
  
 

 
REVISTA SANTA RITA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 1980 -1742 
Ano 13 – Número 25 – Julho de 2018 



 

ISSN 1980 – 1742                                                                                                                Ano 13 - Número 25 - Julho de 2018 

 
Todos os direitos desta edição estão 

reservados 

 

 
REVISTA  

SANTA RITA 
 

 
Ano 13, Número 25, Julho de 2018 

ISSN 1980-1742 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Reitor do 
 Centro Universitário Santa Rita de Cássia 

 
Diretora Acadêmica 

 
Coordenador Geral 

 
Conselho Editorial 

 
 
 

Corpo Editorial 
 
 
 

Editor 
 
 

Editoração  

 
Anunciato Storópoli Neto 
 
Silvia Sassi Storópoli 

 
Gabriel Sassi Storópoli 

pi Contieri 

Gabriel Sassi Storópoli  
José Antônio Gonçalves Silva 
Silvia Sassi Storópoli 
 
Francisca Gorete Bezerra Sepúlveda 
Jorge Luiz Barros da Silva 
Paulo de Tarso Santini Tonon 
  
Paulo de Tarso Santini Tonon 
 

 
Paulo de Tarso Santini Tonon 
 

 
 

 
 

Unidade Jaçanã:   Avenida Jaçanã, 648 – Jaçanã São Paulo – SP – CEP 02273 001  
http://www.santarita.br  

 Telefone (11) 2241 - 0777  
 
 

 
* permitida a livre reprodução e divulgação, desde que citada a fonte



4 
 

ISSN 1980 – 1742                                                                                                                Ano 13 - Número 25 - Julho de 2018 

EDITORIAL 

 

 

 

 

A impermanência 

Gabriel Sassi Storopoli 

Celebro esta atual versão de nossa revista acadêmica com superlativa alegria: é a nossa primeira 
edição após nosso credenciamento perante o Ministério da Educação como Centro Universitário. Tal título 
vai além das prerrogativas que o acompanham: demonstra o reconhecimento dos reguladores e da 
sociedade em geral de nossa qualidade e excelência, que, sem falsa modéstia, certamente se excederá ano 
a ano. É isto que nos traz ao tema deste editorial que vos escrevo: a impermanência.   

A impermanência é um tema presente em várias culturas de nossa história, em especial as orientais. 
A noção de que o Universo existe em eterna inconsistência é demasiadamente caótica para a mente 
racional do ser Humano, que geralmente usa seus esforços visando atingir e criar a ordem (muitas vezes de 
maneira pragmática), sentindo-se confortável com a rotina e a doce ilusão da esperança de que tudo será 
como sempre foi, que tudo o que se conhece será eterno. Que o amanhã será como o ontem, que as pessoas 
permanecerão as mesmas e de que ele próprio, o seu Eu em questão, será mantido o mesmo: Os mesmos 
valores, os mesmos pensamentos, o mesmo corpo…  

 Engana-se aquele que abraça a ordem e clama pela permanência. Como bem denotaram os 
orientais, o apego à Eternidade é uma das armadilhas do Ego. Nosso sofrimento oriunda justamente de 
nossa incapacidade de aceitação às mudanças. É preciso entender e aceitar os axiomas que norteiam nossa 
existência, pois contemplando-os conseguimos enxergar até mesmo a sua beleza incompreendida. Vejamos 
o contrário: a ordem em excesso gera uma verdadeira distopia em níveis Orwellianos, um mundo frio, vazio, 
sem humanidade; uma população de robôs vivendo um dia atrás do outro girando as engrenagens de uma 
máquina que se auto sustenta. Não existe espaço para a irreverência, o improviso e até mesmo o acaso, que 
da mesma maneira que pode nos gerar tragédias, entristecendo-nos, também apimenta e recheia nossa 
vida com serendipidade. Como era bem dito pelos romanos, sucessores da ordem da civilização helênica, 
alea jacta est1.   

Abraçar a impermanência não é renunciar aos desígnios do Universo - muito pelo contrário. É 
apenas com a aceitação desta lei Universal que podemos nos guiar e evoluir. Um veleiro cruzando um 
oceano não visa controlar o vento, ele o usa a seu favor. O vento pode até parar, jogando-o em uma zona 
de calmaria (tão temida pelos antigos), mas é notório e sabido que ele sempre retorna. Ou então nos atira 
em uma tempestade, um ciclone de ventos tão furiosos que acaba despindo-nos de nossas próprias 
esperanças. Mas também é sabido que, quanto mais fortes os ventos e a tempestade, mais rápido ela cessa. 
Seja como os navegadores de antigamente: use a sorte e principalmente suas falhas e quedas como 
alavancagem a seu favor. Você não pode controlar tudo que a vida joga em sua direção, mas você pode 
regular suas velas e controlar o seu curso, o seu destino final. Alguns desvios de rota são meras distrações.  

É com esta visão em mente e aceitando nossa condição de aprendizado e evolução constante que 
nossa Instituição ergue suas velas e direciona seu rumo. E somos nós, discentes, docentes, técnicos 
administrativos, comunidade (ou seja, a comunidade acadêmica de modo geral) que estamos no seu 
comando.  

Abraçamos a impermanência e a nossa evolução!  

Que a sorte seja lançada!  

                                                           
1
 Do Latim: “A sorte está lançada” 
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_____________________________________________________________________________________________                                                                                                

Resumo 

Este artigo envereda por reflexões de uma pesquisa teórica de cunho histórico- etnográfico sobre os 
conhecimentos matemáticos desenvolvidos durante a formação de professores(as) do primeiro curso normal 
rural brasileiro, mas considerando-se que, neste recorte, houve relatos apenas de professoras, em razão de a 
participação de professores, do sexo masculino ser muito reduzida, o termo doravante especificado neste 
trabalho será referido como “professoras”. O presente estudo situa-se em um contexto que inclui uma descrição 
breve da realidade educacional – em particular, do ensino normal rural – e dos debates pedagógicos produzidos 
em um determinado período. O estudo é um recorte da pesquisa realizada como Tese de Doutorado (SILVA, 
2011), defendida com o título “A formação de professores(as) na Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte 
(ENRJN) sob uma perspectiva etnomatemática”. Neste trabalho, procuramos tecer algumas considerações sobre 
os conteúdos da matemática ensinados, e as relações desses conhecimentos que foram aplicados às práticas 
pedagógicas das futuras professoras, assim como alguns depoimentos a respeito daquele contexto escolar, com o 
intuito de apresentar algumas revelações educativas. A metodologia utilizada priorizou a seleção e a organização 
das fontes: orais, escritas e etnográficas.  A percepção e as explicações deste trabalho apontam convergências 
com o referencial teórico, reforçando colocações encontradas na teoria de Paulo Freire, em leituras sobre 
Educação Matemática e Etnomatemática. É possível visualizar também um contexto de ensino, a partir de um 
importante tripé: política, matemática e cultura. 

Palavras-chave: Escola Normal Rural. Formação de Professores. Educação Matemática. Etnomatemática. 

_____________________________________________________________________________________________                                       

Abstract 
 
This article focuses on reflections of a theoretical-historical ethnographic research on the mathematical 
knowledge developed during the training of teachers of the first normal rural course in Brazil, but considering 
that, in this clipping, there were reports only of female teachers, in because the participation of male teachers is 
very small, the term hereinafter referred to will be referred to as "female teachers". The present study is set in a 
context that includes a brief description of the educational reality - in particular of rural normal education - and 
the pedagogical debates produced in a given period. The study is a cut of the research carried out as a Doctoral 
Thesis (SILVA, 2011), defended with the title "The training of teachers at the Normal Rural School of Juazeiro do 
Norte (ENRJN) from an ethnomathematical perspective". In this work, we try to make some considerations about 
the contents of mathematics taught, and the relations of this knowledge that were applied to the pedagogical 
practices of the future teachers, as well as some testimonies about that school context, with the intention of 
presenting some educational revelations. The methodology used prioritized the selection and organization of the 
sources: oral, written and ethnographic. The perception and the explanations of this work point to convergences 
with the theoretical referential, reinforcing the positions found in Paulo Freire's theory, in readings on 
Mathematical and Ethnomathematical Education. It is also possible to visualize a teaching context, from an 
important tripod: politics, mathematics and culture. 

Keywords: Normal Rural School. Teacher training. Mathematical Education. Ethnomathematics. 

_____________________________________________________________________________________________                                                                                                

INTRODUÇÃO 

O presente estudo insere-se no campo de 
análise da História da Formação de Professores e 
tem a Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte-CE 
como objeto de estudo. A metodologia aplicada 
baseia-se na pesquisa qualitativa, desenvolvida a 

partir de uma orientação sócio-histórica, pois 
enfatiza a compreensão de fenômenos realizados 
dentro de um período histórico entre 1934 e 1976, 
considerando-se uma instância que estabelece uma 
relação dialógica entre sujeitos, por meio da qual a 
pesquisa tomou como base de estudos as fontes 
documentais desde a criação dessa instituição 
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(1934) até o ano de 1973, marco limite por se tratar 
do momento em que ocorreram mudanças na 
estrutura curricular por força da reforma 5.692/71, 
em que se formou a última turma de professoras 
especializadas para a zona rural.   

A ENRJN conduzia a prática educativa de 
seus alunos – desde o curso primário até o 
secundário –, priorizando o campo da cultura, em 
seu estabelecimento de ensino, e estendendo às 
aulas práticas de jardinagem, horticultura, 
pomicultura, criação de abelhas, de aves e de outros 
animais domésticos. Além disso, preparava os alunos 
para atuar em áreas de pequenas indústrias e de 
trabalhos manuais, com base no princípio 
escolanovista de que “se aprende a fazer fazendo”. 
Dessa forma, as futuras professoras ruralistas, 
passavam a ser portadoras de habilidades para o 
desempenho de sua missão (OLIVEIRA, 1984, p. 19). 

Cabe ressaltar que, primeiramente, nesta 
forma de ensinar, a matemática ocorria na vida 
cotidiana de todos os povos, ainda de maneira 
espontânea, sem qualquer cunho científico, desde 
os gregos, da Grécia Antiga, aos negros americanos, 
perpassando, inclusive, por camponeses das mais 
variadas regiões do mundo. Sabemos que o uso da 
matemática, no cotidiano desses grupos, ocorreu 
de maneira informal, muito associada às 
necessidades reais de cada um deles, por meio de 
linguagem própria e nada científica.  

 Já, a matemática ministrada em sala de 
aula, perde o seu caráter informal e passa a ser 
construída a partir de um pensamento mais estável 
da história, perdurando até nossos dias como 
manifestação cultural, que se impôs, 
incontestavelmente de forma científica, afastando, 
dessa forma, todos os demais modos de quantificar, 
medir, ordenar, inferir. Ademais, tornou-se a base 
para o pensamento lógico e racional que passou, 
inclusive, a identificar a própria espécie. Tais 
aspectos, por si só, já nos incitam à reflexão acerca 
da relevância dessas características de um setor do 
conhecimento humano.  

Argumenta-se acerca de como a 
aprendizagem dessa disciplina está caracterizada 
pelo “fazer” matemático, tais como: experimentar, 
interpretar, visualizar, induzir, conjeturar, abstrair, 
generalizar e, enfim, demonstrar, de maneira a 
permitir que o educando seja desafiado 
constantemente na resolução de situações que 
valorizem as suas capacidades cognitivas. Em outros 
termos, se o conhecimento matemático é construído 
por intermédio de muita investigação e exploração, 
cuja formalização representa o coroamento de um 
produto final, a partir de uma escrita formal e 
organizada, o processo de aprendizagem deveria ter 
a mesma natureza deste, diferindo essencialmente 
quanto ao grau de conhecimento já adquirido. 

A Escola Nova, como se sabe, opunha-se às 
práticas pedagógicas tidas como tradicionais, 
visando a uma educação que pudesse integrar o 
indivíduo à sociedade e, ao mesmo tempo, ampliar a 
todos o acesso à escola. A proposta de 
“modernização”, que seria reforçada por estudos 
psicológicos contemporâneos (especialmente de 

Piaget), viria a ser implantada na maior parte dos 
países e alteraria a fisionomia tradicional de nossas 
escolas.  

Por intermédio dessa nova forma de ensinar, 
o escolanovismo brasileiro associou-se às 
concepções de John Dewey, que acreditava ser a 
educação o único meio realmente efetivo para a 
construção de uma sociedade democrática, que 
respeitasse as características individuais das 
pessoas, inserindo-as em seu grupo social em vista 
de sua singularidade, mas não ignorando o fato de 
que são também parte integrante e participativa de 
um todo. A função da educação seria formar um 
cidadão livre e consciente que pudesse incorporar-se 
ao grande Estado Nacional em que o Brasil estaria se 
transformando. 

No que tange à matemática no nível 
secundário, as inovações se concentraram nas 
orientações metodológicas, como as que incluíam o 
emprego de um método heurístico e a junção das 
disciplinas aritmética, álgebra e geometria em 
apenas uma, assim designada como matemática. Até 
o ano de 1942, as várias modalidades ofertadas pelo 
ensino técnico e pelo secundário (de caráter 
propedêutico) eram totalmente fragmentadas, ou 
seja, não havia nenhuma possibilidade de passagem 
de uma para a outra. Assim, o aluno tinha o seu 
caminho educacional e profissional fixado, a partir 
do primeiro ano do curso imediatamente posterior 
ao primário, o que exigia uma tomada de decisão em 
idade precoce. Isso, entretanto, mudou com as 
novas Leis Orgânicas, protagonizadas pela Reforma 
Capanema (1942-1946), por meio das quais o ensino 
secundário foi reorganizado.  

Essa estrutura foi praticamente mantida 
quando, já na década de 1960, entrou em vigor a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(4.024/61). Já em 1971, foi editada a Lei 5.692 de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que trouxe 
nova estruturação ao ensino de primeiro e segundo 
graus; este último, com características notadamente 
profissionalizantes.  

A abordagem metodológica aqui adotada 
considera os aspectos do movimento que o 
identificam como um processo mais amplo, de 
âmbito mundial, de crescente valorização do ensino 
das ciências naturais e da matemática no período 
em que sucedeu a Segunda Guerra Mundial, cujo 
movimento da etnomatemática foi inserido, 
auferindo as suas especificidades relacionadas com a 
ação dos protagonistas e com a realidade brasileira.  

Vale acrescentar que o termo 
etnomatemática foi proposto por Ubiratan 
D'Ambrosio, em 1975, para descrever as práticas 
matemáticas de grupos culturais específicos 
(sistemas de símbolos e de medidas, organização 
espacial, técnicas de construção, métodos de 
cálculo, atividades cognitivas, resolução de 
problemas e qualquer outra ação que possa ser 
convertida em representações formais). Na origem, 
houve o inicio de uma visão historiográfica de 
culturas do passado;  todas portadoras de uma 
maneira peculiar de analisar e de quantificar, do 
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contrário, seria arrogância desconsiderá-las em prol 
da “matemática oficial”. 

 Neste trabalho, os processos para o 
desenvolvimento desta pesquisa foram estudados e 
analisados, tomando-se não só esse ponto de 
partida, mas também em conexão com a trajetória 
profissional, com a realidade, além da inserção do 
profissionalismo docente e da capacidade de 
mudança de concepção das professoras ruralistas, 
mediante à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional da época, prevalecendo a identidade de 
grupos e de que maneira cada uma dessas futuras 
educadoras veem os pressupostos 
etnomatemáticos, correlacionando-os, no ensino 
Normal Rural, com a pedagogia freiriana. 

A pesquisa, em questão, se justifica pelo 
dialogismo entre a busca da opção teórico-
metodológica das pesquisas em etnomatemática, 
fundamentadas na experiência etnográfica, e a 
percepção do “outro grupo”, do ângulo de sua 
lógica, procurando compreendê-las na sua própria 
racionalidade e termos. Este trabalho justifica-se 
também pela importância de fundamentar o ensino 
de matemática, uma vez que corrobora para a 
formação, neste caso, de professoras normalistas 
ruralistas. Tudo isso nos permite identificar “as 
diferenças” existentes na oferta dos espaços 
agrícolas, que tinham à disposição, na época 
investigada, o que nos permitiu uma ampla 
discussão acerca das contribuições significativas que 
trouxeram para o processo de ensino-aprendizagem 
da matemática da modalidade de formação em 
questão e para o desenvolvimento cognitivo do 
indivíduo.  

Em termos de ensino-aprendizagem, por sua 
vez, podemos afirmar que a etnomatemática sugere 
aos futuros profissionais da educação um “fazer 
emergir” modos diferentes de raciocinar, medir, 
contar, tirar conclusões dos educandos, assim como 
procurar entender como a cultura se desenvolve e 
potencializa as questões de aprendizagem. Na 
verdade, quando a preocupação de um estudo 
etnomatemático é a pedagogia da matemática, a 
atenção tem estado em torno de legitimar os 
saberes dos educandos nascidos de experiências 
construídas em seus próprios meios e estudar 
possibilidades de como lidar com as aprendizagens 
de fora da escola e na escola.  

 Para Freire (1993), apenas o homem, 
enquanto ser inconcluso, é capaz de superar as 
“situações limites” na sua relação com mundo. O 
“homem inconcluso”, portanto histórico, está 
inserido em uma “unidade de época” − um conjunto 
de ideias, concepções, esperanças, dúvidas, 
interação dialética com os contrários em busca da 
plenitude – que fornece temas a serem trabalhados 
em uma prática pedagógica alternativa à prática 
bancária. Os temas geradores não se encontram, 
senão nas relações “homem-mundo”, nas quais os 
homens se posicionam contraditoriamente: uns 
realizando tarefas a favor da manutenção, outros 
das mudanças. (p.86-94). Na mesma perspectiva de 
Freire, a partir de 1975, aflora no âmbito da 
educação, a abordagem etnomatemática proposta 

por D`Ambrosio, cujo espectro de investigação 
contempla, desde as pesquisas “sobre o saber e o 
fazer matemáticos” à luz da diversidade cultural até 
a proposição de práticas pedagógicas alternativas à 
educação tradicional.  

Nesse sentido, por considerar relevante o 
posicionamento da etnomatemática, a presente 
investigação teve, como um dos principais focos, 
questões relativas à prática escolar que envolveu 
aspectos culturais da vida dos estudantes 
consideradas como uma possibilidade no ensino de 
matemática na ENRJN.  

Entendendo aqui o conceito de cultura, 
conforme sugere D`Ambrosio como sendo “o 
conjunto de conhecimentos compartilhados e 
comportamentos compatibilizados” (2000, p.147) 
por um determinado grupo, cujos indivíduos usam as 
mesmas explicações e os mesmos instrumentos 
materiais e intelectuais cotidianamente.  

O processo de investigação envolveu 
levantamento documental oficial e privado e valeu-
se de biografias e autobiografias (que adquirem o 
caráter de documento e fonte de pesquisa histórica 
com a função de alimentar e ampliar 
permanentemente a área de pesquisa), bem como 
do acervo catalogado pelos pesquisadores, 
professores, estudantes e público em geral e 
depoimentos de ex-alunas e de ex-professoras. 
Quanto à natureza da investigação, foi valorizada a 
abordagem histórico-etnográfica, estrutural e crítica, 
precedida de uma ampla revisão bibliográfica sobre 
o tema que nos propomos a investigar. 

Dessa forma, a abordagem metodológica, do 
presente trabalho, foi baseada na pesquisa histórico-
bibliográfica, pois esta considera as influências 
socioeconômicas, políticas e históricas, além de 
sedimentar os saberes registrados no caderno em 
questão. Tudo isso será fonte inesgotável de outras 
pesquisas e fará com que os pesquisadores e 
estudiosos desse tema possam refletir mais 
profundamente sobre as mudanças históricas 
ocorridas na formação de professores e no ensino de 
Matemática. 

Por se tratar de um instrumento importante 
para a formação de professores normalistas 
ruralistas, a análise da história dessa referida escola 
torna-se um instrumento significativo, 
principalmente, para se compreender a história da 
ENRJN e a sua contribuição para o ensino de 
matemática na formação das professoras da 
primeira Escola Normal Rural do Brasil.  

Focalizamos o Curso Normal Rural e a sua 
organização curricular para a formação de 
professoras ruralistas, apresentando-as como corpus 
desta pesquisa, visando as preocupações 
educacionais no âmbito do ensino-aprendizagem. 
Assim, consideramos como fontes de pesquisas os 
documentos, que consideramos importantes na 
trajetória da ENRJN, que são: o jornal “O Lavrador” 
(1934-1974) e os “Anais da Semana Ruralista 
(1935)”. Além disso, utilizamos também fontes 
documentais obtidas na escola (impressos 
estudantis, livros de registros, depoimentos de ex-
alunas, ex-professoras dentre outros).   
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO COTIDIANO DA PRIMEIRA ESCOLA NORMAL RURAL DO BRASIL 

 

A atividade pedagógica direcionada ao meio 
rural é componente indispensável, posto que integra 
profundamente o discurso da ENRJN, por visar 
proporcionar às futuras professoras um 
comportamento que entusiasme outras gerações de 
lavradores.  Nesse sentido, o Regulamento da 
Instituição em seu Capítulo I afirma: 

 
d) Despertar, por meio do professor, nos futuros 
plantadores e criadores, e, ainda, nos atuais, a 
consciência do valor de sua classe que, organizada e 
liberta de toda influência dominadora estranha, deve 
colaborar, ao lado das demais, no engrandecimento e 
o governo do país (Anais da Semana Ruralista de 
Juazeiro, 1935, p. 150). 

 

Percebemos claramente o incentivo para 
que ocorra a conscientização dos agricultores e a sua 
importância para o engrandecimento do território 
brasileiro. Assim, de um lado é notável essa 
orientação oficial dada aos educandos, mas, de 
outro, como promover a libertação dos pequenos 
proprietários de terra que, não muito diferente da 
maioria dos que vivem no Ceará, eram dominados 
pelo poder dos coronéis? Seria a Escola Normal o 
local adequado para fomentar essas mudanças 
econômicas? Em relação às normalistas, dessa 
instituição de ensino, em sua maioria pertencente às 
famílias mais abastadas, tinham realmente interesse 
em colaborar para o fortalecimento do agricultor? 
Essas indagações nos fazem avançar para olhar o 
discurso ruralista para além das ideias pré-
estabelecidas pelos seus idealizadores e cabe-nos 
problematizar sobre outras compreensões desse 
tema. 

Para desenvolver a consciência agrícola 
exigida pela Instituição, era necessário colocar os 
educandos em contato com a realidade campesina. 
No entanto, foram utilizadas campanhas com o 
propósito de estimular as atividades agrícolas, como 
a “Campanha da Pequena Horta”, registrada na 
edição 102, do jornal de abril de 1953. 

 Dessa maneira, impõe-se como um dever a 
difusão e a propagação dos valores produzidos pela 
terra. Essa campanha também funciona como 
estratégia para aproximar a escola da família, já que 
as pequenas hortas deviam ser cultivadas na 
residência das normalistas. 

 Silva (2009) aponta que, na década de 1950, 
houve três relatórios de aulas práticas bastante 
esclarecedoras para a compreensão da dinâmica de 
funcionamento da Escola. O número 103, de 13 de 
junho de 1953, traz o texto de Aldenir Jerônimo de 
Almeida (série não identificada), narrando sua 
experiência. De acordo com a aluna, a aula acontece 
numa manhã chuvosa, e em companhia do professor 
Elias Rodrigues que não só explicou os efeitos da 

erosão na terra, bem como demonstrou, na prática, 
como se realiza o combate aos insetos. Esse 
momento de exercício do conhecimento ia além da 
prática, pois produzia reflexões para a formação das 
futuras professoras. 

 
Terminada a aula, voltamos para a classe com o 
espírito alegre, por termos recebido conhecimentos 
que nos iluminarão na nossa vida futura. Como 
pioneiras que somos do Ruralismo Nacional, 
encontramos nas aulas do campo o manancial para 
enriquecer a nossa inteligência, aprimorar o nosso 
caráter e formar nossa personalidade de professora 
normal. 

  

Portanto, argumenta, ainda que segundo 
esse relato, as aulas de campo assumiam a 
importância de formar a personalidade “ruralista” 
das alunas. No entanto, cabe questionarmos até que 
ponto essa “personalidade” não fora forjada, em 
razão de as normalistas não pertencerem, de fato, 
àquele mundo rural? Ainda de forma detalhada, o 
número 104 do jornal do dia 1º de maio de 1954, 
por meio do “Relatório do Clube Agrícola”, detalhava 
com mais precisão todas as atividades agrícolas 
realizadas em 1953. É descrito que no pomar foram 
plantadas várias árvores frutíferas, quais sejam: 15 
laranjeiras enxertadas, 24 parreiras, três bananeiras, 
quatro coqueiros-anões e 20 mamoeiros. Também 
na horta foram cultivadas diversas culturas, como 20 
canteiros de alface, 12 canteiros de coentro, 26 
canteiros de repolho, 10 canteiros de cenoura, três 
canteiros de ervilha, 90 pés de berinjela, 150 pés de 
pimentão, 214 pés de tomate, 104 pés de quiabo, 53 
pés de taioba. E estas plantações geravam algum 
retorno financeiro, tomando-se por base os valores 
em “cruzeiros”, por ser a moeda brasileira vigente 
na época desse relatório: Receita de Cr$ 4.830,00 
(quatro mil, oitocentos e trinta cruzeiros); despesas 
de Cr$ 3.971,00 (três mil, novecentos e setenta e um 
cruzeiros) e o saldo foi de Cr$ 859,00 (oitocentos e 
cinquenta e nove cruzeiros). 

 De maneira similar, a estudante do segundo 
ano normal Ivone Silva, também detalha em seu 
relato escrito sobre a sua experiência na primeira 
aula de “Atividades Rurais”. Tudo isso foi relatado no 
número 106, do dia 1º de maio de 1955: 

 
[...] Fomos ao almoxarifado para trocarmos de roupa, 
vestimos as jardineiras, calçamos os tamancos e 
colocamos na cabeça o chapeuzinho de palha com o 
nosso nome gravado, em letras bem legíveis. Ali 
mesmo foi dividida a classe em duas turmas. A 
primeira se destinaria a tomaria conta do asseio dos 
galinheiros. Executada a tarefa designada pela 
professora, iríamos buscar os aguadores para regar as 
pequeninas plantas, que trazem tantas riquezas aos 
nossos organismos. 
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 Como menciona a estudante, a exigência de 
se usar roupas características das pessoas do campo 
criava uma atmosfera, nas alunas, de inserção à 
lavoura. As tarefas de tomar conta de pocilgas e de 
limpar galinheiros, provavelmente, não agradava a 
todas, em razão de haver algumas expressões como 
“a sujeira do espaço e o mau cheiro do local”. Será 
que estas atividades faziam parte do dia a dia das 
moças de famílias remediadas? 

Baseados nestes relatos, percebemos que a 
ENRJN procurava conscientizar as suas alunas para 
que produzissem um discurso ruralista por meio da 
prática. Cabe aqui mais uma indagação, que 
insistimos após a leitura desses escritos: essas 
atividades executadas pelas normalistas, realmente, 
conseguiam constituir as características próprias da 
personalidade campesina? Nesse contexto, o 
Ruralismo Pedagógico era compreendido como o 
expoente de uma nova ordem econômica, tomando-
se por base as riquezas do campo. Estar em 
consonância com esse ambiente agrícola era uma 
“obrigação” que cominava para aqueles que “bem” 
interpretavam a importância do ruralismo. 

   Ao examinarmos os conteúdos executados 
pela ENRJN, isso permitiu-nos aproximar, 
expressivamente, de que maneira se constituía a 
proposta de formação das professoras dessa escola, 
pois esses conteúdos serviram para a construção do 
perfil arquitetado nos futuros docentes. A leitura do 
jornal escolar nos consentiu identificar temas 
relativos à vida do homem no campo, enfatizando o 
cultivo das plantações, a criação de animais e o 
reflorestamento.  

Nesse sentido, é possível afirmar a 
orientação propagada pela ENRJN, que prioriza a 
valorização do interesse dos alunos, na sociedade, 
preocupados com a formação de seus docentes. 
Assim, os métodos ativos são instrumentos que 
visam à estimulação do processo de ensino-
aprendizagem. A técnica de ensino da ENRJN era 
voltada à prática e ao experimento.  

Algumas indagações podem ser alçadas em 
relação a real participação das normalistas nas 
práticas agrícolas, pois, como dito anteriormente, a 
clientela dessa Instituição era composta por moças 
de famílias consideradas ricas em sua maioria. O 
registro de um relatório, no exemplar de “O 
Lavrador” de número 9, de 15 de novembro de 
1935, traz à tona uma prática agrícola, realizada 
durante a Semana Ruralista de 1935, por meio da 
qual podemos ter pistas que nos permitem analisar 
detalhes sobre esse assunto. 

 
Descrição do plantio do bosque Luiz de Queiroz – Ao 
romper do dia 26 de julho, linda e esplendida manhã 
de verão, efetuou-se o plantio do bosque Luiz de 
Queiroz, situado à Praça da Matriz dessa cidade... Em 
seguida fez-se a distribuição das plantas a todos os que 
estavam presentes. A mim coube uma mangueirinha. 
Em terreno adredemente preparado plantamos o 
nosso bosque, que será um privilégio e uma indelével 
recordação da Semana Ruralista.  

 

A partir dessa perspectiva de análise, o 
modo de examinar tais questões, designadas como 
“atividades práticas”, registradas no recorte do 
jornal escolar, indica-nos que a participação nas 
atividades, como no plantio do Bosque Luiz Queiroz, 
era desempenhada por “todos”. Nessa exibição 
organizada pela aluna Maria Martins Camelo, do 1º 
ano normal rural, há um registro, em forma de 
anotação, que os sujeitos presentes ganharam uma 
planta, e a própria autora do documento ficou 
encarregada de plantar uma “mangueirinha”, em um 
terreno que estava preparado para esse plantio. 

De acordo com Silva (2009, p. 55-56), “o 
termo ‘terreno adredemente preparado’ revela-nos 
que a terra utilizada para o plantio já estava de 
antemão pronta antes da chegada das alunas”. Isso 
nos faz refletir sobre quem realmente preparava e 
organizava os terrenos para as aulas de prática 
agrícola, já que as moças de famílias ricas, que 
frequentavam a Instituição não estavam 
acostumadas, em seus cotidianos, com aquele tipo 
de tarefas. Outra prática metodológica de ensino 
adotada era a “excursão" que, assim como as 
práticas agrícolas, tendiam a direcionar as alunas ao 
cerne do conhecimento, por meio do incentivo da 
participação ativa de cada uma delas. Tratava-se de 
uma prática auxiliar que contribuía para o 
aprendizado dos futuros educadores. 

Desse modo, de acordo com Silva (2009) 
essas excursões tinham por intenção aproximá-las 
de ambientes, onde pudessem observar, na prática, 
experiências que enriquecessem o aprendizado 
individual. As atividades realizadas pelas alunas, 
quando em visitas a outros espaços fora da escola, 
proporcionavam-lhes a oportunidade de observar os 
acontecimentos próprios da vida no campo, bem 
como a prática da produção de rapaduras, por 
exemplo, além de oportunizar o desenvolvimento de 
habilidades e de conhecimentos com as tarefas de 
extinção de formigueiros. Tudo isso, contribuía para 
que as estudantes também tivessem a oportunidade 
de apreender, na prática, os conhecimentos 
regulados ao campo e de conhecer mais 
profundamente a aplicabilidade do pensamento 
escolanovista, de maneira a favorecer outros 
métodos de ensino-aprendizagem: 

Assim, por exemplo, os alunos que desenvolvem um 
projeto de excursão ao campo a fim de colecionar 
objetos naturais, preparam mentalmente a excursão, 
levam-na a efeito, observam a natureza, examinam e 
classificam suas coleções, discutem, escrevem, em 
resumo, trabalham e “aprendem com o corpo e com o 
espírito”. (AGUAYO, 1970, p. 62)   

Tal afirmação de Aguayo (1970, p.62) 
confirma a importância das “excursões”, uma vez 
que o campo passa a ser um ambiente favorável 
para o aprendizado, cujas normalistas poderiam 
usufruir de benesses entre “o corpo e o espírito” e 
adquirir mais conhecimento.  

 Ressaltamos que, segundo Schwartzman 
(2000, p.128), o ministro da educação Gustavo 
Capanema era favorável a uma educação 
diferenciada para os homens e mulheres, tanto que, 
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em 1939, sugeriu um Estatuto que difundia estas 
ideias. 

 
[...] Devem ser os homens educados de modo a 
que se tornem plenamente aptos para a 
responsabilidade de chefes de família. Às 
mulheres será dada uma educação que as torne 
afeiçoadas ao casamento, desejosas da 
maternidade, competentes para a criação dos 

filhos e capazes da administração da casa 
(Estatuto da Família – Art. 13). 

 

 Prossegue o autor (p. 127), que este Estatuto 
sofreu muitas críticas e, em razão disso, não foi 
promulgado. Embora não tivesse a sua aprovação, 
prevaleceram, no Estatuto da Família, as ideias de 
educar a mulher para o lar e à família, as quais 
permaneceram estáveis no Governo Getulista.  

_____________________________________________________________________________________________ 

O PROGRAMA DE MATEMÁTICA DA PRIMEIRA ESCOLA NORMAL RURAL DO BRASIL 

         Segundo o manual de programas do Curso Normal Rural, referente à aritmética, álgebra e geometria, todos 
os pontos do programa deveriam ser praticados e baseados, especificamente, nos cálculos agrícolas, domésticos e 
comerciais, pois os educandos tinham que aprender fazendo.  

Entretanto, o currículo da ENRJN que o Estado implantou, não proporcionou a ideia exata das 
preocupações metodológicas com que se determinava o conteúdo das atividades docentes e discentes. Para isso, 
é interessante transcrever o programa das séries em que eram ministrados os conteúdos matemáticos, conforme 
prescrição.  Na tabela a seguir, há uma sequência numérica denominada por “ponto” e os respectivos conteúdos 
a serem desenvolvidos em cada uma das frentes da área maior que é a Matemática: 

 

 

Quadro 01: Programa do 1º ano Normal 

 

Fonte: Escola Normal Rural de Juazeiro – Programas (pp. 25 - 29).     
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Quadro 02: Programa do 2º ano Normal 

       

               Fonte: Escola Normal Rural de Juazeiro – Programas (pp.16- 21). 

___________________________________________________________________     

 Quadro 03: Programa do 1º ano Complementar 

      

               Fonte: Escola Normal Rural de Juazeiro – Programas (pp. 40-45). 
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Quadro 04: Programa do 2º ano Complementar 

 Ponto                                          Desenho 

1º Esboço de figuras, observando-se as linhas sinuosas e mistas 

2º Esquemas de várias atitudes determinadas por ângulos 

3º Linhas relativas, paralelas, convergentes, divergentes 

4º As figuras: observações das cores e das formas 

5º As dimensões. Perspectivas 

               Fonte: Escola Normal Rural de Juazeiro – Programas (p.38). 

 

Diante desses quadros da programação de 
Matemática adotados pela ENRJN, surgiram novos 
questionamentos: Será que todos os pontos do 
programa eram ministrados/discutidos em sala de 
aula? Seriam aplicados todos os conteúdos nos 
cálculos agrícolas, domésticos e comerciais como 
determinava o manual dos Programas? O “aprender 
fazendo” não era mais recomendação do que 
prática?     

Quanto ao currículo propriamente dito, a 
escola se ampliava, ou seja,  três anos de Curso 
Normal Rural (em que no primeiro e segundo ano 
ensinava-se aritmética, álgebra e desenho) e nos 
dois anos de Curso Complementar (aprendia-se no 
primeiro ano também aritmética, álgebra e 
geometria e no segundo apenas desenho). O 
conteúdo programático desse currículo começava 
pelo ensino de leitura e de escrita de problemas 
matemáticos e de cálculo, como centro principal das 
atividades docentes e discentes dos dois primeiros 
anos do Curso Normal, admitindo-se que, ao fim do 
primeiro ano, o discente já fosse capaz de elaborar 
problemas, de formular sentenças, escrevendo-os 
corretamente, e de fazer as quatro operações 
aritméticas, um pouco mais complexas.  

No segundo ano, o desenvolvimento de 
composições escritas de situações-problemas 
tornava-se frequente, surgiam os problemas sobre 
as quatro operações, começava-se o estudo de 
frações ordinárias e decimais e chegava-se até o 
sistema métrico, ao passo que o aluno se iniciava na 
interpretação e compreensão desde que contivesse 
histórias da matemática de sentido completo.  

E assim, consequentemente, ampliavam-se 
os conhecimentos dos sistemas de medidas e de 
cálculo fracionário; complicavam-se os problemas 
propostos aos alunos e se introduziam os 
complicados “carroções” ou polinômios aritméticos. 
As composições escritas procuravam fugir ao estilo 
descritivo, para terem aspecto narrativo e 
imaginativo, chegando-se à elaboração de 
problemas matemáticos mais complexos, conforme 
problemas encontrados no caderno de matemática 

do segundo ano normal da ex-aluna Assunção 
Gonçalves. 

Os cálculos de aritmética começavam pela 
regra de três simples e composta e iam até o cálculo 
de juros, o de ligas e misturas, além dos de lucros e 
perdas em sociedades mercantis; faziam-se 
reproduções e elaborações de problemas 
envolvendo esses conteúdos.  A modelagem e o 
desenho seriam utilizados em instrumentos de 
expressão, no ensino das várias disciplinas. As 
noções geométricas deveriam ser induzidas e 
deduzidas nas realizações de problemas, pelos 
trabalhos de campo, cartonagem, modelagem.  

No curso Complementar, as alunas eram 
iniciadas em álgebra e em geometria. O desenho de 
modelos (vasos, copos, moringas, xícaras, flores, 
ramos etc.), de linhas de corpos geométricos, de 
mapas e plantas, ocupava pequena fração dos 
horários semanais, bem como os trabalhos manuais 
como recorte, montagem em cartolina. Havia 
também a confecção de mosaicos de quadrados ou 
triângulos, em papel colorido, a partir de modelos ou 
de palestras com os alunos sobre os jardins, hortas, 
pomar, modelagem em barro e areia, trabalhos de 
agulhas etc. 

Segundo Castelo (1951, p. 78), as chamadas 
“palestras com as alunas” tinham por fim levá-las a 
observar e a elaborar o pensamento. Até onde isso 
era conseguido, não se pode bem precisar. Continua 
Castelo, 

 

[...] o ensino deveria ser dado pelo método 
intuitivo, recorrendo-se à observação direta 
da natureza, na escola ou em excursões, e às 
projeções fixas e cinematográficas. Os livros 
só poderiam ser utilizados como meio de 
consulta e referência, a fim de o estudante 
fixar, completar e sistematizar, sob a 
orientação do mestre, os seus 
conhecimentos... (ibidem, p. 80). 
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Raimunda Paiva Teixeira, conhecida como 
“Dona Mundinha Paiva” (ex-aluna e ex-professora de 
português da ENRJN), em depoimento nos afirma: 

 

[...] Tenho, porém, lembrança bem viva de meus 
anos de escola rural, de 1938 a 1940 que muitas 
vezes, as ditas palestras eram sumariamente 
substituídas por um sistema de perguntas e 
respostas que o professor propunha oralmente 
aos alunos, repetindo-as fazendo os alunos 
repetirem, até que tudo estivesse bem aninhado 
na cabeça. Por fim, depois de alguns meses, nós, 
já habituados ao sistema, nos tornávamos 
capazes da palestras formal, dirigida pelo 
professor, de modo que se reduziam as 
repetições e simplificava o processo inicial de 
propor as perguntas e respostas. 

 

Nesse sentido, os métodos eram 
fundamentais, porque seriam principalmente os 
meios de se obedecer às leis e aos princípios. Assim, 
o método em si não tinha quase nenhuma 
relevância; posto que o que valia era o modo ativo 
de sua aplicação. 

Acreditamos que o currículo previsto era 
excessivo para uma escola de apenas três anos.  De 
um lado, a organização dos programas escolares se 
constitui em uma das tarefas mais complexas de 
uma administração escolar. Por um lado, o programa 
escolar deve ser o intermediário entre a escola e a 
sociedade. Para isso, a escola é a agência de 
educação por meio da qual a sociedade prepara os 
seus novos membros para a participação plena em 
sua vida;  ela, a escola, deve, por meio do programa 
escolar, refletir a sociedade.  

Sousa (1950, p. 120) afirma que “o programa 
escolar deve, não somente adaptar-se ao meio 
social, mas refleti-lo na escola. Esse primeiro 
problema de um programa escolar verdadeiramente 
ajustado às condições da sociedade”.  Entendemos, 
então, que o programa escolar deve, não somente 
adaptar-se ao meio social, mas refleti-lo na escola. 

Partindo-se desse pressuposto, ter-se-á uma 
visão geral do que fora o complexo currículo escolar 
normal de então. E ele só foi realizável, desde que os 
métodos intuitivos fossem aplicados, ou em outras 
palavras, que partisse do já conhecido, do mais 
próximo, simples e fácil para o não conhecido ainda, 
para o mais distante, complexo e difícil. Em razão 
disso, geralmente, o ensino de aritmética ocupava os 
primeiros 90 minutos do dia escolar. 

O exame dos programas, que a ENRJN 
adotava, assumia então aspecto cíclico, não no 
conjunto e na inter-relação dos conteúdos escolares, 
mas dentro de cada um deles. No sistema cíclico que 
tem por base partir do já conhecido para o que deve 
ser aprendido, o ensino de uma matéria escolar, 
feito de tal forma que, em grau imediatamente 
posterior, os alunos pudessem recorrer ao ensinado 
no grau antecedente, mas ampliando-se os 
conhecimentos e, assim, em períodos sucessivos, 
aprofundamento o que já se havia aprendido em 
graus anteriores. Tal processo de organização 

curricular parece ter caráter enciclopédico do 
ensino, com base no princípio de desenvolvimento 
de todas as potencialidades do indivíduo (evita-se, 
então, falar em faculdades psíquicas, com receio de 
contágio dos velhos princípios aristotélicos 
tomísticos) e, também, com base no princípio de que 
o indivíduo deve aprender a bem situar-se em face 
da vida natural, da vida civil e cultural. Tal 
enciclopedismo, bem documentado nos exemplos 
que transcrevemos, obrigava a abranger um número 
excessivo de conteúdos, dos quais era preciso dar 
noções aos educandos nos dois graus de ensino. 

Não obstante, porém, esse caráter cíclico e 
enciclopedista do currículo, a ENRJN dava maior 
ênfase ao ensino da linguagem escrita e falada e da 
Matemática em relação às demais matérias. 
Segundo o que consta no Manual dos Programas1 
(1944, p. 46) da ENRJN, esses programas receberam 
as assinaturas somente de uma comissão de 
professores, da escola pesquisada, nomeados pelo 
Governo do Estado. Em relação ao programa de 
Matemática, a responsável foi à professora Elza de 
Figueiredo Alencar. 

Procura-se dar à matéria caráter 
instrumental que, manifestamente, fora associada às 
demais atividades escolares. Nessas condições, os 
objetivos do ensino da Matemática na ENRJN são 
definidos nos seguintes termos: 

O objetivo geral do ensino de Matemática no 
Curso Normal Rural é dotar o educando de 
um instrumento para resolver e aplicar, da 
melhor maneira, as situações da vida 
relacionadas com as questões de quantidade 
e de número (aritmética), expressões 
(álgebra) e de forma, extensão e posição 
(geometria). 

São objetivos específicos: 

1) proporcionar ao educando conhecimentos 
de números e suas combinações, das formas 
dos corpos e das propriedades principais 
relativas a linhas, superfícies e volumes, das 
medidas de uso comum e das aplicações 
gerais da aritmética, álgebra e geometria 
como instrumentos de solução dos problemas 
diários da vida; 

2)  habituar à análise desses problemas; 

3) formar, por meio do estudo da matéria, 
certos hábitos fundamentais para vivência do 
homem no campo; 

4) familiarizar o estudante com a vida e as 
instituições econômicas da sociedade – 
comércio (compra e venda), sociedades por 
ações, bancos, salários, etc.”(ibidem, p. 48). 

 

Na questão dos problemas a serem 
resolvidos na ENRJN, a comissão parece fugir ao 
formalismo clássico dos problemas estereotipados, 
no qual o educando é treinado no manejo de certos 
mecanismos, muitas vezes, com pouca compreensão 
das relações matemáticas envolvidas.  

                                                           
1
 Escola Normal Rural de Juazeiro. PROGRAMAS – Tipografia 

Minerva – Assis Bezerra & Cia. Fortaleza – CE: 1944. 
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No que diz respeito aos limites da 
responsabilidade do professor, em relação à  
interpretação do currículo, que afirma ser este 
último de “pouca eficiência”, induz-nos a tecer 
críticas a esse profissional que, geralmente, 
percebemos, por parte deles, certa repetição do que 
já foi feito e certa resistência a mudanças. Mas terá 
o professor sido preparado para outro tipo de escola 
ou outro tipo de atividade docente? Tal hipótese é 
improvável, porque, ao longo do desenvolvimento 
da nossa pesquisa, conhecemos o mecanismo 
curricular de algumas escolas normais. Em geral, elas 
habituavam os candidatos ao magistério primário, a 
uma vida de rotina e de atividades mentais passivas. 
Embora, na ENRJN, a experimentação/prática e 
teórica estavam geralmente presentes nas 
atividades estudantis. Como afirma Raimunda em 
seu depoimento: 

 

[...] Na medida do possível, nós enquanto alunas 
da Normal Rural faríamos aplicação prática do 
que era ministrado em sala de aula, 
especificamente quando tratava da disciplina de 
Ciências e Matemática, assim como tínhamos 
que escrever sobre as atividades realizadas na 
“Fazenda Modelo”, que era o nosso campo de 
experimentação [...] 

 

A aluna Raimunda enuncia outro exemplo da 
Matemática aplicada à construção de canteiros para 
plantação de coentro assim como no estudo do solo 
na aula de Ciências.  

 

[...] O professor Vicente Xavier, que dava aula de 
Matemática, era engenheiro de formação. Ele, ao 
ministrar a aula sobre área na sala de aula e 
sabatinar os alunos sobre os problemas que 
havia passado para nós, dizia que íamos para o 
campo de experimentação fazer a construção dos 
canteiros para plantação de coentro e que 
iríamos aplicar os nossos conhecimentos sobre o 
conceito de área. Chegando à fazenda, que ficava 
do outro lado da rua da escola, fomos escolher o 
local, fazer as medições com a trena; os canteiros 
tinham forma de um retângulo, levantamos as 
medidas e fizemos os cálculos daquela área para 
saber quantas covas de coentro era possível 
plantar. O professor era rigoroso e chamava a 
nossa atenção se o cálculo ficasse errado. Os 
objetivos dessas aulas eram para termos o 
contato com algo que ele dizia que era a matéria 
prima para ensinar as crianças de comunidades 
rurais, ao mesmo tempo em que cavamos a terra 
do canteiro ele explicava sobre o solo.     

 

É possível perceber, nesse depoimento, a 
oportunidade dada aos alunos de experimentar e 
verificar na prática os assuntos discutidos na sala de 
aula de matemática. Ao nos depararmos com este 
momento pedagógico, surgem questões como: Será 
que eram dadas oportunidades às alunas para 
aplicar os assuntos estudados nas aulas de 
matemática no contexto agrícola? Será que os 
professores davam sentido e importância àquilo que 
as alunas buscavam compreender e transmitir?  

Diante do relato dessa aluna, acreditamos, todavia, 
que esse professor provavelmente entendeu e 
soube aproveitar o espaço que a escola oferecia 
para que os alunos pudessem relacionar o conteúdo 
ensinado em sala de aula com a sua aplicação 
prática. 

 Vale ressaltar que o currículo deve ser 
concebido em termos de uma sucessão de 
experiências e iniciativas que têm semelhança com a 
vida real para o educando (não apenas para o 
professor) e, portanto, é impossível formular um 
esquema de assimilação prévia e completa. Para ser 
verdadeiramente funcional para o educando, o 
processo de assimilação dever ser o próprio 
educando. No que tange aos programas, Sousa 
(1950) afirma que, 

 

não se pode negar que é necessário que o 
professor disponha, em cada estágio de seu 
trabalho docente, um resumo das atitudes gerais, 
das mais finas apreciações, dos conceitos 
importantes, dos sentidos ou ideias e das 
generalizações que devem resultar como parte 
significativa da instrução que ministra (p. 87). 

 

Entendemos, então, que as soluções de 
momento não as excluem, o que, aliás, é desejável, 
pois o professor deve estar preparado para sempre 
ter de explorar novas situações e de resolver 
problemas imprevisíveis. Para Sousa (1950), 

 

na adaptação do currículo geral às condições 
locais da escola, certamente hão de surgir 
experiências necessárias, embora suplementares 
que, até certo ponto, podem ser planejadas 
previamente, mas que, talvez, só o possam à 
medida que se dispuser de material e meios 
adequados, o que em grande parte depende da 
diligência e capacidade do professor. Por outro 
lado, a parte do currículo que representa 
situações quotidianas de vida ou interesse de 
que surjam necessidades especificas e imediatas 
as dos educandos não podem ser prevista e, 
portanto, planejada; deverá ser realizada – e só 
assim o pode ser conforme a ocasião, dia a dia 
(ibidem, p. 88). 

 

Desse modo, podemos dizer que o currículo 
e os programas não podem ser construídos de forma 
inflexível, detendo-se às minúcias e ao rigor de fins e 
meios, uma vez que cada realidade tem suas 
peculiaridades; logo, é praticamente impossível 
engessar as diversas maneiras de ensinar. 
Determinados por especialistas competentes, 
mediante processos experimentais, quando ainda no 
papel, o currículo e os programas impingem um 
roteiro e um plano de trabalho, cuja vitalização 
compete ao professor. Das considerações acima, 
conclui-se que o currículo escolar não pode ser algo 
fixo e imutável, mas em contínua revisão, mediante 
estudos seguidos e correlacionados do assunto. 

 É válido retomar ainda à ENRJN, e analisar o 
que prescrevia o programa de Matemática, 1944,  
em relação à questão dos problemas aritméticos. 
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As condições dos problemas devem ser 
propostas de acordo com ocupações e interesses 
da classe, especificamente as práticas agrícolas 
de modo que os alunos, sentindo a necessidade 
de resolvê-los, se apliquem à solução, movidos 
por verdadeiros interesses. Assim as contas que o 
aluno faz para casa, no mercado, na feira, nas 
lojas, no armazém; os trabalhos escolares, os 
movimentos de cooperativas, jogos, esportes, 
excursões; a saúde da criança e de pessoas da 
família, as condições de saúde da comunidade, 
incluindo serviços da Saúde Pública, despesas 
com receitas, dietas, remédios, etc., fatos 
diversos que a criança presencia – tudo isto 
constitui assunto para problemas (ibidem, p. 51). 

 

 Para fundamentar ainda mais esse tema, 
devemos observar as quatro características de um 
problema proposto aos alunos: 

a) ser da vida real; 

b) representar situações familiares para o 
aluno, isto é, que ele possa apreciar a 
compreender no âmbito de suas 
observações e conhecimentos; 

c) ser variado em relação aos outros, isto é, 
conter matéria diferente, no todo ou em 
parte, dos outros problemas resolvidos; 

d)  ser simples e claramente enunciado, isto, é, 
sem obscuridade de linguagem ou 
complexidade de termos técnicos (ibidem, p. 
52). 

 

Além disso, em relação à questão dos 
métodos, o programa de Matemática, elaborado 
pela ENRJN, parece demonstrar ser liberal, não 
pretendendo a demarcação de uma única, retilínea e 
imutável orientação. Daí, a riqueza de sugestões que 
oferece à multiplicidade de recursos, que põe ao 
alcance do professor etc.  Isso significa que não fixa 
regras minuciosas, passos formais definidos e 
sucessão rígida de pontos. Sugere que tudo 
dependerá do ambiente escolar, dos estudantes, das 
oportunidades que se ofereçam, das possibilidades 
do professor. Diante do exposto, Raimunda Paiva 
lembra em depoimento: 

 

[...] quando era aluna na Escola Normal Rural, as 
aulas de Matemática tinham conotação 
diversificada, o aluno poderia criar/elaborar 
problemas diversificados como forma de 
treinamento para resolver e apresentar ao 
professor para que o mesmo pudesse verificar e 
orientar quanto à linguagem destinada a um 
determinado enfoque, sendo que o enfoque 
maior era voltado à linguagem do agricultor.  

 

E continua, 

[...] tínhamos que elaborar resolver e apresentar 
os problemas em forma de seminários, éramos 
sabatinadas pelo professor com intuito de fazer 
alterações para que a linguagem ficasse mais 

fácil, caso fôssemos lecionar numa classe do 
primário, pois era para isso que estávamos nos 
preparando [...] 

Vicentina Tavares Noca Lima, conhecida 
como professora Tena (ex-aluna formada na última 
turma de professoras que se formou em 
08/12/1973) na ENRJN e também atuou como 
professora naquele estabelecimento nos afirma em 
depoimento que: 

 
[...] A educação foi uma das profissões que segui 
porque sentia que era minha vocação. Há! Tive 
duas professoras de matemática na escola dona 
Quininha, a "bam-bam" em matemática e 
também dona Letícia Amaral que em matemática 
ela era forte... A Escola Normal Rural de Juazeiro 
foi à primeira do Brasil. Além do primário ela 
oferecia o curso profissionalizante. Quando você 
terminava tinha direito ao diploma de professora 
para dar aula até a 6ª série do ginásio. Quando 
eu terminei o normal em 1973 fui procurar um 
emprego e consegui. E foi já ganhando o 
dinheirinho com o meu diploma normalista que 
eu paguei minha faculdade de História. No 
período que fiz a faculdade eu já lecionava.  

 

Vicentina continua falando como era a 
metodologia de ensino das aulas de matemática e 
como era realizado o estágio:   

 
[...] nas aulas de matemática a metodologia de ensino 
era aquela do quadro-negro escrevendo com giz, ali a 
professora passava passo a passo, repetia várias vezes, 
sabatinando várias vezes as alunas para ver quem não 
estava entendendo e eu era muita encabulada, mas 
ela insistia várias vezes perguntando: Tena, me diga 
como foi que eu consegui esse número aqui? E eu dizia 
valha-me! Mais eu tinha que responder por que dona 
Quininha era demais, era disciplinada, ela amava o que 
fazia, ela não enrolava, ela me passava um amor pela 
educação , um amor pela profissão que ela tinha que 
eu me espelhava nela e eu dizia que queria ser uma 
professora igual à dona Quininha. A gente aprendia 
com o método que ela ensinava.  

O estágio era feito na escola modelo, anexa à escola 
normal por um período de seis meses. Na escola-
modelo, funcionava o jardim I, II, e III tinha o primário 
(1º, 2º, 3º e 4º ano) e depois a admissão (5ª série); 
depois ia para 6ª série que já era o começo do ginásio. 
No estágio vinha: Observação (dois meses) – 
observava-se os alunos, como o professor agia e os 
métodos de ensino. Participação (dois meses) – 
ajudávamos a professora nas atividades do colégio, 
ficávamos sempre de duas na sala para estagiar.  Os 
outros dois meses eram de regência. Ali só a 
professoranda e o aluno, pronto!  Era para reger a sala 
e mostrar que tinha vocação. Até o estágio era 
rigoroso. A professora desses alunos ficava a nos 
observar porque ela ia dar nota como professora. Ela 
era quem ia dizer à Antelvia, que era a professora de 
didática, a nota que cada professoranda tinha.  

 

Vicentina também comenta sobre o 
momento em que as alunas iam ao campo, ou seja, à 
“Fazenda Modelo” realizar as atividades práticas: 

 
[...] na ‘Fazenda-Modelo’ existia todo tipo de 
frutas, todos os tipos e verduras da época. Tinha 
todo tipo de batata, tanto a inglesa como a doce, 
mamão, cebola verde, branca, roxa, melão, 
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abacaxi. Na Normal Rural, nós aprendemos a 
plantar todo tipo de plantas, a tratar, cuidar e 
colher. Tinha chiqueiros de porco e de galinha. 
Tinha o curral das vacas e nós tirávamos leite de 
manhãzinha. A professora Zuleica Soares 
ensinava essas técnicas para nós...”. 

 

E continua,  

 
[...] Olhe! Havia discussão em sala de aula do que 
nós aprendíamos nas aulas de matemática para 
que a gente pudesse estabelecer relações com o 
que era ensinado... Tudo tinha matemática, dona 
Zuleide explicava para gente sobre a contagem 
do tempo, porque era importante para a 
produção de cada tipo de alimento, verdura, 
então tudo aí já entrava a matemática, as horas 
de aguar, o tempo do sol, quando plantava não 
podia ser na hora do sol quente, tinha que cobrir 
com folha de coqueiro, hoje tipo estufa que os 
índios fazem, abafávamos com as palmas do 
coqueiro das palmeiras e tinha determinado 
tempo para não levar nem muito sol e nem muita 
água. Tinha a medida da quantidade da água (um 
aguador cheio). Se não desse para carregar o 
balde cheio d’água levasse de duas vezes. Em 
Matemática: as medidas dos canteiros, a 
quantidade de sementes a ser plantada, quanto 
tempo para fazer a colheita, quantidade da água, 
a altura das palhas para fazer a estufa, quantas 
mudas de plantas compunha um cento, meio 
cento, estudo das proporções. Na construção dos 
canteiros, discutíamos alguns conceitos de 
geometria. Você ver, hoje em dia, é que eu digo: 
por isso que eu aprendi matemática porque eu 
aprendi fazendo...”. 

Como por exemplo: se o balde fosse pesado, 
levamos com água pela metade. Era obrigado 
saber disso porque nós tínhamos que transmitir 
também para as crianças porque íamos ensiná-
las, precisaríamos passar essa cultura para as 
crianças, ainda hoje a gente ver como a 
matemática está no campo. Em tudo isso a 
matemática entrava. Entrava todas as matérias 
no campo. Em Ciências: quando vai chover, 
quando está relampejando e por quê? quando 
estava ventando muito, estudávamos os tipos de 
solos, o tempo seco/úmido. Em Português: 
entravam as palavras, como por exemplo, numa 
região, uma fruta poderia ser chamada de 
tangerina em outra era chamada de mexerica, 
tínhamos que fazer redação e relatórios. Em 
Geografia, estudamos a direção do vento [...]  

 

Diante dos depoimentos, percebemos a 
preocupação por parte do professor para com as 
alunas, de maneira que pudessem exercitar o que 
fariam na prática em suas aulas de Matemática, 
enquanto futuras professoras.  Ressaltamos também 
que a organização das atividades curriculares e a sua 
programação devem ser locais, adequadas à 
realidade de cada região de maneira a integrar-se 
com o ambiente social. 

 Portanto, podemos dizer que a instituição 
escolar, desta pesquisa, foi organizada em sua 
estrutura administrativa e curricular visando à 
formação de professoras primárias, responsáveis 
pela educação de crianças. Aos mestres desta 
instituição, cabia formar moral e culturalmente, 
além de transmitir bons hábitos e de transmitir 
conhecimentos necessários à inserção dos futuros 

profissionais em uma sociedade moderna e em 
constante evolução. Para isso, buscaram 
instrumentalizar as normalistas/ruralistas por meio 
de conhecimentos teóricos e práticos. 

Os documentos analisados demonstraram 
uma preocupação em oferecer àquelas futuras 
professoras primárias um ensino enciclopédico, 
veiculador de informação científica, um ensino 
moral e cívico e pertinente ao ideário republicano, 
desenvolvendo-os intelectual e moralmente.  

De acordo com Oliveira (1984, p. 123), todo 
esse conjunto de conhecimentos e de atitudes era 
transmitido por meio do “método ativo”, mas que 
não se efetivou plenamente por causa da falta de 
recursos financeiros para a aquisição de materiais 
pedagógicos e, também, pela falta de docentes 
habilitados no conhecimento didático-metodológico, 
dificultando a divulgação dessa metodologia. 

Apesar de todas as dificuldades, podemos 
afirmar ser indiscutível a relevância dessa instituição 
para a educação do Estado do Ceará, pois foi a 
responsável por habilitar profissionais para a carreira 
do magistério primário rural com um referencial 
científico e pedagógico, senão acentuado pela 
república, mas, certamente, pela associação com o 
curso Normal Pedagógico Comum que marcou a sua 
trajetória até o momento final desse processo. 

 A história da preparação das professoras, em 
Juazeiro, e a consequente profissionalização de cada 
uma delas, estão imersas em um conjunto de ideias 
sobre a educação e suas possibilidades. Tais ideias 
expressas nas leis justificadas nos relatórios dos 
inspetores e, principalmente, nos registros deixados 
pelos próprios professores, possibilitaram a 
compreensão mais aproximada das reais condições 
escolares daquela época, uma vez que estes últimos 
estavam diretamente vinculados às questões que 
perpassavam sua prática cotidiana. 

 Os documentos que fizeram parte do corpus 
desta pesquisa são fontes inesgotáveis que 
permitiram a análise, as discussões e as reflexões 
sobre essa instituição, sobre a qual recaíram as 
esperanças de melhoria do nível de ensino e de 
aprimoramento da educação em Juazeiro. Nesse 
conjunto documental, consideram-se, além das leis e 
dos relatórios, as propostas de reformas da Escola 
Normal e algumas obras escritas por aqueles que 
pensaram na formação do docente e propuseram as 
políticas públicas. 

 Tais fontes documentais não são aqui 
tomadas como única possibilidade de conhecimento 
da história, mas sim como marco inicial não só de 
nossa reflexão sobre a formação das professoras, 
bem como a ampliação de uma conjuntura histórico-
social e político-econômica.   

As leis, os relatórios e os demais 
documentos aqui considerados representam 
“vestígios” que possibilitam perceber as concepções 
sobre a educação e o modo como deveriam ser 
preparadas as professoras, bem como a função que 
lhes era atribuída pelo Estado. Constituem-se ainda 
em um conjunto de ideias e ações determinadas e 
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aceitas oficialmente como passíveis de aplicação em 
determinado momento e em determinada realidade. 

Os documentos aqui escolhidos para a 
constituição da nossa pesquisa – fragmentos do 
jornal “o Lavrador” e depoimentos das ex-
normalistas - embora não retratem por si a história 
da formação das professoras na ENRJN, respondem, 
quando estudados, a questões do tipo: Como foi 
organizado o curso? Por que há necessidade de 
fundar uma Escola Normal Rural?  Qual a função que 
se esperava da professora? Na verdade, as respostas 
a essas perguntas somente vão sendo construídas 
quando as leis, os relatórios e os demais 
documentos são estudados considerando-se o 
contexto no qual foram produzidos. 

As evidências emergentes desse estudo, de 
forma mais detalhada, sobre esses documentos nos 
levaram à percepção/constituição de que a 
formação das professoras da Normal Rural girava em 
torno de dois eixos temáticos: um deles de ordem 
político, no sentido de coletividade, busca do bem 
comum; o outro, referente ao caminho tomado para 
o ensino da matemática –, enfatizando-se a 
relevância de suas aplicações aos conteúdos 
matemáticos no contexto educativo.  

 Vale ressaltar, também, que fragmentos de 
informações extraídas das obras de referências e de 
notícias de jornais, especificamente, o jornal “O 
Lavrador”, fornecem-nos pistas para a compreensão 
da trajetória da ENRJN, que possibilitaram o 
entrecruzamento de informações e o acesso aos 
discursos produzidos acerca da formação de 
professoras ruralistas. Por sua vez, facilitaram a 
visualização dos movimentos iniciais de 
construção/constituição de representações sobre a 
necessidade de destinação de espaço específico para 
a formação de docentes.  

A leitura desse conjunto documental 
permitiu-nos sinalizar à aproximação teórica do 
pensamento escolanovista e do ruralismo 
pedagógico como suportes do fazer educativo da 
ENRJN. O exame das fontes utilizadas mostra que a 
regulação do magistério, no período em análise, não 
fomentou o reconhecimento do professor como 
alguém com capacidade técnica e política, frente aos 
desafios do ofício. Normatizar a profissão de 
professor, no que tange à concepção de uma 
realidade brasileira, pareceu-nos pródigo o período 
em estudo, no entanto, ainda, não foi suficiente para 
assegurar a esse profissional o estatuto a que 
merece.  

Esse olhar para o passado é indispensável, 
não obstante ao refutamento de políticas de reforço 
e de aceleração do processo de formação docente, 
além da intensificação do trabalho, na 
contemporaneidade. São marcas históricas que 
tendem a se manter, embora matizadas com novas 
roupagens. As análises revelam as práticas 
constitutivas da “profissão professor” em Juazeiro e 
nos dão pistas de uma escola de formação de 

professoras ruralistas que se constituiu como espaço 
de exercício de práticas no meio rural. 

Naturalmente, os formadores, desse grupo 
de professoras, deveriam estar inclinados a prepará-
las para uma interface pela vida rural, atuando como 
facilitadores de noções e de práticas modernas de 
agricultura, saneamento, higiene, pecuária nas 
comunidades interioranas. Por isso, toda formação 
de cada uma delas perpassava por escolas 
especialmente criadas com esses objetivos: as 
Escolas Normais Rurais, nas quais os conteúdos 
programáticos estavam muito vinculados às lides 
agrícolas, ao manejo de máquinas e de adubos, ao 
tratamento de picadas de insetos e de cobras. Dessa 
forma, todos os futuros docentes estariam aptos a 
levar para as comunidades métodos modernos de 
tratamento da terra e dos animais, além de obterem 
instruções que vinculariam conhecimentos à 
aplicação prática na vida rural, sertaneja ou 
litorânea. Portanto, sem esse preparo especial, as 
professoras rurais, provavelmente, não 
identificariam, nem conseguiriam elaborar 
alternativas que solucionassem possíveis problemas 
naquele contexto rural e se tornariam mera 
transmissoras de saberes, de extrema importância 
como: a leitura, a escrita e as atividades com 
números, mas não desenvolveriam juntamente com 
a comunidade outras formas de aprender e de 
enfrentar as adversidades da vida.  

Dados os limites do presente trabalho e a 
sua finalidade principal, não coube aqui um exame 
total de todos os programas elaborados. Tivemos a 
oportunidade de ler atentamente aquele relativo ao 
ensino de Matemática, por estar especificamente 
associado ao nosso objeto de pesquisa.  

 

UMA BREVE ANÁLISE 

O modelo curricular adotado distribui as 
matemáticas pelos dois primeiros anos do Curso 
Normal Rural, conforme vimos anteriormente. 
Assim, a aritmética e a álgebra eram ensinadas nos 
(1º e 2º) anos e a geometria no 1º ano 
complementar.   

Retomando a discussão em relação ao 
programa, podemos dizer que o mesmo foi uma 
importante fonte para o desenvolvimento deste 
capítulo, em particular para a análise proposta nesta 
investigação, pois está presente em todas as etapas 
da escolarização e também porque em suas linhas 
são traduzidos valores e conflitos de uma 
determinada época e que são repassados pela 
prática escolar.  

 Em suma, esta experiência evidencia 
diversas potencialidades educacionais, 
nomeadamente: 

• Criar uma interface natural entre o mundo dos 
números e o da álgebra; 

• Proporcionar ambientes de trabalho em que a 
utilização da álgebra surja como um 
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procedimento normal, e não como uma 
exigência arbitrária na resolução de problemas 
significativos. 

 

 Cabe ressaltar que essas potencialidades 
são consequências naturais de diversos fatores 
relacionados com as vivências dos estudantes. Não 
devemos esquecer que é mais fácil 
aprender/compreender quando não se considera 
tudo hostil – simbologia, raciocínio abstrato, cálculo 
mental, morosidade. 

Desse modo, o professor deveria ser capaz 
de adaptar-se às especificidades da sala de aula, a 
fim de obter resultados mais significativos para a 
construção da realidade das futuras professoras.  

Vale salientar que estudar álgebra não 
significava apenas manipular símbolos e equações, 
pois o seu ensino deveria ser baseado em 
construção de noções algébricas pela observação de 
regularidades em tabelas, gráficos e situações do 
cotidiano de cada uma delas.  

 Portanto, o indivíduo precisaria abandonar 
um modo interpretativo familiar, baseado no senso-
comum, independentemente, de seu interesse 
particular e de seu sucesso nas práticas pedagógicas, 
uma vez que se revelaria certo grau de falsidade ou 
até mesmo inadaptado do domínio das novas 
situações que se lhe apresentavam. Dessa fora, é 
necessário considerar informações que incomodam 
ou, até mesmo, confundem a todos. Tudo isso 
geraria um desequilíbrio nas concepções já 
existentes, daí concluímos que submeter os seus 
conhecimentos anteriores à revisão, a fim de 
modificá-los, em função da aquisição de novas 
concepções.  

Ressaltamos que o referido programa não 
deve ser estudado isoladamente, mas dentro do 
contexto histórico no qual foi produzido, pois a sua 
história se desenvolve de acordo com a história 
social daquele grupo de alunas, por isso juntamente 
com outras fontes – escritas – revelam os valores e 
as práticas sociais, políticas e culturais de um dado 
momento histórico.  

 

ALGUMAS  CONSIDERAÇÕES  

Os resultados aqui apresentados 
demostraram que, de alguma forma, uma escola de 
formação de professores ruralistas, se constituiu 
como um espaço de exercício de práticas 
pedagógicas no ambiente rural de maneira profícua. 
Assim, essa instituição foi reconhecida como 
precursora, inovadora e redentora por haver 
rompido com estruturas tradicionais de um ensino 
que não conduzia à capacidade crítica do educando. 
Tais fatos fizeram com que considerássemos a escola 
como uma fonte inesgotável de valorização das 
vivências e das experiências cotidianas. Um lugar 
que deve reconhecer o sujeito em seu espaço, 
inserido em suas raízes e em sua cultura, cujos 
conhecimentos sempre estão atrelados a desejos, 
sonhos e, até mesmo, a conflitos, ressignificando, 

dessa forma, tudo o que é humano. Em razão disso, 
é que houve sempre as tentativas de formar, 
reformar e disciplinar gerações que por lá passaram.  

Assim as Escolas Normais Rurais não se 
limitaram apenas a ministrar os conhecimentos 
relacionados às lides agrícolas, à higiene da 
habitação, do vestuário, da alimentação e do corpo, 
nem mesmo somente à educação moral e de cunho 
religioso ou de como tratar a pecuária, a avicultura e 
a horticultura, mas também preocupou-se em 
capacitar os futuros docentes a levar, para as 
comunidades, métodos modernos de tratamento da 
terra e dos animais. Tudo isso pautado em uma 
instrução vinculada a conhecimentos que tivessem 
aplicação prática na vida rural e sertaneja.  

Vale destacar que o papel da escola 
elementar foi o de cumprir a sua missão de atender 
às necessidades de melhorar as condições das 
diferentes zonas (rural, de imigração, de alto sertão 
etc.), por isso constituiu-se em estabelecimentos de 
ensino as múltiplas finalidades: cívica, sanitária, de 
emancipação espiritual e de superstições, 
acrescentando-se a profissional conforme os 
recursos econômicos do meio rural.  

Nesse sentido, cabe ressaltar, diante de tudo 
o que foi exposto nesta pesquisa, que a Escola 
Normal Rural de Juazeiro do Norte, apesar da 
simplicidade de suas pessoas e dos parcos recursos 
financeiros recebidos do Governo, foi fundamental 
na contextualização de um ensino pautado no tripé: 
política, matemática e cultura. Em relação à política, 
observamos que havia a preocupação com o ensino 
voltado ao bem comum, à coletividade com o 
objetivo de formar cidadãos para o trabalho 
praticado na região e, assim, dar continuidade à 
movimentação socioeconômica naquele contexto. 

Diante disso, a matemática, por meio de 
uma política social, foi amplamente trabalhada como 
instrumento de concretização de ideias políticas, 
aliando-se a teoria com a prática. Além de também 
transformar o uso de regras abstratas à 
aplicabilidade em atividades rotineiras, sem perder 
de vista o contexto cultural da região com seus usos 
e costumes. 

Conforme Freire (1996) e em conformidade 
com o Regulamento da Escola Normal Rural, a 
orientação metodológica não poderia ser restrita a 
um acompanhamento contábil dos ganhos e das 
perdas do processo produtivo, em uma operação 
que trivializaria a perspectiva etnomatemática que 
esse estudo buscou construir e problematizar. A 
ENRJN ofertava como já foi citado, nítido preparo 
para o mundo rural com forte embasamento 
pedagógico ruralista em consonância com a 
proposta pedagógica da etnomatemática.  

 O movimento da Escola Nova propôs uma 
revisão dos conceitos defendidos pela escola 
tradicional, pois já não dava conta de lidar, de 
maneira integral, com as transformações constantes 
ocorridas no mundo. As considerações referentes 
aos modelos tradicionais e o escolanovista, 
propostos por este trabalho, fazem-nos pensar nas 
contribuições que cada proposta apresenta para 
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conduzir o educando para além da educação formal. 

 Acreditamos na importância de conhecer e 
compreender a Educação Matemática na formação 
de professoras da ENRJN que, de certa forma, é 
explicitada nos depoimentos de ex-alunas daquela 
Instituição durante vivências no contexto e ações 
discentes no período de formação de professoras 
normalistas ruralistas – dimensões de reflexão, da 
colaboração e da autonomia. 

Dessa forma, foi possível identificar nos 
registros sobre as lidas escolares, por meio dos 
depoimentos, que havia um caminho possível para 
entender esse tipo de perspectiva etnomatemática. 
Isso fica evidente no depoimento concedido pela ex-

aluna Tena, a respeito da operacionalização dos 
processos de ensino e de aprendizagem da 
matemática. Ela enfatiza que o observar, o lidar e 
refletir sobre os saberes do ensino tradicional são 
importantes para a consciência escolar referente à 
aprendizagem matemática e às práticas agrícolas 
para o contexto daquela época.  Foi possível 
também identificar que, de certa forma, havia 
preocupações por parte dos professores em 
demonstrar relações entre a matemática vista na 
sala de aula e a matemática do dia a dia das 
normalistas, ou seja, a vivência sociocultural dos 
alunos no que diz respeito aos conceitos 
matemáticos e que nos dá indícios do olhar da 
Educação Matemática.  
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RESUMO - O presente artigo se refere à proposta de educação inclusiva de adolescentes com paralisia cerebral e 
aos desafios a serem superados, não somente por parte dos profissionais da área da educação, mas também de 
todo o círculo familiar e social do jovem com paralisia cerebral.  O objetivo é investigar, através de pesquisa 
qualitativa, tendo a pesquisa bibliográfica como suporte para coleta de dados, o adolescente com paralisia 
cerebral, suas limitações e potencialidades, as metodologias e suportes disponíveis nos estabelecimentos 
regulares de ensino. Como inspiração, alguns autores que defendem a necessidade de orientar e assistir aos 
profissionais da educação neste novo momento em que estão recebendo novos alunos com necessidades 
especiais diferenciadas como a paralisia cerebral foram eleitos, como Bueno (1999) recomendando que as 
crianças precisam receber apoio especializado e por sua vez, os professores, precisam receber orientação e 
assistência;  Knuppe (2006) que traz uma reflexão a respeito da metodologia de ensino inclusiva capaz de não 
somente identificar, mas também planejar como remover as possíveis barreiras da educação e ainda Ferreira 
(2005) lembrando que a educação é um direito humano, não um favor, os jovens estão na escola para aprender, 
alguns são mais vulneráveis à exclusão educacional que outros e é da responsabilidade da comunidade escolar 
pensar em maneiras alternativas de ensino aprendizagem mais efetivas para o grupo heterogêneo de alunos. A 
família é um dos pilares essenciais para que a inclusão de adolescentes com paralisia cerebral seja feita de forma 
mais harmônica possível, bem como os demais colegas da turma que podem ser igualmente beneficiados com a 
inclusão. 

PALAVRAS-CHAVE: 1 Paralisia cerebral. 2 Necessidades Especiais. 3 Metodologia. 4 Adolescentes com paralisia cerebral 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT - This article refers to the proposal of inclusive education of adolescents with cerebral palsy and to the 
challenges to be overcome, not only by education professionals, but also of the whole family and social circle of 
young people with cerebral palsy. The objective is to investigate, through qualitative research, the bibliographical 
research as support for data collection, the adolescent with cerebral palsy, its limitations and potentialities, the 
methodologies and supports available in regular educational establishments. As inspiration, some authors who 
defend the need to guide and assist educational professionals in this new moment are receiving new students 
with special needs such as cerebral palsy, such as Bueno (1999) recommending that children need specialized 
support and, in turn, teachers, need to receive guidance and assistance; (2006), which brings a reflection on the 
methodology of inclusive education capable of not only identifying, but also planning how to remove the possible 
barriers of education and still Ferreira (2005) remembering that education is a human right, not a favor, young 
people are in school to learn, some are more vulnerable to educational exclusion than others, and it is the 
responsibility of the school community to think of alternative ways of teaching learning more effectively for the 
heterogeneous group of learners. The family is one of the essential pillars for the inclusion of adolescents with 
cerebral palsy in the most harmonious way possible, as well as other classmates who may also benefit from 
inclusion. 

KEYWORDS: 1 Cerebral palsy. 2 Special Needs. 3 Methodology. 4 Adolescents with cerebral palsy 

                                                           
1
 Artigo escrito a partir do trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em Educação Especial – Convênio UCDB/Portal da Educação, sob orientação  da 

Profa. Tania Rocha Nascimento - Psicóloga. Mestre em Educação. E-mail: taniarochapsi@hotmail.com 

 



22 

ISSN 1980 – 1742                                                                                                                Ano 13 - Número 25 - Julho de 2018 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como perspectiva 
abordar os desafios da inclusão de adolescentes com 
paralisia cerebral no Ensino Regular.  

Segundo a OMS – Organização Mundial de 
Saúde, a paralisia cerebral (PC) ou encefalopatia 
crônica não progressiva da infância, é um grupo 
heterogêneo de transtornos motores não 
progressivos derivados de lesões cerebrais, 
originadas no período pré-natal, perinatal ou até nos 
primeiros cinco anos de vida. As lesões cerebrais 
citadas afetam principalmente a condição motora 
das crianças com PC e, em alguns casos, afeta 
também a fala. Devido a este comprometimento 
neuromotor, as crianças apresentam dificuldades de 
se expressar pela linguagem oral e escrita.  

A todos os alunos que possuem alguma 
necessidade especial, a lei garante o direito a uma 
educação de qualidade no ensino regular em 
instituições públicas de ensino, entretanto, se de um 
lado há uma demanda crescente de um público que 
precisa de atendimento especializado nas escolas, 
do outro lado há toda uma organização escolar que 
precisa ser adaptada para não somente receber este 
novo público, como também para saber como 
mantê-los na escola evitando a evasão. A medida 
que estas crianças vão crescendo e alcançando a 
adolescência, as suas necessidades vão mudando e a 
escola precisa estar preparada para isso.  

A necessidade em procurar 
aperfeiçoamento na área para auxiliar na possível 
melhora do desempenho dos alunos adolescentes 
com paralisia cerebral, questionamentos acerca das 
Instituições de Ensino, se estão realmente 
promovendo subsídios aos alunos citados, segundo 
métodos especiais para convivência mais próxima 
possível da realidade do ambiente em que vivem e 
se os referidos educandos poderiam ser estimulados 
e auxiliados de maneira diferente foram os pontos 
principais que motivaram esta pesquisa.  

Objetivou-se investigar a metodologia de 
ensino dos professores nos processos de ensino 
aprendizagem de alunos com PC, o relacionamento 
interpessoal destes alunos e para que tal objetivo 
seja alcançado, buscar-se-á realizar estudo sobre as 
necessidades educativas especiais, investigar as 
metodologias de ensino, recursos tecnológicos e 
refletir sobre o processo de aprendizagem. A 
pesquisa qualitativa tendo a pesquisa bibliográfica 
como suporte para coleta de dados contribuirá para 
o desenvolvimento do estudo.   

1. A PARALISIA CEREBRAL 

No decorrer do tempo os estudiosos da 
área neurológica adotaram algumas definições para 
a encefalopatia crônica, conhecida como PC 
(paralisia cerebral), a definição mais utilizada 
caracteriza PC como “um distúrbio permanente, 
embora não invariável, do movimento e da postura, 
devido a defeito ou lesão não progressiva do cérebro 
no começo da vida. ” (Leite, 2004. P. 41). A criança 
afetada apresenta alteração no controle dos 
movimentos controlados ou posturais. A lesão no 

sistema nervoso central, ocorrida no período pré, 
peri ou pós-natal, que origina a PC, não é 
reconhecida como resultado de uma doença 
cerebral progressiva ou degenerativa.   

Normalmente a PC é diagnosticada meses 
após o nascimento, tornando assim difícil 
determinar a sua causa primária, no entanto, Salter 
(1985) informa que diversas podem ser as causas da 
criança ter PC, visto que qualquer condição que 
contribua com a anormalidade funcional do cérebro 
pode ser responsável, como por exemplo: o 
desenvolvimento congênito anormal do cerebelo; 
falta de oxigênio pouco antes do nascimento, 
especialmente em prematuros; traumas cerebrais no 
nascimento que podem ter sido originadas do 
trabalho de parto prolongado ou fórceps; encefalite 
no pós natal.  

A PC ocorre na fase em que o 
desenvolvimento da criança está em ritmo 
acelerado, comprometendo assim o processo de 
aquisição de habilidades, dificultando o desempenho 
de atividades frequentemente realizadas por 
crianças sem PC, como atraso para o bebê ter 
coordenação para sugar o peito e engolir, não reage 
de acordo com o que é esperado para uma 
determinada idade, como o bom controle da cabeça 
antes dos 3 meses, rolar o corpo antes dos 5 meses, 
sentar sem apoio antes dos 6 e caminhar antes dos 
15 meses.  

 Para avaliar o quadro clínico da criança 
com PC, a gravidade do seu comprometimento 
neuromotor, se é leve, moderada ou severa, é 
necessário levar em conta a extensão e intensidade 
do distúrbio motor. Dentre as formas clínicas, Leite 
(2004) cita: 

1. Hemiplegia: Paralisia em uma metade do corpo, 
frequentemente na parte superior. Os músculos se 
apresentam duros e resistem ao serem esticados. 
Braços e pernas com reflexos reativos.  

2. Hemiplegia bilateral (tetra ou quadriplégica): 
Paralisia afeta todas as quatro extremidades do corpo 
e a musculatura do tronco, impossibilitando o 
movimento dos membros, em algum grau pode 
apresentar também microcefalia, deficiência mental e 
epilepsia. 

3. Diplegia: Paralisia mais comum em prematuros, os 
membros inferiores são comprometidos com rigidez 
muscular e dificuldade de movimento. A intensidade 
do distúrbio pode ser classificada em pouco afetada 
(podendo se adaptar ao dia a dia) ou muito afetada 
apresentando significantes limitações funcionais.     

4. Discinesia: PC mais rara, manifestada através de 
movimentos atípicos e involuntários das 
extremidades. Nesta forma há movimentos 
involuntários da face, tronco e membros que podem 
interferir com a fala e alimentação. 

5. Ataxia: Também rara, há alteração do equilíbrio e 
da coordenação apresentando tremor e falta de 
percepção de profundidade, com dificuldade para 
manter os membros firmes e movimentos anormais 
dos olhos.  

6. Formas mistas: Associação de pelo menos dois 
subtipos anteriores.  
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Além das formas descritas, é possível que a 
PC esteja acompanhada de outras manifestações 
variadas, como por exemplo: deficiência mental, 
mais associada às formas tetraplégicas e mistas; 
epilepsia, associada à hemiplegia; distúrbios da 
linguagem; visuais, como o estrabismo, por exemplo; 
distúrbios do comportamento, mais comum em 
crianças com inteligência normal, pois se sentem 
frustradas pela limitação motora; distúrbios 
ortopédicos como deformidades nos pés.  

Além das deficiências citadas, a PC também 
pode causar limitações funcionais relevantes no 
desempenho de atividades cotidianas da criança, 
como alimentar-se sozinho, levantar da cama e 
vestir-se, ir ao banheiro, brincar com amigos e 
brinquedos e também frequentar escola. 

O futuro desempenho destas crianças 
dependerá do grau de dificuldade motora, grau de 
deficiência intelectual, número de crises epilépticas 
e intensidade do distúrbio de comportamento, 
podendo ou não responder favoravelmente à 
reabilitação. À medida que esta criança cresce, há 
combinação de fatores que podem agravar as 
deficiências funcionais, aumentando assim os 
desafios diários do futuro adolescente e sua família. 
A colaboração e empatia dos familiares e amigos é a 
terapia essencial para o adolescente com PC, já que 
depende de ajuda para desempenhar as funções 
cotidianas consideradas simples.  

2. O ADOLESCENTE COM PARALISIA CEREBRAL 

Já foi citado no capítulo anterior que a PC é 
diagnosticada na primeira infância, tendo vários 
estudos que se aprofundam nas causas e 
tratamentos para crianças. No entanto, pouco é 
estudado sobre os adolescentes com paralisia 
cerebral, os seus desafios particulares da idade, 
relacionamento interpessoal e intrapessoal e 
situação acadêmica.  

A adolescência é naturalmente marcada 
por enormes mudanças na vida de qualquer jovem, 
algumas situações as quais não estavam 
emocionalmente preparados. É de se imaginar que 
os adolescentes com PC enfrentam desafios ainda 
maiores.  

O ambiente escolar é uma combinação de 
situações boas e ruins para quaisquer adolescentes, 
visto que nesta fase da vida, ser aceito pelos amigos 
e fazer parte de um grupo é parte primordial da 
sensação de bem-estar na adolescência. Por outro 
lado, aceitar o próprio corpo com limitações, o que 
já é angustiante para adolescentes sem deficiências, 
torna o adolescente com PC uma vítima fácil de 
possíveis desajustes psiquiátricos, requerendo assim 
um acompanhamento mais próximo de profissionais 
da área da saúde mental, como psicólogos e 
psiquiatras. Algumas vezes o adolescente com PC 
precisará tomar medicamentos como auxilio para 
lidar com as questões delicadas desta fase da vida, 
visto estarem vivendo a realidade preso em um 
corpo limitado, convivendo em um ambiente onde 
os demais colegas podem correr pular e brincar 
enquanto o jovem com PC limita-se a participar de 

forma passiva, como expectador, devido a sua 
dependência.  

Conforme Matos (2009) adolescentes com 
doenças crônicas apresentam dificuldades em áreas 
primordiais para o seu desempenho acadêmico, 
profissional, social e pessoal, pois possuem maior 
dependência e isolamento, restritas interações 
sociais, menor rendimento e também autoimagem 
negativa. Vale a pena citar que a autoimagem 
negativa pode ser fator de risco para doenças físicas 
e psicológicas, fazendo com que os adolescentes 
com PC corram maior risco de desenvolver 
problemas comportamentais e emocionais. Segundo 
Harris (1998) e Miller e Clark (1998), é mais provável 
encontrar, na população com Paralisia Cerebral, 
distúrbios emocionais e do comportamento. 

Matos (2009, p. 231) diz que: “A 
combinação das exigências que se colocam ao 
adolescente com os recursos que este tem 
disponíveis vai certamente afetar a sua saúde 
mental”, em sua pesquisa, Matos (2009, p. 232) 
informa que entre os aspectos comportamentais, 
ansiedade e satisfação/felicidade ficam negativos à 
medida em que os indivíduos envelhecem, 
estabilizando depois da adolescência, reforçando o 
pensamento já citado a respeito do desafio 
encontrado pelo adolescente com PC nesta fase tão 
delicada da vida.   

É importante citar que uma autoavaliação 
positiva pode contribuir para que o sujeito construa 
um sentido pessoal de competência e eficácia 
pessoal, ajudando significantemente o seu 
funcionamento emocional, por isso a grande 
importância em não somente estudar o 
desenvolvimento dos adolescentes com PC, mas 
também procurar meios de ajuda-los a construir em 
si um autoconceito positivo.  

Com relação ao sexo que mais está 
propenso a passar por dificuldades na passagem da 
fase infantil para a adulta, foi averiguado que as 
adolescentes do sexo feminino sofrem mais do que o 
masculino quando o assunto é ansiedade, angustia e 
aflição.  Os adolescentes com distúrbios depressivos 
muitas vezes apresentam também ansiedade, 
existindo assim uma correlação positiva significativa 
entre depressão e ansiedade.  

As meninas sem necessidades especiais, 
naturalmente recebem mais cobrança social tanto 
para sua aparência física como também para o seu 
comportamento. Os ajustes nesta fase da vida são 
bem doloridos e muitas vezes pouco compreendidos 
pelas adolescentes. As crises de identidade são 
comuns e a procura por aceitação e encaixe social é 
intensa e diária. Para as adolescentes com PC, não é 
diferente, elas também querem estar bonitas e 
agradáveis para os seus colegas, também querem 
passear no Shopping com as amigas, enviar 
mensagens eletrônicas e paquerar os meninos. A sua 
limitação física e algumas vezes, mental, faz com que 
dependa muito de um adulto sempre por perto, 
papel na maioria das vezes desempenhado pela 
mãe, que passa a ser a sua melhor amiga e 
confidente. É uma relação de amor e ódio, marcada 
por momentos de ternura e discussões. O adulto 
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nesta fase da vida do adolescente com PC precisa 
estar preparado para grandes desafios que 
exercitam a sua paciência, compaixão e habilidade 
para resolver conflitos, sem contar a disposição para 
passeios, viagens e encontros com amigos e festas.  

Para o jovem, a aceitação dos pares tem 
grande importância na sua formação como pessoa, 
sendo assim, a inclusão pode ajudar aos jovens com 
PC e também aos que não possuem a deficiência a 
se conhecerem melhor, respeitarem e aceitarem as 
diferenças, evitando assim o preconceito e a 
segregação, desta forma, a ajuda familiar torna-se 
primordial, visto que o adolescente com PC depende 
de alguém para acompanha-lo. 

O primeiro elo de interação do jovem é a 
família, sendo esta fundamental para a forma que as 
futuras relações sociais serão estabelecidas. Como já 
citado, os pais têm papel importante, pois fornecem 
uma base da qual os adolescentes podem se 
aventurar a conhecer e explorar novos ambientes 
físicos e sociais. Em paralelo acontece um 
distanciamento afetivo do adolescente e nesta fase 
as relações com os pares tomam grande proporção 
assumindo uma importância vital, principalmente 
em momentos de necessidade emocional, sendo 
crucial para o seu desenvolvimento emocional e 
cognitivo.  De acordo com Santos (2011, p. 318), “As 
relações afetivas constituem-se em pilares 
fundamentais para o desenvolvimento saudável e 
para a passagem bem-sucedida à vida adulta, quer 
dos adolescentes normais, quer dos que apresentam 
condições incapacitantes”.  

Santos (2011) explica em seus estudos que 
os laços afetivos na adolescência são qualificados 
como fontes de apoio, estes laços são vinculados à 
figura materna. Já o explorar de uma situação nova, 
interação com estranhos podem estar vinculados ao 
relacionamento com o pai.  Demonstrando assim a 
importância da presença da família na formação 
social do indivíduo no período da sua adolescência. 
Tendo ciência que não só o pai e a mãe são pilares 
na formação do adolescente, mas também todo 
familiar que é responsável pelo cuidado deste 
jovem. 

Quando um adolescente da família tem PC, 
toda a família é afetada, pois passam por um 
período de receios e medos relacionados à 
sexualidade, decisões sobre o futuro, independência. 
Nesta fase, contar com apoio dos amigos pode 
ajudar ao adolescente com PC a sentir maior apoio e 
incentivo para o seu desempenho, dentro do 
possível e auxiliar no seu equilíbrio socioemocional.  
Fazer amigos é muito importante para qualquer 
jovem, com ou sem necessidade especial. 

Tendo amigos e familiares como fonte 
segura psicológica e emocional, os níveis negativos 
de raiva e alienação interpessoal diminuem, 
reforçando o entendimento dos adolescentes de 
uma vinculação e desenvolvimentos seguros. Desta 
maneira o adolescente com PC pode se sentir à 
vontade para sonhar com um futuro, com novas 
oportunidades, não como alguém inferior, mas sim 
como uma pessoa como outra qualquer, com suas 
limitações e possibilidades.  

É necessário que o adolescente com PC 
seja visto, percebido e respeitado como um Ser 
Humano, com necessidades e potencialidades, muito 
além das suas alterações morfofuncionais, 
coexistência de múltiplas deficiências associadas a 
PC, abrindo um canal para  perceber  simplesmente  
como um adolescente. 

3. METODOLOGIAS DE ENSINO PARA PESSOAS 
COM PARALISIA CEREBRAL 

Sobre a inclusão, é válido citar o Arquivo 
Aberto sobre a Educação Inclusiva (UNESCO, 2001, p. 
15), uma publicação contendo materiais de apoio 
para legisladores, administradores e gestores 
escolares, assume que a educação inclusiva diz 
respeito aos seguintes assuntos-chave:  

À crença de que o direito à educação é um 
direito humano e o fundamento de uma 
sociedade mais justa; realiza este direito, por 
meio do movimento da Educação para Todos 
e (EPT – 1990) trabalha no sentido de tornar a 
educação básica de qualidade acessível;  

Avança o movimento da Educação Para Todos 
com a finalidade de encontrar formas de 
tornar as escolas capazes de servirem a todas 
as crianças nas suas comunidades, como 
parte de um sistema educacional inclusivo; 

Inclusão diz respeito a todos os aprendizes, 
com um foco naqueles que, tradicionalmente, 
têm sido excluídos das oportunidades 
educacionais. 

Além do direito à educação ser um direito 
de todos, ficou claro a necessidade da escola se 
preparar para atender todas as crianças, 
especialmente aqueles que tem um histórico de 
exclusão da sociedade. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente também contribui com a lei que ratifica 
a Convenção e estabelece que:  

Nenhuma criança ou adolescente será objeto 
de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, punindo na forma da 
lei qualquer atentado por ação ou omissão 
aos seus direitos fundamentais” (Art. 5° p. 
05). 

 

 Compreender o adolescente com PC 
possibilita ao profissional de ensino a estabelecer 
formas de ensino capazes de alcançar sucesso 
prático, o cuidado com o outro a encontrar sua 
autonomia é um desafio para a profissão e para toda 
a escola. Estes jovens possuem sonhos, desejos, 
projetos que lhe são próprios e precisam ser levados 
em conta no mundo escolar.  

De acordo com a OMS (Organização 
Mundial de Saúde), é essencial para a saúde, a 
habilidade de participar de situações corriqueiras e 
realizar atividades, desta maneira, acredita-se que a 
inclusão de adolescentes com PC na rotina escolar 
possa contribuir para o progresso do 
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desenvolvimento destes jovens e considerável 
melhora em sua qualidade de vida.  

As crianças e adolescentes encontram na 
escola um ambiente primordial para a socialização e 
educação, a rotina escolar, com suas múltiplas 
atividades trazem resultados positivos para o bem-
estar de crianças e adolescentes, com ou sem 
necessidades especiais.  

Nos estudos de Schenker et al (2005), 
foram examinados a relação entre desempenho 
escolar, e participação (ensino regular e classe 
especial) com comprometimento motor, 
comportamental e cognitivo e como resultado 
verificou-se que a participação e desempenho 
melhoraram no público com menor capacidade 
motora. Já Simeonsson et al (2001) observaram que 
as crianças com necessidades especiais atuando em 
classes regulares desenvolviam maior interação 
social com as demais crianças, sem contar que as 
crianças sem necessidades especiais também 
aumentam a sua sociabilidade convivendo com a 
diversidade de público.  

Em vista dos últimos estudos realizados na 
área da educação, é possível perceber claramente 
que as políticas de integração e inclusão têm 
incentivado a participação social dos adolescentes 
com necessidades especiais. As particularidades dos 
adolescentes com PC podem ou não facilitar a 
integração na escola. Alguns deles possuem 
dificuldade de comunicação e como a linguagem é 
um requisito para a socialização, transparecendo a 
parte cognitiva do indivíduo e consequentemente a 
sua participação em atividades, se esta estiver 
comprometida de forma considerável, haverá uma 
dificuldade para a integração. Adolescentes com PC 
que possuem maior facilidade com a linguagem, 
conseguirão também maior facilidade com a 
socialização e poderão participar de mais atividades. 
Aqueles que tem a linguagem mais comprometida 
enfrentam maiores desafios para se socializar e 
necessitam de acompanhamento especial intenso, 
pois as desordens de comunicação têm o potencial 
de isolar as crianças. 

Santos (2005) concluiu em seus estudos 
que no ambiente escolar, não são apenas as 
limitações motoras obstáculos para a inclusão 
escolar, a limitação de linguagem, como citado no 
parágrafo anterior, é um fator que pode prejudicar o 
desempenho do aluno e também a epilepsia de 
difícil controle.  

Simeonsson et al (2001) lembra que a 
adaptação do ambiente escolar contribui para o 
aumento do nível de participação das crianças com 
necessidades especiais, junto com a contribuição 
familiar para que a criança vá à escola. Os desafios 
da comunidade escolar são grandes, não só de 
profissionais devidamente capacitados para lidar 
com a heterogeneidade de   dificuldades 
apresentadas pelos alunos, como também condições 
ambientais e adaptações para mobilidade e 
posicionamento necessárias para receber estas 
crianças e adolescentes.  

A atenção especializada e momentos de 
lazer são primordiais, além disso, o profissional da 
educação inclusiva, precisa estar ciente das 
diferentes dificuldades que serão apresentadas 
pelos seus alunos e estar preparado para esta 
diversidade, quebrando o paradigma de que todos 

aprendem da mesma forma, pois isso, na realidade 
não acontece, sendo as crianças com necessidades 
especiais ou não. Conforme Prado et al (2001, p.5), 
cabe ao professor: 

A partir de observações criteriosas, ajustar 
suas intervenções pedagógicas ao processo 
de aprendizagem dos diferentes alunos, de 
modo que lhes possibilite um ganho 
significativo do ponto de vista educacional, 
afetivo e sociocultural. 

 
Para que este ajuste pedagógico aconteça, 

o professor precisa estar com a mente aberta e 
aceitar que algumas vezes será necessário mudar a 
sua forma de trabalho em prol do aluno. E ainda, 
relembrando da heterogeneidade da turma escolar, 
Rodrigues (2006, p. 11) lembra que: 

 
Se a “diferença é comum a todos” e 
assumimos a classe como heterogênea é 
importante responder a essa 
heterogeneidade em termos de estratégias 
de ensino e aprendizagem.  

 
Mais uma vez é citada a heterogeneidade 

da sala de aula e a necessidade de flexibilidade no 
processo pedagógico. Muitas vezes o professor pode 
e deve contar com o auxílio dos demais alunos no 
cuidado com os educandos com PC, criando assim 
um ambiente de ajuda mutua colaboração, 
conscientização das diferenças, pois é fato que 
quando os alunos são envolvidos no processo de 
ensino e auxílio ao próximo, eles se tornam mais 
acessíveis, participativos, diminuindo assim os 
preconceitos e em consequência, a própria exclusão.   

 

4. DESAFIOS DA ESCOLA E SUPORTES 
DISPONÍVEIS 

 

Nas últimas décadas a educação de alunos 
com necessidades educativas especiais tem mudado 
de forma considerável.  

Até o início do Sec. XXI tratava-se de um 
modelo de atendimento segregado, pode-se dizer, 
um sistema paralelo de ensino. Houve um tempo 
que pessoas com algum tipo de necessidade especial 
era vista como não produtiva e sendo assim, 
estudiosos e autoridades pensavam ser mais 
adequado mantê-las “protegidas” em locais de 
confinamento, nos quais alguns passavam toda a sua 
vida, recebendo tratamento terapêutico 
(fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, 
psicopedagogia, etc.), com pouca ênfase à atividade 
acadêmica, focada basicamente na alfabetização, 
sem maiores perspectivas, pois devido a limitação 
daqueles indivíduos, a educação escolar não era 
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considerada necessária ou até mesmo possível, visto 
que a deficiência era vista como uma doença crônica 
(ARANHA, 2000). 

Durante um tempo este modelo de 
educação entrou em crise com os questionamentos 
de novos estudiosos da área, em especial pedagogos 
e psicólogos da aprendizagem, assim novos métodos 
baseados em comportamento e estímulo foram 
desenvolvidos, tornando-se eficazes permitindo um 
considerável desenvolvimento deste público, 
proporcionando melhor condição de adaptação 
social e consequentemente melhor integração e 
participação ativa na vida em sociedade (GLAT, 
1985). 

Naquele período da história da educação 
especial, a tendência era lutar contra a 
marginalização das minorias na busca da conquista 
do exercício do direito deles ao acesso imediato, 
contínuo e constante ao espaço comum da vida em 
sociedade, com o passar do tempo, lembra 
Fernandes (1999) os próprios médicos se 
despertaram para a necessidade de escolarização 
dessa clientela que se encontrava “misturada” nos 
hospitais psiquiátricos, sem distinção de idade, 
principalmente no caso da deficiência mental. 

Além de ser um direito, a Educação inclusiva é 
uma resposta inteligente às demandas do 
mundo contemporâneo. Incentiva uma 
pedagogia não homogeneizadora e desenvolve 
competências interpessoais. A sala de aula 
deveria espelhar a diversidade humana, não a 
esconder. Claro que isso gera novas tensões e 
conflitos, mas também estimula as habilidades 
morais para a convivência democrática. O 
resultado final, desfocado pela miopia de 
alguns, é uma Educação melhor para todos. 
(MENDES, 2012). 

Na última década, a partir da Declaração 
de Salamanca (UNESCO, 1994), a escola regular tem 
aberto as suas portas para uma Educação Inclusiva e 
as escolas estão no processo de adequação para 
receber este novo público, apresentar meios e 
recursos adequados e oferecer apoio àqueles que 
encontram alguma dificuldade para a aprendizagem. 
Este processo de adequação tira a comunidade 
escolar da “zona de conforto”, pois as escolas, de 
acordo com a UNESCO, “constituem os meios mais 
capazes para combater as atitudes discriminatórias, 
construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a 
educação para todos...” 

Para crianças com necessidades educacionais 
especiais uma rede contínua de apoio deveria 
ser providenciada, com variação desde a ajuda 
mínima na classe regular até programas 
adicionais de apoio à aprendizagem dentro da 
escola e expandindo, conforme necessário, à 
provisão de assistência dada por professores 
especializados e pessoal de apoio externo. 
(Declaração de Salamanca, 1994). 

A escola regular está no caminho para se 
tornar um espaço para todos, favorecendo a 
diversidade na medida em que percebe que os 
alunos, sendo com necessidades especiais ou não, 

podem apresentar alguma dificuldade de 
aprendizagem durante o seu período escolar. No 
entanto, há de se concordar que existem 
necessidades que interferem de maneira 
significativa no processo de aprendizagem, exigindo 
assim um posicionamento específico da escola, 
proporcionando recursos e apoio especializados, 
tendo em mente que a educação é um direito de 
todos e o respeito aos direitos e liberdades humanas 
devem ser incentivados com o fim de construir a 
cidadania.  

Ao refletir sobre a abrangência do sentido e do 
significado do processo de Educação inclusiva, 
estamos considerando a diversidade de 
aprendizes e seu direito à equidade. Trata-se de 
equiparar oportunidades, garantindo-se a 
todos - inclusive às pessoas em situação de 
deficiência e aos de altas 
habilidades/superdotados, o direito de 
aprender a aprender, aprender a fazer, 
aprender a ser e aprender a conviver. 
(CARVALHO, 2005). 

É importante frisar que com relação a 
presença de alunos com necessidades especiais nas 
escolas regulares, as diferenças são vistas como 
diversidade e não como problemas, isso não significa 
negar as dificuldades dos alunos, mas sim 
proporcionar convívio social, focado nas 
competências, capacidades e potencialidades de 
cada aluno, proporcionando a todos os alunos, com 
ou sem deficiência, uma amplitude de visão de 
mundo e oportunidade de convivência com todas as 
crianças em sua heterogeneidade.  

 

No Brasil, o Plano Nacional de Educação 
(PNE 2011-2020) norteia a organização do sistema 
educacional estabelecendo que a Educação Especial 
deve atender a todos os níveis de educação, da 
infantil ao ensino superior, com atendimento 
educacional especializado (AEE), disponibilizando 
recursos adequados e orientando alunos e 
profissionais quanto à utilização dos recursos. Caso o 
aluno precise, poderá requerer suporte diferenciado 
beneficiando-se do apoio especializado, como por 
exemplo, mediação para o desenvolvimento de 
estratégias de pensamento, adaptações de material 
e ambiente físico, como no caso de alunos com 
paralisia cerebral.  

 

De acordo com Blanco (2009) a valorização 
da diversidade é o desafio do momento, o destaque 
do que nos diferencia, como a história tem 
mostrado, pode conduzir à intolerância, segregação 
e posturas fundamentalistas que só trazem limitação 
ao desenvolvimento da sociedade, isso sem ignorar 
o que há de comum entre os seres humanos. 

Em paralelo com a escola e seus suportes 
disponíveis, a família e os profissionais da área de 
saúde compõem uma importante rede de apoio para 
a escolarização dos alunos com necessidades 
especiais, sendo fonte de informações para a escola 
sobre as necessidades específicas da criança. A 
relação família-escola precisa ser pautada em 
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confiança e cooperação e os profissionais da 
educação podem sugerir alternativas para o melhor 
atendimento favorecendo o desenvolvimento do 
aluno.    

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo a respeito dos adolescentes com 
paralisia cerebral precisa ser aprofundado, há uma 
demanda de familiares e adolescentes que precisam 
de maior apoio para auxiliar no desenvolvimento 
escolar do adolescente e também de profissionais 
surpreendidos por este novo público com suas 
peculiaridades. Este artigo veio como uma inspiração 
bem neste momento de inclusão que estamos 
vivendo e espero que sirva para abrir as portas para 
aprofundamento do assunto por demais colegas da 
área da educação.  

É importante salientar que os alunos que 
não possuem necessidade especial só têm a ganhar 
com a inclusão, principalmente de jovens com 
paralisia cerebral.  

Algumas dicas vale a pena ser mencionada 
com o finalidade de facilitar o relacionamento com 
jovens com PC, a principal delas é sempre lembrar 
que a paralisia é derivada de uma lesão cerebral, 
ocasionada antes, durante ou após o nascimento, e 
o adolescente com paralisia não é uma criança, 
muito menos é portador de alguma doença 
contagiosa.  

Os adolescentes com PC devem ser 
tratados com respeito e consideração, da mesma 
forma que os demais adolescentes sem ou com 
outras necessidades especiais. Ao encontrar uma 
pessoa com PC, tenha em mente que ela pode ter 
alguma dificuldade de locomoção, algumas vezes 
fazer movimentos involuntários com pernas e braços 
e expressões faciais diferentes, além de muitas delas 
terem dificuldade com a fala. Tendo em mente estas 
peculiaridades próprias da PC e agindo com 
naturalidade, não se intimidando e respeitando o 
ritmo da pessoa, fará com que ela se sinta mais 
aceita e respeitada.   
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Resumo 

Este artigo teve por objetivo Identificar e caracterizar o perfil sócio e demográfico, bem como a qualidade de 
vida dos idosos que recebem cuidados em seus domicílios. Trata-se de uma pesquisa exploratória, prospectiva, 
com análise quantitativa e que foi realizada na Cidade de São Paulo/SP, em 2015.  A amostragem que serviu de 
base ao estudo foi composta por cinquenta idosos de ambos os sexos, que àquela época recebiam cuidados 
domiciliares. Destes, 33 (66%) eram homens e 17 (33%), mulheres. Suas idades variaram entre 60 e 90 anos, 
com predominância de idades entre 80 e 89 anos (48%). Vinte e quatro (48%) deles são viúvos (as). Este estudo 
chegou à conclusão de que idosos que são cuidados em seus domicílios, tendem a apresentar boa qualidade de 
vida. 

Palavras-chave: perfil sócio demográfico; qualidade de vida dos idosos;  cuidados em domicilio. 

 
 
 

Abstract   
This article aimed to identify and characterize the social and demographic profile, as well as the quality of life 
of the elderly who at that time received care in their homes. This is an exploratory, prospective, quantitative 
analysis that was carried out in the City of São Paulo / SP, in 2015. The sampling that served as the basis for the 
study was composed of fifty elderly of both sexes, who currently receive home care. Of these, 33 (66%) were 
men and 17 (33%) were women. Their ages ranged from 60 to 90 years, with a predominance of ages between 
80 and 89 years (48%). Twenty-four (48%) of them were widowers. This study came to the conclusion that 
elderly people who are cared for in their homes tend to have a good quality of life. 

Keywords: socio-demographic profile; quality of life of the elderly; home care. 

 
 
 
Resumen  

Este artículo tuvo por objetivo Identificar y caracterizar el perfil socio y demográfico, así como la calidad de vida 
de los ancianos que a aquella época recibían cuidados en sus domicilios. Se trata de una investigación 
exploratoria, prospectiva, con análisis cuantitativo y que se realizó en la Ciudad de São Paulo / SP en el año de 
2015. El muestreo que sirvió de base al estudio fue compuesto por cincuenta ancianos de ambos sexos, que 
actualmente reciben cuidados domiciliarios.  De ellos, 33 (66%) eran hombres y 17 (33%) , mujeres. Sus edades 
variaron entre 60 y 90 años, con predominio de edades entre 80 y 89 años (48%). Veinticuatro (48%) de ellos 
eran viudos (as). Este estudio llegó a la conclusión de que ancianos que son cuidados en sus domicilios, tienden 
a presentar buena calidad de vida. 

Palabras clave: perfil socio demográfico; calidad de vida de los ancianos; cuidados en domicilio. 
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Introdução 
O Brasil vem evidenciando grandes mudanças no 
perfil demográfico e na estrutura etária 
populacional, com elevação da expectativa de vida e 
acentuado envelhecimento da população. Isso se 
deve ao avanço das tecnologias da área da saúde, à 
valorização da atenção primária à saúde, ao 
desenvolvimento de políticas públicas saudáveis 
voltadas aos idosos, que atingem idade cada vez 
mais avançada, BRASIL (2010). 

A primeira Assembleia Mundial sobre 
Envelhecimento da Organização das Nações Unidas 
(ONU), que aprofundando conceitos como o de 
saúde, estabelecido em 1948 pela Organização de 
Saúde (OMS), que diz ser saúde o complexo de bem-
estar físico, psíquico e social de um indivíduo e não 
somente a ausência de doenças (elegendo-se a 
qualidade de vida como algo tão importante quanto 
à longevidade), isso tudo devendo ser fomentado 
pelos governos, familiares, sociedade e pelo próprio 
idoso, ONU (2006). 

Estima-se que no Brasil a população idosa poderá 
alcançar 35 milhões de pessoas até 2025, o que 
representará aproximadamente 13% da população. 
Com isso podemos dizer que a longevidade é um 
fenômeno mundial que leva a um impacto 
significativo no campo social e econômico, IBGE, 
SILVA, (2010). 

Neste sentido nos últimos 30 anos, a avalição da 
qualidade de vida sob a perspectiva do próprio 
indivíduo, surgiu como ferramenta importante na 
investigação clínica e na formulação de políticas de 
saúde, o que despertou a atenção de muitos 
pesquisadores, BRASIL, 2015, REVISTA NURSING, 
(2013). 

Na década de 80 ocorreu o que pode ser chamado 
do grande “boom” da terceira idade -  diferentes 
grupos de convivência passam a existir, o 
envelhecimento passa a ser visto como um processo 
natural, afastando-se do status de doença e, com 
isso, revelando a importância do idoso ser cuidado 
em seu próprio lar, PEREIRA, (2009). 
É comprovado que os idosos preferem ser cuidados 
em casa, ao lado de seus familiares, mesmo quando 
portadores de problemas de saúde crônicos e/ou de 
alta dependência. 6,12 
Isso é devido ao progresso do envelhecimento 
populacional, que este sempre atrelado às rotinas 
familiares, a alta incidência de doenças crônicas e 
até mesmo à perda de capacidades que os tornam 
mais vulneráveis, levando-os a necessitarem de 
cuidados, não só por parte dos familiares, como 
também de pessoas estranhas, que ensejam sua 
adaptação a novas rotinas, ENGRY, FERNANDES 
(2011). 
Os cuidados em domicilio envolvem ações voltadas à 
manutenção, melhora ou recuperação da saúde, 
elevando ao máximo possível de bem-estar físico, 
psíquico e independência nas atividades da vida 

diária. A finalidade e especificidade dos cuidados em 
domicilio são de manter o idoso em casa em seu 
espaço de identidade e segurança, promovendo um 
auto cuidado e reduzindo as chances de uma 
rehospitalização, mas, para que isso se efetive, se faz 
necessário que os profissionais de saúde envolvidos 
nos cuidados compreendam e possa transmitir o 
quanto tais cuidados são no dia a dia do idoso, EGRY 
(2008), FERNANDES (2004), WILKERSON, (2011). 
A partir dessa perspectiva, o objetivo deste trabalho 
foi o de caracterizar o perfil social e demográfico e a 
qualidade de vida dos idosos cuidados em seus 
domicílios, buscando relatar procedimentos que, de 
algum modo, são elementos que interconectam e 
contribuem de modo sinergético para a vida pessoal, 
profissional e financeira dos indivíduos aqui 
analisados, segundo os critérios dos instrumentos de 
pesquisa que foram utilizados, descritos no item 
“Metodologia”, a seguir. 
 

 

Métodos 

Este estudo se configurou como uma pesquisa do 
tipo exploratória, prospectiva com análise 
quantitativa.  A base amostral do estudo foi obtida 
por conveniência composta por mais de 50 idosos de 
ambos os sexos, com idade superior a 60 anos de 
idade.  Para a coleta dos dados foram usados dois 
instrumentais: um questionário com dados  que 
permitissem traçar seu perfil sócio demográfico e o 
Short Form-36 como instrumento de medida de 
qualidade de vida. Todos os dados foram 
transferidos para o pacote estatístico SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) – versão 17.0  
para a definição da mediana, variância e desvio 
padrão dos dados coletados.  Para a análise dos 
resultados foram utilizados:  
- A análise de variância de Friedmam (Siegel) para 
estudar os escores dos (8) domínios do SF36, para o 
gênero feminino e para o masculino separadamente.  
Fixou-se em 0,05 ou 5% o nível de significância.  
- Teste de Mann – Whitney (Siegel) para comparar os 
dois gêneros entre as escores de cada domínio.   
Esta pesquisa se desenvolveu de acordo com as 
normas e diretrizes que envolvem os seres humanos 
e complementares dentro da Resolução 466/12 do 
conselho Nacional de Saúde e recebeu a autorização 
para ser desenvolvida pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa da Universidade de Santo Amaro (UNISA), 
mediante o CAAE: 50129415.7.0000.0081 e recebeu 
o Número do Parecer: 1.310.909.   

__________________________________________________________________________________ 
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 Resultados e Discussão 
 

Segundo os dados coletados na amostra, a maioria 

dos idosos entrevistados era do sexo masculino, 

portadores de várias doenças e para tratamento 

das quais, faziam uso de medicamentos; as doenças 

de prevalência apuradas neste foram, em ordem 

decrescente, as de origem cardiovascular, 

endócrina e seguida as de caráter neurológico. 

As tabelas apresentadas a seguir tiveram como 

base a Pesquisa Direta da coleta de dados em 

domicilio por Instrumentos junto à população 

estudada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesta tabela, é notável a homeneidade dos 
resultados. Embora haja dominância do gênero 
masculino, podemos perceber que as idades de 
maior relevância vão de encontro com os 
resultados já existentes em outros estudos que 
falam da longevidade independentemente, do 
estado civil e da escolaridade. 
 
 

 
 
 
Os resultados indicados nesta 
tabela nos permitem continuar 
no mesmo raciocínio proposto 
pelos objetivos, pois se 
podeperceber que os dados 
predominantes apresentam uma 
grande relevância se  
comparados com os resultados 
menores de acordo com suas 
variáveis e, mais uma vez, quero 
despertar a atenção do leitor 
para seguir adiante, uma vez que 
os resultados são satisfatórios, 
dentro da proposta deste estudo.  
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Estamos chegando aos 50% das variáveis 
proposta para este estudo; aqui chamo sua 
atenção aos resultados das variáveis, pois 
mais uma vez podemos perceber uma 
homogeneidade entre os resultados, 
porem os achados ainda comprovam que 
esta população tende a uma longevidade, 
na qual muitos ainda têm uma ocupação 
foram mesmo sendo aposentados e isso 
lhes permite ter uma motivação. Os que 
apresentaram os dados abaixo do esperado 
também tem sua participação no âmbito 
familiar, o que também temos que levar 
em consideração. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Esta tabela nos mostra as 
fragilidades frente às 
morbidades e vícios daquela 
população, em que podemos 
analisar que os dados são 
elevados, devido ao fato de 
que cada indivíduo apresenta 
mais de uma morbidade. 
Podemos perceber que, 
mesmo numa amostra com 
cinquenta indivíduos, ainda 
sim temos a comprovação de 
que uma doença está 
atrelada a outra, assim como 
os vícios, bem como 
podemos encontrar em 
outros estudos, achados que 
comprovam os resultados 
deste. Chamo sua atenção 
para as doenças 
cardiovasculares e 
neurológicas, que tiveram 
uma predominância nesta 
tabela e para o fato de que muitos são dependentes de fármacos - daí a necessidade de um profissional com 
capacidade para os auxiliarem nos cuidados pessoais.  
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Com os dados desta tabela chegamos ao 
final do estudo das variáveis que foram 
usadas como critério de avaliação: os 
dados sociais e demográficos daquela 
população.  
 
Tivemos mais uma vez uma 
predominância nos resultados que são 
comprobatórios para a conclusão deste 
instrumento. Pudemos perceber que as 
respostas finalizam fornecendo dados 
importantes para novos estudos. O lazer, 
independente de sua categoria, pode ser 
considerado como um meio de 
entretenimento para essa população, que 
mesmo diante de alguma dificuldade, 
ainda consegue afirmar que são felizes 
com a vida que levam. 
 

 
 
Contudo, como tais dados não falam por si só, foi usado um instrumento especifico para avaliar sua qualidade de 
vida, em que ambos os instrumentos vão se complementar. Os convido a seguir adiante. 
 

 
Fonte: Protocolo da Pesquisa 

Nesta tabela, temos uma representação dos dados segundo um instrumento de qualidade de vida, que é usado 
mundialmente. A mediana e o desvio padrão da amostra, foram traçados de acordo com seus domínios. 
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A mediana nos mostra que esta amostra apresenta uma aproximação entre os dados, isso caracteriza que ao 
compararmos os gêneros poderemos encontrar algumas semelhanças que talvez comprove os objetivos 
propostos. Para isso vejamos a tabela seguinte. 
 
 

Fonte: Protocolo da Pesquisa 

Nesta tabela, podemos perceber os 
achados individualmente de acordo 
com os gêneros, onde podemos 
analisar de forma criteriosa, com isso 
comprovar que os resultados 
começam a nos permitir a afunilar os 
resultados dentro que esperamos. 
Apesar dos resultados estarem bem 
próximos, ainda uma predominância 
de Saúde Geral com (p = 0,0099) e 
Asp. Emocionais (p = 0,0001) para o 
gênero masculino comparado com a 
vitalidade de (p =0,0316) para o 
Gênero feminino, segundo os dados 
estatísticos de (mam- Whitney (z); 
com isso se comprovam os dados da 
tabela acima.  

Fonte: Protocolo da Pesquisa 

 

 

 

Nesta tabela podemos perceber que o 
dado do domínio, apresenta uma 
homogeneidade entre a idade que fica 
claro que os dados estatísticos são reais, 
pois os domínios Estados Geral de saúde, 
Vitalidade e Aspectos Emocionais, são 
que apresentaram relevância e com (p), 
e que estão comprovam a longevidade 
desta população e que se relacionam 
muito com as idades independe do 
gênero.  
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Esta tabela mostra que a 
pesquisa objetivou apenas 
mostrar dados e achados 
referentes ao instrumento 
usado como base para a 
compilação dos dados 
estatísticos as seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nesta tabela, após a análise de Variância de 
Fredman, podemos confirmar que a amostra é 
confiável e apresenta significância (p=0,0002), de 
acordo com o método estatístico usado nesta 
análise. A tabela abaixo, apresenta a conclusão 
dos objetivos propostos por esta pesquisa: 
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Após a análise de Variância de Fredman, podemos confirmar que a amostra é confiável e apresenta significância 
(p<0,0001), de acordo com o método estatístico usado nesta análise, indo ao encontro dos objetivos propostos 
por esta pesquisa. 
A partir das tabelas,  comparando-se para cada domínio os escores feminino e masculino e aplicando-se o teste 
de Mann Whitny (z), temos: 
 
1) Capacidade Funcional z = 0,1 9(p= 0,8527)  N.S. 
2) Aspecto Físico z = 0,22 (p= 08222)  N.S. 
3) Dor z = 1,72 (p= 0,0855)  N.S. 
4) Estado Geral Saúde z = -2,58 (p= 0,0099)  M>F 
5) Vitalidade z= 2,14 (p= 0,0316)   F>M 
6) Aspectos Gerais z= 0,50 (p= 0,6182)  N.S. 
7) Aspectos Emocionais z= 4,72 (p= 0,0001)  M>F 
8) Saúde Mental z= 0,86 (p= 0,3845)  N.S. 

 

 
Discussão Geral 

Dentre as características sócio demográficas dos 
idosos assistidos em domicilio, há uma 
predominância do sexo Masculino, (66%) para (34%) 
do sexo Feminino. A mostra apresentou um 
parâmetro etário variando de 80 - 89 anos até 90 
anos, em equilíbrio com outros estudos de 
população de idosos, tais como os de Pereira et, al 
(2011). 

O predomínio de indivíduos do sexo masculino, 
também se equipara com outros estudos 
estrangeiros realizados com idosos, como os de 
Halvarsrud et al (2010). 

No Brasil, em 1991, a população feminina 
representava 54% do contingente de pessoas com 
idade avançada, elevando para 55,1% em 2000 e 
55,5% em 2010, ou seja, para cada 100 mulheres  

 

 

idosas em 2010, havia 81,9% de homens idosos, ao 
passo que em 1991 era de 85,2%; com isso se 
comprovam os achados desse estudo. (Brasil ,2010). 

Em relação ao estado civil, os cônjuges da maioria 
dos idosos deste estudo já haviam falecido. Se 
comparado com outros estudos como os de 
Camarano et. al (2005), os que ainda possuíam 
cônjuges  perfaziam uma proporção de 12% do total 
da amostra, não demonstrando grande diferença 
quanto aos achados de outros autores, como por 
exemplo, dos estudos de Camarano et. al (2005). 

Quanto à escolaridade, evidenciou-se que quanto ao 
nível educacional na amostra estudada, 18% dos 
idosos eram alfabetizados e 16% concluíram o 
ensino médio e 2% era formado por não letrados. Os 
dados encontrados confirmam os dados disponíveis 
no IBGE (Brasil 2010).  

No Brasil a porcentagem de idosos alfabetizados, 
segundo um estudo realizado em Belo Horizonte em 
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2010, 87,2% dos idosos do município eram 
alfabetizados e 9,2% eram analfabetos, não sabendo 
nem sequer assinar o próprio nome. Esta amostra, 
numericamente inferior à do estudo mencionado, 
está condizente com os achados literários (Brasil 
2010).  

Ressaltando ainda os estudos de Camarano et al 
(2005), o autor apura que, em 1960 – “Os Homens 
tinham mais acesso à escolaridade do que as 
mulheres”; no que se refere à moradia, 32% dos 
entrevistados  possuem casa própria e sempre há 
alguém na companhia desse idoso, seja um familiare 
ou alguém que lhe preste cuidados de qualidade; 
esse fator leva ao aumento da longevidade desses 
idosos, segundo o senso do IBGE, (Brasil 2010). 

Segundo o senso brasileiro de 2010 quanto aos 
arranjos domiciliares, 13,1% dos idosos moravam 
com seus familiares e apenas 36,9% moram 
sozinhos. Esses achados vão de encontro aos dados 
deste estudo, em que apenas 14% do total da 
amostra mora só, sem a presença algum familiar. 
(Brasil 2010). 

Com relação à renda, os dados demográficos de 
2010 sugerem uma inversão de papeis no domicilio, 
referente a 62,4% dos responsáveis com 60 anos ou 
mais; por isso, a importância de se contar com 
recursos da previdência social, como demonstra este 
estudo, que mostra que 78% são aposentados e 
ainda trabalham fora. O fato dos idosos trabalharem 
fora, pode indicar uma participação ativa na 
economia, com isso resulta minimizado o isolamento 
e a discriminação perante a sociedade. (Brasil 2010). 

Em relação às condições de saúde, observou-se que 
todos os idosos relataram ter mais de  problema de 
saúde: aproximadamente 72% apresentam 
morbidades tais como Hipertensão Arterial; 56%-
Diabetes; 40%-complicações neurológicas; 28%-
cardiopatias; 16%-entre complicações renais e 
respiratórias. Temos também 90% da população 
deste estudo fazendo uso de medicamentos, 24% de 
bebida alcoólica e 32% eram tabagistas. Segundo o 
IBGE o número de idosos que declaram ter pelo 
menos uma doença crônica era de 78% em 1998. 
Esse número teve uma queda para 75,5% em 2003. 
O mesmo estudo apurou que 64,4% apresentava 
mais de uma patologia e algum tipo de vicio (Brasil 
2009). Segundo Soares (2013) estudos recentes em 

uma unidade básica de saúde de Belo Horizonte 
relataram que 81% eram hipertensos o que 
comprova o aumento dos agravos da saúde do 
idoso, corroborando todos os achados deste estudo.  

A polifarmácia apontada neste estudo vem a somar 
com a pesquisa literária que aponta que isso é um 
problema de saúde pública. Esse dado justifica a 
grande influência no metabolismo do idoso, o que os 
coloca em risco de apresentarem reações adversas, 
além dos problemas de adesão à prescrição médica. 
(Luchete 2010). 

Quanto à atividade de laser, apuramos neste estudo 
que 86% dos idosos que assistiam à televisão, 18% 
ouviam rádio e 10% passeavam. Segundo Pasculin 
(2006) as atividades praticadas pelos idosos tendem 
a promover a melhoria na sua qualidade de vida. 
Conforme Zaitune(2007) os hábitos e  atividades de 
laser levam os idosos a se sentir mais motivados.  

É importante ressaltar que nesses achados, a política 
nacional de promoção a saúde (PNPS), prioriza 
diversas ações no campo da alimentação saudável, 
atividade física, prevenção de uso de tabaco e alcool. 

 
Conclusões  
 

Considerando a realidade presente ao tempo deste 
estudo, as conclusões apontam para um crescimento 
considerável da população idosa no Brasil e no 
Mundo. O presente estudo teve como objetivo 
identificar e caracterizar o perfil social, demográfico 
 e a qualidade de vida dos idosos cuidados em seus 
domicílios. De acordo com os achados, o 
pesquisador pode concluir que a amostra nos 
revelou dados realmente esperados; foi possível 
concluir, porém, que todos os pacientes desta 
pesquisa demonstraram uma qualidade de vida 
aceitável, relacionada aos cuidados recebidos em 
seus domicílios. Observou-se grande 
compatibilidade entre os dados apurados e os 
registros históricos.  Ao final, os dados apenas 
demonstraram que ainda existe muito a ser 
desvendado no que se refere à qualidade de vida 
dos idosos que são assistidos em domicilio.  Esta 
obra contribuirá de forma grandiosa para a 
comunidade cientifica a partir dos dados estatísticos 
para novas descobertas a partir desta linha de 
pesquisa. 
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RESUMO: Desde sua criação em 1895, o Voleibol vem passando por evoluções constantes, tanto na questão 
técnico/tática como em suas regras. Devido à sua popularização mundial, começa a surgir também a necessidade 
de evolução terminológica. Assim, o objetivo deste artigo é determinar com clareza a terminologia utilizada para 
diferenciar um saque forte de um saque forçado. 

Palavras chave: Voleibol, saque no voleibol, saque forte, saque forçado. 

ABSTRACT: Since its creation in 1895, Volleyball has undergone constant evolutions, both in the technical / 
tactical question and in its rules. Due to its worldwide popularization, the need for terminological evolution is also 
beginning to emerge. Thus, the purpose of this article is to clearly determine the terminology used to 
differentiate a strong serve from a forced serve. 

Keywords: Volleyball, volleyball, strong serve, forced serve. 

 
Introdução 

 

As primeiras partidas de voleibol foram jogadas 
na YMCA (Young Men’s Christian Association – 
no Brasil: ACM – Associação Cristã de Moços) 
em Massachusetts nos Estados Unidos. Em 
1895, foi criado o voleibol por William Morgan 
que foi batizado inicialmente como Mintonette. 
Nele havia a combinação de elementos do 
basquetebol, tênis e do handebol americano 
(similar ao squash, em vez da raquete, 
rebatem-se as bolas com as mãos). (MATIAS, C. 
J. A. S, GRECO, P. J. 2011). 

 

Na verdade o surgimento do voleibol que 
conhecemos hoje está diretamente ligado a criação 
do basquetebol. O basquetebol foi criado para suprir 
a necessidade de se prover atividades físicas 
diversificadas as que haviam na época. As atividades 
esportivas na América do Norte sempre estiveram 
adequadas as estações do ano (sazonais), por 
exemplo, na primavera praticava-se o basebol, no 
outono o futebol e no inverno a atividade ficava 
restrita a ginástica. Assim, se fazia necessário a 
criação de uma atividade mais interessante a fim de 
motivar os alunos a prática uma vez que 
frequentemente abandonavam as aulas de Educação 
Física durante o inverno. 

 As aulas de Educação Física eram 
baseadas somente na ginástica calistênica (GAVAZZI, 
M.; DORST B, G. D. 2014) e por esse motivo 
acabavam tornando-se pouco motivadoras, dessa 
forma se fazia necessário a criação de uma atividade 
para substituí-las. Essa nova atividade deveria ter 
como características: 

- Possibilitar a prática por um grande número de 
pessoas; 

- Deveria ser praticada em local coberto como salas 
de ginástica já existentes; 

- Deveria promover um grande apelo motivacional. 

 

 A partir dessas premissas, a ACM 
desenvolveu inicialmente uma modalidade para 
ambientes fechados: o basquetebol. 

 Três anos antes havia sido criado, na mesma 
instituição, o basquetebol. Porém, a nova atividade 
apresentava dificuldades para as crianças, que não 
alcançavam as cestas, e para os idosos, que se 
cansavam com facilidade devido a grande 
movimentação. Era preciso inventar outro esporte 
que solucionasse esses problemas. Foi quando 
Willian G. Morgan, diretor de Educação Física da 
ACM, criou em 1895 o Minonette (como o voleibol 
foi batizado inicialmente). 

 A primeira publicação em 1896, no Jornal 
Springfield (PAUL, 1996), o descrevia assim 
(GUILHERME, 2001, p. 10): “[...] o voleibol é um novo 
jogo, exatamente apropriado para ginásio ou quadra 
coberta, mas pode também ser praticado ao ar livre. 
Qualquer número de pessoas pode praticá-lo. O jogo 
consiste em conservar uma bola em movimento 
sobre uma rede alta, de um lado para outro, e 
apresenta, assim, as características dos outros jogos, 
como o tênis”. 

 Inicialmente o voleibol era praticado da 
seguinte maneira (BIZZOCCHI, C. 2000): 
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- 1895 

Dois times posicionados em uma quadra retangular 
dividida em duas metades iguais por uma rede. 

O número de jogadores não era limitado, porém, tinha de 
ser igual para ambas as equipes. 

O sistema de rodízio já era usado para que todos os 
jogadores pudessem servir (sacar). 

O jogo era iniciado por um jogador posicionado em cima 
da linha de fundo  

Os jogadores rodavam passando pela zona de serviço, o 
qual era feito pisando a linha de fundo da quadra. 

O sacador tinha direito a duas tentativas e um 
companheiro podia auxiliar na passagem da bola para o 
outro lado. 

A bola era arremessada para a quadra adversária, porém, 
não podia tocar a rede em sua passagem. 

- 1902 

O saque deve ser dado com a mão aberta ou com o 
punho; 

- 1916 

O sacador só tem direito a uma tentativa. 

- 1918 

Não é mais permitido que outro jogador auxilie na 
passagem do saque. 

O saque pode ser dado nos cantos da linha de fundo. 

- 1920 

A zona de saque fica limitada a três metros, posicionada à 
direita da linha de fundo. 

- 1984 

É proibido bloquear o saque. 

- 1994 

A zona de saque é aumentada para nove metros. 

- 1998 

O sacador, que até então tinha somente cinco segundos 
para executar o saque, passa a ter oito segundos; porém, 
só é permitida uma única tentativa. 

 

À medida em que os jogadores foram 
evoluindo tecnicamente e as equipes foram 
aprimorando e aperfeiçoando sua condição física, 
técnica e tática, houve natural necessidade de 
modificar e aperfeiçoar as regras de jogo. 

Uma das maiores mudanças no volibol 
ocorreu no fundamento do saque que, durante 
muito tempo, não passava de um movimento que 
tinha apenas como objetivo dar início ao jogo, 
colocando a bola na quadra adversária. Entretanto, 
com a evolução das regras e da dinâmica de jogo, 
com o aumento da estatura e com o 
desenvolvimento do porte físico dos jogadores, os 
avanços quanto ao tipo de técnica de execução 
utilizada e sua função no jogo, o saque passou a ser 
cada vez mais importante para dificultar as ações do 
adversário, além de ser uma forma de busca por um 
ponto de ação direta. (RIBEIRO, 2004). 

Assim hoje, para se executar um bom saque, 
características como precisão na trajetória da bola, 
posicionamento do atleta, potência, emprego 
estratégico e nível de dificuldade imposto ao 
adversário - e eventualmente força - são de suma 

importância para o sacador pois, também em 
determinadas ocasiões, o saque passou a ser 
primeiro movimento de ataque (MACHADO, 2006). 
Dessa forma, hoje em dia, um saque fácil é 
considerado como um erro. 

O Voleibol é nos dias de hoje um dos 
esportes favoritos do brasileiro. Isso se deu em 
decorrência da intensa difusão desse esporte nos 
últimos vinte anos. A mídia, principalmente a 
televisiva, abriu um grande espaço para a 
apresentação e apreciação da prática do Voleibol 
como esporte de rendimento. Entretanto, para 
alcançar tal patamar, o Voleibol passou por algumas 
mudanças, mantendo do Mintonette (primeiro 
nome dado ao Voleibol) somente a essência. Dentre 
essas mudanças, destaca-se a extinção do sistema de 
vantagem na contagem dos pontos. A justificativa 
que encontrou no Brasil, até plausível, é de que os 
jogos eram muito demorados e que outras 
confederações no mundo já haviam efetuado essa 
mudança. Uma análise crítica poderia levar à 
reflexão de que um jogo com término previsível 
torna-se mais fácil de angariar patrocinadores e 
também de ser televisionado. Entretanto, podemos 
observar que tanto nas transmissões televisivas 
quanto em nosso dia a dia, os termos “saque forte” 
e “saque forçado” se fundem para descrever um 
mesmo fato ou o mesmo ato: um saque efetuado 
com potência e força. No entanto, tais termos 
descrevem eventos ou ações diferenciadas. 

Nosso objetivo aqui é determinar 
terminologicamente, a diferença entre  o que é um 
saque forte e um saque forçado. Um saque forte é 
aquele em que o movimento é efetuado com 
velocidade, consequentemente acarretando um 
saque potente. E o que é um saque forçado? Para 
responder a isso, iremos inicialmente determinar 
qual a importância de uma terminologia específica, o 
que é força e o que é potência. Tal terminologia, em 
sentido amplo, refere-se simplesmente ao uso e 
estudo dos termos, ou seja, trata-se de especificar as 
palavras simples e compostas que são geralmente 
usadas em contextos específicos. 
Terminologia também se refere a uma disciplina 
mais formal, que estuda sistematicamente a 
rotulação e a designação de conceitos particulares a 
um ou vários assuntos ou campos de atividade 
humana, por meio de pesquisa e análise dos termos 
em contexto, com a finalidade de documentar e 
promover seu uso correto. 

Há alguns anos, a terminologia não passava 
de uma novidade. Atualmente, se faz necessária a 
utilização de termos específicos, que são cada vez 
mais, numerosos, tanto os de uso comercial quanto 
os de uso privado. 

Assim, de acordo com os estudos 
terminológicos, a força é uma grandeza física, sendo 
a causa dos movimentos e, se aplicada sobre um 
corpo móvel, este resultará acelerado ou retardado. 
Nos esportes, entende-se por força a capacidade 
que permite ao atleta superar resistências ao seu 
movimento (SILVA, P. R. S. 2001). 
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Segundo Schneider (2004), a força é 
bastante utilizada no voleibol. O voleibol é um 
esporte que requer força em membros superiores 
(principalmente ombros), inferiores (saltos) e 
também do tronco. 

No entanto, a potência muscular é o tipo de 
força que pode ser explicada pela capacidade de 
liberar o máximo de energia num ato explosivo, está 
relacionada com a velocidade do esforço no 
desempenho de uma determinada tarefa 
(MARQUES, N. K. 2005). 

Já a potência é fundamental para a cortada no 
voleibol, embora as ações de bloqueio, saque em 
suspensão e outras também dela necessitem. 

Com reação ao saque do voleibol, 
essencialmente não passa do movimento de colocar 
a bola em jogo, dar início a partida, porém o 
movimento do fundamento do saque pode variar em 
relação a sua forma de execução, tanto na forma de 
executá-lo (saque por baixo, Saque por cima – tipo 
tênis, Saque japonês e Saque lateral. 
(UGRINOWITSCH, H. e MANOEL, E. J. 1999)), Saque 
em suspensão (COSTA, G. D. C. T et all, 2011), 
quanto na sua trajetória (saque flutuante e saque 
com rotação da bola (COSTA, G. D. C. T et all, 2011)), 
direção (diagonal ou paralela (JOÃO, P. V., COTIUGA, 
I, PEREIRA, 2014)), distância (saque curto ou saque 
longo (MATIAS, C. J. A. S, GRECO, P. J. 2011)), 
potência e força. 

 

Desenvolvimento 

Muito tem se pesquisado com relação ao 
saque no voleibol, tipo de saque, forma de 
execução, trajetória, direção, distância, potência e 
força. Contudo a descriminação utilizada é 
redundante e ou conflitante acarretando em dúvida 
por parte dos leitores e público midiático. 

Podemos observar no estudo sobre o saque 
no voleibol onde Arias e colaboradores (2011) 
pesquisaram a qualidade de execução no saque tipo 
tênis e em suspensão das equipes femininas 
iniciantes do campeonato espanhol de 2005. Os 
saque foram classificados em (saque tipo tênis 

flutuante, saque tipo tênis forte, saque em 
suspensão flutuante e saque em suspensão forte). 
Para os pesquisadores saque forte foi considerado 
aquele executado com velocidade e força. Em sua 
pesquisa sobre a metodologia de ensino do voleibol 
Pirolo, A. L. e Pirolo, D. (1998) classificaram o 
emprego do fundamento do saque do voleibol em: 
Quanto a forma de execução; Quanto aos tipos 
técnicos e Quanto os aspectos táticos. No quadro 
“Quanto os aspectos táticos” uma das seis 
subclassificações é “saque potente (forçado)”, no 
entanto esta subclassificação é adotada para 
discriminar os saque efetuados com velocidade e 
força. Em ambos os casos o estudo avaliou a 
potência a força na execução do saque. 

Em outros estudos (MARQUES, N. K. e 
TUBINO, M. J. G. 2012; MARQUES, N. K. 2008/13) 
aparece a discriminação saque forte ou saque 
forçado dando somente a entender que este é um 
movimento que dificulta a recepção e 
consequentemente a armação ofensiva adversária. 
Já em Dante De, R. J. (2006), pg. 172 o saque forçado 
está vinculado ao aumento da potência na execução 
do mesmo. 

 

Considerações finais 

Podemos verificar que até hoje a 
terminologia saque forte e saque forçado ora são 
utilizadas para descrever um saque efetuado com 
velocidade e força ora o mesmo termo é utilizado 
para descrever um saque direcionado as linhas 
limítrofes da quadra de jogo adversária. No entanto 
o que proponho é uma divisão de entendimento 
terminológico, onde para o termo “saque forte” seja 
entendido como “saque efetuado com velocidade e 
força” e para “saque forçado” seja entendido como 
“saque direcionado as linhas limítrofes da quadra de 
jogo adversária”. 

Portanto, o saque forte esta vinculado a 
potência e eventualmente força na sua execução 
(COSTA, G. D. C. T et all, 2011), já o saque forçado 
está vinculado a trajetória e direcionamento do 
mesmo (COSTA, G. D. C. T et all, 2011). 
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_____________________________________________________________________________ 
RESUMO 

Este artigo tem como objetivo analisar os direcionamentos e tendências dos estudos de 
gênero na gestão do esporte no JSM. Empiricamente, realizamos um estudo bibliométrico 
sobre os artigos publicados no Journal of Sport Management, no período entre 2001 a 2011. A 
amostra é constituída por 42 dos 240 artigos publicados no período que explicitamente tratam 
gênero. Os resultados revelam que os artigos estão fundamentalmente concentrados em três 
grandes focos de pesquisa: (a) diversidade étnica, racial e sexual entre os gêneros, (b) 
desigualdade de gênero, e (c) divisão sexual do trabalho. Notamos, ainda, a predominância de 
artigos empíricos sobre os de revisão de literatura e estudos de caso, ainda que na sua maioria 
utilizando amostras relativamente pequenas, inferiores a 100 participantes. Analisamos o 
número de autores, publicação por autor, tema de pesquisa, amostra, técnica utilizada e 
formas de coleta de dados.  A partir deste trabalho podemos estabelecer os vetores para o 
desenvolvimento da pesquisa nacional. 

Palavras-chave: Gestão do esporte, gênero, estudo bibliométrico, revisão da literatura 

______________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

This paper examines the extant research on gender in sports management. Empirically, we 
conducted a bibliometric study on the articles published in the Journal of Sport Management, 
between 2001 and 2011. The sample for further analyses comprises 42 out of the 240 articles 
published that specifically deal with gender issues. Results reveal that the articles were 
essentially on three research streams: (a) ethnic, racial and sexual diversity between genders, 
(b) gender inequality, and (c) gender division of labor. We also noted that most articles were 
empirical over literature reviews and case studies, albeit mostly employing relatively small 
sample sizes below 100 participants. We analyzed the number of authors, author productivity, 
themes of research, samples, technique employed and data collection procedures. Using this 
study as a starting point we may build the core of future research endeavors to construct the 
foundations of future research on gender in sports in Brazil. 

Keywords: Sport Management, gender, bibliometric studies, literature review 

 

INTRODUÇÃO 

Os estudos de gênero em administração, de 
forma geral, estão ligados à predominância do 
homem, inclusive nos aspectos relacionados à 
liderança (ver KUMRA; VINNICOMBE, 2008; 
VINKENBURG et al., 2011), ao mercado de trabalho 
(HIRATA, 2002), à política (PINTO, 2003) e à 
distribuição do trabalho entre gêneros (NOGUEIRA, 
2004). Embora gênero como tema possua uma 
conotação mais abrangente que apenas a diferença 
entre homem e mulher, assim se integrando em 
temas mais amplos na pesquisa em Administração, o 
fato é que as principais pesquisas sobre gênero 

estão relacionadas às diferenças e ao processo de 
integração das mulheres (KYRIAKIDOU, 2011). Cada 
vez mais estudos sobre gênero têm sido 
desenvolvidos em diversas áreas do conhecimento 
em Administração incluindo a Gestão de Esportes. O 
espaço esportivo é tradicionalmente um ambiente 
de afirmação da identidade masculina e um dos 
espaços sociais em que se tem preservado uma clara 
fronteira entre os gêneros (COELHO, 2009). A 
associação entre esporte e masculinidade é ainda 
uma das maiores barreiras para a maior 
proeminência de mulheres. Assim, importa 
aprofundar a nossa compreensão sobre gênero 
como categoria teórica fundamental para entender 
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a importância histórica e o significado do esporte 
(McKAY; MESSNER: SABO, 1990). 

Apesar do lento processo de integração das 
mulheres nos esportes e talvez mais especialmente 
em altos cargos na gestão do esporte, os estudos 
mostram maior atenção, por exemplo, ao 
comportamento consumidor de novos fãs e 
espectadoras por seus times (FARRELL; FINK e 
FIELDS, 2011), às transformações nas atitudes 
sexistas na linguagem (PARKS; ROBERTON, 2002) e 
ao esporte feminino (KANE e MAXWELL, 2011). As 
mídias têm vindo a contribuir para desnaturalizar 
estereótipos de gênero e promover mudanças nas 
representações sociais das mulheres como atletas, 
comentaristas, árbitras e técnicas (PEDERSON et al., 
2009), o que pode estar na base do aumento de 
propagandas publicadas de atletas em revistas 
esportivas. (LYNN; HARDIN e WALSDORF, 2004). 
Assim, embora o esporte ainda seja uma arena 
dominada pelos homens (DUNNING; MAGUIRE, 
2010) observamos progressivamente mais mulheres 
liderando esportes como o automobilismo, o 
futebol, e competindo junto com os homens na 
mesma modalidade esportiva, como é o caso do 
hipismo clássico (GOMES, 2012). 

A partir da primeira década do Século XXI, 
tornou-se comum a realização de encontros e 
conferências no Brasil, coincidindo com a criação da 
primeira Secretaria de Políticas Públicas para 
Mulheres. Estes encontros apresentaram sugestões 
de propostas para a igualdade entre os gêneros, 
conduziram a revisão de leis para o desenvolvimento 
de políticas de educação e produção do 
conhecimento, encaminharam discussões para o 
enfrentamento da pobreza, da superação da 
violência contra a mulher e a efetivação dos direitos 
humanos das mulheres (GOMES, 2008). No Brasil, 
apesar do aumento substantivo da participação das 
mulheres na prática de esportes de alto rendimento 
(Comitê Olímpico Brasileiro, 2008) é ainda incipiente 
o número de mulheres técnicas, presidentas de 
confederações, federações e clubes esportivos.  
Oliveira (2002) apontou que, em dez grandes clubes 
do Rio de Janeiro que têm centenas de técnicos 
atuando, apenas 34 são mulheres e a maioria atua 
nas categorias de base, em times não profissionais. 
As mulheres parecem mais restritas às áreas de 
formação dos esportes competitivos, ou envolvidas 
em atividades recreativas e de lazer. Assim, não 
surpreende que o tema de gênero surja saliente em 
gestão dos esportes atraindo a atenção de 
pesquisadores como Leberman e Lavoi (2011), Kihl, 
Leberman e Schull (2010) e Burton, Grappendorf e 
Henderson (2011). Apesar dos progressos na 
literatura internacional, há ainda um reflexo 
pequeno na pesquisa brasileira. 

Neste artigo realizamos um estudo 
bibliométrico da pesquisa existente em gestão de 
esporte especialmente relacionada com gênero. Em 
essência, o estudo visa conhecer o estado da arte do 
conhecimento internacional atual observando a 
pesquisa de maior relevância. Para o efeito, 

delimitamos a nossa análise aos artigos publicados 
na primeira década do Século XXI - no período de 
2001 a 2011, no principal periódico da Sociedade 
Norte Americana de Gestão Desportiva (North 
American Society for Sports Management - 
NASSM’s) – o Journal of Sport Management (JSM). 
Empiricamente, o estudo incidiu sobre 42 dos 240 
artigos publicados no período. O JSM foi criado em 
1985, e é classificado como Qualis A1, com um fator 
de impacto de 0.814 (dados de 2011). Assim, este 
trabalho tem como objetivo conhecer e 
compreender os direcionamentos dos estudos de 
gênero na gestão do esporte, com o intuito de 
apresentar as tendências e uma agenda de pesquisa 
futura. 

Este estudo contribui não apenas para ganhar 
uma perspectiva sobre o conhecimento atual 
existente em gênero no esporte e na gestão 
esportiva mais especificamente, mas também para 
promover o debate sobre a inserção de novos 
dirigentes e praticantes. Assim, incentivam-se os 
contributos para não apenas o desenvolvimento de 
modelos integrados de gestão, mas também capazes 
de incluir novos dirigentes (homens e mulheres) 
numa política nacional inclusiva. Embora o esporte 
tenha sido considerado um modelo de diversidade, 
onde pessoas de diferentes raças e etnias se 
misturam como participantes e espectadores 
(SMITH; HATTERY, 2011) há uma desconexão entre a 
percepção dessa diversidade e a evidência real onde 
há pouca diversidade na gestão (ou seja, no 
treinamento e na liderança) do esporte. 

O artigo está organizado em quatro partes. 
Primeiro apresenta-se a revisão de literatura focada 
nos estudos bibliométricos. Na segunda parte, 
apresentamos os elementos metodológicos, 
incluindo a amostra e os procedimentos de análise. 
Na terceira parte analisam-se os resultados. 
Concluímos com uma discussão alargada, apontando 
limitações e pistas para pesquisas futuras. 

REVISÃO DE LITERATURA 

Os estudos bibliométricos assentam na análise 
de documentação científica (FIGUEIREDO, 1977), 
assentando na análise quantitativa da informação 
produzida. Através da análise dos documentos – e 
podemos incluir na análise bibliométrica artigos 
científicos, livros, trabalhos apresentados em 
conferências, relatórios, teses e dissertações, 
notícias nos mídia, entre outros (FIGUEIREDO, 1977) 
– podemos examinar uma variedade de assuntos 
como tendências na pesquisa, autores, instituições, 
temas analisados, entre muitos outros, de modo a 
capturar uma imagem completa dos progressos num 
determinado tópico, periódico ou disciplina 
(DIODATO, 1994; DAIM et al., 2006; FERREIRA, 
2011). Alguns autores referem-se mesmo à 
capacidade de entender a estrutura intelectual da 
disciplina (RAMOS-RODRIGUEZ: RUIZ-NAVARRO, 
2004). 

Os estudos bibliométricos têm ganho 
relevância como indicadores da produção científica 
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que acadêmicos usam para aferir as evoluções numa 
dada área de estudo e como indicadores utilizados 
por universidades para construir rankings e decidir 
sobre a produção dos seus professores (CASTRO; 
REMOR, 2004: ARAÚJO, 2006: CATAPAN; SHERER; 
ESPEJO, 2011). Outros autores usam estudos 
bibliométricos para analisar os periódicos de uma 
área específica (ELKIS, 1999; CAMPOS, 2003) ou a 
produtividade de pesquisadores (POBLACIÓN; 
NORONHA, 2002). 

A realização de estudos bibliométricos para 
aferir os progressos de pesquisa e utilizando artigos 
publicados não é nova e podemos, efetivamente, 
identificar inúmeros trabalhos que se serviram 
destas mesmas técnicas em diversas disciplinas 
(NEDERHOF et al., 2005; CHIU; HO, 2007; TSAY, 
2011). Em administração, por exemplo, Phelan, 
Ferreira e Salvador (2002) examinaram o Strategic 
Management Journal distinguindo os tipos de 
artigos, autorias, tempo para publicação e citações. 
Ferreira (2011) analisou o impacto de uma obra na 
disciplina de Negócios internacionais e no estudo 
das empresas multinacionais. Willett (2007) 
identificou os principais autores. Baumgartner e 
Pieters (2003) focaram o status relativo de 
periódicos. Ramos-Rodríguez e Ruíz-Navarro (2004) 
analisaram a estrutura intelectual da disciplina de 
estratégica usando apenas os artigos publicados no 
Strategic Management Journal ao longo dos anos. 
Estudos bibliométricos já fora aplicados à pesquisa 
em comportamento do consumidor (HOFFMAN; 
HOLBROOK, 1993), sistemas de informação 
(CULNAN, 1987), estratégia (RAMOS-RODRIGUEZ; 
RUIZ-NAVARRO, 2004), negócios internacionais 
(FERREIRA; SERRA; ALMEIDA, 2012) publicidade 
(PASADEOS et al., 1998), gestão de operações 
(PILKINGTON; LISTON-HEYES, 1999), governança e 

contabilidade (CATAPAN, 2006 e 2011), gestão de 
esportes (SHILBURY, D, 2011) entre outras. 

 

MÉTODO 

Procedimentos 

O estudo bibliométrico envolveu um 
conjunto de procedimentos. Para o 
levantamento dos dados recorremos a duas 
etapas. Primeiro, para a identificação e seleção 
da amostra realizamos uma pesquisa na base 
Scopus e ISI Web of knowledge (WOS). Usando 
estas bases selecionamos o periódico Journal of 
Sport Management (JSM), filtrando os artigos 
publicados neste periódico entre 2001 a 2011. 
Em seguida, usando a opção “search” (procura) 
filtramos os artigos usando a palavra-chave 
gênero (gender). Em essência, este 
procedimento significa que apenas coletamos 
como amostra os artigos publicados durante 
estes últimos dez anos e que tratem 
especificamente questões de gênero. 

O segundo procedimento envolveu a 
utilização do software bibexcel para extrair um 
conjunto de dados bibliométricos relevantes 
sobre os artigos na amostra, como o título, 
volume, número, páginas, autores, instituições, 
palavras-chave fornecidas pelos autores e 
referências. Estes dados foram tabelados e 
completos com informação específica sobre 
cada um dos artigos, tais como: objetivos da 
pesquisa, tipo de artigo (teórico, empírico e 
estudo de caso), amostra (informantes chaves, 
técnica de pesquisa, população investigada), 
questão da pesquisa, autores, distribuição 
geográfica resultados e contribuições 
apresentadas nos artigos. Este procedimento 
requereu a leitura analítica e integral de cada 
um dos artigos selecionados. A Figura 1 
evidencia os procedimentos seguidos. 

Figura 1. Procedimentos metodológicos 

 

 

A escolha do periódico JSM para analisar a 
produção acadêmica em esportes, é adequada 
porque: (1) JSM é uma das revistas oficiais da 
Sociedade Norte Americana de Gestão Desportiva 
(NASSM’s), (2) o JSM é um dos principais periódicos 
em Gestão Esportiva, ranqueado como Qualis A1 e 
com um fator de impacto de 0.814 em 2011 

(segundo o Journal Citations Report do Institute of 
Scientific Information), (3) o JSM incentiva a 
publicação de artigos em todas as principais áreas de 
conhecimento em gestão esportiva, e (4) o JSM está 
usualmente disponível nas bases de dados subscritas 
pelas universidades. 
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AMOSTRA 

Neste artigo utilizamos os artigos publicados 
no Journal of Sports Management, no período entre 
2001 e 2011.  Usar artigos publicados é 
particularmente relevante dado que estes artigos 
foram previamente submetidos ao escrutínio dos 
pares – usualmente em double bind review – tendo 
sido validados. Após a seleção inicial e a leitura de, 
no mínimo, título e resumo, identificamos 42 artigos 
entre os 240 publicados no período, que tratavam 
especificamente gênero em esportes. 

Deste sua fundação  em 1987, o JSM publicou 26 
volumes com um total de 777 artigos. Observa-se 
um aumento na quantidade de artigos publicados 
anualmente, de 13 artigos em 2001 para 29 em 
2011, o que é parcialmente explicado pela alteração 
da periodicidade da revista, de trimestral para 
bimestral. A aplicação dos critérios de busca 
explicados resultou na identificação de 42 artigos 
que compõem a nossa amostra. 

RESULTADOS 

No período 2001 a 2011, o abrangido pelo nosso 
estudo, foram publicados 240 artigos. Na Tabela 1, 
categorizamos os 42 artigos da amostra. 

Nesta análise, os artigos foram classificados na 
sua metodologia como conceitual (ou teórico), 
empírico ou estudo de caso. Um artigo foi 
classificado em conceitual se relacionado à seleção 
do significado de cada conceito chave tratado na 
pesquisa e, em consonância com a linha de pesquisa 
e teoria adotadas pelo autor/pesquisador. 
Especificamente, consideramos como conceitual o 
artigo que não continha testes estatísticos de 
hipóteses e não tratava o caso de algum tipo de 
entidade ou indivíduo. O estudo de caso foi o artigo 
que explicitamente se assumia como tal ou que 
tratava um ou poucos casos de entidades, 
associações, eventos, ou indivíduos. Entre os 42 
artigos da amostra, identificamos 9 artigos 
conceituais, 25 empíricos e 8 estudos de caso 
(Tabela 1). Na análise de nacionalidade notamos o 

predomínio de norte-americanos (30), da Nova 
Zelândia (6), Reino Unido (3), Canadá (1) e Austrália 
(1) e Taiwan (1). 

Objeto da pesquisa e elementos empíricos 

De acordo com Phelan, Ferreira e Salvador 
(2002), é usual que, à medida que as disciplinas 
maturam, os estudos acadêmicos se tornem 
progressivamente mais empíricos e utilizando 
amostras progressivamente maiores. Encontramos 
evidência deste processo de maturação em primeira 
instância em que 60% dos artigos são empíricos e, 
em segunda instância na análise dos artigos. Por 
exemplo, Weaver e Chelladurai (2002) utilizaram 
uma amostra de 515 sujeitos, com o objetivo de 
perceber barreiras e analisar, através de uma escala 
de satisfação entre estudantes da NCAA, a prática da 
mentoria.  Whisenant, Pedersen e Smucker (2004) 
com um questionário a 306 jornalistas buscaram 
analisar imagens de atleta e as percepções em 
relação à satisfação no trabalho. Cunningham e 
Sagas (2004) com uma amostra de 283 sujeitos 
examinaram a influência da idade, etnia e da 
diversidade organizacional e ocupacional entre 
treinadores e assistentes de futebol (ver Tabela 2). 
Ainda assim, é de salientar que a maioria dos 
trabalhos usa amostras inferiores a 100 
participantes, com dados primários coletados por 
survey/questionário. 

As amostras utilizadas nos estudos empíricos 
evidenciam o contexto em que foram realizadas, 
sendo algumas assentes em comparações 
internacionais, ainda que a maioria tenha sido 
realizada utilizando participantes e dados norte-
americanos. É possível que sendo o JSM um 
periódico publicado nos EUA sejam 
maioritariamente estes acadêmicos que procuram 
aqui publicar as suas pesquisas. De fato, nos 25 
artigos empíricos notamos que os informantes-
chaves da população norte-americana centram-se 
majoritariamente nos estudantes universitários da 
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National Collegiate Athletic Association  (NCAA), nos 
atletas negros (NADEAU et al., 2011), nos técnicos 
de atletismo, assessores e gerentes (BURTON, 
GRAPPENDORF, HENDERSON, 2011). O contexto 
empírico dos estudos revela parcialmente as 
preocupações subjacentes. O contexto amostral 
revela a preocupação com um dos principais 
problemas daquela população, pois segundo dados 

Gill (2011) e Nadeau et al (2011) o racismo, 
obesidade e desigualdade de gênero entre os 
estudantes é socialmente preocupante. Este é, 
então, um dos casos em que a pesquisa parece 
acompanhar as preocupações societais. 

 

 

 

 

 

É de salientar, portanto, que a maioria dos 
trabalhos identificados na nossa amostra seja 
estudos empíricos. Enquanto esta evidência pode 
revelar a relativa maturidade que a área de gestão 
dos esportes está a ganhar no estrangeiro – ainda 
que seja incipiente na academia Brasileira –, deve 
ser vista em conjunto com as abordagens 
conceituais e teóricas que dominam na disciplina. 

Instrumentos e métodos de pesquisa 

Os instrumentos usados nas pesquisas 
empíricas foram bastante variados. É relevante 
observar os métodos e instrumentos porque são em 
si um dos sinais de desenvolvimento da própria 
disciplina. Usualmente, como o maior 
desenvolvimento começamos a assistir ao aumento 
da pesquisa empírica (PHELAN et al., 2002) e 
utilizando técnicas, nomeadamente estatísticas, 
progressivamente mais sofisticadas. Estas são 
questões relevantes na academia brasileira, onde 
uma limitação recorrentemente apontada é a 
ausência de bases de dados secundárias para realizar 

pesquisa. A nossa evidência, neste estudo é o forte 
recurso a dados coletados especificamente para os 
estudos – ou seja, dados primários. 

A forma como os dados foram recolhidos e 
tratados foi bastante diversa, encontrando estudos 
assentes em análises de conteúdo (LYNN, HARDIN; 
WALSDORF, 2004; LEBERMAN; LaVOI, 2011), 
observação participante (FRISBY; REID; MILLAR; 
HOEBER, 2005), 6 artigos usaram questionários e 
surveys (PEDERSEM et al., 2009; FARREL et al., 2011; 
NADEAU et al., 2011; BURTON et al., 2011), 11 
estudos usando entrevistas (SARTORE; CUNNIGHAM, 
2010), grupos focais (SMITH; HATTERY, 2011), e 
fontes documentais acedidas na internet ou mídia 
(DADDARIO; WIGLEY, 2006; GILL, 2011; KANE; 
MAXWELL, 2011; NADEAU et al., 2011). Por 
exemplo, usando entrevistas semiestruturadas, 
Farrell, Fink e Fieldes (2011) investigaram o baixo 
consumo de 12 espectadoras femininas, enquanto 
Sartore e Cunningham exploraram os significados e 
as simplificações sobre o lesbianismo e o rótulo de 
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lésbica através de entrevistas a 14 participantes. Juntando entrevistas e análise de conteúdo, 

Lawrence, Harrison e Stone (2009) 
examinaram os principais estereótipos narrados 
sobre um dia de treinamento de 87 atletas 

universitários, tendo as entrevistas sido analisadas 
através da análise de conteúdo. 

Na utilização de surveys para a coleta de 
dados notamos, por exemplo, o trabalho de 
Pedersem, Lim, Osborne e Whisenant (2009) que 
investigaram o assédio sexual na mídia através de 
um survey com 112 mulheres jornalistas (editoras, 
fotógrafas e escritoras) e o trabalho de Cunnigham 
(2007) sobre a influência de variáveis na percepção 
da diversidade de gênero em um grupo de 45 
técnicos de atletismo. Já Burtom, Grappendorf e 
Henderson (2011) examinaram a diferença de 
gênero entre 276 funcionários. 

Envolvendo a coleta de dados, usando as 
representações na mídia, identificamos cinco 
artigos. Por exemplo, Kane e Maxwell (2011) 
buscaram compreender o consumismo no esporte 
feminino, Gill (2011) analisou as representações nas 
mídias explorando os privilégios de brancos nos 
esportes universitários, incluindo diferenças de 
género (1 programa de TV, 3 jornais nacionais e 3 
regionais, artigos de internet, 1 revista e 2 sites de 
notícias). Ainda outros artigos combinaram 
métodos, como seja a utilização da mídia e grupos 
focais para a coleta de dados. Bruening e Dixon 
(2007) examinaram o conflito entre o trabalho de 41 
técnicas e a família. Kane e Maxwell (2011) 
buscaram compreender o consumismo no esporte 
feminino num grupo com 12 consumidoras.  

As revisões de literatura e trabalhos 
conceituais também foram relativamente frequentes 
nos artigos teóricos, ainda que sobre diferentes 
aspetos do conhecimento. As revisões são úteis 
como forma de consolidar e sistematizar o 
conhecimento, e são evidência do desenvolvimento 

das áreas de pesquisa. Por exemplo, Aitchison (2005) 
discutiu o feminismo e os estudos de gênero, Shaw 
(2006) analisou os processos sociais como parte 
integrante das relações de gênero e Sartore (2006) 
propôs um modelo integrativo especificando como a 
discriminação influencia a avaliação atual e futura da 
perfomance do empregado.  Leberman e Palmer 
(2009) utilizou a teoria do domínio para destacar os 
variados domínios sociais que influenciam as 
experiências de nove mulheres como mães e líderes 
do esporte, enquanto Burton et al. (2011) utilizaram 
a teoria da congruência para examinar a diferença 
de gênero na administração. 

Os temas pesquisados 

Na analise de conteúdo dos artigos foi possível 
identificar os temas pesquisados. Identificamos a 
concentração de publicações em três grandes focos 
de pesquisa: a diversidade étnica, racial e sexual 
entre os gêneros (16 artigos), a desigualdade de 
gênero (14 artigos), e a divisão sexual do trabalho (7 
artigos). Por exemplo, sobre o primeiro tema 
‘diversidade étnica, racial e sexual entre os gêneros’, 
Cunningham, Sartore e McCullough (2010) 
examinaram a influência da orientação sexual nas 
avaliações e recomendações para a contratação de 
personal trainers em academias de ginástica, tendo 
concluído que uma minoria sexual (gays, lésbicas e 
bissexuais) de candidatos recebeu piores avaliações 
do que os heterossexuais. Pedersen et al. (2009) 
investigaram o assédio sexual na mídia entre um 
grupo de 112 jornalistas (editoras, escritoras, 
colunistas e colegas de trabalho) esportivas 
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mulheres. O estudo identificou que aquelas que 
tiveram atitudes mais ativas com capacidade de 
resposta ao participante foram menos propensas a 
enfrentar incidentes de assédio sexual. Gill et al. 
(2006) pesquisaram sobre as atitudes e preconceitos 
sexuais no contexto de práticas inclusivas no 
esporte. 

Outro tema saliente foi a ‘desigualdade de 
gênero’ na gestão do esporte. Shaw e Frisby (2006) 
analisaram os discursos sobre gênero, concluindo 
que, apesar de casos isolados de mulheres com altos 
salários, as mulheres de maneira geral ainda lutam 
para ter acesso a posições intermediárias e altas na 
administração e que encontram mais barreiras para 
conseguir emprego do que os homens. McGinnis e 
Gentry (2006) examinaram algumas áreas de 
diferenciação de gênero com que as mulheres se 
deparam na gestão do golfe. 

O terceiro tema, sobre a ‘divisão sexual do 
trabalho’ conta com trabalhos de Leberman et al. 
(2009 e 2011), Shaw e Hoeber (2003), Farrell, Fink e 
Field  (2011) e Nadeau et al. (2011) a comparar a 
desigualdade de gênero na inserção e permanência 
na carreira, nos recursos e em vários cargos da 
gestão. Por exemplo, segundo Nadeau et al. (2011) a 
sub-representação das mulheres, face aos homens, 
nos altos cargos da gestão não é uma questão 
sexual, referindo que os candidatos masculinos e 
femininos foram vistos como semelhantes em 
potencial de sucesso em todas as posições, ainda 
que as candidatas mulheres fossem avaliadas como 
sendo significativamente menos suscetíveis de lhes 
ser oferecida a posição de diretora no atletismo, 
quando comparadas com candidatos masculinos. 
Shaw e Hoeber (2003) analisaram transcrições de 
entrevistas e documentos organizacionais de 35 
empregados de três organizações esportivas inglesas 
e notaram como os discursos dos gestores seniores 
eram dominados por características de 
masculinidades associadas aos esportes enquanto as 
mulheres e os discursos de feminilidades são 
associados aos cargos desvalorizados dentro das 
organizações. 

Autores mais prolíficos 

O conhecimento e a ciência evoluem 
progressivamente com o contributo de um largo 
espectro de acadêmicos pesquisadores. Ainda assim, 
em diversos domínios podemos identificar autores 
que são mais produtivos, ou prolíficos, pelo volume 
de publicações numa dada área. Frequentemente, 
estes são, também, os autores mais influentes. 
Neste sentido, importa notar que uma das leis 
fundamentais da bibliometria é a que afere a 
produtividade de cientistas (usualmente referida 
como Lei de Lotka (1926)). A lei de Lotka foi 
construída a partir de um estudo sobre a 
produtividade acadêmica, baseada na contagem de 
autores presentes no Chemical Abstracts. Lokta 
concluiu que uma grande percentagem da literatura 
científica é produzida por um pequeno número de 
autores. Efetivamente, observando a nossa amostra, 
notamos que Cunningham foi (co) autor em 8 
artigos, seguido por Shaw (4) e Mahoney e Sartore 
(3). George Cunningham atuou como presidente da 

Sociedade Norte-Americana de Gestão de Esporte 
durante o ano acadêmico 2009-2010. 

DISCUSSÃO 

Entender as questões de gênero em esportes 
é particularmente relevante no Brasil,  não apenas 
por sediar grandes evento mas, também, pela luta a 
favor da inclusão social e da igualdade. Este é, na 
realidade, um percurso que já se iniciou a partir do 
início do século XXI, em que as mulheres começaram 
a ganhar uma maior visibilidade nos esportes de alto 
rendimento. Como evidência, basta notar que a 
representação das esportistas brasileiras nos Jogos 
Olímpicos de 2008 em Pequim chegou a 48% e nos 
de Londres em 2012 foi de 47,4%. Situação menos 
equitativa se verifica ainda em vários esportes e nos 
altos cargos e lugares de direção de organizações 
esportivas. Por exemplo, mapeamos, com dados do 
Ministério dos Esportes, que dos 129 cargos 
existentes em níveis intermediários de poder na 
coordenação apenas 23 (ou 18%) são ocupados por 
mulheres. Nas confederações esportivas do Comitê 
Olímpico Brasileiro, as mulheres comandam apenas 
uma das trinta confederações. No campeonato 
brasileiro de futebol da 1ª. divisão temos apenas 
uma representante, dentre os 20 times 
participantes. Estes elementos são evidência que há, 
ainda, um marcado desequilíbrio de poder entre os 
gêneros na estrutura organizacional esportiva. 

Este estudo visa contribuir para o 
desenvolvimento da pesquisa brasileira em gestão 
de esportes, ao salientar abordagens das pesquisas 
internacionais. É, efetivamente, interessante que as 
pesquisas possam contribuir para atenuar inclusive 
uma herança histórica de exclusão que atualmente 
domina as práticas de contratação. Por exemplo, os 
estudos de Lavoi (2009) e Messner (2009) 
apontaram uma distinção crítica no trabalho das 
mulheres da amostra que poderiam ser treinadoras 
em altos níveis, mas que são geralmente relegadas 
para o “trabalho de mulher”, ou seja, às equipes 
menos prestigiadas, menos competitivas, grupos 
etários mais jovens e ou equipes de meninas. A 
contribuição é, no entanto, mais alargada ao 
salientar que as carências de bases de dados 
secundárias não são impeditivas da pesquisa na 
área. Na realidade, o foco da pesquisa pode ser 
alargado muito para além de questões de 
inequidade entre gêneros e estudar o papel 
diferencial e contributo das mulheres, ou dos 
gêneros, desde o ensino, a prática de esportes e a 
gestão esportiva. Assim, assumimos, também, o 
desígnio de contribuir para o debate sobre a 
formação de uma agenda nacional de pesquisa. 
Embora o esporte tenha sido considerado um 
modelo de diversidade, onde pessoas de diferentes 
raças e etnias se misturam como participantes e 
espectadores (SMITH; HATTERY, 2011) há uma 
desconexão entre a percepção dessa diversidade e a 
evidência real onde há pouca diversidade entre os 
gêneros na gestão, ou seja, no treinamento e na 
liderança do esporte. 

Pesquisas futuras 

Pesquisas futuras podem examinar as 
estratégias para amenizar a incidência e os efeitos 
do preconceito sexual, tanto no laboratório como no 
campo, tais como aqueles descritos nos trabalhos de 
Cunningham, Sartore e McCullough (2010). Pesquisa 
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adicional também será útil para reforçar a análise 
das transformações nas atitudes sexistas na 
linguagem (PARKS; ROBERTON, 2002) e investigar o 
potencial de várias características pessoais que 
influenciam o gestor de pessoas nas avaliações de 
decisões para a seleção e contratação de novos 
gestores. Por exemplo, há evidências que mulheres e 
pessoas de cor sofrem discriminação no contexto do 
esporte (Cunningham, Bruening e Straub, 2006; 
Shaw e Frisby, 2006). 

Outras pesquisas futuras podem investigar as 
carreiras de mães técnicas e examinar quanto tempo 
e em que níveis elas treinam, e as razões que 
atribuem para cessar o trabalho como técnicas. Isso, 
em parte ajudaria a compreensão das complexas 
negociações que ocorrem para as mulheres 
equilibrar os papéis de mãe, trabalhadora e mulher. 

Apesar do processo histórico e cultural de 
inserção de novos dirigentes serem lentos, os 
estudos mostram avanços, por exemplo, no 
aumento do consumo no esporte feminino (KANE; 
MAXWELL, 2011). À medida que avançamos no 
século 21, os envolvidos na gestão do esporte 
podem continuar a abraçar a noção de que as 
estratégias promocionais que sexualizam as atletas 
visando o mercado esportivo são uma forma eficaz, 
mesmo necessária e técnica, para criar e manter o 
interesse no esporte das mulheres como um fator de 
empoderamento das mulheres. Políticas sociais de 
inclusão e de promoção generalizada de atividades 
físicas de toda a população gratuitamente pode ser 
um dos vetores de ação para melhorar diversas 
formas de diversidade, inclusive para além de 
gênero, na gestão esportiva.  

_____________________________________________________________________________________ 
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