

A superação está ao alcance de todos 
nós e cada atitude resiliente que aplicarmos à 
nossa vida moldará nosso caráter e nos 
aperfeiçoará, é um processo que durará a vida 
toda. A resiliência é muito mais que uma 
característica pessoal, é um modo de ver e viver a 
vida.   

Em boa parte do mundo, a riqueza 
econômica cresce e aumentam os recursos 
materiais, mas em geral, o bem-estar emocional 
não. Isso gera uma demanda por uma atenção 
maior ao bem-estar emocional, quer a nível 
pessoal, quer ao nível organizacional.  

Em boa parte do mundo, a riqueza 
econômica cresce e aumentam os recursos 
materiais, mas em geral, o bem-estar emocional 
não. Isso gera uma demanda por uma atenção 
maior ao bem-estar emocional, quer a nível 
pessoal, quer ao nível organizacional. Existe uma 
tendência nas pessoas, e também nas 
organizações; dar maior ênfase aos problemas e 
falhas à serem reparadas. 

Aplicar a Psicologia Positiva no campo 
organizacional pode estar na identificação e no 
cultivo dos pontos fortes das organizações e de 
seus colaboradores. Isto não significa evitar a 
análise dos problemas e deficiências, mas sim 
lidar com eles numa perspectiva positiva e 
realista. O objetivo é levar os indivíduos e as 
organizações a explorar e atingir o seu maior 
potencial. 

O engajamento pleno do colaborador 
em seu ambiente de trabalho é um problema 
mundial. Uma pesquisa de âmbito mundial 
mostrou que apenas 14% dos colaboradores se 
sentem plenamente engajados nas empresas que 
trabalham. O estudo realizado pela empresa de 
consultoria internacional em RH, a Towers Perrin  
(2007) mostrou que muitas pessoas interessadas 
em contribuir mais no trabalho, são desmotivadas 
e desencorajadas pelo comportamento dos seus 
gestores e pela cultura de suas organizações. 

A questão é como fazer com que a 
pessoa se sinta mais engajada em seu trabalho? A 
resposta da psicologia positiva é que quando a 
pessoa usa suas forças e competências, ela se 
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sente mais engajada, seu desempenho aumenta e 
ela fica com mais vigor e energia. As pesquisas já 
demonstraram que quando as pessoas são 
consideradas mais pelas suas virtudes do que 
pelas fraquezas, elas são mais produtivas e geram 
maior lucratividade para a empresa.  

Fora do âmbito da organização, esta 
pessoa também está sujeita a mais problemas de 
saúde e dificuldades em relacionamentos. Por 
outro lado, ao usar suas forças e talentos 
ativamente, os colaboradores aumentam a 
autoconfiança, a satisfação, a esperança e a 
gentileza para com os colegas de trabalho. 

Na esfera de positividade promovida 
pela psicologia positiva, o comportamento 
organizacional positivo tem revelado constituir 
uma mais-valia para os processos e práticas 
organizacionais. Um construto central neste 
campo é o capital psicológico, composto por 
quatro capacidades psicológicas positivas – o 
optimismo, a resiliência, a esperança e a auto 
eficácia. A evidência empírica sugere que este 
construto está associado a resultados individuais 
e organizacionais benéficos, quer para o indivíduo 
quer para a organização. 

Para Trombeta e Guzzo (2002), alguns 
aspectos merecem ser ressaltados. O primeiro diz 
respeito às diferenças individuais. As diferenças 
entre os indivíduos precisam ser consideradas 
quando se trata das respostas às situações 
adversas ou estressantes. Essas condições e 
situações que estão presentes na vida de todos, 
certamente afetam e marcam os indivíduos.  

As marcas e  consequências podem ser 
um pouco profundas, de acordo com a maneira 
como cada um responde às situações de risco às 
quais está exposto, pois as pessoas, na sua 
subjetividade, respondem de formas diferentes 
ao passarem pela mesma situação. 

Um segundo aspecto teria como base os 
graus ou níveis de ajustamento ou 
desajustamento. Um indivíduo pode estar muito 
bem adaptado, outro um pouco menos e outro 
pode desenvolver uma série de perturbação 
mental; e, ainda, um mesmo sujeito pode manter 
seu funcionamento psicológico preservado e, 
frente a determinada situação – mais relacionada 
ao estresse ao qual foi exposto, não apresentar 
uma adaptação tão boa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Resiliência não é um atributo fixo, há 
mudança ao longo do tempo. Há que se 
considerar, portanto, a relatividade do conceito. 
Pode aparecer em diferentes grupos étnicos, de 
diferentes níveis socioeconômicos e diferentes 
contextos culturais, não é uma qualidade que 
nasce com o individuo e, ainda, é muito mais do 
que uma simples combinação de condições 
felizes. Devem ser levadas em conta as qualidades 
do próprio individuo, o ambiente familiar, sociais 
e profissionais favoráveis e também as interações 
entre esses elementos. 

 O interesse aqui está justamente na 
análise do outro lado: a Psicologia tem observado 
manifestações de invulnerabilidade e resistência 
em alguns indivíduos apesar da exposição às 
adversidades. Estes são os indivíduos que têm, 
como características de personalidade, a 
resiliência e neles observa-se o desenvolvimento 
saudável em ambiente não saudável. 

Concluindo, destacamos que o conceito 
de Resiliência vem sempre imbuído da 
responsabilidade que cada organização e/ou ser 
humano tem pelo seu destino, pela sua posição 
na vida.  

As transformações no mundo do trabalho 
caminharam juntas com a história do capitalismo. 
Dessa maneira, desde os tempos mais remotos 
até os dias atuais, ele foi se modificando com o 
intuito de atender as demandas da lógica do 
capital que sempre foi produzir mais e com maior 
lucratividade. As organizações, enquanto 
contexto de mundo do trabalho foi criando 
estratégias que possibilitassem que os 
colaboradores pudessem atender as exigências de 
um mercado cada vez mais competitivo e 
exigente. Fenômenos Reestruturação Produtiva e 
as transformações sociais, políticas, tecnológicas, 
mercadológicas exigiram o desenvolvimento de 
novas competências por parte dos colaboradores, 
flexibilidade, polivalência para garantir sua 
empregabilidade. 

 No cenário organizacional que vem se 
descortinando intensificam-se os desafios para 
lidar com as exigências do mundo laboral. E assim, 
cada vez mais os colaboradores são solicitados a 
preparar-se para dar conta das demandas nesse 
cenário atual. E para garantir sua 
empregabilidade os trabalhadores vêm 
encontrando formas de adaptarem-se ao quadro 
que se apresenta. É usando de resiliência que 
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esses profissionais conseguem driblar as 
dificuldades e encontrar meios de atender aos 
desafios propostos a cada dia.  

As características que apresentam um 
profissional resiliente é que fazem dele um 
profissional diferenciado, que nas crises é o mais 
apto a contornar as situações. Colocando como 
sendo uma característica construída e não inata, a 
resiliência seria bem aceita no colaborador sendo 
em alguns momentos até ponto positivo para o 
reconhecimento do mesmo na organização.  

 

Destacamos que este tema é tão 

importante, que ele não termina com esta 

pesquisa, muito pelo contrário, tanto os autores, 

especialistas, instituições e associações 

especificam, continuarão desenvolvendo estudos 

e pesquisas para oferecer novos métodos e 

melhores resultados na vida do ser humano e das 

organizações.

________________________________________________________________________________________ 
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ABSTRACT 

This research is to bring an understanding of the concept of human resilience in the corporate 

world, a concept that originated in physics to denote capacity to overcome and adapt in the face of a 

difficulty considered a risk. Resilience is a concept that has been used to explain psychosocial phenomena 

referred to individuals, groups or organizations that surpass or transcend adverse situations through 

literature review and literature review of national and international publications, this research is focused on 

making a chronology of the history of organizations coming to the discretion of the current scenario of 

institutions where the resilient subjects are. So the challenge is to analyze the importance of resilience in the 

organizational context and thus can analyze the attributes that characterize the resilient employee and 

understand how resilience will influence the same performance. Thus, this discussion allows us to evaluate 

how much you can still work on the issue of resilience and how is of great importance in the new 

professional profile. 

Keywords: Organizations; Resilience 
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Resumo:  

Introdução: Esse estudo procurou as políticas públicas que valorizaram a prática da dança em suas 
atividades culturais e de educação em saúde, no Estado de São Paulo, utilizando-a como uma ação de 
combate à prevalência de inatividade física do brasileiro. Objetivo: Identificar dentro do Programa Agita SP 
os Municípios que desenvolveram a dança como ação permanente na sociedade, no combate ao 
sedentarismo. Métodos: Pesquisa de abordagem qualitativa de levantamento bibliográfico. Utilizamos como 
instrumento para coleta de dados análise documental dos Manuais de Boas Práticas na Promoção da 
Atividade Física para a População disponível nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 e 
2015. Resultado: Dos Manuais de Boas Práticas na Promoção da Atividade Física para a população 
levantados foi possível averiguar 781 instituições parceiras, destas apenas 110, portanto, 14,08% utilizaram 
a dança como método para promover saúde. Conclusão: Apesar da dança desenvolver qualidades físicas e 
psicológicas a sua orientação profissional não é uma cena comum e de fácil acesso, pois, na realidade, sua 
utilização está longe de abranger toda a sua capacidade e potencialidade.  

Palavras-chaves: sedentarismo, política pública, dança.  

 

Introdução: 

 Nas últimas décadas a população mundial 
passou por inúmeras transformações sociais, 
políticas, religiosas e culturais. O modo de viver, 
comer, locomover e comunicar-se foi 
transformado pelas ferramentas tecnológicas; 
crianças, jovens e adultos estão cada vez mais 
apegados aos aparelhos portáteis; smartphones, 
tablets e computadores fazem com que nos 
comuniquemos virtualmente, mas torna nossas 
tarefas automatizadas e, consequentemente, 
nossos corpos inativos (COSTA NETO, 
PURIFICAÇÃO e LIMA, 2016) influenciando cada 
vez mais na propagação do sedentarismo.  

Qualificado como a baixa prevalência de 
atividade física no tempo livre, no trabalho, em 
deslocamentos ou nas atividades domésticas 
(MATSUDO, BRACCO e ANDRADE 2007), o 
sedentarismo, é uma epidemia mundial, 
considerado pela OMS (Organização Mundial de 
Saúde) um problema de saúde pública, associado 
a milhões de óbitos ao ano, é fator de risco para 
doenças crônicas não transmissíveis, como 

diabetes, hipertensão, obesidade, doença 
cardiovascular, osteoporose, câncer, cálculo biliar, 
entre outros (MATSUDO, BRACCO e ANDRADE 
2007).  

“O impacto para a saúde mental é 
igualmente devastador, compreendendo: 
diminuição da autoestima, da autoimagem, do 
bem-estar, da sociabilidade; aumento de 
ansiedade, de estresse, de depressão, como 
também do risco para mal de Alzeihmer e de 
Parkinson” (Matsudo, 2005a, p. 109).  

 

O sedentarismo combinado com outros 
hábitos considerados inadequados como o 
tabagismo, o uso abusivo de álcool e drogas 
tornam o comportamento inapropriado a um 
estilo de vida saudável e tornam a incidência de 
doenças crônicas, incapacidades e óbitos cada vez 
mais impactantes na sociedade (PAES et al, 2008).  

A prescrição indicada pela OMS, pelo 
CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 
pelo ACSM (American College of Sports Medicine) 
e pelo Agita São Paulo, programa coordenado 
pelo Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão 
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Física de São Caetano do Sul (CELAFISCS) em 
parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de 
São Paulo (SES-SP) é que todo cidadão adulto 
deve realizar pelo menos 30 minutos de atividade 
física em pelo menos cinco dias da semana, de 
intensidade moderada, de forma contínua ou 
acumulada (MATSUDO, ARAÚJO e MATSUDO, 
2006). 

Atividade Física (AF) é qualquer 
movimento corporal que seja resultado da 
contração muscular voluntária e que leve a um 
gasto energético acima dos valores de repouso 
(SILVA JÚNIOR, 2015). Atividade Física Moderada, 
clinicamente, pode ser definida como aquela que 
é realizada em uma intensidade tal que permite 
manter conversação, teríamos como exemplo o 
andar firme, a maior parte das danças de salão e o 
jardinar (MATSUDO, 2005b).  

Exercício é uma subcategoria da AF 
realizada de forma mais organizada, incluindo 
duração, intensidade, frequência e ritmo. Já o 
esporte, outra subcategoria da AF, deve ser 
realizado de forma mais intensa e envolve 
desempenho e competição (SILVA JÚNIOR, 2015).  

Nesse sentido, torna-se de fundamental 
importância o conhecimento da magnitude do 
sedentarismo, quais seus motivos mais 
prevalentes e como se distribui na população. 
Com esses dados pode-se avaliar e formular 
programas de intervenções no combate às 
doenças crônicas não transmissíveis. A Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) é 
responsável pela formulação da Política Estadual 
de Saúde e de suas diretrizes e tem como 
propósito promover a saúde priorizando ações 
preventivas, democratizando informações 
relevantes para que a população conheça seus 
direitos e os riscos à sua saúde (BRASIL, 2016a).  

Dentre outras atividades igualmente 
importantes desenvolveu o Programa Agita São 
Paulo, uma política pública macroeconômica 
resultado da parceria entre a SES-SP e o 
CELAFISCS, lançado oficialmente em dezembro de 
1996, criado para combater o sedentarismo no 
Estado de São Paulo promovendo a atividade 
física e os benefícios de um estilo de vida ativa. O 
programa encarou grandes desafios já que o 
“Estado de São Paulo compreendia à época uma 
população de 35 milhões de habitantes, numa 
área de 248,8 km2, com 645 municípios..., a região 
metropolitana de São Paulo era a segunda maior 

do mundo com mais de 16 milhões de habitantes” 
(MATSUDO, 2012, p. 179).  

Desde o seu lançamento até os dias 
atuais o programa foi amplamente utilizado. Para 
aumentar a eficácia da intervenção foram 
definidos três grupos: estudantes, idosos e 
trabalhadores. Realiza, anualmente, diversos 
eventos para atender a população e serve de 
modelo nacional e internacionalmente (BRASIL, 
2016b).  

Incentivando a população a adotar um 
estilo de vida ativo e a acumular pelo menos 30 
minutos de atividade física moderada por dia, 
cinco dias por semana. Proporcionando a 
população o conhecimento da importância da 
prática de exercícios, diminuindo o fator de risco 
de muitas doenças crônicas não transmissíveis 
vinculadas ao sedentarismo.  

Essa pesquisa adotou uma abordagem 
qualitativa de levantamento bibliográfico e 
buscou identificar dentro do Programa Agita SP os 
Municípios que desenvolveram a dança, por meio 
de ações permanentes, intervenções na 
sociedade no combate ao sedentarismo.  

 

Métodos 

Utilizamos como instrumento para coleta 
a Reunião de Colegiado de dezembro de 2016. 
Esta reunião é uma estratégia do Programa Agita 
São Paulo, que tem como objetivo unificar a rede 
de ações que foram ou vão ser executadas 
durante o ano. Reuniões mensais que unificam a 
agenda das ações pontuais e permanentes do 
programa bem como dos parceiros ao longo do 
ano vigente.  

 Esses encontros específicos são com os 
representantes regionais e municipais, 
principalmente do setor público e da área da 
saúde: os interlocutores regionais, que discutem 
estratégias de municipalização de políticas de 
promoção de atividade física. A SES-SP após 2007 
conta com 17 Departamentos Regionais de Saúde 
(DRS) que desempenham funções vitais para o 
sucesso do programa, pois representam a ligação 
entre os municípios de sua área de abrangência 
(Figura 1: DRS-SP) e a coordenação do Agita.  

Os interlocutores trazem mensalmente 
os relatos das ações realizadas e as demandas da 
sua região, levam as novidades da coordenação e 
a agenda macro e micro destinadas às suas 
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populações. São fundamentais, pois colaboram 
com a disseminação dos conceitos e das 
estratégias do programa. São responsáveis pela 
aplicação e continuidade do Programa em 478 
municípios de São Paulo, engloba 67% do Estado 
(BRASIL, 2016b).  

Nessa reunião contamos com a 
participação dos interlocutores da DRS-1 São 
Paulo (Abrangência de 39 Municípios); DRS-2 
Araçatuba (Abrangência 40 Municípios); DRS-3 
Araraquara (Abrangência 24 Municípios); DRS-4 
Baixada Santista (Abrangência 09 Municípios); 
DRS-8 Franca (Abrangência 22 Municípios); DRS-9 

 Marília (Abrangência 62 Municípios); 

DRS-11 Presidente Prudente (Abrangência 45 

Municípios); DRS-12 Registro (Abrangência 15 

Municípios); DRS-16 Sorocaba (Abrangência 48 

Municípios); DRS-17 Taubaté (Abrangência 39 

Municípios). Ainda contamos com a presença da 

Diretoria Ensino Regional Suzano, Secretaria de 

Saúde de Cubatão, C.R.H./Q.V., Escola de 

Educação Física da USP, Fundação Casa, Prefeitura 

de Ilha Bela e IPGG. 

 

 

Figura1: Departamentos Regionais de Saúde do Estado de São Paulo (BRASIL, 2016a). 

 

Realizamos uma análise documental dos 
Manuais de Boas Práticas na Promoção da 
Atividade Física para a População disponível nos 
anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 
2013, 2014 e 2015. Estes documentos são 
publicações anuais do compilado das ações anuais 
e permanentes dos parceiros do Programa Agita 
São Paulo, com o objetivo de divulgar e 
apresentar experiências exitosas servindo de 
motivação e guia para novos parceiros. 
Compartilham métodos utilizados e afirmam a 
possibilidade existente e real de se promover 
saúde através da atividade física. Essas 
publicações contam com experiências de 
instituições públicas e privadas, de escolas, 
empresas, prefeituras, departamentos, unidades 
básicas de saúde, hospitais, secretarias, etc. De 
cada manual foi extraída todas as intervenções 

com abordagem na dança. Os resultados serão 
apresentados pela quantidade total de parceiros 
(QTP), quantidade de parceiros que promoveram 
a dança (QPPD) e porcentagem total referente ao 
ano (PT).  

 

Política Estadual na Promoção de Atividade Física 

O Programa Agita São Paulo é a política 
pública que atualmente combate o sedentarismo 
em SP. Após dois anos de preparação o CELAFISCS 
em parceria com a SES-SP, e com profissionais dos 
principais Centros do Brasil e do Exterior, 
implantou o programa em fevereiro de 1997, 
desde então, vem promovendo atividade física e o 
conhecimento de um estilo de vida ativo. Para 
alcançar uma população de mais de 36 milhões de 
pessoas, escolheu a estratégia de 



 

ISSN 1980 – 1742                                                                                                                                                                       Ano 11 - Número 21 - Julho de 2016 
 

estabelecimento de parceiros institucionais. Hoje 
conta com mais de 400 instituições 
governamentais, não governamentais, estaduais e 
do setor privado, trabalhando e estabelecendo 
metas, populações alvo, estratégias, ações e 
resultados desejados (BRASIL, 2016b). 

A prescrição indicada pela OMS, pelo 
CDC, pelo ACSM, e pelo Programa Agita São Paulo 
é que todo cidadão adulto deve realizar pelo 
menos 30 minutos de atividade física em pelo 
menos cinco dias da semana, de intensidade 
moderada, de forma contínua ou acumulada, 
totalizando 300 minutos por semana (MATSUDO, 
ARAÚJO e  MATSUDO, 2006). 

 O Programa utiliza o Princípio da Inclusão, 
procura “agitar” o cotidiano em três ambientes 
básicos, atividades em casa, no trabalho e no 
lazer; com três grupos focais, escolares, idosos e 
trabalhadores. Para fazer com que a população de 
Diferentes faixas etárias siga a mensagem, o 
programa adotou estratégias especiais, os Mega 
Eventos (Agita Carnaval, Agita Verão, Agita 
Trabalhador, Agita Galera, Agita Mundo) que 
despertam a atenção da mídia e estimula a 
participação voluntária de todos os setores da 
comunidade.  

 

A Dança como meio para a Promoção da Saúde 

 A dança existe desde os tempos pré-
históricos, os primeiros desenhos dançantes 
foram encontrados na arte rupestre das cavernas 
do período Paleolítico Superior. Presume-se que o 
homem exercia a dança como uma atividade do 
cotidiano, como instrumento de defesa, veículo 
de expressão de sentimentos, parte de rituais 
tribais representando a religiosidade, as dádivas, 
o encontro com a natureza, utilizavam-na no 
convívio social em momentos de paz e 
nascimento, como também para as guerras e na 
morte (LIMA e FROTA, 2007).  

 A dança evoluiu, tornou-se arte, sua 
expansão aconteceu numa diversidade de estilos, 
funções e aplicações. Satisfaz a necessidade do 
organismo de movimentar e expressar-se, 
interagindo corpo, mente e alma, aproximando o 
ser do autoconhecimento. “Essa atividade 
propicia PRAZER por intermédio da liberação de 
hormônios que promovem uma sensação de bem-
estar não só no aspecto fisiológico concedido pelo 
movimento, mas pelo fato de realizar trocas 
metabólicas, ativando reações orgânicas que 
animam por inteiro” (LIMA e FROTA, 2007).  

 A dança acompanhada por música é um 
fenômeno social universal e faz parte da 
formação da personalidade.  

 Quando bem orientada propicia diversão, 
prazer, favorece a criatividade, condicionamento 
físico, contribui para a retirada dos jovens da 
marginalidade, transcendendo a questão da 
saúde e alcançando o aspecto social. Contribui no 
processo de ensino aprendizagem, no 
desenvolvimento motor e do raciocínio rápido, 
ocasionando maior consciência do corpo, 
tornando o ser mais perceptivo, reflexivo e 
consciente de seu papel no mundo e ao seu redor.  

 Podemos mencionar valências múltiplas a 
dança, desde físicas a psicológicas, tais como o 
condicionamento físico, a capacidade 
cardiorrespiratória, equilíbrio dinâmico e estático, 
flexibilidade, agilidade, resistência muscular 
localizada, coordenação motora, postura 
corporal, força muscular; a disciplina, socialização, 
a autoestima, o relaxamento, fortalecimento da 
cultura, entre outros (LIMA e FROTA, 2007). 

É utilizada como recurso para educar o corpo, 
fundamental para a formação de um ser 
equilibrado, com a possibilidade de atitudes 
éticas e saudáveis. Estimula comportamentos e 
estilos de vida saudáveis. É uma Atividade Física, 
pois leva ao gasto energético acima dos valores 
de repouso e, como atividade física, propicia 
todos os benefícios de uma prática regular, como 
o controle ou a diminuição da gordura corporal, 
manutenção ou incremento da massa muscular, 
aumento da força muscular e da densidade óssea, 
fortalecimento do tecido conetivo, melhora da 
flexibilidade, dentre outros (SILVA JÚNIOR, 2015).  

Os grandes eventos por si só não são 
suficientes para efetivar a mudança de 
comportamento em relação à atividade física, 
assim atividades permanentes ao longo do ano de 
promoção da mensagem são determinadas e 
determinantes para o sucesso do programa. São 
ações em instituições parceiras, que podem 
realizar essas ações dentro da própria instituição 
ou na comunidade com ou sem recursos 
financeiros.  

É recomendado que políticas públicas 
valorizem a prática da dança em suas atividades 
culturais permanentes e de educação em saúde, 
utilizando-a como uma ação de combate à 
prevalência de inatividade física do brasileiro.  

 

A análise documental dos Manuais de Boas Práticas na Promoção da Atividade Física para a População está 
representada na tabela 1. (MATSUDO, coord, 2004, V. 01; 2005, V. 02; 2006, V. 03; 2007, V. 04; 2011, V. 08; 2012, V. 
09; 2013, V. 10; 2014, V. 11; 2015, V. 12). 
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Tabela 1:  

Instituições que utilizaram a Dança como Ferramenta de Promoção à Saúde no Estado de São Paulo. (Matsudo de 2004 a 2015). 

Parceiros QTP QPPD PT 

Anuário 2004     
Secretaria de Estado 4 0  
Prefeituras 47 8  
Associações, Sociedades de Classe, Clubes 10 0  

Instituições de Ensino/ Escolas 8 0  
Empresas Privadas 7 0  
Hospitais e Clínicas 4 0  
Rede Agita Brasil 4 0  

Total 84 8 9,52% 
Anuário 2005    
Secretaria de Estado 5 0  

Diretoria Regional de Saúde 7 0  

Prefeituras 59 6  
Associações. Sociedades de Classe, Clubes 2 0  
Instituições de Ensino 5 0  
Empresas Privadas 7 0  
UBS e UFS 3 2  
Hospitais e Clínicas 9 0  
Rede Agita Brasil 3 1  

Total 100 9 9% 

Anuário 2006    

Secretaria de Estado e Fundações 4 0  
Secretaria de Estado da Saúde – DRS 5 0  
Prefeituras e Secretarias Municipais 72 11  
Serviços de Saúde 39 3  
Instituições de Ensino 20 0  
Associações, Sociedades de Classe, Clubes 3 1  
Empresas 7 0  
Rede Agita Brasil 8 2  

Total 158 17 10,75% 

Anuário 2007    

Secretaria de Estado e Fundações 7 0  

Secretaria de Estado da Saúde – DRS 8 1  
Prefeituras e Secretarias Municipais 62 9  
Serviços de Saúde 30 2  
Instituições de Ensino 12 1  
Associações, Sociedades de Classe, Clubes 4 0  
Empresas 11 0  
Rede Agita Brasil 11 2  

Total 145 15 10,34% 

Anuário 2011    

Fundações, Associações e Instituições 6 4  
Prefeituras 35 6  

Agita Brasil 2 0  

Ensino  5 4  
Empresas 2 0  
Departamento Regional de Saúde 2 0  

Total 52 14 26,92% 

Anuário 2012    

Fundações, Associações e Instituições 11 2  
Fundações  3 0  
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Prefeituras 26 6  
Programas e Secretarias 17 0  
Unidade Básica de Saúde 5 1  

Parceiros Privados 2 0  

Total 64 9 14,06% 

Anuário 2013    

Prefeitura e Secretaria Municipal 67 16 23,88% 

Anuário 2014    

Prefeitura e Secretaria Municipal 54 7 12,96% 

Anuário 2015    

Prefeitura e Secretaria Municipal 57 15 26,31% 

Legenda: QTP: Quantidade Total de Parceiros / QPPD : Quantidade de Parceiros 
que promoveram a Dança / PT: Porcentagem Total (%) Total referente ao ano 

      

_________________________________________________________________________________ 

Estes documentos são publicações 
anuais do compilado das ações anuais e 
permanentes dos parceiros do Programa 
Agita São Paulo, com o objetivo de divulgar e 
apresentar experiências exitosas servindo de 
motivação e guia para novos parceiros. A 
análise dos resultados desses documentos 
mostrou que a quantidade de parceiros que 
promoveram a dança não foi superior a 
26,92% e 26,31% dados referentes 
respectivamente aos anos de 2011 e 2015. 
Observamos também que nestes mesmos 
anos o número de parceiros que participaram 
do programa foi relativamente menor em 
comparação aos outros anos, concluindo que 
tal porcentagem tenha sido maior pela pouca 
quantidade de participantes.  

Do total dos Manuais de Boas 
Práticas na Promoção da Atividade Física para 
a População levantados foi possível averiguar 
781 instituições parceiras, destas apenas 110, 
portanto, 14,08% utilizaram a dança como 
método para promover saúde e combater o 
sedentarismo, um percentual pouco 
expressivo dado à importância e 
potencialidade que a dança pode oferecer 
para combater essa epidemia mundial, esse 
problema de saúde pública, associado a 
milhões de óbitos ao ano e fator de risco para 
as doenças crônicas não transmissíveis.  

O povo brasileiro é dançante, em 
nosso país existe um rico acervo dos mais 
diversos estilos, do popular ao clássico. 
Dançar por meio de uma orientação 
profissional não é uma cena comum e de fácil 
acesso, pois averiguou-se através do 
levantamento bibliográfico dos Manuais de 

Boas Práticas na Promoção da Atividade Física 
para a População, que na realidade sua 
utilização está longe de abranger toda a sua 
capacidade e potencialidade, pois dos nove 
anos de levantamento bibliográfico apenas 
14,08% utilizou a dança como intervenção 
permanente em sua população no combate 
ao sedentarismo. 

 

Considerações Finais 

 Entendendo o sedentarismo como 
fator de risco para diversas doenças crônicas 
não transmissíveis. E identificada sua 
prevalência sobre a população do Estado de 
São Paulo, torna-se fundamental a elaboração 
de propostas e estratégias para incentivar a 
adoção da prática de atividade física, bem 
como sua manutenção, para garantir um 
estilo de vida ativo.  

 Esta abordagem sugere a dança como 
Atividade Física, pois além de desenvolver as 
qualidades físicas, como o condicionamento 
físico, a capacidade cardiorrespiratória, 
equilíbrio dinâmico e estático, flexibilidade, 
agilidade, resistência muscular localizada, 
coordenação motora, postura corporal e 
força muscular; promove também qualidades 
psicológicas, como a disciplina, a socialização, 
a autoestima, o relaxamento, fortalecimento 
da cultura, oferecendo a seus praticantes 
saúde física, mental e espiritual, podendo 
reaver valores sociais e humanos e ser 
estratégia para superar desigualdades sociais. 

 Ressaltamos que a dança sofre uma 
evasão progressiva e é possível atribuir alguns 
fatores contribuintes, como, por exemplo, a 
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insuficiência de profissionais formados             
e   competentes  para   atender   a   demanda 
nacional, a ideia de uma prática de formação 
acadêmica e elitista, preterida diante de 
outras fontes de AF, a desinformação em 
relação aos seus benefícios, o preconceito 
estabelecido pela sociedade em restringi-la 
numa prática exclusiva para mulheres e, por 
ultimo, salientar a ausência de políticas 

públicas que valorizem essa prática nas 
atividades culturais e de educação em saúde.  

Apesar da dança desenvolver 
qualidades físicas e psicológicas a sua 
orientação profissional não é uma cena 
comum e de fácil acesso, pois, na realidade, 
sua utilização está longe de abranger toda a 
sua capacidade e potencialidade. 
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ABSTRACT 

Introduction: This study sought the public policies that valorized the practice of dance in its cultural 
activities and health education in the State of São Paulo, using it as an action to combat the prevalence of 
physical inactivity of the Brazilian. Objective: To identify within the Program Agita SP the Municipalities that 
developed dance as a permanent action in society, in the fight against sedentarism. Methods: It is a 
research of qualitative approach of bibliographical survey. We used as an instrument for data collection 
documentary analysis of the Manuals of Good Practices in the Promotion of Physical Activity for the 
Population available in the years 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015. Result: From 
the Manuals of Good Practices in the Promotion of Physical Activity for the population surveyed it was 
possible to find out 781 partner institutions, of these only 110, therefore, 14.08% used dance as a method to 
promote health. Conclusion: Although dance develops physical and psychological qualities, its professional 
orientation is not a common scene and easily accessible, because in reality, its use is far from encompassing 
all its capacity and potentiality. 

Keywords: sedentarism, public policy, dance. 
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RESUMO: Este artigo tem como propósito apresentar o resultado de uma pesquisa elaborada na Iniciação 
Científica do Curso de Pedagogia, da Faculdade de Ciências Econômica e Administrativa Santa Rita de Cássia 
- FACEAS. Pretende-se estimular uma reflexão acerca das possíveis contribuições universitárias para o 
Programa Escola da Família, desenvolvido pelo governo do Estado de São Paulo e verificar até que ponto 
essa contribuição é relevante para a formação dos futuros educadores participantes desse Programa como 
bolsistas colaboradores. Durante a pesquisa, verificou-se que, por meio do engajamento em atividades 
sociais e educacionais, os estudantes ampliam seu repertório pessoal e profissional, principalmente com o 
aprendizado e a diversidade de situações encontradas nas escolas, nos finais de semana, podendo projetar 
essas experiências em seu futuro profissional. Já a relação financeira com a bolsa de estudo patrocinada 
pelo poder público, na visão dos universitários, se constitui em uma troca de prestação de serviços, que 
pode ser compreendida como um processo de contribuições a todos os parceiros: universitários, 
universidades, escolas, comunidade e poder público. Palavras-Chave: Formação Inicial de Professores, 
Programa Escola da Família e Educação. 
 
Palavras-chave: Formação inicial de professores. Programa Escola da Família. Educação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A escola durante muito tempo, se manteve 
protegida entre muros, mantendo intactas as suas 
tradições tecnicistas, tradicionalistas e cultivando 
o rigor da verdade de seus conhecimentos 
prontos para formar cidadãos, profissionais para 
atuar no mercado de trabalho e cidadãos 
formadores de outros cidadãos. Dessa forma 

atendia a uma demanda de profissionais para 
atuar numa sociedade, cujos direitos se 
restringiam apenas a essas pessoas que a ela 
tinham acesso. Enquanto isso, outra parcela de 
cidadãos permanece excluída dos direitos sociais 
e continuam vivendo às margens da instituição 
Escola. Embora tenham acesso às carteiras 
escolares, raramente têm possibilidades de 
acesso a seus acervos ou bens, tais como livros, 
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equipamentos de informática, processo 
pedagógico elaborado, ou mesmo tomar 
conhecimento da construção do projeto político 
pedagógico,   condição mínima para se 
compreender os direitos políticos de cidadania. 

  Na maioria das vezes, a escola tem como 
proposta atender à população situada em seus 
arredores, mas, de forma contraditória, 
desenvolve o seu projeto pedagógico sem a 
participação dessa comunidade e esta, por sua 
vez, também não reconhece a importância desse 
direito. Como exercer o seu papel educacional 
junto a essa população, se falta interlocução entre 
escola e comunidade?   Nesse caso, é sabido que: 

O diálogo é um instrumento básico para descobrir as 
necessidades e buscar as soluções para a criação de 
instrumentos teórico-práticos. Ele é uma forma 
privilegiada para a solução de conflitos, para buscar 
consensos ou simplesmente para aprender a praticar 
a democracia em sua dialética maioria-minoria, 
sempre relativa e em processo. (FAUNDEZ, 1993, 
p.107). 

Faundez (1993) defende que para se criar um 
saber coletivo, num processo educativo, todos 
deveriam fazer parte desse processo, pois, 
possibilitaria aos educadores e educandos uma 
compreensão melhor da realidade social, política, 
econômica e cultural da sua comunidade e, assim, 
a aprendizagem aconteceria, oriunda dos saberes 
de todos os participantes em questão.  

No campo da questão educacional, 
encontram-se as Instituições de Ensino Superior, 
formadoras de profissionais. Especificamente, 
aqui, a análise será focada nos profissionais da 
educação, ou seja, nos futuros professores que,  

[...] ao sair da academia e alcançar o chão da escola, 
suas práticas pedagógicas, seus desejos, suas 
expectativas, sua história, o currículo se faz diferente, 
transforma-se em práxis criadora. (ABRAMOWCZ, 
2004, pag. 7).  

Abramowcz (2004) ressalta ainda a 
possibilidade de articulação entre a Universidade 
e a Escola Pública, pela construção coletiva de um 
currículo pautado num compromisso ético-
político com a emancipação da escola, dos alunos 
e dos educadores, por meio de uma relação 
dialógica. 

 A partir dessas reflexões, foi desenvolvida 
uma pesquisa com o intuito de contribuir para o 
diálogo acerca das contribuições advindas do 
Programa Escola da Família para a formação do 
futuro educador.  

Nesse artigo, a intenção é apresentar o 
resultado de uma pesquisa elaborada na Iniciação 
Científica do Curso de Pedagogia, da Faculdade de 
Ciências Econômica e Administrativa Santa Rita de 
Cássia - FACEAS.  

O objetivo é provocar uma reflexão acerca das 
possíveis contribuições universitárias para o 
Programa Escola da Família, desenvolvido pelo 
governo do Estado de São Paulo e verificar até 

que ponto essa contribuição é relevante para a 
formação dos futuros educadores participantes 
desse Programa como bolsistas colaboradores, 
interagindo com a comunidade escolar. 

Busca-se apresentar uma análise crítica de 
como acontece a inter-relação universitária com o 
Programa Escola da Família, como se opera a sua 
execução e qual o seu significado para a área 
educacional e social, a partir da participação dos 
estudantes do Curso de Pedagogia, por meio dos 
dados colhidos e analisados, durante a pesquisa. 

Os sujeitos dessa pesquisa foram vinte (20) 
alunos do referido curso. Os dados foram obtidos 
por meio de questionários e entrevistas 
semiestruturadas realizadas na Escola Estadual 
Província de Nagasaki, localizada na Zona Norte 
de São Paulo, sendo os mesmo discutidos e 
analisados, posteriormente. 

Esse estudo pretende desvelar as 
contribuições para o processo formativo dos 
formandos, a partir do envolvimento deles com a 
escola, família e comunidade. As atividades 
desenvolvidas nas escolas estaduais participantes 
do Programa Escola da Família são promovidas 
com o auxílio de pessoas voluntárias, profissionais 
da educação e estudantes universitários, cujo 
foco a inclusão social, a partir do respeito à 
pluralidade e constituir uma política que 
possibilite a prevenção das  drogas, violência 
urbana e que concorra para melhorar a qualidade 
de vida dos alunos e de suas famílias. 

As pesquisas em educação no que se refere à 
formação inicial dos educadores constituem um 
campo de pesquisa bem explorado e constata-se 
que, cada vez mais, têm ganhado destaque em 
obras de estudiosos e pesquisadores, tais como 
Freire (1998), Nóvoa (1995), Saul (2000), Tardif 
(2002), Abramowicz (2004) e vários outros 
autores que muito têm contribuído para o debate 
e a reflexão acerca desse tema. 

Essas pesquisas têm mostrado que formar 
professores constitui um elemento fundamental 
da política educacional e, por isso, os educadores 
devem estar cada vez mais sintonizados com o 
contexto político, econômico e social que emerge 
em nossos dias. Trata-se de um cenário histórico 
que demanda uma prática pedagógica inovadora, 
atuação diferenciada que atenda às novas 
demandas sociais, e que contribua eficientemente 
para o desenvolvimento de seus alunos como 
cidadãos participantes com pleno direito, num 
mundo cada vez mais complexo, diversificado e 
exigente.  

 
2. O PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA 

Inicialmente, será focado o Programa Escola da 
Família, salientando a sua origem, o seu histórico, 
os seus objetivos. Em seguida, serão 
apresentados os dados quantitativos do 
programa, na perspectiva de investigar a 
contribuição universitária para o seu 
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desenvolvimento e, em contrapartida, para a 
formação do futuro educador.  

O Programa Escola da Família foi criado pelo 
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio 
da Secretaria de Estado da Educação (SEE), em 23 
de agosto de 2003, sob o patrocínio da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO) com o objetivo de 
desenvolver no estado de São Paulo a Cultura de 
Paz por meio da abertura das escolas estaduais, 
aos finais de semana e atender à comunidade 
local no espaço escolar, com atividades 
educacionais, voltadas à cultura, à cidadania, às 
artes e aos esportes, conforme indica o Decreto 
nº 48.781, de 07 de Julho de 2004, Artigo 1º: 

O desenvolvimento de uma cultura de paz no Estado 
de São Paulo, com o objetivo de desenvolver e 
implementar ações de natureza preventiva 
destinadas a reduzir a vulnerabilidade infantil e 
juvenil, por meio da integração de crianças e 
adolescentes, a fim de colaborar para a construção 
de atitudes e comportamentos compatíveis com uma 
trajetória saudável de vida.  

A educação, entendida como um direito 
universal, sempre teve grande ênfase para a 
UNESCO que a qualifica como  

[...] uma cultura baseada em tolerância, solidariedade 
e compartilhamento em base cotidiana; é uma 
cultura que respeita todos os direitos individuais, que 
 assegura e sustenta a liberdade de opinião e que se 
empenha em prevenir conflitos, resolvendo-os em 
suas fontes, que englobam novas ameaças não 
militares para a paz e para a segurança. Como a 
exclusão, a pobreza extrema e a degradação 
ambiental. A cultura de paz procura resolver os 
problemas por meio do diálogo, da negociação e da 
mediação, de forma a tornar a guerra e a violência 
inviáveis. (FDE, 2004, pp. 42 – 43). 

Nesse sentido, o Programa Escola da Família 
tem como propósito assumir o desafio de 
adquirir, como atitude, a Cultura de Paz e de 
Justiça Social, dentro do ambiente escolar, ao 
mesmo tempo, em que busca alcançar uma 
educação de qualidade. 

Movido, então, por esse propósito, o governo 
do Estado de São Paulo, como consta no Decreto 
nº 48.781, de 07 de Julho de 2004, artigo 2º, 
decreta que 

O Programa Escola da Família tem como proposta a 
abertura das escolas públicas estaduais aos finais de 
semana, com o propósito de atrair os jovens e suas 
famílias para um espaço voltado à prática da 
cidadania, onde são desenvolvidas ações 
sócioeducativas, com o intuito de fortalecer a 
autoestima e a identidade cultural das diferentes 
comunidades que formam a sociedade paulista. 

 

 A ideia que pauta o programa é de que a 
Escola é um espaço que pertence à comunidade, 
portanto, cabe a ela utilizá-la também para se 
praticar a cidadania, a convivência solidária e 

harmoniosa entre as pessoas e que estas possam 
compartilhar suas experiências, saberes culturais 
e não apenas um espaço, onde se aprende, 
conforme a sistematização da educação formal. 

É importante ressaltar que a sociedade 
brasileira tem convivido com altos índices de 
violência, principalmente, nos grandes centros 
urbanos, afetando, em especial, os jovens de 12 a 
24 anos de idade. Essa violência também 
ultrapassou os muros das escolas, pois, cada vez 
mais, somos surpreendidos pela mídia com 
notícias, via jornais e Internet, mostrando cenas 
de violência entre alunos e atingindo também 
alunos e professores e outros funcionários da 
comunidade escolar.  

A iniciativa do governo paulistano em abrir as 
portas das escolas públicas, com o intuito de 
estabelecer uma relação de paz, a partir de 
princípios socioeducacionais e culturais, parece 
pertinente, apesar de não se dispor de elementos 
suficientes para avaliar sua operacionalidade e 
resultados. No entanto, espera-se que seja 
alcançado um avanço na formulação e execução 
de programas de combate à violência escolar na 
cidade de São Paulo e se esta proposta se 
configurar como uma política eficaz, poderá ser 
ampliada para outros espaços no território 
nacional.  

Conforme consta na Resolução SE nº 18, de 5-
2-2010, artigo 3º, I, O Programa Escola da Família 
se constitui sob  

(...) o apoio e o estabelecimento de convênios e 
parcerias com diferentes segmentos sociais, como 
organizações não governamentais, associações, 
empresas públicas ou privadas, sindicatos, 
cooperativas, instituições de ensino superior e outras 
instituições educacionais, bem como demais 
Secretarias de Estado e Municípios do Estado de São 
Paulo. 

Quanto aos dados quantitativos, conforme 
consulta no site http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br, 
esse Programa conta com a participação de 2.647 
Escolas do Estado de São Paulo e já estabeleceu 
convênio com 228 Instituições de Ensino Superior, 
em que estas têm a incumbência de fazer a 
divulgação entre seus alunos, realizar as 
inscrições e prestar contas ao Estado.  Com 
relação aos universitários, consta que 17.674 
educadores universitários participaram do 
programa, como também 4.719 profissionais da 
educação deram a sua contribuição.   

A FACEAS estabeleceu parceria, desde o ano 
de 2003, tendo já participado 212 estudantes 
universitários, sendo que deste total, 162 eram 
estudantes do Curso de Pedagogia. Atualmente, 
participam do Programa Escola da Família 33 
alunos do referido curso. 

O Programa Escola da Família assegura o 
acesso às escolas públicas estaduais, nos finais de 
semanas, aos diferentes segmentos da 
comunidade, oportunizando “a vivência de ações 
construídas a partir de quatro eixos norteadores - 
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cultura, saúde, esporte e trabalho”, possibilitando 
à comunidade ampliar seus horizontes por meio 
de atividades culturais, lúdicas, esportivas e de 
qualificação profissional. 

Para realizar tais ações, o programa conta com 
a adesão de voluntários, funcionários da 
educação e estudantes universitários. Estes, por 
meio de concessão de bolsas de estudos, via 
Projeto Bolsa Universidade, atuam como 
educadores universitários, conforme as 
atribuições compatíveis com a natureza de seus 
cursos de graduação ou de acordo com suas 
habilidades pessoais. 

Conforme a Resolução SE 24, de 05/04/2005, 
que dispõe sobre Escola em Parceria com 
entidades governamentais e não governamentais, 
o Programa Escola da Família também pretende 
atender a um dos objetivos da Secretaria de 
Estado da Educação de São Paulo (SEE) que é 
aproximar a escola, os pais e a comunidade, com 
a intenção de promover o incentivo e a 
participação dos pais/responsáveis na jornada 
escolar das crianças. 

Essa iniciativa de aproximação entre escola, 
pais e comunidade tem muito a contribuir para a 
formação escolar dos educandos. Espera-se que 
esta inter-relação seja mediada de fazeres e 
experiências vivenciadas entre alunos, 
professores, pais e comunidade, como incentivo à 
socialização e da construção do conhecimento, 
como desencadeador das motivações, que 
desperta a participação significativa dos grupos 
no contexto vivenciado. Nessa perspectiva, 
participar de forma ativa, criativa e crítica em seu 
próprio processo educativo, pois, segundo Freire, 
“participar, no sentido de ter clareza do papel do 
ser humano no mundo  não só da constatação da 
realidade” (2006). 

Em seguida, busca-se compreender os 
aspectos e relevância dessa contribuição advinda 
do Programa Escola da Família para a formação 
do futuro educador. Isso só será possível 
adentrando-se, então, no interior da escola. 

 
3. OS UNIVERSITÁRIOS E A COMUNIDADE NO 
INTERIOR DA ESCOLA       

A intermediação entre a Universidade e o 
Programa Escola da Família acontece por meio de 
uma parceria, em que a Instituição de Ensino 
Superior (IES) se encarrega de fazer a divulgação e 
as inscrições dos alunos interessados. Por meio de 
bolsas de estudos concedidas pelo poder público 
a esses alunos é firmado o convênio entre ambas 
as partes.  

Mesmo a universidade buscando, a cada dia, 
se preparar para o aperfeiçoamento da formação 
profissional de seus alunos, além das questões 
técnicas, tais como métodos, carga horária e 
distribuição de disciplina, torna-se imprescindível 
a busca da interlocução com outros sujeitos, da 
inter-relação com outros espaços externos, que 
possibilitem a esse futuro formando experiências 

no meio social, em que pretende atuar, quando 
formados. 

No caso específico dos alunos do curso de 
Pedagogia da FACEAS, o convívio com o ambiente 
escolar e com a comunidade que frequenta essa 
escola parceira do Programa Escola da Família 
deve agregar uma visão mais ampla e promissora 
do contexto sócio educacional para sua formação. 

É fundamental se conceber a escola não 
apenas como um espaço específico próprio para 
se exercer os objetivos da educação formal, 
conforme normas e regimentos constituídos por 
um sistema de ensino que visa ao rigor da 
frequência obrigatória, da hora marcada e da 
avaliação constituída. 

O papel social da escola é imprescindível, em 
conformidade com o seu sistema de ensino, para 
que lance olhares também para a comunidade 
que está em seu entorno e promova, além da 
aprendizagem, o desenvolvimento de talentos e 
aptidões. Que a escola atue integrada às famílias 
de seus alunos, valorizando as manifestações 
culturais locais e criando espaços de convívio 
amigável e pacífico, hoje, torna-se uma tarefa 
imprescindível. 

O interior da escola precisa ser o espaço 
adequado para agregar a realização de atividades 
socioeducacionais e culturais que, subsidiadas 
com os recursos e objetivos do Programa Escola 
da Família, e com a adesão de voluntários e a 
participação da comunidade, devem amenizar 
situações marcadas pela combinação de 
desemprego, violência e descontentamento 
frente aos poderes públicos. Situações essas que 
podem ser constatadas via mídia, estudos e 
estatísticas, sobretudo, nas regiões periféricas de 
nossas cidades. 

Com o objetivo de analisar como acontece a 
inter-relação universitária com o Programa Escola 
da Família, sua execução e o seu significado para 
a área educacional e social, por meio da 
participação dos estudantes do Curso de 
Pedagogia e de outros profissionais voluntários, 
desenvolveu-se a pesquisa no interior da Escola 
Estadual Província de Nagasaki, localizada na Rua 
Dorandia nº 158, no Jd. Brasil, na Zona Norte da 
Capital Paulista, que atua em parceira com o 
Programa Escola da Família, há oito anos, desde o 
seu início.  

Conforme documentos analisados e 
entrevistas com coordenadores dessa escola, os 
dados de frequência indicam que esta instituição 
de ensino, atende aproximadamente a 450 
pessoas da comunidade, durante um final de 
semana. Estes atendimentos são compostos por 
equipes de pessoas que se dispõem a doar um 
pouco de seu tempo para realizar trabalhos 
voluntários em prol da comunidade, em que 
vivem. 

 No caso da Escola Estadual Província de 
Nagasaki, estes profissionais advêm das mais 
diversificadas áreas de serviços, como beleza, 
saúde, educação, esportes, cultura e alimentação, 
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além dos comerciários da região que participam 
desse Programa com doações de produtos 
alimentícios e de limpeza, brinquedos, materiais 
didático-pedagógicos e outros, conforme as 
necessidades.  

Dessa maneira, alunos, pais e outros 
participantes da comunidade têm a oportunidade 
de participar de cursos e palestras oferecidos, aos 
finais de semana, pelos profissionais de nutrição 
que orientam e acompanham a oficina de 
panificação e ministram palestras sobre 
alimentação saudável; os profissionais da saúde 
atendem às pessoas que frequentam a escola, nos 
finais de semana, realizando controles, tais como 
medir a pressão arterial, controle de diabetes e 
outras doenças. Também proferem palestras 
sobre temas pertinentes à saúde e ao bem estar 
familiar. Além desses profissionais que se 
dispõem a doar algumas horas de seu tempo em 
prol desse Programa, há também pessoas da 
comunidade que se habilitam a ensinar, conforme 
suas habilidades ou artes.  

De acordo com o seu projeto, a Escola Estadual 
Província de Nagasaki trabalha com várias 
atividades: oficinas culturais com aulas de música, 
espanhol, danças, teatro e artes plásticas; oficinas 
de qualificação para o trabalho, informática, 
idiomas, curso básico de qualificação profissional, 
noções básicas de computação, culinária, 
marcenaria, confeitaria, panificação, e pintura; 
também, para os jovens e demais interessados, há 
palestras educativas, abordando temas, como 
prevenção ao uso indevido de drogas, 
planejamento familiar, doenças sexualmente 
transmissíveis, cuidados na gravidez. Há, também, 
atividades livres como recreação, brinquedoteca e 
jogos recreativos. 

Na área de esportes, a Escola oferece 
ginásticas, jogos populares, atletismo, esportes 
coletivos, artes marciais, bem como, atividades 
esportivas nas modalidades de futebol feminino, 
adulto e infantil, e futebol masculino, adulto e 
infantil, para atender à demanda de pessoas 
interessadas nessas modalidades.  

Para viabilizar todos esses programas, há um 
repasse anual de verbas do Governo do Estado, a 
todas as escolas integrantes desse Programa, 
além de doações voluntárias e parcerias com 
empresas, como propõe a Resolução SE 24, de 
05/04/2005. 

 
[...] a importância da participação da sociedade civil 
no processo de recuperação e melhoria da qualidade 
do ensino público paulista [...].  Além disso, também 
há intenção de diminuir o índice de violência dentro e 
fora do ambiente escolar por meio de projetos que 
proporcionem lazer, esporte e cultura aos 
educandos. 

 

Como reafirma a Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação (FDE, 2004), “é 
com base no tripé Jovem-Escola-Comunidade que 

o Governo de São Paulo e a UNESCO renovam 
suas esperanças num futuro mais alentador para 
nossos jovens”. 

 

4.  AS CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA 
DA FAMÍLIA PARA A FORMAÇÃO DOS FUTUROS 
EDUCADORES 

Durante o período de oito meses de pesquisa, 
as alunas/pesquisadoras do Núcleo de Iniciação 
Científica da FACEAS realizaram entrevistas e 
aplicaram questionários aos estudantes do Curso 
de Pedagogia que participam do referido 
Programa, visitaram escolas participantes, 
entrevistaram coordenadores e responsáveis das 
escolas e da FACEAS. 

Constatou-se, por meio dos questionários 
aplicados a vinte (20) estudantes do Curso de 
Pedagogia que participam do Programa, em 
diversas Escolas Estaduais da Região Norte da 
capital paulista, que a grande maioria, ou seja, 
doze (12) dos entrevistados já participam da 
Escola da Família, há mais de um ano e meio, e 
que oito (08) desses entrevistados têm 
aproximadamente de seis a oito meses de 
participação. 

Diante dos relatos colhidos, foi possível 
verificar que os universitários e futuros 
educadores participam das mais diversas 
atividades realizadas no interior das escolas e que 
todos participam de algum tipo de projeto na 
Instituição Escolar, em que atuam. Realizam 
atividades, conforme suas habilidades, como 
oficinas de desenhos, pinturas em tecidos, 
artesanato com materiais recicláveis, tricô e 
crochê, destinados aos adultos e crianças que 
venham a se interessar por esses tipos de 
atividades.   

As opiniões dos universitários que cursam 
pedagogia sobre as suas contribuições ao 
Programa Escola da Família, bem como as 
contribuições deste para a sua formação 
pedagógica foram registradas pela pesquisa. As 
respostas e observações mostraram que os vinte 
(20) sujeitos participantes da pesquisa foram 
unânimes em afirmar que uma das grandes 
contribuições advindas do Programa Escola da 
Família consiste na ajuda financeira da bolsa 
universidade, que possibilita a realização da 
formação pedagógica.  

Apenas três dos entrevistados afirmaram que 
a bolsa de estudo, em troca pelas horas 
trabalhadas, durante os finais de semana, é a 
única contribuição, já que nas escolas, em que 
atuam, participam apenas de atividades mais 
voltadas à infraestrutura, tais como ajudar a 
preparar e servir refeições e na organização 
burocrática dos eventos. Situação que leva a crer 
que nem todas as escolas participantes desse 
Programa têm projetos que visam à inclusão de 
seus colaboradores em atividades condizentes 
com suas potencialidades.  
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No entanto, a grande maioria dos 
participantes da pesquisa, ou seja, dezessete (17) 
universitários que cursam pedagogia na FACEAS 
relataram que as contribuições advindas do 
Programa Escola da Família para a formação dos 
futuros educadores são as mais diversas, 
evidenciando práticas e experiências que estão 
sendo vivenciadas, que podem contribuir para a 
sua formação profissional, conforme se pode 
observar nos seguintes depoimentos:  

Universitário 01:  

A pesar de ser uma troca de prestação de serviços, o 
governo paga minha faculdade e me oportuniza a 
cursar pedagogia. Esse programa ajuda a sociedade 
mais carente e nos ensina a trabalhar em equipe, ou 
seja, em coletivo, e nessas atividades aprendemos a 
aprender com os outros, a ver ou ajudar a colocar em 
prática a teoria que vivenciamos na faculdade.   

Universitário 02: 

O Programa Escola da Família veio me fazer uma 
pessoa mais consciente da realidade vivida no dia a 
dia com crianças e adolescentes carentes e muitos 
em total abandono familiar. Trabalhar neste 
programa me fez perceber a desestrutura e a 
desigualdade social vivida pelas comunidades e com 
isso venho, a cada dia mais, querendo contribuir para 
que possam vir a serem cidadãos mais conscientes e 
críticos de suas realidades. 

Universitário 03: 

Participar desse programa me ajuda na medida em 
que estou interagindo no sistema educacional com 
crianças, professores, pais e outros colegas 
universitários, conhecendo melhor o 
desenvolvimento educacional estadual. Melhora, 
assim, o meu desempenho em relação ao curso de 
pedagogia para o aprimoramento da futura profissão 
de professora.  

 

 

Observar-se que os universitários e futuros 
educadores que participam  desse 
Programa vivenciam algumas experiências, 
educacionais, sociais e culturais que 
deverão contribuir para a sua formação  e  
que estas possibilitam algumas  
contribuições em seus exercícios 
pedagógicos. Nesse sentido, é essencial 
destacar-se que a formação é contínua e 
acontece no percurso das atividades e 
relações sociais, educacionais e culturais. 
Pois, como afirma Moita, “essa construção 
de si próprio é um processo de formação. 
Ninguém se forma no vazio”. (in Nóvoa 
[org.], 1995, p.114,115).  Formar-se supõe 
trocar experiência, interações sociais, 
aprendizagens, vividas no meio, em que se 
está atuando. As relações profissionais 
implicam sempre em condições 
humanizadoras, em que no fazer 
pedagógico prevalecem os sentimentos da 
troca de contribuições e afeições, 

superando desafios e articulando teoria e 
prática.  

O Programa Escola da Família permite aos 
universitários a realização de cursar, de permanecer 
e de concluir o Ensino Superior, já que a faculdade é 
conveniada ao Programa e o Governo assume o valor 
das mensalidades. Além disso, o Programa possibilita 
aos alunos que cursam pedagogia o exercício da 
prática pedagógica no ambiente escolar, permite 
vivenciarem as experiências que envolvem a 
Instituição e a comunidade, e entre outros, promove 
o trabalho coletivo que é primordial para o exercício 
da futura profissão. (Professor Rafael Rannunciato 
Neto, responsável pelo Programa Escola da Família 
da Faculdade de Ciências Econômicas e 
Administrativas Santa Rita de Cássia). 

Pode-se concluir que os sujeitos dessa 
pesquisa, ao participarem do Programa 
Escola da Família, foram beneficiados em 
fazer parte de uma experiência profissional, 
na qual adquiriram mais autoconfiança e, 
ao mesmo tempo, conquistaram a 
confiança de seus pares, pois falam de suas 
transformações pessoais, do quanto 
aprenderam com as experiências 
vivenciadas, enquanto interagiam com o 
público participante. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer da pesquisa, foi possível 
perceber que o Programa Escola da Família 
reforça o caráter transformador da escola, 
amplia o leque de oportunidades sociais e 
culturais para as comunidades que têm 
poucas opções de lazer, educação e cultura. 
Além disso, oferece oportunidade aos 
estudantes universitários, que, por meio do 
trabalho voluntário, ampliam seu 
repertório pessoal e profissional, 
principalmente com o aprendizado e a 
diversidade de situações encontradas nas 
escolas, nos finais de semana, podendo 
projetar estas experiências em seu futuro 
profissional.  

É possível afirmar que, por meio desse 
engajamento em atividades sociais e 
educacionais, os universitários têm a 
oportunidade de participar e desenvolver 
várias atividades, em que aprendem e 
ensinam e, nessa construção de saberes, 
nasce um forte engajamento com a 
comunidade, além de um crescimento 
pessoal em que se aprende, fazendo junto. 
Os estudantes voluntários crescem 
profissionalmente, pois coordenam e 
compartilham habilidades, o que vem 
contribuir para o desenvolvimento e 
despertar de suas potencialidades.  

Percebe-se que a relação financeira com a 
bolsa de estudo patrocinada pelo poder 
público, na visão dos universitários, se 
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constitui em uma troca de prestação de 
serviços, que pode ser compreendida como 
um processo de contribuições a todos os 
parceiros: universitários, universidades, 
escolas, comunidade e poder público.  

Entretanto, a pesquisa não chegou ao 
alcance de avaliar se há eficácia no tocante 
á inclusão social, porém acredita-se que as 
atividades sociais, culturais e educacionais 
podem contribuir para elevar a autoestima 
dos jovens, que, valorizados e instigados a 
pensar, a idealizar um projeto de vida, 
aprendem a ser solidários, cooperativos, 
tolerantes e autocríticos de sua condição 
social. 

Destaque-se ainda a prática pedagógica 
exercitada pelos universitários no interior 
da escola e a inter-relação com a 
comunidade. Nesta perspectiva de 
aprendizado e trocas de saberes, as partes 
são amplamente beneficiadas, pois a 
comunidade ganha espaço para recreação, 
lazer e cultura, a sociedade evolui à medida 
que a cultura é difundida. Quando a 

qualidade de vida aumenta, a violência 
diminui e quem contribui para este 
processo de evolução sente-se 
enormemente gratificado e este 
sentimento é notório entre os estudantes 
universitários que participam do Programa 
Escola da Família. 

No entanto, a participação das Instituições 
Superior de Ensino parece ser um pouco 
ausente nesse aspecto, limitando-se mais 
às questões burocráticas das parcerias. As 
Universidades podem contribuir muito mais 
em questões sociais, educacionais e 
projetos pedagógicos em parceria com a 
escola e a comunidade. Por outro lado, 
também se constata uma fragilidade no 
formato da proposta do Programa Escola 
da Família, pois, em nenhum momento da 
pesquisa, verificou-se algo que evidenciasse 
esse propósito de convidar a comunidade 
acadêmica a engajar-se nos propósitos do 
programa, no entanto, há uma grande 
abertura para envolver a sociedade com o 
caráter de voluntariado. 
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Abstrac: This article aims to present the results of a research carried out in the Undergraduate Research 
School of Education, Faculty of Economic and Administrative Sciences St. Rita - FACEAS. We intend to 
stimulate a reflection on the possible contributions to the university Family School Program, developed by 
the state government of Sao Paulo and to check how this contribution is relevant to the training of future 
educators participating in this scholarship program as employees. During the search, we found that, by 
engaging in social and educational activities, students expand their repertoire and professional staff, 
especially in learning and diversity of situations encountered in schools, on weekends, and can design these 
experiments their professional future. Have a financial relationship with the scholarship sponsored by the 
Government, in view of the university, constitutes an exchange of services, which can be understood as a 
process of contributions to all partners: university, universities, schools, community and government. 
Keywords: Initial Teacher Training Program, School of Family and Education. 
 

Keywords: Initial training of teachers. Family School Program. Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISSN 1980 – 1742                                                                                                                                                                       Ano 11 - Número 21 - Julho de 2016 
 

 

NORMAS GERAIS PARA PUBLICAÇÃO 

 

 
A Revista Santa Rita tem por finalidade publicar artigos acadêmicos de seus 

professores, alunos e outros colaboradores no intuito de difundir o conhecimento, 
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não do trabalho, bem como eventualmente sugerir alterações de estrutura ou 

conteúdo ao(s) autor(es). As ideias e conceitos serão de exclusiva responsabilidade 
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