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RESUMO 

 

Introdução: A Política Nacional de Saúde do Idoso permite subsidiar ações e práticas na 

busca de soluções de problemas voltados à qualidade do cuidado ao idoso, orientado no setor 

da educação a inserção de conteúdos gerontológicos nos currículos dos diversos níveis de 

ensino formal. Por se reconhecer, que cada vez mais haverá oportunidade de serviços nos 

diferentes campos de atuação para atender essa parcela da população, é pertinente 

explorarmos quais as competências necessárias para o cuidado ao envelhecimento a serem 

desenvolvidas durante o curso de graduação em Educação Física, modalidade Bacharelado. 

Objetivos: Investigar quais competências profissionais são necessárias para o cuidado ao 

envelhecimento durante a formação nos cursos de Educação Física da modalidade 

Bacharelado. Método: Estudo de caso na abordagem do tipo quanti-qualitativa. Composta por 

uma revisão da literatura e uma busca nos sites dos cursos, foi também utilizado como 

instrumento de coleta de dados um questionário on-line com perguntas abertas e fechadas. As 

perguntas abertas passaram pela análise de conteúdo, na modalidade temática, já as questões 

fechadas foram analisadas por meio da estatística descritiva pelos programas 

SurveyMonKey® e SPSS versão 20. O público alvo abrangeu os coordenadores e professores 

dos cursos de graduação em Educação Física e profissionais atuantes no NASF do Estado de 

São Paulo. Resultados e Discussão: Não houve diferença estatística entre as médias de tempo 

na atuação com idosos, sendo p=0,056 entre as categorias de atuação, representada entre os 

profissionais do NASF por (6,2±6) anos de atuação com idosos, (9,5±4,8) anos, entre os 

coordenadores e (10,1±7) anos, entre os professores. Os representantes que consideraram 

inadequada a formação atual recebida por competências para atender as especificidades da 

população idosa, foram representados na sua maioria pelos profissionais do NASF, este fato 

pode ter sido influenciado pela rigidez nas grades curriculares com a inserção ou exclusão de 

disciplinas provocadas de 1987 até 2002, pois o modelo de currículo preponderante dos 

cursos de Educação Física nesse período foi o tradicional esportivo ou técnico científico, os 

quais se referem ao mesmo período de formação desses profissionais. Para o cuidado ao 

envelhecimento definimos cinco categorias em duas modalidades temáticas: “Aspectos da 

complexidade do cuidado ao envelhecimento“ e “Percepções acerca do termo 

envelhecimento“.  Para os conhecimentos necessários foram encontrados quatro categorias em 

duas modalidades temáticas: “Conhecimentos necessários para o cuidado ao envelhecimento 

na graduação” e “Considerações relacionados aos conhecimentos desenvolvidos na 

graduação”. Em relação às habilidades requeridas foram seis categorias em duas modalidades 

temáticas: “Habilidades específicas do profissional de Educação Física para o cuidado ao 

envelhecimento” e “Habilidades transversais e comuns aos profissionais da saúde para o 

cuidado ao envelhecimento”. As atitudes descritas formaram quatro categorias em duas 

modalidades temáticas: “Atitudes pessoais para o cuidado à saúde do idoso” e “Atitudes 

resolutivas e transformadoras para o cuidado ao envelhecimento”. Conclusões: Há pouca 

literatura sobre o tema. É possível inferir que há ainda uma fragilidade na formação para o 

cuidado ao envelhecimento no curso de graduação em Educação Física bacharelado. Espera-

se que os cursos de educação física bacharelado possam utilizar os resultados apresentados e 

as competências propostas para auxiliá-los a transformar ou adequar seus projetos 

pedagógicos. 

 

Palavras-chave: Competência profissional. Envelhecimento. Ensino superior. Educação 

física e treinamento. 

 



 
 

 ABSTRACT 

 

Introduction: The National Health Policy of the Elderly allows to subsidize actions and 

practices in the search for solutions to problems related to the quality of care for the elderly, 

oriented in the education sector the insertion of gerontological contents in the curricula of the 

various levels of formal education. Because it is recognized that more and more services will 

be available in the different fields of action to serve this part of the population, it is pertinent 

to explore the necessary skills for the care of aging to be developed during the undergraduate 

course in Physical Education, modality Bachelor. Objectives: To investigate what 

professional competences are necessary to care for aging during training in the Physical 

Education courses of the Bachelor's modality. Method: Case study in quantitative-qualitative 

approach. Composed by literature’s reviews and a search on courses`s websites, also was used 

an online questionnaire with open and closed questions as an instrument to gathering the 

data.The open questions were analyzed by content analysis, in the thematic modality, since 

the closed questions were analyzed through descriptive statistics by the programs 

SurveyMonKey® and SPSS version 20. The target audience covered the coordinators and 

teachers of graduated courses in Physical Education and active professionals at NASF of the 

State of Sao Paulo. Results and discussion: There was no statistically significant difference 

between the means of working with the elderly, p=0.056 among the performance categories, 

represented by NASF professionals for (6.2±6) years of work with the elderly, (9.5±4.8) 

years, between the coordinators and (10.1±7) years, among the teachers. Representatives who 

considered the current training received by competencies to meet the specificities of the 

elderly population to be inadequate were mostly represented by NASF professionals, this fact 

may have been influenced by the rigidity on curricular with the insertion or exclusion of 

disciplines from 1987 to 2002, because the Predominant curriculum in Physical Education at 

this period was the regular sportsman or scientific coach,   which refer to the same period of 

training of these professionals. For the care of aging we defined five categories in two 

thematic modalities: "Aspects of the complexity of aging care" and "Perceptions about the 

term aging". For the necessary knowledge, four categories were found in two thematic 

modalities: "Knowledge necessary for the care of aging in undergraduate" and 

"Considerations related to the knowledge developed in the undergraduate". In relation to the 

required skills there were 6 categories in two thematic modalities: "Specific skills of the 

professional of Physical Education for the care to the aging" and "Transversal and common 

skills to the professionals of the health for the care to the aging". The described attitudes 

formed by four categories in three thematic modalities: "Personal Attitudes for the Elderly's 

Health Care", "Personal Attitudes for the Care of Health of the Elderly " and " Resolutive and  

Transforming Attitudes for the Care of Aging". Conclusion: There is little literature on the 

subject. It is possible to infer that there is fragility in the training for the care to the aging in 

the course of graduation in Physical Education baccalaureate. It is hoped that baccalaureate 

physical education courses can use the results presented and proposed competences to help 

them transform or tailor their pedagogical projects. 

 

Keywords: Professional competence. Aging. Higher education. Physical education and 

training 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Breve histórico sobre o currículo da Educação Física 

Entendendo que o currículo não pode estar dissociado do perfil do egresso do curso de 

formação superior e aqui de modo específico, na graduação da Educação Física brasileira, é 

importante conhecer como tal currículo foi consolidado ao longo do tempo, desde seu 

surgimento, para que seja possível nos orientarmos mediante suas intenções e repercussões. 

A história traz elementos importantes sobre o currículo, que se constituiu conforme os 

interesses políticos dominantes, por isso tornou-se hegemônico ao longo do tempo. Portanto, 

o currículo sempre é reconhecido como resultado de um projeto político, no qual é utilizado 

na garantia da organização social, que ao validar determinados conhecimentos é capaz de 

formar identidades. Ao analisar o currículo contemporâneo da Educação Física é evidente que 

este possui uma inter-relação com os diferentes significados de como os indivíduos veem o 

mundo e de acordo com seus interesses. Assim, tendo por base a ação do currículo na 

formação desses sujeitos, é necessário entendermos que este é recontextualizado a partir das 

propostas curriculares idealizadas na esfera do Estado, até chegar ao contexto de sua 

operacionalização, tornando-se assim reprodutivista e quase incapaz de alguma 

transformação.
1
 

O primeiro marco do currículo de Educação Física se deu com a criação da Escola 

Nacional de Educação Física e Desporto pelo decreto lei n.1212, o qual também determinou 

as diretrizes para a formação profissional, tal fato ocorreu devido à exigência por um currículo 

mínimo que se deu a partir de 1939, que ocorreu devido à necessidade de reconhecimento 

profissional, após ser tornando portanto, a Educação Física exigida nas escolas.
2
 A partir 

desse decreto a formação passou a ser baseada em um núcleo de disciplinas onde se agregava 

matérias específicas de acordo com a atuação profissional, sendo elas: o médico especializado 

em Educação Física, o professor de Educação Física e o instrutor de ginástica. Com o decreto 

lei n.8.270 de 1945
3
 se buscou, para cada um dos cursos oferecidos de Educação Física, uma 

configuração própria. Os campos dos saberes foram mantidos nesse período, porém a 

formação do professor de Educação Física passou a ter uma maior atenção, e conforme os 

pareceres n. 292/62 e n. 672/69 apresentado pelo Conselho Federal de Educação, foi então 

estabelecido a carga horária necessária e um núcleo de matérias pedagógicas no currículo 

mínimo.
4,5

 A década de 1960 foi marcada por um currículo que não acontecia na prática, o 
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que levou a resolução de n.69/69, de 6 de outubro, a qual  estabeleceu a formação em 

Educação Física  limitada somente com o curso de graduação que daria o título de Licenciado 

em Educação Física e Técnico em Desportos.
6
 A formação profissional continuou a ser 

questionada fazendo com que houvesse então a criação do Bacharelado com a resolução 

n.3/87, que distribuía os saberes na estrutura do currículo em áreas, sendo uma voltada para 

formação geral que compreendia a formação técnica e humanística, e a outra voltada para o 

aprofundamento de conhecimentos, e que pela primeira vez ao tratar da formação técnica não 

se baseou somente nos conhecimentos, mas também nas competências necessárias serem 

desenvolvidas nos currículos dos cursos.
7 

Embora a justificativa da criação do Bacharelado 

fosse atender o mercado de trabalho, a tentativa era também alterar o atual modelo de 

currículo formado, para que fosse reconhecido pelas universidades como um campo de 

conhecimento científico, que tivesse centrado em um objeto de estudo, pois nesse período a 

Educação Física se encontrava em processo de reconhecimento no meio acadêmico por ainda 

na ter definido claramente seu objeto de estudo.
8
    

Abordando especificamente a concepção curricular conforme Azevedo e Malina,
9
 do 

período de 1939 a 1987 do curso de graduação de Educação Física, o currículo foi induzido 

pela herança histórica, que apesar de estar em constante transformação segue uma grade 

curricular composta por disciplinas que tem origem no passado, como se só houvesse uma 

forma de escrever currículo, no qual as mudanças ocorridas alteravam somente as disciplinas 

que compunham o curso, ou seja, na exclusão ou inclusão das disciplinas, porém, os saberes 

que eram desenvolvidos pouco se alteravam. Mesmo com avanço ocorrido com a resolução 

n.3/87, na qual passou a dar autonomia para as Instituições de Ensino Superior ao propor o 

currículo por áreas de conhecimento atendendo as peculiaridades regionais, na prática o 

currículo não foi alterado conforme permitido às instituições de ensino. 

Essa discussão sobre o currículo e a formação profissional provocou muitos debates na 

década de 1980, e até hoje encontramos dois modelos que se encontram aplicados na maioria 

das Instituições brasileiras, sendo eles o tradicional-esportivo e o técnico-científico.
10

 

Para Nocchi
11

a partir da cisão entre a licenciatura e o bacharelado foi necessário 

pensar em uma formação ampliada que dependia de mudanças curriculares profundas nos 

cursos de Educação Física do Brasil. As mudanças mais acentuadas se deram a partir da 

década de 1990 até os anos iniciais do século XXl determinadas pelas políticas públicas da 

educação do Brasil. Especificamente em 2002 os cursos de Educação Física no Brasil tiveram 

como marco a resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro, que reestruturaram as licenciaturas na 

educação brasileira.
12  
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A inflexibilidade do currículo dada por meio da lei 5.540/1968
13

 foi transformada pela 

LDB de acordo com a lei n.9394/1996
14

 que interferiu em toda configuração dos 

conhecimentos relevantes para formação no ensino superior no Brasil. Assim, a organização 

curricular e institucional passou a ser orientada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN). Para Mendes e Prudente
15

 ao considerar o currículo o núcleo da formação na 

Educação Física, este atualmente sofre influência de diversos campos de conhecimento, como 

por exemplo, o campo da política educacional, teoria curricular entre outros. Portanto, o 

currículo é constituído por um campo de conhecimento que toma corpo mediante as relações 

de poder manifestadas na sociedade. 

 Em se tratando dos cursos de Educação Física o currículo ganhou nova forma com as 

DCN que se deram pela resolução CNE/CP n.1/2002
12

 para formação de professores de 

Educação Básica (licenciatura) e a resolução CNE/CP n.7/2004
16

 para os cursos de Educação 

Física de graduação plena (antigo bacharelado).  

Ao direcionar este estudo, é importante salientarmos que a criação das DCN de 2002 e 

2004 foi um importante passo para a formação profissional, pois conforme Antunes
17 

para que 

fosse possível atender às novas demandas do mercado, caracterizado pela polivalência, 

flexibilidade e agilidade do profissional, os cursos deveriam se orientar e garantir a formação 

profissional para ocupação por competência, mas para que isto fosse possível, não bastaria 

construir um currículo para que seja formalizado, mas sim garantir também que a sua 

construção perpassasse por todos os instrumentos orientados por tais DCN, na qual um deles 

se refere às competências profissionais que são necessárias serem desenvolvidas para 

formação de recursos humanos. Logo, tais competências devem estar em consonância com o 

currículo e o projeto pedagógico do curso. 

De acordo com o parecer CNE/CES n. 274/2011
18

 que se refere à revisão do texto das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para curso de Graduação em Educação Física, ao tratar da 

formação do graduado, determina que esta, deverá ser concebida, planejada, operacionalizada 

e avaliada visando entre outras as seguintes competências e habilidades: “Diagnosticar os 

interesses, as expectativas e as necessidades das pessoas (crianças, jovens, adultos, idosos, 

pessoas portadoras de deficiências, de grupos e comunidades especiais) de modo a planejar, 

prescrever, ensinar, orientar, assessorar, supervisionar, controlar e avaliar projetos e 

programas de atividades físicas, recreativas e esportivas nas perspectivas da prevenção, da 

promoção, da proteção e da reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e da 

reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer e de outros campos que 

oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e esportivas.” 
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O mesmo documento ao tratar da formação ampliada diz que ela: “[...] deve 

compreender o estudo da relação do ser humano, em todos os ciclos vitais, com a sociedade, a 

natureza, a cultura e o trabalho. Deverá possibilitar uma formação cultural abrangente para a 

competência acadêmico profissional de um trabalho com seres humanos em contextos 

histórico-sociais específicos, promovendo um contínuo diálogo entre as áreas de 

conhecimento científico afins e a especificidade da Educação Física.” 

Diante de tais fatos é primordial percebemos que ao tratarem de tais competências, 

estas precisam ser abordadas de forma mais aprofundada nos contextos específicos em que se 

dão, levando-nos a analisá-las conforme a especificidade que este item contempla para cada 

período de vida. 

1.2 Formação por competências 

1.2.1 Conceito de competência profissional 

O entendimento do termo competência profissional é de extrema importância, pois  

após a análise de modelos de competência profissional nos setores da educação, 

organizacional e do mercado de trabalho, constatou-se  que o modelo de competência 

adequado as exigências da profissão, possui uma orientação paradigmática com um caráter 

mais interpretativo e estruturalista.
19

 Nesse sentido apontaremos a polissemia de definições na 

tentativa do enquadramento, no que tange a um modelo de competência centrado em estudos 

da área de Educação Física, voltados para uma formação que atenda o perfil mercadológico 

em especial ao campo da saúde. 

No setor da Educação temos como a principal referência o modelo de competência 

voltado para uma formação por competências, que é base da construção de currículos nos 

cursos de Educação Física da modalidade Bacharelado. De acordo com seu artigo 6º: ¨As 

competências de natureza político-social, ético-moral, técnico-profissional e científica 

deverão constituir a concepção nuclear do projeto pedagógico de formação do graduado em 

Educação Física¨. No seu parágrafo 2º define que: ¨As Instituições de Ensino Superior 

poderão incorporar outras competências e habilidades coerentes com o seu projeto político 

pedagógico”.
16

 

Como o termo competência possui diferentes definições caracterizadas a partir de 

diferentes autores, setores e países presentes na literatura, este ainda mantém-se polissêmico 
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apesar de ser muito discutido. Nesse sentido as abordagens mais identificadas na literatura são 

aquelas que consideram competência um conjunto de atributos pessoais, enquanto outras 

veem a competência vinculada aos resultados das tarefas realizadas, e uma terceira abordagem 

que combina os atributos pessoais que se dão em um contexto específico, para assim alcançar 

uma ação, de tal modo que atinja determinado resultado. A escolha da matriz referencial é 

influenciada pela história e pela sociedade dos países em que foram desenvolvidas e 

representativas de disputas ideológicas tanto na educação como no trabalho.
20 

Diante do campo de aplicação da competência é necessário que a perspectiva abordada 

esteja de acordo com os objetivos dos estudos em que esta é associada. Mas apesar de existir 

diferentes conceitos a competência é de natureza relacional que se constituem de elementos e 

subelementos, que de maneira geral contêm em suas definições sempre conhecimentos e 

habilidades, acrescidas das atitudes. Concluindo assim que a construção de um conceito de 

competência dependerá da sua intensão e extensão da sua aplicação, pois a abrangência do 

campo de aplicação da competência é muito diversificada, distribuídos entre dois pólos, onde 

de um lado a competência possui um campo profissional bem definido e do outro lado possui 

um campo mais generalizado onde todos os elementos estão subjacente a ela.
19

Do ponto de 

vista operacional
 
 a competência é vista como um conjunto de habilidades e comportamentos 

que confirmam a capacidade de resolver situações complexas e inesperadas por meio de um 

pensamento estrategista que permitiram a tomada de decisão intencional e consciente.
19

 

 Holmes aponta três perspectivas que são orientadas pelas seguintes abordagens no 

campo profissional, são elas: abordagem pelo trabalho ou técnica; abordagem pelo papel 

social e a última abordagem pelo pessoal ou biográfica. A primeira tem como foco as tarefas e 

nos resultados, a segunda destaca o desempenho individual que está inserido em um contexto 

social organizacional específico, e a última, onde o mais importante é a analise do 

desempenho e da pessoa “real” que considera os aspectos que abrangem a vida do trabalhador 

envolvendo todo processo de desempenho.
21

 

Acredita-se que o termo competência “deverá ser entendido em seu sentido mais 

amplo, compreendendo aquisições de todas as ordens (saberes, saber-fazer, saber-ser e saber-

tornar-se) necessárias à realização de tarefas e resoluções de problemas.”
22

 

Para Nascimento
23

: “competência pode ser definida como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para um bom desempenho profissional.” 

Segundo Perrenoud
24

 competência em educação é a faculdade de mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos, saberes, capacidades e informações, para solucionar com 

pertinência e eficácia uma série de situações problemas.  
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Para construção de currículos educacionais se faz necessário adotar a concepção 

dialógica de competência, que trabalha com o desenvolvimento de capacidades ou atributos 

(cognitivos, psicomotores e afetivos), que combinados, conformam distintas maneiras de 

realizar, com sucesso, as ações essenciais e características de uma determinada prática 

profissional.
25 

Pois,
 
entendendo que o novo perfil profissional, depois da crise de 1970 

relacionada ao antigo modelo fordista/taylorista, precisa se adequar ao novo modelo de 

trabalho organizacional, pautado no trabalho integrado, em equipe que depende da 

polivalência da flexibilidade e da autonomia do profissional, que seja capaz de antecipar 

prevenir e diagnosticar, decidindo e interferindo em uma dada situação concreta,  é pertinente 

percebermos que essa  mudança  no perfil profissional demandado pela imprevisibilidade, 

coloca o trabalhador na condição de fazer escolhas, exigindo assim uma ampliação das 

operações mentais e cognitivas envolvidas no processo de tais atividades.
26 

 Para Nunes, et al:
27 

“Os projetos dos cursos de educação física no Brasil devem 

articular competências em seus processos de ensino e aprendizagem, construindo e debatendo 

as inúmeras situações concretas, articuladas durante a formação de seus profissionais. É 

criticamente relevante que esses futuros profissionais tenham tempo de viver suas 

experiências e possam identificar quais são as competências e habilidades que poderão 

mobilizar para a resolução daquela tarefa ou situação, de forma autônoma. 

1.2.2 Competências profissionais no campo da Educação Física 

Antunes
28 

ao analisar o documento das DCN de 2004, por meio da análise de conteúdo 

do art.6
o 

identificou  as seguintes Unidades de Registro, que compuseram a Unidade de 

Contexto, “Competências e habilidades” da modalidade “Aspectos essências”, sendo estas: 

sociedade plural e democrática; intervir na realidade social; estilo de vida fisicamente ativo e 

saudável; equipes multiprofissionais; diagnosticar os interesses, as expectativas e as 

necessidades das pessoas; planejar, prescrever, ensinar, orientar, assessorar, supervisionar, 

controlar e avaliar; aplicação de diferentes técnicas, instrumentos, equipamentos, 

procedimentos e metodologias; atualização e produção acadêmico-profissional; utilizar 

recursos da tecnologia da informação e da comunicação; licenciatura plena: legislação 

própria; IES: liberdade para outras competências e habilidades. 

Tendo como o primeiro princípio norteador as DCN,
16

 o seu artigo 3º, define o papel 

profissional de Educação Física: “A Educação Física é uma área de conhecimento e de 

intervenção acadêmico profissional que tem como objeto de estudo e de aplicação o 
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movimento humano, com foco nas diferentes formas e modalidades do exercício físico, da 

ginástica, do jogo, do esporte, da luta/arte marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção de 

problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e reabilitação da saúde, da formação 

cultural, da educação e da reeducação motora, do rendimento físico-esportivo, do lazer, da 

gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas, além 

de outros campos que oportunizem ou venham a oportunizar a prática de atividades físicas, 

recreativas e esportivas.” 

Devido ao grande campo de atuação profissional na área da educação física, estudos 

vêm sendo realizados para nortear as competências necessárias a atender essa grande 

diversidade. Conforme Batista
29

, a competência revelada pelos profissionais de Educação 

Física e Desporto tem uma natureza multidimensional, relacional e situacional. Isto se explica 

pelos resultados encontrados em seu estudo que mostram um núcleo de competência central, 

ou seja, transversal as diferentes profissões atuantes no campo da Educação Física escolhidas 

para ser estudada. O núcleo encontrado foi representado por: competência ética profissional 

atrelada à competência social e pessoal; competência cognitiva, tais como o conhecimento 

especializado, tácito e de aplicação, e por fim a competência funcional, que se apresentou 

ligada a todas as competências anteriores. Porém para Nascimento, existe um conjunto de 

competências que são acrescidas conforme o contexto específico do campo de atuação 

profissional, o qual se diferencia da matriz comum. Podemos, a partir deste estudo, inferirmos 

que existe a necessidade de identificarmos quais são as competências específicas de uma 

determinada profissão, para que seja possível sua inserção na graduação, e que assim possa 

dar condições para a atuação desses profissionais que irão enfrentar o mercado de trabalho 

após concluírem a graduação. 

Feitosa e Nascimento em seu estudo após a reunião de peritos da área de educação 

física, utilizando a técnica Delphi, chegou à conclusão que em relação aos conhecimentos é 

necessário dominar aqueles específicos e técnicos que são relevantes ao atendimento da 

clientela, somado ao conhecimento dos procedimentos utilizados, como a didática de ensino 

específica a orientação de atividades físicas, já o conhecimento contextual reconhecido foi a 

utilização de equipamentos. As habilidades encontradas foram: de comunicação, avaliação, 

incentivação e de gestão. As atitudes identificadas foram o comprometimento profissional, 

critico e autocrítico, e ainda, confiança, entusiasmo e atitude de liderança, mas a principal 

atitude se reveste da postura ética.
23

DeLuiz ao definir competência profissional destaca que 

antes de ser um corpo de conhecimentos é uma atitude social.
26
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Partindo para o contexto da saúde, iremos refletir as competências necessárias aos 

cuidados de saúde, que dependerá primeiramente  contextualizarmos como se deu a inserção 

do profissional de educação física neste campo.
 

A partir da resolução n. 218, de 16 de março de 1997
30

 reconhece o profissional da 

Educação Física como uma das 13 categorias que compões os profissionais da saúde 

considerando sua relevância no atendimento a saúde. O profissional de Educação Física foi 

reconhecido pelo Conselho Nacional de Saúde segundo tais atribuições: prestar serviços que 

venham oportunizar o desenvolvimento da educação e da saúde visando bem-estar qualidade 

de vida; prevenção e compensação de distúrbios funcionais; contribuir para capacitação e/ou 

restabelecimento fisio-corporal dos indivíduos e visar bem estar, a qualidade de vida tanto em 

nível individual quanto coletivo.
31

 

 Esse reconhecimento parte inicialmente do fato determinado conforme a Constituição 

Federal (CF) Art. 196:
 32

 “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.”
 

A formação de profissionais de saúde foi reformulada com a intenção de atender todas 

as necessidades de saúde dos indivíduos e não apenas suas demandas. Políticas públicas de 

educação e saúde promovidas em parceria como Ministério da Educação (MEC) e o 

Ministério da Saúde (MS) indicaram uma reforma curricular imprescindível nos cursos de 

graduação da área de saúde.
 33,34

 

Essa mudança se formalizou com a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação no campo da saúde. Os instrumentos que orientam o perfil dos 

egressos conduzem a um modelo acadêmico e profissional, por meio de conteúdos, 

habilidades e atitudes que almejam uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 

com competência à atuação em todos os níveis de atenção à saúde, balizados nas condutas e 

nos rigores ético e científico.
 35

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) um dos componentes mais 

importantes para se ter uma boa saúde é o estilo de vida adotado pelas pessoas.  Assim tendo 

como pressuposto, que o profissional de educação física é considerado um dos profissionais 

responsáveis na intervenção no estilo de vida da população, por meio das diferentes práticas 

de atividade física, para que a população possa adotar um estilo de vida ativo, pois existem 

muitos estudos que comprovam que a prática de atividade física regular pode ser considerada 

um contribuinte importante para saúde.
 36 
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De acordo com o American College of Sports Medicine (ACMS), a prática de 

atividade física traz benefícios à saúde que levam ao desenvolvimento das capacidades 

cognitivas, psíquicas e sociais, a melhoria das capacidades funcionais como também 

complementariedade de tratamentos médicos e fisioterápicos.
 37

 

Devido a Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada em 2006, que inseriu a 

prática de atividade física como estratégia para uma vida mais ativa e saudável
38 

aliada à 

criação dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) em 2008,
39 

que se deu pela 

necessidade de suprir as dificuldades da Estratégia de Saúde da Família (ESF), o profissional 

de educação física vem sendo incorporado nas equipes multidisciplinares, formada  por 

médico acumputurista, assistente social, profissional de educação física, farmacêutico, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico ginecologista, médico homeopata, nutricionista, 

médico pediatra, psicólogo, médico psiquiatra e terapeuta ocupacional, que atuam na Atenção 

Básica na perspectiva das Práticas Corporais/Atividade Física. 

Em um estudo de revisão sistemática observou-se que três deles corresponderam à 

inserção do profissional de educação física na Atenção Básica. Concluiu-se que a maioria dos 

estudos encontrados se concentram na região sudeste e que nenhum foi encontrado na língua 

inglesa. Já com relação aos objetivos, estes se focaram na descrição de diretrizes construídas 

pela experiência nas atividades práticas, da avaliação e de intervenção com atividade física. 

Demostrando assim o quanto estamos longe de uma análise mais aprofundada das 

competências profissionais para o cuidado ao envelhecimento necessárias ao profissional de 

educação física.
41 

Apesar da importante oportunidade no campo de atuação para o profissional de 

Educação nas atividades da Atenção Primária de Saúde (APS), esse profissional vem 

enfrentando desafios que envolvem a articulação dos conhecimentos advindos da sua 

formação acadêmica mediante as irregularidades e incertezas da área da saúde. Portanto as 

suas peculiaridades teriam que ser do conhecimento das instituições de ensino para ser 

adotadas, buscando o perfil e competências profissionais por meio de uma retroalimentação 

da formação para a atuação profissional. Isso mostra um distanciamento da educação física a 

outras áreas da saúde.
41

 De acordo com Coutinho a formação acadêmica ainda é incipiente 

nesse sentido, pois questões relacionadas por exemplo a humanização do cuidado, 

intersetorialidade, integralidade são conceitos pouco desenvolvidos nos cursos de 

graduação.
42
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1.3 Atuação profissional para o cuidado à saúde  

Em virtude da necessidade de se pensar no cuidado em sua complexidade na atuação 

do profissional da área da saúde, é fundamental entendermos o seu significado no exercício da 

sua prática profissional, para que este seja incorporado ao papel desses profissionais, 

transformando suas ações, no sentido da humanização e responsabilidade social frente às 

necessidades reais das pessoas. 

O cuidado nomeadamente assume diferentes concepções, noções e definições, tais 

como tratamento, atenção e assistência, porém apesar da multiplicidade de sentidos, existe um 

ponto de convergência que dá a possibilidade de uma sistematização para a construção de um 

conceito, que contemple as seguintes dimensões: técnico-científico; subjetiva-relacional e a 

sócio-política. A dimensão técnica-científica envolve os saberes técnicos e tecnológicos que 

são utilizados como procedimentos e instrumentos de intervenção. A dimensão subjetiva-

relacional envolve o cuidado á saúde, considerando a intersubjetividade que abre espaço a um 

olhar voltado na só para parte técnica, mas sim para os desejos e necessidades do outro. E por 

fim a dimensão sócio-política, pensando no cuidado a saúde como um meio de permitir a 

autonomia da pessoa e permitir sua participação na organização social, comprometida com 

seu papel na saúde e exercício da cidadania. Para tanto é necessário pensar em um cuidar 

diferente, que parta dos agentes envolvidos nesse processo, sendo eles os agentes que ofertam 

o cuidado e os que demandam o cuidado, por meio de encontros que propicie deslocar-se o 

objeto de doença para a saúde das pessoas.
43

 

Diante de tais intenções, os profissionais de saúde precisam agir em conformidade 

com a ética e comprometimento com seus pacientes, isso condiz em mudança de atitude da 

prática profissional não mais voltado para o modelo instrumentalizado e técnico, mas sim para 

uma prática onde o tratamento passe a ser entendido com uma concepção ampliada, que inclui 

a autonomia e cidadania da pessoa tratada.
 44

 

Apesar dos estudos sobre cuidado estarem mais presentes na enfermagem, pois é 

considerada a principal área responsabilizada no ato de cuidar, o cuidado se estende para 

todos os serviços prestados na área da saúde. Assim, pensando especificamente no 

profissional de educação física, acredita-se que a partir da sua inclusão na (ESF), por meio da 

sua participação nas equipes multiprofissionais do (NASF), esses profissionais terão cada vez 

mais oportunidades de atuar no cuidado dos pacientes atendidos por essas equipes. 
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Entendendo o cuidado como conceito organizador das formas de trabalho em saúde, 

este deve estar de acordo com os princípios e diretrizes determinadas pelo SUS, (e demais 

políticas de saúde criadas para a garantia de saúde da população, em especial ao atual 

contexto do envelhecimento populacional e suas consequências em todos os âmbitos da 

saúde). O cuidado está assim diretamente relacionado à sua integralidade, que envolve um 

conjunto de ações visando à promoção da saúde, além da prevenção de riscos e agravos, toda 

assistência ao doente, por meio de práticas sistematizadas para garantia do atendimento 

necessário à saúde da população. Tal modelo depende de infraestrutura física e pessoal 

capacitado para o desenvolvimento de tais ações em todos os níveis de atenção, além de ações 

sanitárias, vigilância ambiental e epidemiológica. Para tanto, é primordial assumirmos que 

sendo o setor público uma das oportunidades serviço no mercado de trabalho ao profissional 

de Educação Física, este precisa estar preparado por competências voltados aos princípios e 

diretrizes do SUS.
45 

Pensando
 
nesse sentido, isso se torna possível quando: “o sistema de saúde conforma 

como estratégia a diminuição das desigualdades sociais mediante práticas de cuidado voltadas 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Saúde torna-se um dispositivo não de um 

racismo biologizante, mas de condições de acesso à cidadania”.
46

 Cada idoso é um ser único 

que depende de cuidados específicos, o qual a qualidade do seu envelhecer dependerá em 

privilegiar a ética humanista nas políticas públicas envolvidas com objetivos das ações 

governamentais que promovam o envelhecimento ativo, bem sucedido e saudável para 

auxiliar o seu bem estar e sua qualidade de vida.
47

 

1.4 Envelhecimento e a saúde da população idosa brasileira 

1.4.1 Políticas públicas para o atendimento à pessoa idosa 

Em todo mundo, a proporção de pessoas com mais de 60 anos está crescendo mais 

rapidamente do que qualquer outra faixa etária. Entre 1970 e 2025, espera-se um crescimento 

de 223%, ou em torno de 694 milhões, no número de pessoas mais velhas. Em 2025, existirá 

um total de aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Até 2050 haverá 

dois bilhões, sendo 80% nos países em desenvolvimento.
48 

 

No Brasil a rápida transição demográfica trará impactos importantes na saúde da 

população frente ao atendimento das grandes demandas da população que está envelhecendo, 



 
 

26 

visto que o preparo adequado dos sistemas de saúde necessita acompanhar a velocidade destas 

mudanças.
49

 

O envelhecimento populacional é uma realidade que tem preocupado os diferentes 

setores sociais que buscam atender os direitos de toda população idosa. O Brasil vem tentando 

adequar o atendimento dos idosos por meio da implementação de Políticas Públicas que tem 

contribuído para que movimentos sociais de Instituições na área da educação e da saúde sejam 

realizados para orientar e subsidiar reformas importantes, como por exemplo, a Política 

Nacional do Idoso (PNI), em seu art. 4, inciso V salienta a necessidade da capacitação e 

reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de 

serviços, acrescentando em seu art.6, inciso III
50

, especificamente tratando da área de 

educação: “A adequação de currículos, metodologias e material didático aos programas 

educacionais destinados ao idoso; inserção nos currículos mínimos, nos diversos níveis do 

ensino formal, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de forma a eliminar 

preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto: e a inclusão da Gerontologia e a 

Geriatria como disciplinas curriculares nos cursos superiores.”  

Tendo em vista a necessidade de uma política própria do setor de saúde, que tem por 

finalidade atender os idosos nas suas diferentes especificidades, em 2006 foi instituída a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSI)
51

, que tem como um dos desafios à 

escassez de equipes multiprofissionais e interdisciplinares com conhecimento em 

envelhecimento e saúde da pessoa idosa, portanto uma das diretrizes de tal política é a 

formação e educação permanente de profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde na 

área de saúde da pessoa idosa. A mesma política trata que, no âmbito federal, o Ministério da 

Saúde articulará com os diversos setores do Poder Executivo em suas respectivas 

competências, de modo a alcançar os objetivos no setor da educação, reiterando as mesmas 

ações necessárias, já tratadas na Política Nacional do Idoso. 

O Estatuto do Idoso também aborda a problemática de recursos humanos nas 

instituições de saúde, que contemplem critérios mínimos no atendimento da pessoa idosa.  Em 

seu artigo 22 demanda a inserção, nos currículos dos diversos níveis de ensino formal, 

conteúdos relativos ao processo de envelhecimento, à eliminação de preconceitos e à 

valorização social dos idosos.
52

 

Outro marco  muito importante para o desenvolvimento da formação profissional em 

nível superior se deu através da portaria n. 56 de 25 de novembro de 2004, a Secretaria de 

Educação Superior e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), do Ministério da Educação, constituíram uma Comissão Especial para 
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elaborar diretrizes e propor políticas para a formação de profissionais aptos a atender as 

necessidades dos idosos.
5
 

1.4.2 Cuidado ao envelhecimento em Educação Física 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)
54 

define envelhecimento como: “um 

processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de 

deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de 

maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, 

portanto, aumente sua possibilidade de morte.” 

 Na atualidade o envelhecimento é entendido como um processo multidimensional e 

multifatorial que abrange os diferentes aspectos envolvidos no processo, como: aspectos 

biofisiológicos, socioeconômicos e cultural, psicológico, ecológico e espiritual.
55

 

Entendendo que o envelhecimento pode em condições normais não costumadamente 

levar a qualquer problema-senescência- e que esse processo pode ser influenciado ao sofrer 

em condições de sobrecarga, tais como estresse emocional, doenças e acidentes que terá como 

consequência uma assistência especial-senilidade, é importante destacar que a o estilo de vida 

mais ativo poderá diminuir esse efeitos das alterações na senescência.”
48 56

 

Evidências epidemiológicas mostram que existe um decréscimo do nível de atividade 

física com o avanço da idade cronológica tornando o sedentarismo um fator de risco de 

mortalidade e morbidade durante o processo de envelhecimento.
57

  

As alterações que vem ocorrendo no perfil demográfico e epidemiológico do Brasil, 

tem acarretado um aumento das despesas com tratamentos médico e hospitalar, isso ocorre 

devido a maior expectativa de vida e as diferentes patologias crônicas que acometem os 

idosos.
 58 

 
Com relação à mortalidade no Brasil, os idosos representam os maiores números de 

causas de morte, sendo que 37.5 refere-se às mortes por doenças do aparelho circulatório, 

16,9 representa as causas de morte por neoplasias em seguida as mortes provocadas por 

doenças do aparelho respiratório.
58

 

 Devido às demandas provocadas pelo envelhecimento no atendimento á saúde do 

idoso a Organização Mundial de Saúde, em 2004, propôs, o projeto denominado “Towards 

Age-friendly Primary Health Care”, tendo como proposta a adaptação dos serviços de atenção 

básica para adequar o cuidado em saúde às pessoas idosas, o qual seu objetivo principal é a 

sensibilização juntamente com a educação no cuidado primário em saúde, conforme as 
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necessidades específicas dos idosos. Dentre as áreas de atuação previstas em tal projeto uma 

delas é a informação, a educação, a comunicação e o treinamento, buscando melhorar as 

atitudes e a formação dos profissionais de saúde capazes de avaliar e tratar as condições 

específicas e as aflições dos idosos, ajudando com o fornecimento de ferramentas e 

fortalecendo-as dirigida em busca de um envelhecimento saudável.
59

 

Com a intenção de atender os compromissos agendados em 2005 pelo Pacto em 

Defesa pela Vida, que tem como objetivo atender a saúde do idoso como uma das 6 

prioridades que devem ser desenvolvidas pelas ações nas três  esferas do governo, o NASF 

passou assessorar  o atendimento  da população idosa como uma estratégia descrita no Pacto, 

sendo que uma delas se refere à reabilitação e saúde integral do idoso, a qual o profissional de 

educação física é um dos responsáveis pelas ações promovidas paro o cuidado ao idoso, por 

meio da orientação à prática de atividades corporais.
60

 

Segundo Lopes, Farias e Pires
 61

 é necessário que o profissional de educação física 

tenha conhecimentos gerontológicos e seja capaz de articulá-los com conhecimentos 

específicos de educação física para poder lidar com idosos, e que priorize habilidades 

direcionadas ao tratamento especifico dessa população, propiciando um ambiente social e 

acolhedor. Dentre os conhecimentos e habilidades encontrados, destacam-se na seguinte 

ordem: conhecimentos sobre atividades físicas apropriadas para idosos; conhecimentos 

biopsicossociais sobre envelhecimento; medidas e avaliação física e mental; conhecimento 

das doenças crônico-degenerativas; habilidade ensinar e o poder de comunicação; 

exercício/atividade física sobre o envelhecimento; respeito às diferenças de ritmo individuais; 

adaptabilidade e escolha das atividades ideais para o idoso; delineamento os programas de 

atividade física; ética e conduta profissional; prescrição de exercício físico; cinesiologia. 

Entre as habilidades aparecem: saber escutar e ter paciência; conhecimento dos exercícios 

físicos adequados às doenças; carisma e sócio afetivo; comunicação; conhecimento de 

gerontologia; responsabilidade; gostar e ter interesse no trabalho com idosos; trato sobre as 

diferenças da faixa etária – possibilidades e necessidades.
  

 Tendo em vista que esse profissional tenha também a possibilidade de atuar no 

NASF, estes terão que possuir além das competências específicas ligadas a sua área de 

conhecimento, este profissional também precisará de competências comuns a outros 

profissionais da saúde. Nesse sentido é fundamental a formação do profissional de educação 

física que atenda o contexto específico da saúde do idoso que depende da interdisciplinaridade 

frete ao trabalho multidisciplinar. Em um estudo desenvolvido por Witt RR, et. al.
62

 foram 

identificadas as competências, baseadas em consenso, para serem desenvolvidas pelos 
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profissionais de saúde na prestação do cuidado aos idosos na atenção primária. As 

competências construídas contemplam critérios estabelecidos pela OMS, tais como: 

pensamento crítico; comunicação; avaliação; habilidades técnicas; promoção da saúde, 

redução de riscos e prevenção de enfermidades, manejo de doenças e enfermidades. 

Para Motta e Aguiar
63

 o tema envelhecimento deveria ser tratado em quase todas as 

disciplinas dos cursos da área da saúde, do fato que a geriatria e a gerontologia se alicerçam 

nas áreas básicas, tais como, a fisiologia, ciências humanas, saúde pública entre outras, 

potencializando a integração do currículo para o desenvolvimento de competências voltadas 

para tal tema. Para mesma autora ao definir competência diz que esta é a capacidade de 

utilizar os conhecimentos com destreza que depende da sua mobilização juntamente com as 

habilidades e atitudes, buscando atingir certo objetivo da prática profissional.  

Entendendo que o tema envelhecimento deve ser entendido como um processo que 

pode ser influenciado pelo estilo de vida adotado pelas pessoas cabe aos egressos, 

profissionais de educação física, compreender as perdas progressivas da funcionalidade com o 

decorrer da idade. Portanto o profissional de Educação Física necessita planejar programas 

específicos de intervenção com o objetivo de eliminar os fatores de riscos que interfiram na 

capacidade funcional. Para tanto os profissionais devem ficar atentos às alterações físicas e 

fisiológicas, provocadas pelo processo de envelhecimento, como também às alterações 

ocorridas na dinâmica social familiar, pois estas últimas são também determinantes na 

capacidade funcional e, consequentemente, no envelhecimento saudável.
64  

A avaliação da capacidade funcional é capaz de determinar também o grau de 

dependência do idoso norteando os cuidados necessários por meio de escala das atividades da 

vida diária e atividades instrumentais da vida diária, conjuntamente com o vasto número de  

testes presentes na literatura, como os testes de caminhada, equilíbrio, mobilidade e força 

muscular que podem ser aplicados pelo profissional de educação física para melhor intervir na 

capacidade funcional dessa população.
64 

 Apesar das evidências mostrarem alguns conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias para o cuidado com os idosos, estas estão ainda dispersas em diversos estudos e 

distante no que se espera do profissional de educação física egresso, pois ainda existe uma 

lacuna de quais competências são necessárias para o cuidado ao envelhecimento, em especial 

ao idoso, que como mostrado anteriormente tem aumentado em proporções cada vez mais 

rápidas, dificultando a adequação do cuidado à saúde no setor público, que é o principal 

responsável pelo atendimento da maior parcela dessa população. 
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2 JUSTIFICATIVA 

Atualmente os cursos de graduação na área da saúde, em particular na Educação Física 

Bacharelado, que tem como função formar profissionais que representam um papel 

importante na promoção, prevenção e reabilitação da saúde, tanto para sua atuação no setor 

privado quanto nos setores públicos, vêm demonstrando uma escassez do ensino por 

competência para o cuidado ao envelhecimento. 

Hoje contamos com 153 profissionais cadastrados no  Código Brasileiro de Ocupações 

(CBO) de Educação Física, que atuam nas equipes do NASF de todo estado de São Paulo, 

distribuídos em diferentes munícipios para o atendimento da população, cada munícipio 

apresenta pelo menos um profissional, conforme informado pelo Departamento de 

Atenção Básica/SAS/Ministério da Saúde, além de outros campos de trabalho que o 

profissional de Educação Física vem atendendo frequentemente essa parcela da população. 

Em se tratando especificamente dos cursos de Educação Física da modalidade Bacharelado do 

estado de São Paulo, este oferece hoje cerca de 110 cursos. Assim para que estes futuros 

egressos estejam preparados e possam contribuir com a saúde da população os cursos de 

Educação Física da modalidade Bacharelado precisam se adequar a nova realidade social 

frente as necessidades de cuidados à saúde, e no trabalho interdisciplinar em equipes 

multidisciplinares, como é o caso das equipes que compõe o NASF. 

Entendendo que as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Educação Física 

Bacharelado não contemplam de forma específica as competências para o cuidado ao 

envelhecimento, é pertinente que estudos sejam desenvolvidos para nortear a construção de 

currículos que abordem tais competências, pois não se trata mais de uma escolha, mas sim da 

adequação à realidade que estamos enfrentando com o envelhecimento populacional e a suas 

consequências na saúde. 

Todos nós iremos envelhecer, e de acordo com as condições de saúde que 

apresentaremos no decorrer de nossas vidas precisaremos de diferentes tipos de cuidados, 

pautados nas características biopsicossociais, culturais, econômicas de cada um, que 

dependerão de toda uma rede de serviços compostas por diferentes profissionais que possuem 

formações, experiências e características biopsicossociais, culturais e econômicas próprias. 

Portanto, devido a esse cenário, a pergunta problema que norteia tal situação particular para a 

formação de recursos humanos adequados ao atendimento do cuidado ao envelhecimento é a 

seguinte. Quais competências são necessárias serem desenvolvidas durante a formação de 
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profissionais de educação física nos cursos de graduação da modalidade bacharelado, 

entendendo que esta se encontra na difícil tarefa de formar profissionais que tenham 

condições para atuar em todos os setores de saúde.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

O presente estudo tem como objetivo investigar as competências necessárias para o 

cuidado ao envelhecimento a serem desenvolvidas durante a formação nos cursos de 

graduação em Educação Física.  

3.2 Objetivos específicos 

 Comparar entre as categorias dos participantes o tempo de formação, tempo de 

atuação na educação física e no cuidado ao idoso e verificar se estas categorias 

influenciam nas opiniões com relação à formação atual oferecida para o cuidado ao 

envelhecimento nos cursos de Educação Física da modalidade Bacharelado. 

 Verificar qual o entendimento referente aos termos: competência profissional e o 

cuidado ao envelhecimento. 

 Identificar os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para uma formação 

por competências para o cuidado ao envelhecimento. 

 Propor as competências necessárias para seu desenvolvimento durante a graduação em 

Educação Física da modalidade bacharelado no sentido do cuidado ao envelhecimento. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Tipo de estudo 

O estudo realizado foi de abordagem quanti-qualitativo sendo a parte quantitativa 

definida como descritivo transversal, que permite a mensuração de opiniões da amostra 

estatística representativa da população, e a parte qualitativa como estudo de caso com caráter 

exploratório descritivo. A escolha do tipo de estudo caso na abordagem qualitativa se deve a 

necessidade de explorar uma situação particular, um fenômeno contemporâneo, onde a 

intenção parte da interpretação do objeto estudado.
65,66

  

4.2 População 

A população desse estudo compreenderam coordenadores e professores dos cursos de 

Educação Física Bacharelado e profissionais de Educação Física formados que atuam nas 

equipes do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) do Estado de São Paulo, para que  

pudesse atender os contextos práticos e teórico envolvidos na competência para a intervenção 

profissional. 

Para chegar até a população investigada, primeiramente foi realizada uma busca pelo 

site do Cadastro e-MEC
67 

de Instituições e Cursos de Educação Superior por ser considerada a 

base de dados oficial e única de informações relativas às Instituições de Educação 

Superior, dos cursos de Educação Física Bacharelado  registrados.  Após pesquisa integrativa 

verificou-se 120 cursos registrados quando o critério de busca foi cursos de Educação Física 

bacharelado, porém cerca de15 cursos corresponderam a licenciatura e cerca de 5 cursos não 

possuem turmas ou estão sem ingresso de estudantes. 

 A busca realizada para ter acesso aos profissionais do NASF, representados conforme 

a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, instituída por portaria ministerial nº. 397, de 

9 de outubro de 2002, tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de 

trabalho, para fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares, foi feita 

por contato telefônico com a analista do Departamento de Atenção Básica/SAS/ Ministério da 

Saúde
68

 que cedeu uma planilha com as instituições de serviços desses profissionais, 
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correspondendo no total 153 profissionais, porém nem todos cadastrados estavam atuantes, 

cerca de 5 profissionais.
68  

 

 

4.3 Amostra  

O tipo de amostra utilizada foi por conveniência devido à dificuldade de acesso com a 

população investigada, tanto relativo aos profissionais docentes, quanto aos profissionais do 

NASF. Pois após um intenso processo de tentativas por e-mail pessoal, foi verificada a 

necessidade de optar pela ligação telefônica, possibilitando um contato mais direto com 

aqueles que aceitaram conversar. Assim, por solicitação e explicação minuciosa dos objetivos 

da pesquisa foi possível garantir maior segurança e confiabilidade quanto à seriedade do 

estudo, aumentando o interesse das pessoas em participar, chegando a um total de 88 

participantes que aceitaram responder o questionário de pesquisa ao longo de todo processo. 

Figura 1 -  Quantidade de convites enviados para participação na pesquisa, incluído todas as 

fases de coleta. 

Fonte: autora 
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4.4  Procedimentos éticos 

Este estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética da FAMEMA e após ser aprovado 

recebeu o nº 1.464.741 do registro para atender os princípios éticos que dão norte as pesquisas 

que envolvem seres humanos conforme a resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde. (Apêndice A) 

4.5 Instrumento e coleta de dados 

A coleta dos dados foi realizada por meio de um questionário on-line pelo aplicativo 

SurveyMonkey
® 69

. O questionário foi elaborado por uma equipe de profissionais da área da 

saúde e educação: médico, enfermeira, terapeuta ocupacional e profissional de Educação 

Física, que estão envolvidos com estudos similares voltados a formação por competências 

para o cuidado ao envelhecimento, sua elaboração teve como referenciais questionários de 

estudos anteriores, que atendiam perspectivas semelhantes como o estudo de Motta, Andrade 

e Vilarinho, autoras representativas de outras áreas da saúde como: medicina, enfermagem e 

fisioterapia (Apêndice B). O questionário foi composto com perguntas abertas para análise 

exploratória, e por perguntas fechadas elaboradas com opção de resposta dicotômica. As 

perguntas abertas tiveram como objetivo a inter-relacionar questões que envolvesse a 

interpretação do caso particular estudado. 

A opção pelo questionário on-line se deve a possiblidade de chegar com mais rapidez 

a um maior número representativo da amostra e possibilitar um maior acesso já que 

atualmente existe uma grande dificuldade de tempo dos profissionais a se dispor a responder 

por entrevista. O tempo curto para a coleta de dados da pesquisa foi outro determinante para 

escolha do questionário, como também pelo próprio objetivo do estudo, pois a maioria dos 

cursos não possuem suas ementas disponíveis no site do curso, e por último na tentativa de 

demonstrar o objetivo da pesquisa, por meio do cenário real e não formal, já que não seria 

possível chegar a todos os profissionais durante as suas práticas nos cursos de educação física. 

O questionário foi aplicado on-line primeiramente para a totalidade de cursos de 

Educação Física Bacharelado do estado de São Paulo que possuía e-mail no site da 

Instituição, estes foram enviados aos cuidados dos coordenadores e docentes dos cursos, o 

mesmo também foi enviado para todos os profissionais do NASF do estado de São Paulo para 

o e-mail da instituição ou para o e-mail pessoal daqueles que as instituições forneceram por 
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contato telefônico.  O questionário ao ser aberto continha em sua primeira página a solicitação 

de participação da pesquisa, o objetivo geral, o comprometimento da devolutiva do estudo 

após aprovação, o currículo Lattes e contatos pessoais da pesquisadora, e o link do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo presidente do CEP-Famema. Que ao ser 

aceito, o participante tinha acesso ao questionário, podendo acessá-lo por várias vezes pela 

amplitude e quantidade extensa de perguntas, com o intuito de permitir que o participante não 

desistisse de responder pelo tempo gasto exigido. 

4.6 Análise dos dados 

Os dados quantitativos foram registrados e analisados através do programa do próprio 

SarveyMonKey
®

 por meio de estatística descritiva, (frequência relativa e absoluta). Outros 

dados foram organizados sob a forma de estatística descritiva, com valores de média e desvio 

padrão (DP). A distribuição de normalidade foi verificada pelo teste de Kolmorogov-Smirnov. 

O teste não-paramétrico de Mann-Whitney foi utilizado para comparação de médias entre dois 

grupos. Para comparação entre três grupos, foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis (não-

paramétrico). O nível de significância adotado foi de 5% (p≤0,05). Os dados foram analisados 

no software SPSS, versão 20.0 para Windows.  

As perguntas abertas do questionário foram analisadas por meio da análise de 

conteúdo, modalidade temática que é desenvolvida em três etapas, a primeira etapa sendo a 

compreensão da pré-análise, que pode ser decomposta em leitura flutuante do conjunto das 

comunicações; organização do material de forma a responder algumas normas de validade 

como a exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência, formulação de 

hipótese e objetivos em relação ao material qualitativo, definição das unidades de registro. Na 

segunda etapa, é feita a codificação dos dados brutos visando alcançar o núcleo de 

compreensão do texto e na terceira etapa, realiza-se o tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação a partir de inferências previstas no seu quadro teórico ou abertura de outras 

pistas, em torno das dimensões teóricas sugeridas na leitura do material e na terceira etapa, 

propõe-se o tratamento dos resultados obtidos e interpretação a partir de inferências previstas 

no seu quadro teórico ou abertura de outras pistas, em torno das dimensões teóricas sugeridas 

na leitura do material.  

Também foram realizadas nuvens de palavras criados através do próprio site 

SurveyMonkey
® 69

. Estas nuvens são constituídas de palavras encontradas nas respostas 
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abertas, onde o tamanho da palavra equivale à quantidade de vezes em que ela aparece nas 

respostas. Quanto maior o tamanho, mais vezes ela apareceu. As cores definidas são 

intencionais e não tem significado. 

Após está fase de análise, utilizando os resultados encontrados foi realizada uma 

comparação na tentativa de enquadramento das modalidades temáticas, categorias e 

subcategorias encontradas neste estudo com os resultados do estudo de Lopes, Farias e Pires 

sobre os conhecimentos e habilidades para atuação profissional no campo da educação física 

com idosos com o objetivo de relacionar os conhecimentos e habilidades comuns ao se tratar 

da atuação com idosos com o intuito de ampliar a evidência da pesquisa. 

Em seguida foi feita uma análise comparativa das competências já identificadas na 

comparação anterior que reflete de forma geral cuidados à saúde do idoso com aquelas 

encontradas por Coutinho
42

, que pesquisou competências do profissional de educação física 

para atuar na Atenção Básica, entendendo que estas relações podem subsidiar as competências 

necessárias para o cuidado ao envelhecimento no sentido de atender a sua atuação no contexto 

do setor público de saúde para promoção do envelhecimento saudável permeado pelo cuidado 

ao idoso. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Análise quantitativa: dados demográficos 

Dos 88 participantes que aceitaram responder o questionário, seis pessoas não 

relataram sua idade, entre os 82 participantes que reataram sua idade, a média compreendeu 

40,37 anos, a máxima presente foi de 72 anos e a mínima de 26 anos. Com relação ao gênero 

30 pessoas são do sexo feminino (36,6%), e 52 do sexo masculino (63,4%). Quanto à atuação 

profissional 21 são professores (25,6%), 25 são coordenadores (30,5%) e 36 são profissionais 

de educação física (41,9%).  

Das 81 pessoas que responderam sobre o tempo de formação, o máximo de tempo foi 

representado por 50 anos e o mínimo por 3 anos, sendo a média de anos representada por 

16,80 anos. Quanto ao tempo de atuação na área de educação física, das 50 pessoas que 

responderam a média de anos  representou 16,98, sendo 47 o máximo de anos de atuação e o 

mínimo 3 anos de atuação. Com relação ao tempo de atuação com idosos das 59 pessoas que 

responderam, a média representou 7,46 anos, sendo que o tempo máximo de atuação foi 

representado por 26 anos e o tempo mínimo foi representado por 1 ano. 

Ao analisar a frequência relativa e absoluta quanto ao grau de formação dos 

participantes (especialista, mestre ou doutor) chegamos aos seguintes resultados apresentados 

nas tabelas seguintes: 

Tabela 1 -  Frequência absoluta e relativa referente a título de especialidade 

Possui Especialidade N (%) 

Não 21 (25,6%) 

Sim 61 (74,4%) 

Total 82 (100,0%) 

Tabela 2 -  Frequência absoluta e relativa referente a titulação de Mestrado. 

Possui Mestrado    N (%) 

Não    34 (41,5%) 

Sim    48 (58,5%) 

Total    82 (100,0%) 
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Tabela 3 -  Frequência absoluta e relativa referente à titulação de Doutorado. 

Possui Doutorado N (%) 

Não 56 (69,1%) 

Sim 25 (30,9%) 

Total 81 (100,0%) 

 

Dos 61 participantes que disseram sim para especialidade, 22 são profissionais do 

NASF, 17 professores e 22 coordenadores. Dos 42 participantes que disseram sim para 

mestrado, 6 são profissionais do NASF, 20 professores e 22 coordenadores. Dos 25 

participantes que disseram sim para o doutorado, 4 são profissionais, 14 professores e 7 

coordenadores. 

5.1.1 Respostas referentes às áreas de formação em Especialização 

As especialidades que mais se repetiram nas respostas se referem às áreas do 

Treinamento Desportivo e Fisiologia do Exercício seguidas da Área da Saúde.  As 

especialidades em Modalidades de Academia, Área escolar e Áreas do esporte foram as 

segundas áreas mais citadas, demonstrando assim um equilíbrio na formação de especialistas 

nos quatro seguintes grandes campos de atuação do profissional de educação física, sendo 

estes, o campo da saúde, o treinamento desportivo, escolar e o campo da academia (Fitness). 

As especialidades como Avaliação e Prescrição e Grupos Especiais também foram citadas 

sendo Avaliação e Prescrição como complementar ao campo do treinamento físico e da 

academia e a Área de Grupos especiais complementar ao campo da saúde, como é o caso da 

especialidade de Saúde do Idoso, a qual foi citada uma única vez, podendo também a Área 

dos Grupos Especiais estar articulada com o campo da Academia que tem recebido cada vez 

mais o público com necessidades especiais com é o caso dos diabéticos, hipertensos, 

cardiopatas, que possui uma prevalência maior em idosos.  
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Figura 2 -  Nuvem de palavras dos nomes dos títulos de especialização dos participantes da 

pesquisa 

Fonte: Nuvem de palavras Tagul 

 Das 61 pessoas que possuem especialidade nenhuma delas área de Saúde e 

Envelhecimento, apenas 7 (8,7%) são especialistas na área da saúde. 

5.1.2 Respostas referentes às áreas de formação em Mestrado 

As respostas com relação às áreas do mestrado circularam em sua maioria em torno 

das áreas de: Educação, Educação em saúde, da Educação Física e Educação Física adaptada 

e Saúde. Também circularam em torno das Ciências do Movimento Humano e Motricidade, 

como por exemplo, Pedagogia do Movimento Humano. A área da saúde foi composta por 

Ciências da Saúde, Saúde Pública, Saúde e envelhecimento e Promoção da Saúde. Outras 

áreas com Reabilitação, Biopsicologia, Desenvolvimento Humano e Sociedade, Fisiologia 

Humana e do Exercício, Biomecânica e Ciências Médicas também apareceram. Logo, as 

respostas compuseram uma grande diversidade de formações, mas o campo da Educação e 

Movimento Humano foram às áreas mais frequentes identificadas nas respostas, 

demonstrando assim que existe uma certo domínio de profissionais mestres da área da 

Educação por serem estes representados por docentes, já que estes atuam na esfera do ensino 

da graduação, porém ainda existe poucos profissionais  com formação na área da Saúde com 
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foco especial no envelhecimento, embora as áreas da Saúde Pública e Promoção da Saúde 

podem de certa formar compor em seus currículos temas ou disciplinas do envelhecimento. 

Figura 3 -  Nuvem de palavras dos nomes dos títulos de mestrado dos participantes da 

pesquisa 

Fonte: Nuvem de palavras Tagul 

Das 82 pessoas 48 (58,5%) possuem mestrado, mas somente uma delas é na área de 

Saúde e envelhecimento e 6 (9,7%) delas correspondem à área da Saúde. 

5.1.3 Respostas referentes às áreas de formação em Doutorado 

Ao analisarmos as respostas, a maioria dos respondes que disseram possuir doutorado 

são da área da Educação e Educação Física seguidas das áreas da Saúde, Motricidade e 

Movimento Humano além de outras subáreas como Biopsicologia, Cinesiologia, Fisiologia 

Humana, Biodinâmica do Movimento Humano, Desenvolvimento Humano e Tecnologias. 

Demonstrando que as áreas da Educação e Educação Física continuam sendo o foco dos 

profissionais que participaram da pesquisa, embora haja um crescimento mais atual em 

doutores da área da Saúde.  
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Figura 4 -  Nuvem de palavras dos nomes dos títulos de doutorado dos participantes da 

pesquisa 

Fonte: Nuvem de palavras Tagul 

Das 25 (30,9%) pessoas que possuem doutorado nenhuma é da área de Saúde e 

Envelhecimento e 4 (16%) são da área da Saúde. 

 

Percebe-se que conforme aumenta o grau de formação, diminui o número de pessoas 

que a contemplam tais formações. Contudo temos que considerar que o maior número de 

mestres e doutores deste estudo se refere aos docentes, professores e coordenadores, já que 

esta é uma das exigências dos cursos para possível atuação na graduação, definidas por 

critérios de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
67

. Há de se 

observar que os professores possuem mais títulos em doutorado, os coordenadores em 

mestrado e os profissionais atuantes no NASF em especialização. Considerando que os 

professores são os que mais possuem títulos nas três categorias.  

Nesse sentido percebemos que, ao nível de formação, estes profissionais na sua 

maioria, estão sempre buscando adquirir condições para atuar nas suas esferas de trabalho, 

porém poucos deles estão em busca de uma formação para o campo da Saúde e 

envelhecimento, voltados para aquisição de competências no sentido do cuidado. No caso dos 

docentes, isso mostra o desinteresse pelo assunto, talvez pelo próprio currículo imposto 

historicamente que ainda permanece fundamentado por diferentes disciplinas com excesso de 
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conteúdos, ou seja, um currículo engessado, agregando diferentes disciplinas desconectadas 

do campo técnico e científico, para atender o vasto campo de atuação no mercado de 

trabalho
10

. Ainda nesse sentido, percebe-se que existe uma  certa  preocupação, porém muito 

recente, pois a inserção dos futuros egressos na área da saúde, especificamente nos cuidados 

especiais voltados ao processo de envelhecimento e suas implicações na saúde dos idosos 

brasileiros se deram a partir da Política de Promoção da Saúde, demonstrado logo a seguir a 

atenção especial dada a esse tema no Pacto pela Vida em 2006, que a partir de então vem 

desenvolvendo ações e estratégias  nas três esferas do governo, como por exemplo, a criação 

do NASF em 2008 delegada aos Municípios para o cuidado aos idosos.
42 

Tabela 4 -  Comparação do tempo de formação, tempo de atuação com idosos e o tempo 

de atuação na área da Educação Física.  

 

    
Tempo 

de 

formação 

(anos) 

Tempo de 

atuação 

com idosos 

(anos) 

Tempo de 

atuação na 

área da 

Educação 

Física (anos) 

  

    

Devido às necessidades por cuidados 

específicos da população idosa, você 

acredita que os cursos de Educação 

Física Bacharelado do estado de São 

Paulo estão preparados para a formação 

de profissionais competentes para a sua 

atuação profissional da área da saúde? 

  Média ± DP 

Não 13,8±10,9 6,3±5 13,9±10,7 

Sim 18,9±12,3 10,7±6,9 20,2±13,1 

p 0,025 0,031 0,033 

 

 

Ao pensarmos que as opiniões a favor da formação dos cursos de Educação física da 

graduação estão adequadas a atender as especificidades dos idosos, serem advindas dos 

participantes com maior tempo de formação e com maior tempo de atuação, levantamos duas 

hipóteses. A primeira se deve a probabilidade da idade desses participantes serem mais 

avançadas, já que o tempo de formação é maior, e provavelmente ocupem cargos de 

coordenadores e professores, como mostrado na Tabela 5, deste modo ao responderem sim,  

podem ter considerando somente a formação oferecida pela sua instituição, que acreditam 

estar adequada, pois a maioria dos cursos investigados apresentam  em sua grade curricular 

disciplinas voltadas a saúde e  envelhecimento, educação física adaptada, saúde coletiva entre 

outras, conforme demonstrado nos sites das IES pesquisadas que ofereciam cursos de 
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educação física na modalidade bacharelado. A segunda hipótese se deve a seguinte questão, 

que como sendo uma das suas funções, como coordenador, junto aos professores e a 

participação da sociedade elaborar o projeto pedagógico do curso, estes respondes assumam 

um papel passivo por não acreditarem ser adequado se pronunciarem negativamente, 

desvalorizando o seu próprio curso, pois a questão do questionário tem um sentido 

representativo geral dos cursos do estado de São Paulo.
16

 Enfim, assim estes respondentes 

estariam incluindo seu próprio curso na resposta.
 

Aqueles que disseram que os cursos de Educação Física da modalidade bacharelado 

não estão preparados à formação por competência para a atuação desses profissionais na 

saúde do idoso, se deve ao tempo de atuação e formação em Educação Física serem 

relativamente menores. Assim supõe-se que estes profissionais passaram por um período de 

formação conturbado, pois se pensarmos que estes profissionais se formaram entre 3 a 24 

anos atrás, parte destes vivenciaram as transformações do currículo mais recentes para atender 

as novas DCN de 2004, e a outra parte vivenciaram o período de transformação do currículo 

de 1987 com a criação do bacharelado.
16, 9

 Sendo que de 1987 até 2004 os cursos de educação 

física, na realidade, ainda na sua maioria voltavam  a sua formação para licenciatura, porém 

esta  poderia estar juntamente com a formação de bacharelado, formado por uma grade 

curricular que pudesse atender os dois campos de trabalho.
9
 

Tabela 5 -  Comparação do tempo de formação, tempo de atuação com idosos e o tempo 

de atuação na área da Educação Física de acordo com a ocupação profissional da 

amostra. 

    
Tempo de 

formação 

(anos) 

Tempo de 

atuação 

com idosos 

(anos) 

Tempo de 

atuação na 

área da 

Educação 

Física (anos) 

  

    

    Média ± DP 

Profissional de Educação Física 10,7±7,2 6,2±6 11±7,5 

Coordenador do Curso de Educação Física 25±11,4 9,5±4,8 25±10,9 

Professor do Curso de Educação Física 16,3±10,8 10,1±7 17,6±12,6 

  P 0,000 0,056 0,000 
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Apenas não teve diferença estatística significativa o tempo de atuação com idosos 

entre profissionais, coordenadores e professores, apontando que esta visão e preocupação 

voltada ao idoso é recente. Diferente do tempo de formação e atuação na área da educação 

física onde se obteve diferença estatística significante, representando que coordenadores tem 

maior tempo de atuação, seguido de professores e depois profissionais, apontando que a área 

acadêmica exige pouco mais tempo de experiência e talvez maior tempo de formação em 

cursos de pós-graduação, conforme já apontado anteriormente confirmando estas hipóteses. 

5.2 Análise qualitativa: perguntas abertas 

5.2.1 Da análise do termo “cuidado ao envelhecimento”. 

Figura 5 -  Nuvem de palavras da análise da pergunta referente ao entendimento do termo 

“cuidado ao envelhecimento”. 

 

Fonte: questionários online 

Das 87 pessoas que aceitaram participar da pesquisa, 61 responderam a seguinte 

questão: Qual seu entendimento com relação ao termo “cuidado ao envelhecimento”? Dentre 
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as respostas algumas não atenderam ao que era esperado conforme o objetivo da pergunta, 

talvez pelo distanciamento do tema, ou pela dificuldade de interpretação da pergunta, por isso 

na seleção do material estas respostas foram excluídas. 

Foram encontradas cinco categorias: 

A primeira categoria “Atitudes dos sujeitos necessárias para o cuidado ao 

envelhecimento” foi formada a partir das seguintes subcategorias: valorização do sujeito 

como um ser social; precauções com idosos, atenção especial para com o idoso, atitudes 

intrapessoais como: conscientização, empenho e amor próprio. 

A segunda categoria “Meios de atendimento frente às necessidades de saúde no 

processo de envelhecimento e da pessoa idosa“, que foi elaborada a partir das seguintes 

subcategorias: ações de cuidado à saúde no envelhecimento e práticas de cuidado à saúde no 

envelhecimento. 

A terceira categoria “Conhecimentos e habilidades do profissional para o cuidado ao 

envelhecimento“ também foi formada a partir de outras duas subcategorias: conhecimentos 

para o cuidado ao envelhecimento e habilidades para o cuidado ao envelhecimento.  

A quarta categoria “Finalidades do cuidado ao envelhecimento“ foi formada a partir de 

12 subcategorias sendo elas: qualidade de vida; autonomia nas AVDs; melhora da capacidade 

motora; redução do risco de fraturas; bem estar; autoestima; independência, manter-se ativo 

fisiologicamente, psicologicamente e socialmente, longevidade, vida saudável e produtiva, 

saúde e dignidade.  

E por fim a quinta categoria “Percepções acerca do termo envelhecimento“, a qual foi 

formada pelas seguintes subcategorias: conceito de envelhecimento; período que ocorre o 

envelhecimento; consequências do envelhecimento humano e particularidades do 

envelhecimento humano.  

A partir dessa fase de análise chegamos as seguintes modalidades temáticas: As 

categorias 1,2,3 e 4 formaram a seguinte modalidade temática: “Aspectos da complexidade do 

cuidado ao envelhecimento“. A categoria 5 permaneceu como a própria modalidade temática: 

“Percepções acerca do termo envelhecimento“. 
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Quadro 1 -  Análise de conteúdo sobre “cuidado ao envelhecimento” dos participantes da 

pesquisa. 

Categorias Subcategorias Unidades de Registro 

1- Atitudes necessárias 
dos sujeitos para o 

cuidado ao 

envelhecimento 

Valorização do sujeito 
como um ser social 

Precauções relacionadas ao 

idoso  

Atenção especial para com 

o idoso 

Atitudes intrapessoais 

Termo" Cuidado ao envelhecimento" se fortalece se quando o idoso é tratado 
com respeito, é valorizado na sociedade em que se encontra. 

Todas as precauções que temos que ter com os idosos: quedas, patologias 

associadas, patologias relacionadas ao próprio envelhecimento 

Dar atenção especial, prevenir e contribuir, promovendo momentos de 

descontração 

É a pessoa se amar, cuidar do corpo e mente, ser feliz e sempre superar todos 
os obstáculos da vida 

2- Conhecimento e 
habilidades do 

profissional para o 
cuidado ao 

envelhecimento 

Conhecimentos para o 
cuidado ao envelhecimento 

Habilidades para o cuidado 

ao envelhecimento 

Conhecimentos sobre as implicações biopsicossociais do processo de 
envelhecimento 

Fazer adaptações necessárias ao exercício 

3- Meios de 

atendimento frente 
às necessidades de 

saúde no processo 

do envelhecimento 
e da pessoa idosa. 

Ações de cuidado à saúde 

no envelhecimento 

 

 

 

Práticas de cuidado á saúde 
no envelhecimento 

O conjunto de meios, métodos e políticas que assegurem, da melhor forma 

possível, um envelhecimento ativo e bem sucedido   

Atuação com prevenção e promoção de saúde na terceira idade 

 Fornecer cuidados/atenção com relação à saúde, alimentação e transporte 
durante o processo de envelhecimento 

Cuidado integral a saúde da pessoa idosa 

Proporcionar aos indivíduos que se enquadram nessa população cuidados 

específicos 

4- Finalidades do 

cuidado  

Qualidade de vida 

Autonomia nas atividades 

diárias  

Redução do risco de 
fraturas Melhora das 

capacidades motoras 

Bem estar 

Propiciar um envelhecimento com qualidade de vida nas 3 dimensões do 

envelhecimento; Físico/biológico Psicológico Social 

autonomia nas AVDs, redução dos riscos de fraturas, melhora das capacidades 
motoras  

 

Bem estar  

5- Percepção acerca do  

termo 

envelhecimento 

Conceito de 

envelhecimento 

Período que ocorre o 

envelhecimento 

Consequências do 

envelhecimento 

Particularidades do 

processo de 

envelhecimento  

Envelhecimento é um processo natural e complexo da vida 

É uma etapa da vida em que há um declínio importante físico e cognitivo 

 

O envelhecimento faz com que o indivíduo tenha uma maior suscetibilidade ao 

aparecimento de doenças, à instalação de incapacidades físicas, mentais e 

funcionais 

Todos vão envelhecer e cada um vai responder de uma maneira diferente 

 

As categorias: 1, 2, 3 e 4 formaram a seguinte modalidade temática- Aspectos da complexidade do cuidado ao 

envelhecimento. 

A categoria 5 permaneceu como a própria modalidade temática- Percepções acerca do termo envelhecimento. 
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O cuidado como conceito é complexo e polissêmico, pois encontra seus sentidos 

atravessados nos conceitos de saúde e doença em se tratando do campo da Saúde Coletiva, 

que permeia as diversas disciplinas de estudo da ciência. Para encontrar subsídios referentes 

ao seu entendimento é preciso encontrar sinteticamente o cruzamento com os discursos 

representados pelas diferentes disciplinas existentes. O cuidado como objeto complexo 

precisa ser sintetizado para ser interpretado não pela sua fragmentação, mas sim por maneiras 

alternativas de disciplinariedade.
70 

Portanto, os diferentes aspectos da complexidade do 

cuidado mostraram-se neste estudo na perspectiva de conhecimentos dos profissionais de 

Educação Física, docentes, que atuam com diferentes disciplinas do campo da formação 

acadêmica, que podem ser sintetizadas para dar significado ao termo cuidado.  

Especificamente no campo de intervenção de cuidado à saúde da população idosa e 

envelhecimento, o profissional de educação física, se depara com diferentes aspectos do 

cuidado à saúde na Atenção Básica e vivência os diferentes tipos de cuidado presentes em 

diferentes cenários da população atendida, voltados a uma matriz comum aos profissionais da 

equipe e uma específica a sua área de atuação. 
56

 Em vista desta complexidade foi necessário 

demonstrá-la a partir das seguintes categorias:  

A atitude dos sujeitos envolvidos no processo do cuidado ao envelhecimento se 

concretiza não só como um ato de cuidar resumido em um momento de atenção, mas sim uma 

atitude de responsabilidade e preocupação com o outro, portanto a valorização do sujeito 

como um ser social possui respaldo no estudo apresentado por Cruz
43

 no eixo subjetivo-

relacional do conceito de cuidado, no qual o olhar se volta à necessidade do outro de forma a 

tornar-se um espaço importante enquanto uma relação intersubjetiva. Segundo a resposta 

abaixo o cuidado é entendido no sentido de um olhar cuidadoso, onde existe a valorização do 

sujeito. 

 

88FP “O indivíduo deve ser valorizado, suas particularidades o lugar onde 

vive, e toda forma que lhe faça parte integrante do cotidiano da sociedade 

onde vive, seus hábitos e a forma que leva a vida”[...] 

  

As atitudes intrapessoais de cuidado à saúde, no sentido do autocuidado ou cuidado de 

si apresentam paradigmas diferenciados, enquanto o autocuidado é visto na totalidade do ser 

humano como a soma das partes o cuidado de si se apoia na simultaneidade onde a totalidade 

é mais que a soma das partes e o indivíduo interage com o ambiente e é capaz de transformá-

lo ao invés de somente se adaptar. Assim duas respostas demonstram esses dois paradigmas 
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mostrando que são singulares para cuidado à saúde, sendo o primeiro um exemplo de cuidado 

de si e o segundo autocuidado. 

 

35MP “É a pessoa se amar, cuidar do corpo e mente, ser feliz e sempre 

superar todos os obstáculos da vida”. 

16MC “Acredito ser consciência necessária” 

 

 O profissional da saúde é representado como oferta de cuidado no contexto da saúde, 

assim este profissional tem a responsabilidade ética, técnica, afetiva, científica e tecnológica 

envolvida no cuidado á saúde, portanto conhecimentos e habilidades são necessários para que 

estes profissionais possam atender as diferentes necessidades e demandas em seus encontros 

com os sujeitos que precisam de seus cuidados. Os discursos abaixo contemplam essa 

categoria de conhecimentos e habilidades do profissional para o cuidado ao envelhecimento.
43 

 

73FPR “Propor atividades desafiantes com movimentos expressivos”. 

72MP “Conhecimentos sobre as implicações biopsicosocias do processo de 

envelhecimento”. 

67MC “Fazer adaptações necessárias aos exercícios”. 

 

Os meios de atendimento frente às necessidades de saúde no processo de 

envelhecimento e da pessoa idosa, como outra categoria que compõe aspectos da 

complexidade do cuidado, apareceram como ações e práticas de atendimento orientadas pelas 

políticas de saúde voltadas aos cuidados de saúde no Brasil e envelhecimento populacional.  

De acordo com Lei n. 8.842, regulamentada pelo Decreto n. 1.948, de 3 de julho de 

1996,
50

 assegura direitos sociais à pessoa idosa, criando condições, ao definir a atuação das 

três esfera governamentais, para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade e reafirmando o direito à saúde nos diversos níveis de atendimento do SUS. 

Segundo essa Lei, cabe ao setor saúde, em suas ações, prover o acesso dos idosos aos serviços 

e demais ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde. A resposta abaixo 

mostra a consonância com tal lei sendo um direito que deve ser assegurado.
50 

 

86MP  “Dar condições e promover saúde de indivíduos com idade igual ou 

maior que 60 anos”.  

 



 
 

50 

Com a criação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
51

 são definidas as 

diretrizes que devem nortear todas as ações no setor saúde, e indicadas às responsabilidades 

institucionais, sendo uma delas a articulação intersetorial entre as diferentes instâncias, as 

quais cada uma delas possui as suas medidas essenciais para a promoção do envelhecimento 

saudável, a manutenção e a melhoria, ao máximo, da capacidade funcional dos idosos, a 

prevenção de doenças, a recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilitação daqueles que 

venham a ter a sua capacidade funcional restringida. Em vista disso, é demonstrado o 

entendimento da necessidade de ações intersetoriais para o cuidado á saúde do idoso, 

conforme a resposta que se segue: 

 

60FPR “Fornecer cuidados/atenção com relação á saúde, alimentação e 

transporte   durante o   processo de envelhecimento”.  

 

No Brasil, o direito universal e integral à saúde foi conquista da sociedade na 

Constituição de 1988 que gerou a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Lei 

Orgânica da Saúde nº 8.080/90.
45

 Por esse direito, entende-se o acesso universal e equânime a 

serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, garantindo a integralidade da 

atenção, considerando as diferentes necessidades e realidades de saúde de toda população.  

Com o novo cenário epidemiológico e demográfico apontando o envelhecimento populacional 

em 2003 é aprovado e sancionado o estatuto do idoso, o qual, em seu Capítulo IV
52

 trata de 

modo especifico do papel do SUS na garantia da atenção à saúde da pessoa idosa de forma 

integral, em todos os níveis de atenção. Porém a integralidade também se refere à articulação 

da prevenção e a assistência, partindo de ações preventivas que antecipam à experiência 

individual de sofrimento, e ainda, outra dimensão da integralidade pode ser referida como 

uma apreensão ampliada e prudente das necessidades de ações e serviços de saúde. Assim as 

respostas abaixo são capazes de responder a abrangência de sentidos das ações envolvidas na 

integralidade do cuidado à saúde do idoso, demonstrando também que tanto profissionais 

quanto docentes possuem percepções semelhantes, porém talvez, no caso dos docentes, não 

tenham oportunidade de partilharem com os seus alunos, pois muitos cursos estão carentes de 

conteúdos e práticas voltados para essa questão social, de acordo com as opiniões da maioria 

dos participantes dessa pesquisa e segundo Guarda et. al,71 as investigações direcionadas a 

organização do ensino para atender as demandas sociais provocadas pela inserção do 

profissional de Educação Física no setor público da saúde estão se iniciando. Portanto, 

evidencia-se a necessidade de aproximar a formação às demandas dos serviços de saúde, 
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demonstrado principalmente pela ausência de estágios, de conteúdos, de disciplinas, e 

diferentes vivências no campo da saúde durante o período da graduação. As respostas abaixo 

demonstram as ações e práticas necessárias serem vivenciadas no contexto real de atuação 

profissional.  

 

84FP “Cuidado integral à saúde da pessoa idosa”. 

4FC  “Cuidado com a pessoa idosa no sentido da promoção e reabilitação 

da saúde”. 

78MP“Proporcionar aos indivíduos que se enquadram nessa população 

cuidados  específicos”.  

36MC“Conscientização da população das mudanças físicas ao longo dos 

anos”[...] 

30FPR“Prevenção e acompanhamento das perdas próprias do 

envelhecimento”. 

22MP“Prevenção e reabilitação do declínio funcional”. 

 

A finalidade do cuidado representado como a última categoria da modalidade 

temática, complexidade do cuidado, esta relacionada àquilo que realmente se quer chegar com 

a prestação do cuidado. Assim o cuidado do idoso segundo a (PNPI),
50

 tem como finalidade: 

“[...] recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos 

indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde 

para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde”. 

 

 Pensando no processo incapacitante, que é a evolução de uma condição crônica, 

provocado por vários fatores, como demográficos, sociais, psicológicos, ambientais, estilo de 

vida, comportamentos e características biológicas dos indivíduos de risco, e que neste sentido, 

podem acometer na maioria das vezes a população idosa por estar diretamente relacionado à 

perda da sua funcionalidade, se faz necessário discutirmos o processo incapacitante onde três 

conceitos estão interligados e interdependentes. São eles: autonomia, independência e 

dependência. A autonomia é compreendida como autogoverno e o indivíduo apresenta 

liberdade na tomadas de decisões. Independência é definida como a capacidade de realizar 

suas atividades sem depender de outra pessoa, já a dependência significa incapacidade de 

realizar as atividades diárias sem a ajuda de alguém.
56

 A preocupação em realizar a prática 

individual de cuidado ofertada pelo profissional para auxiliar a autonomia e independência é 

evidenciada neste estudo na seguinte resposta como a finalidade do cuidado prestado. 
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73FP “[...] proporcionar aos idosos melhores qualidade de vida, melhor 

autonomia nas  AVDs, redução do risco de fraturas, melhora das 

capacidades motoras”. 

 

Questões relacionadas à longevidade com qualidade de vida são outras finalidades do 

cuidado à saúde. O desafio imposto pelo crescente aumento da longevidade nos tempos atuais, 

com uma maior possibilidade de instalação de cronicidades e novas demandas de atenção à 

vida e saúde em seus diferentes níveis, se pronunciam mais nos idosos a partir dos 80 anos, 

por estarem mais vulneráveis aos  possíveis agravos provocados nesta fase. Entendendo assim 

que busca pela qualidade de vida depende de indicadores específicos de todo processo 

saúde/doença, é de suma importância à avaliação constante da funcionalidade, as quais podem 

ser evidenciadas as necessidades de cuidados específicos, conforme a Classificação 

Internacional de Funcionalidade (CIF)
72

, que permite identificarmos situações relacionadas 

com a funcionalidade, incapacidade e saúde dos indivíduos em vários domínios. Logo, é um 

instrumento que deve ser utilizado como suporte para organizar todas as informações 

encontradas, pois ele estrutura a informação de maneira útil, integrada e facilmente acessível. 

A identificação do cuidado ao envelhecimento, na próxima resposta, significa promoção da 

Saúde e qualidade de vida estendida pelo maior tempo possível, demonstrando que a 

promoção de saúde a longo tempo tem como finalidade garantir qualidade de vida. 

 

59MP“O envelhecimento saudável e sua interface com o referencial 

conceitual contemporâneo da promoção da saúde. Nada mais é que a 

longevidade com qualidade de vida”. 

 

A segunda modalidade temática se refere à percepção que os participantes possuem 

acerca do envelhecimento, seus conceitos, sua relação temporal, suas consequências e suas 

particularidades. Segundo o estudo Schneider e Irigaray73 as medidas de idade biológicas, 

psicológicas e cronológicas são necessárias para compreensão do processo de 

envelhecimento, mas não o suficiente, pois não podem ser utilizadas como marcadores 

capazes de determinar o começo e o fim de cada fase da vida. Assim para os autores: “O 

envelhecimento é um processo complexo e multifatorial. A variabilidade de cada pessoa 

(genética e ambiental) acaba impedindo o estabelecimento de parâmetros”. 

Podemos perceber que os participantes abaixo corroboram com o entendimento de tal 

conceito, como se segue: 
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88FP “O envelhecimento é um processo natural e complexo da vida”. 

52FP “O processo de envelhecimento é demarcado por várias etapas que se 

concretizam no decorrer da vida. Desde sua concepção, o organismo humano 

passa por diferentes fases em sua evolução. Após o nascimento, a criança se 

desenvolve, atinge a puberdade, posteriormente a maturidade, chegando ao 

envelhecimento. Parece uma divisão simples, mas cada uma dessas fases 

acarreta diferenças significativas. As pessoas não envelhecem todas da 

mesma maneira, nem sequer possuirão todas as mesmas experiências. Vários 

são os fatores que influenciam o processo de envelhecimento e o modo como 

este é percebido, tendo a cultura papel de destaque no que diz respeito à 

significação do processo de envelhecer humano”. 

 

As particularidades e consequências do processo do envelhecimento embora sejam 

provocadas pelas condições físicas, psíquicas e sociais Schneider e Irigaray,
73

 têm como 

alguns indicadores os perfis de mortalidade, morbidade e qualidade de vida da população 

idosa. Ao analisar as causas da morbidade especificamente nessa faixa etária, as doenças e 

agravos não transmissíveis (DANT) são as principais causas, o qual a prevalência é de 69% 

em um N=28.943.
74

Fica claro esse entendimento nas respostas abaixo. 

 

10FP “Cada sujeito sofre mudanças físicas, psíquicas e sociais que 

acometem de forma particular cada indivíduo”. 

13FP “O envelhecimento faz com que o indivíduo tenha maior 

suscetibilidade ao aparecimento de doenças, à instalação de incapacidades 

físicas, mentais e sociais. 

 



 
 

54 

5.2.2 Do termo “competência profissional”. 

Figura 6 -  Nuvem de palavras da análise do termo “competência profissional”. 

 

Fonte: questionários online 

Das 87 pessoas que aceitaram participar da pesquisa, 62 responderam a seguinte 

questão: Qual seu entendimento com relação ao tema “competência profissional”? Dentre as 

respostas algumas não atenderam o objetivo da pergunta, talvez pelo distanciamento do tema, 

ou pela falta de interpretação da pergunta, por isso na seleção do material foram excluídas. 

Foram encontradas 4 categorias. A primeira categoria “Conceitos atribuídos a 

competência profissional” relacionados a abordagens do campo de aplicação que se deram por 

3 subcategorias: Conceitos atribuídos com destaque às habilidades específicas do trabalho; 

Conceitos atribuídos referentes aos três elementos para resolução de problemas; Conceito 

atribuído com ênfase nas atitudes (comportamentos). A segunda categoria encontrada foi 

“Conceitos atribuídos segundo determinantes nos planos teórico/formação e pratico/vivência, 

experiência da competência profissional”. A terceira categoria “Significados atribuídos por 
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palavras vistas como sinônimas de competência profissional”. A quarta categoria encontrada 

denominada “Elementos que compõe um profissional competente”.  

Quadro 2 -  Análise de conteúdo sobre competência profissional das respostas dos 

participantes. 

Categoria Subcategorias Unidades de Registro 

1- Conceitos atribuídos 

relacionados a abordagens 
do campo de 

aplicação.(elementos e sub-

elementos da competência). 

Conceitos atribuídos com destaque às 

habilidades específicas do 
trabalho/funcionalista/Papel no 

trabalho  

Conceitos atribuídos referentes aos 

três elementos para resolução de 

problemas. 

 

 

Conceito atribuído com destaque às 

atitudes 

Conhecimento ou capacidade de desenvolver um trabalho 

específico 

Indivíduos capacitado para desempenhar sua função 

Conjunto de conjunto de conhecimentos, habilidades, 
atitudes e comportamentos que permitem o indivíduo ter um 

bom desempenho em sua atuação profissional 

Capacidade do profissional em resolver problemas práticos 
baseados em conceitos teóricos adquiridos na sua formação 

acadêmica aliada ao aprendizado prático 

A capacidade de pesquisar, analisar, programar e colocar em 

prática o conhecimento dentro da ética profissional 

2- Conceitos atribuídos 

segundo os determinantes 
nos planos 

teórico/qualificação e 

pratico/vivência, experiência 
da competência profissional 

 É a bagagem academia e de experiências adquiridas pré e ao 

longo de atuação profissional 

Formação teórica, prática e experiência na profissão 

Qualidades adquiridas formal ou informalmente por parte de 
profissionais em suas respectivas áreas de atuação 

3- Significados atribuídos por 

palavras vistas como 

sinônimas de competência 
profissional 

 Qualificação, conhecimento, compromisso 

4- Elementos que compõe um 

profissional competente 

 Por em prática e estar sempre aberto ao conhecimento, ter 

responsabilidades diante das situações, orientar, incentivar e 

conscientizar 

Buscar uma capacitação específica 

Sempre em busca do conhecimento, atualização continua 

Somos competentes quando no trabalho colocamos o amor 
em primeiro lugar. Dedicar a nossa profissão nos torna 

competentes 
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Com relação à primeira categoria denominada “Conceitos atribuídos relacionados a 

abordagens do campo profissional da competência” as respostas construídas pelos 

participantes tiveram a presença de diferentes paradigmas, perspectivas, abordagens e campos 

de aplicação. Assim, podemos perceber que o termo competência depende de qual forma ele é 

utilizado, porque não há uma definição utilizada universalmente, nem uma classificação 

teoricamente fundamentada pelos participantes. Porém existe a possibilidade de explicarmos a 

sua construção teórica de acordo com seus propósitos científicos e práticos da competência, 

na qual são conceitos atribuídos relacionados ao campo de aplicação: formados por elementos 

e sub-elementos da competência.
19  

As respostas abaixo representam uma visão voltada para a abordagem em que o 

trabalhador ocupa segundo plano, e o que importa são as tarefas diretamente observáveis. 

Assim o mais importante refere-se às habilidades que precisam ser adquiridas para 

desempenhar o trabalho.
21

Como podemos ver nos exemplos abaixo: 

 

59MP     “Indivíduos capacitado para desempenhar sua função”. 

78MPR “Habilidade e entendimento profissional acerca de um tema 

específico”. 

68FP      “Atuar de forma correta, ter habilidade e dominar o trabalho a ser 

realizado”. 

 

Em se tratando de abordagens na literatura educacional sobre o conceito de 

competência, segundo Lima,
20

 uma delas considera: 

“ [...] competência como sendo uma coleção de atributos pessoais; outra vincula o 

conceito aos resultados observados/obtidos (tarefas realizadas) e uma terceira propõe a 

noção de competência dialógica, originada na combinação de atributos pessoais para a 

realização de ações, em contextos específicos, visando atingir determinados resultados, ou 

também reconhecida como capacidade do profissional em resolver problemas práticos 

As categorias: 1 e 2  formaram a seguinte modalidade temática- Conceitos atribuídos relacionados ao 

campo de aplicação/ elementos e sub-elementos da competência. 

A categoria 3 permaneceu como a própria modalidade temática- Significados atribuídos por 

palavras vistas como sinônimas de competência. 

A categoria 4 também permaneceu como a própria modalidade temática- Elementos que compõe 

um profissional competente 
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baseados em conceitos teóricos adquiridos na sua formação acadêmica aliada ao 

aprendizado prático”. 

Esse conceito dialógico foi encontrado em algumas respostas a seguir: 

 

60FPR “Capacidade do profissional em resolver problemas práticos baseados em 

conceitos teóricos adquiridos na sua formação acadêmica   aliada ao aprendizado 

prático”. 

41MC “Conjunto de conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e 

comportamentos que permitem ao indivíduo ter um bom desempenho em sua 

atuação profissional”. 

 

Apesar das diferentes construções de competência profissional, os seus elementos 

estão relacionados nas diferentes definições. De acordo com as definições encontradas, ora 

contêm conhecimentos acrescidos de habilidades, ora habilidades acrescidas de atitudes, 

porém pouco se fala das atitudes. Partindo desse entendimento, conforme Batista,
19

 de 

forma geral as definições de competência sempre são mencionados os recursos de 

conhecimentos, habilidades e atitudes independentemente da maneira que cada elemento é 

entendido e a forma como eles se inter-relacionam, sendo que toda construção está 

diretamente relacionada com a extensão da sua aplicação e intuição da sua utilização. A 

atitude, neste estudo, como elemento da competência se revela por meio dos aspectos 

inerentes a ética profissional, tal como o estudo de Batista.
 

 

36MC “A capacidade de pesquisar, analisar, programar e colocar em prática o 

conhecimento dentro d ética profissional”. 

 

A segunda categoria que compõe a mesma modalidade temática encontrada foi: 

“Conceitos atribuídos segundo os determinantes nos planos teórico/qualificação e 

pratico/vivência, experiência da competência profissional”, sendo a formação considerada 

determinante no conceito atribuído a competência profissional, desde que aliada a 

experiência  está relacionada à ação,  ou seja, a prática. Assim conforme Lima,
20

 o 

currículo orientado por competência, especificamente de profissionais da saúde, depende 

da sua inserção em cenários relacionados com a própria categoria profissional, por meio de 

atividades educacionais capazes de promover o desenvolvimento dos desempenhos de 

acordo a critérios e contextos específicos, partindo do princípio de que a formação 

educacional pode influenciar a aquisição do domínio de áreas de competência. Na 

abordagem dialógica de competência é necessária uma parceria entre escola e campo da 
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saúde. Os referenciais dessa mudança encontram-se ancorados no reconhecimento dos 

diferentes saberes e perspectivas dos atores envolvidos na formação e no princípio de que 

não há subordinação e sim complementariedade na integração teoria e prática, como 

demonstrado no entendimento das seguintes respostas:  

 

72MP “Formação teórica, prática e experiência na profissão”. 

87FC “É a bagagem academia e de experiências adquiridas pré e ao longo de 

atuação profissional”. 

84FP  “Conhecimentos e experiências na área de atuação profissional”. 

 

A terceira categoria se permaneceu como sendo a segunda modalidade temática 

denominada de “Significados atribuídos por palavras vistas como sinônimas de 

competência profissional”. Porque sabemos que devido à diversidade semântica desses 

termos se torna uma tarefa praticamente impossível sua organização e recenseamento. 

 Os termos citados neste estudo foram: qualificação, compromisso e conhecimento. 

Esse problema foi demonstrado por Batista
29 

pela grande número de termos utilizados 

pelos diferentes campos de atuação de profissionais de Educação Física. Em relação aos 

termos encontrados nesse estudo, o conhecimento foi o único termo que se repetiu nos 

diversos campos de atuação do profissional de Educação física, como também apareceu na 

seguinte resposta, de forma isolada aqui neste estudo. 

 

20MPR ”conhecimento”. 

 

Assim conhecimento dá ideia de proximidade ao núcleo da competência, portanto, 

conhecimento é considerado essencial ao conceito de competência, todavia, Perrenoud
24 

não deixa de alertar que, apesar de essencial, o conhecimento não é suficiente para ser 

competente, pois é necessário saber utilizá-lo. Já o termo qualificação na sua generalidade 

se refere aos processos formais que de certa forma implicam em um certo grau de 

habilitação, trazido pela aquisição de um diploma, ou certificado. Em diversas áreas, a 

qualificação é considerada um requisito importante para estar de acordo à competência e 

reconhecimento da respectiva área em que foi qualificado, mas a questão da pessoa possuir 

um alto grau de qualificação não implica em ser um profissional competente ou de 

qualidade.
75

  

 

80MP ”Qualificação”.  



 
 

59 

 

A quarta categoria formou-se a partir de respostas em que foram consideradas  como 

os elementos para que uma pessoa seja competente. Para Le Boterf
76

 o saber atuar e querer do 

individuo, a mobilização de recursos, colocar os conhecimentos em ação, o saber combinar e 

selecionar os elementos necessários, organizando-os e empregando-os nas suas atividades 

profissionais, ser capaz de transferir e adaptar as competências, é o saber fazer real que aprova 

e reconhece sua competência. Ele ainda concluiu que dependendo da complexidade das 

atividades de trabalho exigirá mais competências do que a já referidas. O autor refere também 

a outros aspectos relacionados à competência no contexto profissional, são eles: a 

competência não se determina pelo posto ou grau de um profissional: a competência é vista na 

prática profissional e não por um diploma; a competência é vista com um nível de exigência 

maior, ou seja, eficácia no terreno; a competência não é definitiva, pois evolui no tempo e no 

espaço: a competência também é uma avaliação, sendo o envolvimento profissional 

determinante para ser considerado competente; A competência não é somente imposta ao 

agente, depende dos diferentes fatores envolvidos, tal como motivação para o trabalho, as 

relações, os meios etc. Tal como citado pelos respondentes abaixo: 

 

10FP    “Buscar sempre conhecimento sobre a área que atua. É também 

assumir responsabilidades, atitudes, habilidades inerentes ao trabalho onde 

o profissional de educação física esteja envolvido”. 

73FPR “Por em prática e estar sempre aberto ao conhecimento, ter 

responsabilidades diante das situações, orientar, incentivar e  

conscientizar”. 

61FP   “É estar a todo tempo buscando informações para aprimorar os 

conhecimentos trazendo sempre o melhor para a população. Ser ético no 

trabalho”. 

39MC “sempre em busca do conhecimento, atualização continua”. 

32FC “ Somos competentes quando no trabalho colocamos o amor em 

primeiro lugar. Dedicar a nossa profissão nos torna competentes”. 

5.2.3 Competências para o cuidado ao envelhecimento 

Os resultados tiveram como parâmetros autores de pesquisas no campo da Educação 

Física e da área da saúde que atendam a concepção de competência dialógica conforme 

utilizado no Projeto Pedagógico da Famema
25

 que define: “A concepção dialógica de 

competência trabalha com o desenvolvimento de atributos (cognitivos, psicomotores e 
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afetivos) que, combinados, conformam distintas maneiras de realizar, com sucesso, tarefas 

essenciais e características de uma determinada prática profissional. Assim, diferentes 

combinações podem compor os padrões de excelência que regem a prática profissional, 

permitindo que as pessoas desenvolvam um estilo próprio, adequado e eficaz para enfrentar 

situações profissionais familiarizadas ou não. Essa abordagem, considerada holística, precisa 

ser desenvolvida em articulação com o mundo do trabalho, em que as práticas são realizadas”. 

A respeito das competências necessárias para o cuidado ao envelhecimento a serem 

desenvolvidas na graduação em Educação Física da modalidade bacharelado, iniciaremos pela 

dimensão dos aspectos cognitivos relacionados aos conhecimentos encontrados nesse estudo 

que atende a definição de competência profissional segundo Nascimento
22

, a qual não 

descaracteriza a necessidade da articulação entre elas na resolução de problemas especificos 

do trabalho. 

5.2.3.1 Conhecimentos a serem desenvolvidos na Graduação 

Figura 7 -  Nuvem de palavras da análise da pergunta sobre Conhecimentos desenvolvidos 

durante a graduação 

 

Fonte: questionários online 
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Das 52 respostas encontradas referidas a seguinte pergunta: Quais "conhecimentos" 

são necessários serem desenvolvidos nos cursos de graduação em Educação Física 

Bacharelado do estado de São Paulo, foram encontradas duas modalidades temáticas sendo 

elas: “Conhecimentos necessários para o cuidado ao envelhecimento na graduação”, formada 

a partir das seguintes categorias: A primeira “Conhecimentos que compreendem a formação 

ampliada acadêmica e de intervenção”, estas foram formadas a partir de 3 subcategorias: 

conhecimentos da ciências biológicas do movimento humano; conhecimentos das ciências 

humanas e a última conhecimento das ciências exatas. A segunda categoria “Conhecimentos 

que compreendem a formação específica de educação física acadêmica e de intervenção”, 

estas formadas a partir de 13 subcategorias. A terceira categoria “Conhecimentos específicos 

para o cuidado ao envelhecimento da área de Gerontologia e Educação Física, foi formada por 

8 subcategorias Gerontológicas e 8 subcategorias relacionadas aos conhecimentos de 

Educação Física. A segunda modalidade temática encontrada foi também considerada como 

sendo a segunda categoria, denominada “Considerações relacionados aos conhecimentos 

desenvolvidos na graduação” e se deram por quatro subcategorias demonstradas no quadro 

abaixo, sendo elas: 

 



 
 

62 

Quadro 3 - Análise de conteúdo sobre os conhecimentos a serem desenvolvidos para o 

cuidado ao envelhecimento durante a graduação 

 

Categorias Subcategorias Unidades de Registro 

1. Conhecimentos que 

compreendem a 
formação ampliada 

acadêmica e de 

intervenção 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

2. Conhecimentos que 

compreendem a 
formação específica 

acadêmica e de 

intervenção 

Conhecimentos das ciências Biológicas- 

Fisiologia 

Anatômia, Bioquímica, Cinesiologia e 
Biomecânica. 

Conhecimentos ciências humanas- 

Filosofia, Antropologia e Ética, Psicologia, 

sociologia e Didática. 

Conhecimentos das ciências Exatas-  

Metodologia do treinamento  

 

 
Fisiologia do exercício 

 

 

Práticas Corporais/ cultural 

Administração e Gestão esportiva 

Atenção em saúde- qualidade de vida, saúde 
coletiva, atendimento à saúde 

Conceituais Biológicos (Fisiologia, Anatomia, 

Bioquímica dentre outros). 

Conhecimentos de ciências básicas mais sólido. 

Conhecimentos das áreas biológicas, humanas e 
exatas. O máximo possível 

Conhecimento científicos 

Aprendizagem Motora dentre outros), Concentuais 

Metodológicos (Treinamento de Força, 

Treinamento Desportivo dentre outros) 

Fisiologia humana, biomecânica do movimento 

humano, fisiologia do exercício 

atividades físicas nas suas diversas manifestações 

sociais e culturais como: ginásticas, desportos, 
jogos, lutas, danças, atividades rítmicas, 

expressivas e acrobáticas, exercícios 

compensatórios além de outras práticas corporais 
que favoreçam o desenvolvimento da educação e 

da saúde 

Administrativos (Administração, Gestão). 

Em termos gerais: atenção a saúde, tomada de 

decisões, comunicação, liderança e educação 
continuada 

3. Conhecimentos 
específicos para o 

cuidado ao 

envelhecimento em 
Gerontologia e na 

Educação Física 

Conhecimentos Gerontológicos 

Funcionalidade 

Patologias 

Aspectos Biopsicossociais 

Alterações e evoluções do processo de 
envelhecimento 

Limitações 

Teorias do envelhecimento 

Avaliação 

Legislação 

 

Funções motoras , capacidades funcionais e 
fisiologia do idoso. 

Fisiologia do envelhecimento, o saber e conhecer 

como funciona o corpo no envelhecimento 

funciona. 

Diferenças biopisicossociais que predominam na 
população idosa. 
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Continuação da categoria 3 Conhecimentos específicos em Educação Física 

atividade física e envelhecimento  

 

Matérias referentes a especificidades dos idosos. 

 

Diferentes Práticas Corporais específicas para 

idosos 

Relacionamento 

 

Objetivos  das práticas corporais -Independência 
física 

 

Gestão e coordenação de programas de atividade 

física para idoso 

Prescrição  

Avaliação física em idosos 

 

conhecimento do exercício físico e as resposta dos 

mesmos nos idosos 

fisiologia do envelhecimento, o saber e conhecer 

como funciona o corpo no envelhecimento 

funcional 

programas de atividade física para o idoso  

O relacionamento entre professor e paciente/cliente 

está intimamente ligado ao sucesso dos programas 

de exercícios 

produção e aquisição de habilidades motoras, 

condicionamento físico 

 

gestão e coordenação de programas de atividade 

física para o idoso. 

 Prescrição de exercícios físicos no envelhecimento 

medidas e avaliação física 

4. Considerações 
relacionadas aos 

conhecimentos 

desenvolvidos na 
graduação 

Excesso de teoria 

 

Relacionar teoria e prática  

Excesso na formação técnica 

 

Inserir pesquisa e conhecimento científico.  

As matérias da grade são adequadas, mas acredito 
que a teoria em excesso prejudica a formação. 

Conhecimento teórico/prático, para quando for 

atuar, tenha um dialogo afetivo com seu aluno 

A formação do professor de Educação Física está 

se tornando cada vez mais técnico 

Acredito que mais conhecimento sobre pesquisas 
sobre a área e de como pesquisar. Os alunos estão 

cada vez mais "crús" em relação à pesquisa. 

 

De acordo com as DCN
16

 em seu Art. 7º: “Caberá à Instituição de Ensino Superior, na 

organização curricular do curso de graduação em Educação Física, articular as unidades de 

conhecimento de formação específica e ampliada, definindo as respectivas denominações, 

ementas e cargas horárias em coerência com o marco conceitual e as competências e 

habilidades almejadas para o profissional que pretende formar”. 

Nesse sentido, os respondentes pontuam claramente esse entendimento do 

desenvolvimento de competências da área cognitiva por meio de conhecimentos voltados para 

os aspectos biológicos, humanos, científicos e tecnológicos. As mesmas dimensões aparecem 

As categorias 1, 2 e 3 formaram a modalidade temática “Conhecimentos necessários para o 

cuidado ao envelhecimento na graduação” 

A quarta categoria ficou como própria modalidade temática “Considerações relacionados 

aos conhecimentos desenvolvidos na graduação” 



 
 

64 

como orientação para comporem programas de disciplinas na formação dos profissionais de 

educação física oferecidas pelos cursos de bacharelado. São elas as dimensões sócio-

antropológicas, dimensões biodinâmicas, dimensões ética e científico-tecnológicas, todas 

contemplam a formação ampliada do movimento humano. Já as específicas são compostas 

pelas manifestações da cultura e pedagogia do movimento humano. A primeira resposta 

confere a necessidade de conhecimentos de ciência básicas e a segunda e terceira refere-se aos 

conhecimentos específicos da área de educação física.
27

 

 

60MPR “Conhecimentos de ciências básicas mais sólido”. 

74MP “Conceituais Pedagógicos (Teoria da Aprendizagem, 

Psicomotricidade, Aprendizagem Motora dentre outros), Concentuais 

Metodológicos (Treinamento de Força, Treinamento Desportivo dentre 

outros)[...] 

52FP “Os estudantes de Educação Física em Bacharel poderiam aprimorar 

mais as atividades físicas nas suas diversas manifestações sociais e culturais 

como: ginásticas, desportos, jogos, lutas, danças, atividades rítmicas, 

expressivas e acrobáticas, exercícios compensatórios além de outras práticas 

corporais que favoreçam o desenvolvimento da educação e da saúde 

 

Os conhecimentos específicos para o cuidado ao envelhecimento se definiram pelos 

conhecimentos gerontológicos e específicos da educação física para o cuidado ao idoso e 

envelhecimento. Tendo em vista a especificidade da atuação com o público idoso referente ao 

atendimento na esfera pública, devido a grande necessidade e demanda provocada pelo 

envelhecimento populacional, foram identificados conhecimentos relevantes para a qualidade 

do cuidado oferecida pelo profissional de educação física. O estudo “Indicadores 

sociodemográficos e de Saúde no Brasil 2009”, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), comprova que o Brasil é um país de idosos e 75,5% deles têm 

doenças crônicas e 70,6% ainda dependem do Sistema Único de Saúde. Os conhecimentos 

gerontológicos encontrados necessários serem desenvolvidos durante a graduação foram: 

Funcionalidade e envelhecimento; patologias do envelhecimento; alterações e evoluções do 

processo de envelhecimento; teorias do envelhecimento; avaliação e intervenção, por fim, 

legislação específica do envelhecimento.  

Segundo o estudo de Lopes, Farias e Pires
61 

os conhecimentos encontrados foram 

alterações psicossociais e consequências no processo de envelhecimento; da epidemiologia do 

envelhecimento; processo de envelhecimento; envelhecimento populacional e aspectos 

demográficos; programas de saúde e atividade física direcionada ao idoso; qualidade de vida; 
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ética e conduta profissional; atividade física, exercício físico, aptidão física; produção do 

conhecimento em atividade física, saúde e envelhecimento; estatuto do idoso, direitos e 

deveres.  

 

Quadro 4 – Comparação entre os conhecimentos para o cuidado ao envelhecimento na área de 

educação física, neste estudo e no de Lopes, Farias e Pires. 

 

Subcategorias / conhecimentos 

gerontológicos encontrados nesse estudo 

Conhecimentos Gerontológicos 

encontrado por Lopes, Farias e Pires 

Funcionalidade no envelhecimento 

Patologias do envelhecimento 

Epidemiologia do envelhecimento 

Alterações e evoluções do processo de 

envelhecimento 

Alterações psicossociais e consequências 

no processo de envelhecimento 

Processo de envelhecimento 

Teorias do envelhecimento Saúde e envelhecimento 

Qualidade de vida 

Do ser velho e da velhice 

Avaliação e intervenção  Programas de saúde e atividade física 

direcionados ao idoso 

Atividade física 

Exercício físico  

Aptidão física 

Legislação  Ética e conduta profissional 

Direitos e deveres do idoso 

Estatuto do idoso 

Conhecimentos gerontológicos articulados 

com educação física 

Concepções gerontológicas 

Não apareceu Aspectos demográficos 

Não apareceu Sócio-afetivo 

 

Esse resultado demonstra que existe uma relação dos conhecimentos necessários para 

o cuidado ao idoso e envelhecimento deste estudo, que foi realizado com profissionais que 

trabalham no contexto do setor público de saúde (NASF) e no contexto dos cursos de 

Educação Física Bacharelado do estado de São Paulo, com os conhecimentos necessários 

encontrados no estudo de Lopes, Farias e Pires
61

 para a atuação com idosos realizada com a 

participação de cinco profissionais de educação física que atuam com idosos a mais de 5 anos. 

Isso nos permite dizer que estes conhecimentos podem orientar a construção de currículo dos 

cursos de Educação Física Bacharelado. O cuidado implica na mobilização de todos os 

conhecimentos citados acima ao pensarmos na prestação de serviço para a população idosa e 

que depende de profissionais competentes
51

. Já a falta da abordagem nas respostas 

relacionadas aos aspectos demográficos do envelhecimento, seja talvez por se preocuparem 
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mais com aspectos epidemiológicos, por se tratar da área de saúde, que ainda possui uma 

visão biomédica quanto à saúde. Porém, causa estranhamento, não aparecer o conhecimento 

dos aspectos demográficos dentre os profissionais do NASF, pois estes atuam com diferentes 

grupos, inclusive ao dos idosos.
39

 

.  

Quadro 5 - Comparação entre os conhecimentos específicos para o cuidado ao 

envelhecimento na área de educação física, neste estudo e no de Lopes, Farias 

e Pires.  

 

Categorias dos conhecimentos 

encontradas nesse estudo 

Conhecimentos específicos de educação 

física para atuar com idoso encontrados por 

Lopes, Farias e Pires 

Diferentes práticas corporais/atividade 

física adequadas para idosos 

Conhecimentos sobre atividades apropriadas 

para idosos Exercício/atividade física sobre o 

envelhecimento 

Gestão e coordenação de programas de 

atividade física para idosos 

Delineamento dos programas 

de atividade física; 

Prescrição e aplicação da 

atividade/exercício físico para idosos 

 

Prescrição de exercício físico 

adaptabilidade e escolha das atividades ideais 

para o idoso  

Relacionamentos aluno/professor 

 

Habilidade ensinar e poder de comunicação 

Matérias referentes a especificidades dos 

idosos 

conhecimento das doenças crônico-

degenerativas 

conhecimentos biopsicossociais sobre 

envelhecimento 

 Avaliação física em idosos Medidas e avaliação física e mental 

Não apareceu Ética e conduta profissional 

 

De acordo com os dois estudos percebeu-se que existem conhecimentos semelhantes 

em ambos, porém ética e a conduta profissional não apareceram neste estudo, mas conforme 

Bastista
29 

ao estudar as competências nucleares em diferentes campos da Educação física, a 

ética profissional foi considerada como competência central em todos os campos. Entretanto 

acreditamos que a ética talvez não tenha aparecido neste estudo como conhecimento, mas sim 

como uma atitude. Já o conhecimento sobre saúde, atividade física e envelhecimento, que 

acreditamos não ter aparecido no estudo de Lopes, Farias e Pires
61

 ocorreu pelo fato dos 

participantes representarem um grupo menor de participantes formado por seis coordenadores 

de instituições que atuam com idosos há mais de 5 anos, e estes possuíssem talvez, o 
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conceitos de saúde biomédico, entendido como a ausência de doença, diferente do conceito  

contemporâneo que corresponde a OMS que define saúde como: “Um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades”.  

Embora os conhecimentos citados sejam necessários para o cuidado ao idoso e 

envelhecimento, ficou evidente que os participantes desse estudo não se atentaram as questões 

relacionadas ao cuidado prestado no contexto do setor público, nos mostrando assim um 

distanciamento da realidade vivida pela da maioria da população idosa brasileira dependente 

desse serviço. Diferentemente aconteceu quando perguntado sobre o entendimento do cuidado 

ao envelhecimento aos mesmos participantes, pois alguns se remeteram as ações e práticas 

mais globais relacionadas aos meios de atendimento necessários para tais cuidados, como 

também a algumas práticas coletivas e individuais do profissional de educação física no 

atendimento do cuidado à saúde do idoso ofertado nas institucionais do setor da saúde 

pública. Assim se torna duvidoso o entendimento por parte dos profissionais de educação 

física do cuidado, tal como ele é apresentado nos serviços de saúde, e que nos leva a pensar na 

possibilidade desses profissionais de educação física ainda não estarem integrados e 

preparados para tais ações. Considerando então importante o desenvolvimento de 

conhecimentos voltados as Políticas Públicas de Saúde que visam o acolhimento, atendimento 

e redes de atenção à saúde, comunicação, trabalho interdisciplinar e intersetorial como 

conhecimento comum a todos profissionais da área da saúde.
42

 A segunda modalidade 

temática que foi formada denominada “Considerações relacionadas aos conhecimentos 

desenvolvidos na graduação”, nos mostra que existe um excesso de teoria; excesso na 

formação técnica; necessidade de relacionar teoria e prática; inserir mais pesquisa e 

conhecimento científico. 

O excesso de teoria se traduz hoje da grande reformulação das políticas educacionais e 

adaptações de tais currículos. Para os relatores do Conselho Nacional de Educação durante a 

análise das Diretrizes Curriculares Nacionais oriundas resolução n.3/87, a qual passou dar 

autonomia para as Instituições de Ensino Superior ao propor o currículo por áreas de 

conhecimento atendendo as peculiaridades regionais, poucas mudanças se perceberam, pois 

foram confirmadas uma formalidade semelhante na construção dos currículos nos cursos de 

graduação no Brasil, observada uma burocracia tradicional nos currículos que afeta todo o 

desenvolvimento de um profissional preparado ao novo mercado. Tal fato influenciou para 

que ocorresse um aumento no número de disciplinas obrigatórias prolongando também o 

tempo de formação.
27
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O relacionamento teoria e prática está diretamente relacionada ao conhecimento, pois  

o que importa é como as disciplinas ditas teóricas ou práticas vão ser dispostas no currículo 

com a finalidade de oferecer os conhecimentos necessários para atuação profissional, ou seja, 

a prática deve ter como finalidade enriquecer o repertório intelectual.77Portanto tal situação 

pode estar acontecendo ainda nos cursos de Educação Física, como lembrado na seguinte 

resposta: 

 

61FP“As matérias da grade são adequadas, mas acredito que a teoria em 

excesso prejudica a formação. A meu ver seria mais benéfico um aprendizado 

unindo a teoria e a prática. E o individuo em formação deve buscar 

informações o tempo inteiro e não depender somente do conhecimento 

passado nas aulas da faculdade”. 

 

A respeito do excesso de formação técnica esta justifica-se, pelo processo histórico 

inicialmente provocado pelo modelo militarista, que após muitas discussões formaram um 

novo modelo curricular com ênfase na esportivização ao criarem cursos de Treinamento 

Desportivo para formação de técnicos preocupados com execução de movimentos. E 

finalmente em 1987 com a criação dos cursos da modalidade Bacharelado o propósito passou 

ser a superação de um novo modelo voltado para o grande campo do mercado de trabalho e 

reconhecimento técnico-científico, onde a Educação Física poderia ser reconhecida não só na 

área de atuação profissional, mas sim na área acadêmica.
8 

Assim esses problemas ainda 

perduram até o presente momento, conforme demonstrado na resposta abaixo. 

 

60MPR“A formação do professor de Educação Física está se tornando cada 

vez mais técnico”. 

 

Com relação o desenvolvimento de pesquisas na área de educação física, podemos 

usar a justificativa anterior, no sentido de que a educação física passou por um processo muito 

longo desde a década de 60 até a criação de um objeto de estudo, que pudesse ser valorizado 

não somente por meio da aplicação e intervenção profissional, mas também na área 

acadêmica.
8 

Tal fato aponta que ainda existe um distanciamento entre pesquisa e formação 

profissional.  

 

53FPR“Acredito que mais conhecimento sobre pesquisas sobre a área e de 

como   pesquisar”. 
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5.2.3.2 Habilidades necessárias serem desenvolvidas na graduação 

Em relação à dimensão das habilidades, dimensão esta da competência relacionada à 

ação, foi verificado que das 88 pessoas que participaram da pesquisa, 51 pessoas responderam 

a seguinte questão: “Quais habilidades são necessárias serem desenvolvidas no curso de 

graduação em Educação Física Bacharelado?” As modalidades temáticas encontradas foram: 

“Habilidades específicas do profissional de Educação Física para o cuidado ao 

envelhecimento” e “Habilidades transversais e comuns aos profissionais da saúde para o 

cuidado ao envelhecimento”. A primeira categoria formou-se a partir das seguintes 

subcategorias: avaliação, gestão e planejamento, prescrição, seleção, execução e 

acompanhamento das práticas para o cuidado ao envelhecimento, e por fim a comunicação. A 

segunda modalidade se deu pelas seguintes subcategorias: trabalho multidisciplinar, métodos 

e técnicas apropriadas, resolução de problemas, inter-relação e pesquisa. 
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Figura 8 -  Nuvem de palavras da análise da pergunta sobre as habilidades desenvolvidas 

durante a graduação 

Fonte: questionários online 
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Quadro 6 - Análise de conteúdo sobre “Habilidades necessárias serem desenvolvidos para o 

cuidado ao envelhecimento durante a graduação”.  

 

Categorias Subcategorias Unidades de Registro 

1- Avaliação Evolução de cada um 

 

Estrutura orgânica individual 

Do grupo 

Funcional de idosos 

O profissional de educação física precisa desenvolver um olhar 

paciente e observador na evolução de cada indivíduo, pois 
existem diferentes dificuldades 

Conhecimento básico da estrutura orgânica dos alunos  

A avaliação do grupo para escolher a melhor forma de 

intervenção. 

Avaliação Física e Funcional em Idosos 

2- Gestão e planejamento para o 

cuidado ao envelhecimento 

Liderança (gestão) 

 

Organizar campanhas  
Organizar programas e projetos  

Gerenciamento e administração 

(gestão) de recursos 
 

 

Planejamento de atividades 
individuais 

 

Elaboração de planos de aula 
para idosos 

Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os 

profissionais de saúde deverão estar aptos a assumirem 

posições de liderança 

Organizar campanhas Organizar e planejar programas e 

projetos em larga escala populacional 

Os profissionais devem estar aptos a fazer o gerenciamento e 

administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e 
materiais 

Planejar adequadamente a cada indivíduo as atividades 

Saber elaborar planos de aulas que irão de acordo ao 

atendimento da necessidade desse idoso 

3- Prescrição Atividade Física 

Capacidades físicas e motoras 

Exercício Físico 

Necessidades fisiológicas na prescrição de atividades físicas 

Equilíbrio, motora, flexibilidade entre outras 

Exercícios de força, flexibilidade, coordenação, agilidade, 

equilíbrio, capacidade aeróbia 

4- Seleção, Execução e 

acompanhamento das práticas 

de cuidado à saúde   

Acompanhamento dos sintomas 

na prática 

 

Práticas abrangentes e 

integrativas complementares 

Uso de materiais esportivos 
 

 

Metodologias de ensino e 
aprendizagem 

 

Seleção de atividades físicas  
funcionais e cognitivas 

Intervenção com práticas 

corporais 

respeitando os sintomas durante a prática e respeitando os 

limites do idoso, cuidados com pressão arterial alterada, 

glicemia etc. 

Práticas corporais e atividades físicas abrangentes para grupos 
grandes e heterogêneos . Praticas integrativas complementares. 

Treinamento com material esportivo 

Aplicação das metodologias de ensino e aprendizagem 

Habilidades de ensino / aperfeiçoamento 

Todas que envolvem atividades cognitivas e físicas 

relacionadas a terceira idade (hidroginástica, natação, aulas que 
trabalham todas as capacidades funcionais, atividades com 

caráter aeróbio e anaeróbio, atividades para atenção, 

concentração...) 

No campo de intervenção profissional através das práticas de 
movimento corporal. 
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Quadro 6 - Análise de conteúdo sobre “Habilidades necessárias serem desenvolvidos para o   

cuidado ao envelhecimento durante a graduação”.                                                                                                                                  

                                                                                                               (continuação) 

Categorias Subcategorias Unidades de Registro 

5- Habilidades transversais e 

comuns aos profissionais da 

saúde para o cuidado ao 
envelhecimento 

Trabalho multidisciplinar 

Utilizar métodos e Técnicas 

apropriadas  

Resolução de problemas 

Inter-relação 

Pesquisa 

 

 

Os resultados demonstram que a avalição, gestão e planejamento, seleção, execução e 

acompanhamento, prescrição e comunicação são de atribuições específicas do profissional de 

Educação Física, mas no que se refere às habilidades de avaliação, planejamento e 

intervenção (Execução e seleção) e comunicação atendem aos diferentes estudos relacionados 

a competências necessárias serem desenvolvidas em outras áreas da saúde, como por exemplo 

na fisioterapia,
78

embora todas as habilidades encontradas nas subcategorias explicassem os 

detalhes para atuação do cuidado pelos profissionais de educação física que atuam no setor 

público.  

As DCN de 2004 que orientam a construção dos currículos dos cursos de Educação 

Física Bacharelado, ao demonstrar as competências e habilidades que deverão compor a 

formação do profissional de educação física não especifica as habilidades de natureza 

específica para o cuidado ao envelhecimento, porém pela lista das DCN, podemos perceber 

algumas relações com os resultados encontrados.
16 

Os verbos relacionados ao saber fazer 

como pesquisar, compreender, analisar e avaliar para poder intervir de modo a formar e 

ampliar o enriquecimento cultural e criar possibilidades para que seja possível adotar um 

estilo de vida ativo e saudável aparece nas respostas desse estudo, porém considerando fatores 

específicos do cuidado ao idoso e envelhecimento como se segue abaixo: 

 

30FPR“Observação, análise e síntese para o planejamento e aplicação de 

atividade física e esporte”. 

As categorias 1, 2, 3, 4 e 5 formaram modalidade temática “Habilidades específicas do 

profissional de Educação Física para o cuidado ao envelhecimento”. 

 

As categoria 6 permaneceu como a própria modalidade temática “Habilidades transversais e 

comuns aos profissionais da saúde para o cuidado ao envelhecimento” 



 
 

73 

 

Com relação aos verbos liderar e gerenciar equipes multiprofissionais, estes incluem 

nesse estudo as seguintes respostas:  

52FP“Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional”. 

52FP“[...] os profissionais devem estar aptos a fazer o gerenciamento e 

administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e materiais”. 

 

As habilidades relacionadas ao diagnóstico, no sentido de percepção das necessidades 

e expectativas das pessoas de modo que seja possível: planejar, prescrever, ensinar, orientar, 

assessorar, supervisionar, controlar e avaliar projetos e programas também apareceram neste 

estudo, como por exemplo: 

 

41MC“Habilidade para planejar adequadamente a cada indivíduo as 

atividades”. 

 

As habilidades de seleção, execução e acompanhamento das atividades em diferentes 

situações, também aparecem nas DCN, tais como: diferentes técnicas; procedimentos e 

metodologias, instrumentos e equipamentos, para a produção e intervenção do profissional, 

conforme a seguir em nosso estudo: 

 

69MP“Treinamento com material esportivo”. 

67MC“Aplicação das metodologias de ensino e aprendizagem”. 

19MC“no campo de intervenção profissional através das práticas de 

movimento corporal”. 

 

A habilidade de se atualizar e produzir acadêmica e profissionalmente também foi 

encontrada nesse estudo na Categoria: habilidades de produção, aplicação e acompanhamento. 

Demonstraremos agora as relações existentes entre as habilidades encontradas neste 

estudo para o cuidado ao idoso e envelhecimento com as habilidades encontradas no estudo 

de  Lopes, Farias e Pires para atuar com idosos.
61
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Quadro 7 - Comparação entre as habilidades psicomotoras para o cuidado ao envelhecimento 

na área de educação física, neste estudo e no de Lopes, Farias e Pires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A habilidade de Comunicação é encontrada em diferentes estudos da área da saúde 

especialmente no cuidado de idosos como no estudo de Witt,
62 

pois a comunicação precisa 

para ser efetiva precisa atender informações biomédicas, psicossociais e afetivas, além das 

questões demonstradas nesse estudo. 

A avalição é recurso necessário para qualquer tipo de intervenção, pois oferece maior 

proximidade diagnóstica onde a atenção se volta a todas as questões específicas para que o 

cuidado aconteça dentre elas conhecer todas as limitações, físicas, psíquicas e sociais.
62 

 

A habilidade técnica se refere à capacidade de atender o individuo de forma integral, 

que dependerá portanto das habilidades de execução, seleção e acompanhamento de práticas, 

matérias, metodologias adequadas a solução dos problemas dos idosos.
62

 

A habilidade de planejamento no estudo de Witt
62

 está aliada ao gerenciamento e 

coordenação do cuidado, já neste estudo o planejamento está aliado à organização e gestão. 

Porém tem o mesmo sentido, pois está relacionado ao saber estabelecer metas e prioridades 

Subcategorias encontradas neste estudo Habilidades para atuar com idosos  

encontrados por Lopes, Farias e Pires 

Comunicação verbal e não verbal,   escrita e 

leitura, língua estrangeira e tecnologias. 

Comunicação clara e simples 

Comunicação 

Fornecer esclarecimentos sobre envelhecimento e 

atividade física 

Relações interpessoais, humildade (habilidades 

transversais) 

Trato sócio afetivo  

Práticas abrangentes e integrativas complementares 

(aplicação de práticas) 

Criar atividades de integração social 

Planejar adequadamente a cada indivíduo as 

atividades (Organização Gestão e Planejamento) 

Trabalhar com as possibilidades e necessidades 

dos idosos 

Realizar métodos de ação para minimizar as 

consequências do envelhecimento 

(Habilidades transversais) 

Promover ações que contribuam para mudanças 

no estilo de vida 

Favorecer ações de enfrentamento das doenças 

crônico degenerativas 

 

Não apareceu Aspecto criativo 

Avaliação Não apareceu 

Prescrição Não apareceu 
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com segurança e autonomia, desde que realizadas e gerenciadas com todas as pessoas 

envolvidas no cuidado: como profissionais e as pessoas que demandam cuidados. 

Ao tratarmos da promoção da saúde citadas por Witt
62

 nos remete às habilidades que 

são comuns a todas as áreas de saúde que atuam no cuidado do idoso e envelhecimento 

relacionados às resoluções de problemas de acordo com a orientação na atenção básica, que 

neste estudo se referiu aos conhecimentos. 

Nesse sentido as habilidades de comunicação, a habilidade técnica, a gestão 

(gerenciamento), foram citadas nos três estudos. Dessa forma, é entendido que essas 

habilidades são consideradas básicas para a atuação no cuidado à saúde do idoso e 

envelhecimento. 

 

5.2.3.3  Atitudes necessárias serem desenvolvidas na graduação 

Após a análise da dimensão das competências referente às atitudes obtivemos os 

seguintes resultados: das 49 respostas referidas a seguinte pergunta: “Quais "atitudes" são 

necessárias serem desenvolvidos nos cursos de graduação em Educação Física Bacharelado 

do estado de São Paulo”, foram encontradas duas modalidades temáticas sendo elas: “Atitudes 

pessoais para o cuidado à saúde” formada pelas seguintes categorias: atitudes intrapessoais e 

interpessoais para o cuidado à saúde, e a segunda modalidade temática denominada: “Atitudes 

profissionais transformadoras no cuidado à saúde”, formada a partir das seguintes categorias: 

atitudes senso-críticas, gestoras e educadoras. 
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Figura 9 -  Nuvem de palavras da análise da pergunta sobre as atitudes desenvolvidas durante 

a graduação 

Fonte: questionários online 



 
 

77 

Quadro 8- Análise de conteúdo sobre as atitudes a serem desenvolvidas para o cuidado ao 

envelhecimento durante a graduação.  

 

Categorias Subcategorias Unidades de Registro 

1- Atitudes interpessoais Aspectos éticos/pessoal e 
profissional 

Aspectos afetivo 

Atitudes mais éticas, o saber colocar-se no lugar do outro. É o que 
tenho percebido que falta bastante entre os alunos 

O simples fato de ouvir, de dar um abraço, falar um bom dia do jeito 

que eles querem, traz um beneficio e uma resolutividade gigante pra 

diversas situações. 

2- Atitudes intrapessoais Auto conhecimento 

 

 

Automotivação 

Flexibilidade 

Paciência e perseverança 

Devemos ter orgulho, respeito, dedicação e amor a nossa profissão. 

Temos que ser os primeiros a valorizar a nossa profissão, estarmos 
preparados para os questionamentos com relação ao nosso trabalho e 

os conhecimentos que ele exige. Estar sempre disposto a melhorar e 

buscar o reconhecimento de todos em relação a importância da nossa 

profissão. 

Vontade continua pelo aprendizado 

Flexibilidade de atendimento Tolerância a comportamentos 

3- Senso crítico e 

reflexivo das 
situações problemas  

Contextual 

Individual 

Posicionando-se de maneira crítica e reflexiva, responsável e 

construtiva nos diversos espaços de atuação 

Individual- As atitudes devem permear a apreciação das atividades 
corporais de movimento adequadas às diversas fases do 

envelhecimento, a compreensão do perfil individual das pessoas, a 

sensibilidade para que, subjetivamente, o profissional possa tomar as 
decisões e fazer as escolhas mais adequadas ao desenvolver o 

trabalho com o público em questão. 

4- Atitudes formadoras  Liderança 

Didática 

Incentivação 

 

 

 

Autonomia 

Liderança, didática. 

Mostrar a ele (a) o "leque" de atividades que podemos realizar, os 

benefícios que a atividade promove a ele (a) e partir para a prática, 
sempre sempre perguntando como está se sentindo, mostrando para 

este idoso (a) que ele (a) é capaz de realizar tal atividade, fazendo 

com que ele (a) se sinta bem em realizar tal atividade, criando 
possibilidade de aprender sobre si mesmo se possível superar suas 

limitações, sempre incentivando, aplaudindo a cada conquista  

Não transformar sua aula em algo mecânico e sim em algo dinâmico 

Autonomia 

 

Ao pensarmos que é por meio da articulação entre os domínios; cognitivos, 

psicomotores e afetivos, que nos levam ao desenvolvimento das competências, é importante 

caracterizarmos quais são as atitudes (éticas e afetivas), necessárias para o cuidado ao 

As categorias 1 e 2 formaram a modalidade temática denominada: Atitudes pessoais para o 

cuidado à saúde do idoso. 

As categorias 3 e 4 formaram a segunda modalidade temática denominada: Atitudes 

resolutivas e transformadoras. 
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envelhecimento. A atitude interpessoal é caracterizada pelas relações construídas com o 

paciente/aluno conforme este estudo. Assim de acordo com esse pressuposto, a atitude de 

cuidado se caracteriza pela fluidez das relações, onde o bem de quem recebe o cuidado se 

torna parte do próprio do indivíduo que atende, que cuida.
79 

Os compromissos morais da ética 

do cuidado ultrapassam o cuidado para cura física, e sim para o cuidado à atenção integral ao 

paciente. Neste caso, o cuidado inicia-se a partir da atitude daqueles profissionais da área da 

saúde ao se comunicarem com os pacientes/alunos e no desempenho que esses profissionais 

possuem em realizar atos de atenção. Tal pressuposto aparece na resposta abaixo: 

 

55MP“atitudes(sic) de solidariedade, cooperação, ética e moral, respeitando 

o outro e exigindo para si o mesmo respeito”.[...] 

 

A atitude intrapessoal se refere neste estudo as atitudes do próprio indivíduo que diz 

respeito à integração do autoconhecimento, autodomínio e automotivação. Assim algumas 

atitudes são necessárias para sua manifestação, tais como: humildade, persistência, resiliência, 

disciplina, flexibilidade, iniciativa e motivação.
80

 Como apresentada as respostas abaixo 

referente à iniciativa, motivação, persistência, resiliência e flexibilidade:  

 

67MC“Vontade continua pelo aprendizado”[...] 

61FP“Devemos ter orgulho, respeito, dedicação e amor a nossa profissão. 

Temos que ser os primeiros a valorizar a nossa profissão, estarmos 

preparados para os questionamentos com relação ao nosso trabalho e os 

conhecimentos que ele exige. Estar sempre disposto a melhorar e buscar o 

reconhecimento de todos em relação a importância da nossa profissão”. 

30FPR“Paciência, perseverança”. 

13FP“Postura profissional Flexibilidade de atendimento Tolerância a 

comportamentos”[...] 

 

O senso crítico e reflexivo das situações problemas para decisão no cuidado á saúde, 

se traduz na mobilização de recursos e comportamentos disponíveis, que deverão ser 

articulados aos pontos críticos identificados na situação, tornando possível a tomada de 

decisão que permita o profissional fazer encaminhamentos adequados para o enfrentamento 

de tal situação.
27 A capacidade de relacionamento, assim como a de liderança são 

consideradas necessárias no exercício de competências profissionais, estas foram citadas pelos 

alunos do bacharelado, como sendo por estes manifestadas no estudo de Marinho, Santos e 

Farias.  As competências profissionais, como por exemplo, a flexibilidade, a criatividade e a 

persistência foram manifestadas pela maioria dos alunos do bacharelado participantes desse 

estudo.81 
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As atitudes formadoras encontradas nesse estudo abrangem aos comportamentos dos 

profissionais na promoção da saúde e práticas corporais, por meio da conscientização, 

incentivo e da didática. De acordo com Feitosa e Nascimento essas atitudes se referem ao 

grupo das orientações como por exemplo: 

 

“Demonstrar atitudes e procedimentos adequados que auxiliem os alunos na 

aquisição de     uma postura autônoma em relação a programas de atividades 

físicas”. 

“Demonstrar iniciativa de criar por si próprio novas oportunidades de 

intervenção”. 

“Demonstrar postura e comprometimento profissional com o ensino das 

atividades físicas” 

 

Semelhante as seguintes respostas encontradas neste estudo: 

 

88FP“E promover neste indivíduo atitudes de busca ativa de novas ações”. 

35MP“[...] não transformar sua aula em algo mecânico e sim em algo 

dinâmico”. 

 

Entendendo que senso-crítico, resolução de problemas compõe as atitudes necessárias 

para a gestão do cuidado á saúde, e a liderança e autonomia compõem as atitudes 

transformadoras para o cuidado á saúde, Chadron e Hazelbaker
82 

comprovaram em seu estudo 

que o profissional em educação física pela própria história da formação possue essas 

habilidades para sua ação na gestão de cuidados á saúde, sendo que a liderança apareceu com 

um enfoque transformacional, capaz de transformar uma equipe. Já na gestão ficaram 

evidentes as habilidades no desenvolvimento do plano de negócios, o pensamento crítico, 

resolução de problemas, organização, gestão do tempo, realização de multitarefas e 

prioridades de tarefas de trabalho, são necessárias para um gestor de cuidados á saúde. 

Coutinho em seu estudo considera que os conhecimentos, habilidades e atitudes devem 

se voltar ao contexto atual de saúde, pois seu objeto de discussão é a lacuna presente entre 

formação e sua atuação profissional na Atenção Básica de Saúde.
42

 Conforme o caderno de 

Atenção Básica ao citar as diretrizes do NASF destaca a necessidade do profissional da saúde 

saber a diferença do núcleo de competências como especialistas e o campo que é comum entre 

todos os profissionais. 
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Quadro 9 - Conhecimentos transversais relacionadas à atuação na Atenção Básica e o cuidado   

ao envelhecimento 

 

Conforme Coutinho Conforme este estudo 

Domínio de teorias envolvidas na construção do 

conhecimento específico da área de atuação. (foco  no 

biológico) 

Domínio do movimento humano considerando todas as suas 

possibilidades contextuais dos indivíduos. 

Domínio dos conceitos saúde-doença adequados aos 

princípios do SUS. 

 

Domínio da prescrição de exercícios para diferentes grupos. 

 

 

 

 

Domínio do conhecimento técnico específico para adequar 

os métodos de treinamento a grupos especiais. 

 

 

 

Conhecimentos de Avaliação das condições de saúde 

biológicos e avaliação de evidências das respostas às 

práticas corporais de prevenção de doenças e agravos à 

saúde. 

 

Conhecimentos das diferentes práticas corporais da cultura 

do movimento humano 

 

 

Conhecimentos dos princípios e diretrizes da política de 

serviço do SUS e a PNPS e a participação das praticas 

corporais nesse contexto.   

 

Conhecimento de como conseguir recursos para elaboração 

de projetos, responsáveis e hierarquia envolvida. 

 

Conhecimento integral do sujeito e de seu entorno para 

adequar as práticas corporais ao contexto. 

Conhecimentos de formação ampliada e específica 

acadêmica e de intervenção da área da educação física-  

 

 

 

Conhecimento dos aspectos biopsicossociais - atendendo 

questões do contexto da Atenção à saúde e princípios do 

SUS. 

Conhecimentos específicos para o cuidado ao 

envelhecimento da área de educação Física- atende as 

particularidades da prescrição de exercícios, ou seja, práticas 

corporais. 

 

Conhecimentos de formação específica que auxiliam a 

metodologia de treinamento adequada para o cuidado ao 

envelhecimento. (didática - fisiologia do exercício - teorias 

do envelhecimento) 

 

Conhecimento específico para o cuidado ao envelhecimento 

em Gerontologia e na Educação Física  

  

 

 

Conhecimentos da formação específica da área acadêmica e 

de intervenção da educação Física - Práticas Corporais/ 

cultural do movimento humano. 

 

Conhecimentos específicos sobre os direitos dos idosos – 

legislação 

 

 

Conhecimento de gestão de recursos humanos e materiais 

 

Conhecimentos gerontológicos relacionados aos aspectos 

biopsicossociais que influênciam a escolha das práticas 

corporais adequadas 
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Quadro 10 - Habilidades transversais relacionadas à atuação na Atenção Básica e o cuidado 

ao envelhecimento. 

 

Categorias das habilidades encontradas 

neste estudo 

Dimensão das habilidades encontradas por 

(Coutinho) 
Gestão e Planejamento 

 

Seleção, Execução e Acompanhamento 

Comunicação 

Avaliação 

Prescrição 

Interrelação 

Planejamento 

Gestão 

xxxxxx 

Comunicação 

Avaliação 

Prescrição 

Incentivação 

 

As comparações acima nos mostram que tanto no estudo de Coutinho
70

, como neste 

estudo, ocorreram algumas semelhanças de significado em relação à dimensão das 

habilidades, nos permitindo assim entender como um conjunto de habilidades comuns à 

atuação do profissional de educação física no cuidado ao envelhecimento nos diferentes 

setores de saúde, como para atuação do profissional da educação física na Atenção Básica, 

nos remetendo ao conceito da transversalidade como forma de enquadramento de estudos de 

objetos complexos como é o caso da formação por competências.
  

Assim tais resultados 

podem ser utilizados como um referencial na formação para o cuidado ao envelhecimento se 

pretendermos vislumbrar profissionais com competências para atuar no cuidado ao 

envelhecimento no setor público de Saúde. Porém, acreditamos que estas precisam ser 

articuladas com as competências encontradas neste estudo e o estudo de Lopes, Farias e Pires 

ao pensarmos na clientela da população idosa.
61 

 

Quadro 11 - Atitudes transversais relacionadas à atuação na Atenção Básica e o cuidado ao 

envelhecimento. 

 

Categorias das atitudes encontradas neste 

estudo 

Dimensão das atitudes encontradas por 

(Coutinho) 
Senso crítico das situações problemas no cuidado á saúde 

contextuais e individuais. 

 

 

 

 

Aspectos éticos/profissional e afetivo para com o ser 

cuidado. 

 

 

 

Atitudes formadoras e liderança 

Criatividade e Flexibilidade em contextos complexos 

 

Controle em situações delicadas como acidentes 

 

Alteridade nos relacionamentos no trabalho 

 

Humanização, respeito às diferenças pautadas nas 

dimensões éticas e afetivas. 

 

 

 

Gestoras de Liderança, escuta, avaliação de ideias e diálogo 

delegando tarefas e mobilizando cada vez mais o 

protagonismo. 
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De acordo com as comparações acima é possível perceber que as atitudes profissionais 

para o cuidado ao envelhecimento e atuação na Atenção Básica são transversais no sentido de 

demonstrar atitudes crítica reflexiva para solucionar problemas, demonstrar ética profissional 

e valores afetivos, demonstrar atitudes transformadoras, capazes de gerir com liderança 

programas e projetos de saúde. 
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6 CONCLUSÕES 

 

É possível inferir com este estudo certa fragilidade do ensino no que se refere à 

possibilidade desses profissionais docentes possuírem competências para atuação acadêmica 

relacionadas ao cuidado ao envelhecimento, estas advindas da sua formação acadêmica nesta 

área, embora estes  profissionais demonstraram possuir competências adquiridas da sua 

experiência profissional. Tais problemas podem estar sendo provocados por diversos fatores 

que influenciaram a escolha pelo tema cuidado ao envelhecimento, sendo os mais prováveis, 

os interesses políticos, econômicos, sociais e culturais envolvidos no processo de formação 

dos docentes na área de educação física, estas demonstradas pela própria história da educação 

física e o currículo. 

Em se tratando dos profissionais do NASF, temos que considerar um desinteresse pelo 

tema, provocado talvez, pela falta de motivação advinda do processo de avalição pela não 

necessidade de titulação acadêmica, pois esta não é a forma de avaliação das competências 

utilizadas à atuação do profissional no NASF, como também a probabilidade de ocorrência da 

capacitação interna realizada na educação permanente, entendendo que esta faz parte das 

políticas voltadas à saúde, conforme demonstrado nesse estudo que a maioria desses 

profissionais possuem capacitação para o cuidado ao envelhecimento.  

Quanto ao termo cuidado ao envelhecimento, ficou claro que este depende de valores 

adquiridos não somente pela formação acadêmica, mas que é importante ser desenvolvido, 

para que esses futuros profissionais tenham uma referência sobre o tema de forma a permitir a 

aquisição dessas competências na dimensão das atitudes. Logo, este estudo demonstrou que o 

profissional enquanto agente que oferta cuidado pautados em valores éticos e afetivos, 

também apareceram nas respostas. Assim acreditamos que questões ligadas às atitudes como 

responsabilização e comprometimento se demonstraram como ser o entendimento do termo 

cuidado ao envelhecimento, porém está responsabilidade depende, de acordo com certas 

respostas, de ações desenvolvidas por todo setor público de saúde, juntamente com outros 

setores sociais ficando claro assim a complexidade do cuidado ao envelhecimento. Porém 

quando perguntado “O que acha ser necessário para a atuação com idosos? ”, as atitudes 

como: paciência, respeito, responsabilidade, carinho, atenção, amor e sensibilidade foram 

consideradas necessárias entre as três categorias participantes do estudo, ficando claro 

concluir o porque destas respostas, pois quando tratado especificamente do idoso, o cuidado 

proporcionado por meio da atitude afetiva do profissional passa ser mais evidenciado nas 
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respostas, já o sentido do termo cuidado ao envelhecimento apresentado nas respostas se 

apresentou com um sentido mais amplo, que envolve uma ação global de todo setor da social, 

pois este precisa se adequar  para enfrentar a realidade do envelhecimento populacional. 

Ao tratarmos do termo competência profissional os conceitos atribuídos foram 

diferenciados quanto à ênfase dada aos seus elementos constituintes, (conhecimentos, 

habilidades e atitudes), com destaque nas habilidades inerentes a profissão. Embora o 

representação dos participantes se deram pelo papel no trabalho, estes também entendem que 

a formação recebida durante a graduação é um dos determinantes da competência. Partindo do 

conceito de que a competência é dialógica e holística, seria importante que a formação, além 

de ser generalista e voltada para o mercado de trabalho, desse uma maior atenção aos aspectos 

sociais da saúde e cuidado ao envelhecimento. Logo, as competências desenvolvidas no 

sentido do cuidado ao envelhecimento deveria receber maior atenção, onde as competências 

gerais em gerontologia deveriam ser tratadas como parte da formação ampliada e de maneira 

transversal a todas disciplinas, já na formação específica acreditamos ser relevante um maior 

aprofundamento, que desse oportunidade dos futuros profissionais vivenciarem na prática o 

cuidado ao envelhecimento. 

 Pela dificuldade encontrada na busca da literatura nacional pertinente, referente à 

formação por competência para o cuidado ao envelhecimento em Educação Física da 

modalidade bacharelado, acreditamos que o enquadramento das competências encontradas 

neste estudo, comparadas com os estudos já investigados, apresentaram semelhanças no 

sentido das perspectivas e objetivos, sendo assim possível identificar competências 

semelhantes, porém com diferenças na sua estrutura e termos utilizados. 

 No entanto, mesmo com as limitações presentes nesse estudo, como a falta de 

referencial teórico direcionado para o cuidado ao envelhecimento na Educação Física, e 

dificuldade de acesso às ementas de todas as disciplinas e de todos os cursos investigados, que 

poderiam ter auxiliado essa investigação  tornando-a como complementar ao estudo de caso, 

esta última provocada pelo pouco tempo e dificuldade de acesso a esse documento, foi 

possível chegarmos aos resultados que consideraram, tanto a experiência, quanto a formação 

de profissionais ligados a formação e prática profissional.  Os resultados atenderam também 

aos princípios e diretrizes presentes em documentos do cuidado ao idoso e envelhecimento e 

as DCN do curso de Educação Física da modalidade bacharelado de 2004. 

Assim de acordo com os resultados propomos as competências a serem desenvolvidas 

durante a graduação em Educação Física da modalidade bacharelado para o cuidado ao 

envelhecimento, sendo estas orientadas nas dimensões cognitivas, psicomotoras e afetivas. 
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A dimensão cognitiva é proposta por meio dos conhecimentos, a dimensão 

psicomotora por meio das habilidades e a dimensão afetiva por meio das atitudes, conforme o 

quadro abaixo.  

 

Quadro 12- Competências necessárias serem desenvolvidas durante a graduação em Educação 

Física da modalidade bacharelado. 

 

Competência 1 - Planejar e elaborar programas e planos de aula de práticas 

corporais, individuais ou coletivas, para idosos. 

Conhecimentos Habilidades Atitudes 

Características epidemiológica e 

demográfica da população idosa. 

Especificidades biopsicossiais do 

idoso e sua integralidade. 

Alterações provocadas pelo 

processo de envelhecimento e sua 

influência na funcionalidade e na 

realização das práticas corporais. 

Diferentes práticas corporais que 

compõe a cultura do movimento da 

população idosa.  

Instrumentos de avaliação física e 

funcional para idosos aplicáveis 

para adequar as práticas corporais. 

Selecionar e adaptar as práticas 

corporais de acordo com as condições 

biopsicossociais, culturais, 

econômicas dos idosos. 

Identificar as práticas corporais 

necessárias que atendam as 

expectativas da população idosa. 

Gerenciar e administrar recursos 

Propor desafios buscando superar as 

limitações com segurança e atividades 

expressivas. 

 

Valorizar o indivíduo idoso como 

parte integrante da sociedade. 

Precaver riscos a saúde próprios 

do processo de envelhecimento.  

 

Competência 2 – Intervir no processo de envelhecimento para promoção, proteção e 

reabilitação da saúde dos idosos. 

Conhecimentos Habilidades Atitudes 

Gestão e coordenação de 

programas para idosos. 

Teorias do envelhecimento. 

Legislação específica dos direitos 

sociais e da saúde dos idosos. 

Diferentes patologias e limitações 

mais comuns em idosos. 

Finalidades do cuidado prestado 

com ênfase na saúde, bem estar, 

autonomia, independência e 

qualidade de vida. 

Avaliar individualmente e 

coletivamente utilizando 

instrumentos adequados a avaliação 

física e funcional da população idosa. 

Promover e acompanhar as condições 

de saúde de idosos atendidos. 

Reabilitar o declínio da   

funcionalidade. 

Prescrever programas de treinamento 

específicos para idosos  

Atuar em equipes multiprofissionais. 

Ser descontraído  

Ser flexível  

Ser compreensivo 

Ser atencioso 

Ser solidário 

Ser ético  
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Quadro 12- Competências necessárias serem desenvolvidas durante a graduação em Educação 

Física da modalidade bacharelado. 

 

                                                                                              (continuação) 

Competência 3 – Orientar os alunos/pacientes idosos a adotar uma postura ativa e 

autônoma em relação à realização das práticas corporais 

Conhecimentos  Habilidades Atitudes 

Ética profissional 

Diferentes formas e meios de 

comunicação disponíveis  

Metodologias de ensino aprendizagem 

aplicadas às práticas corporais com 

idosos 

Ensinar e comunicar de forma simples 

e clara. 

Utilizar diferentes tecnologias de 

comunicação. 

Realizar campanhas e projetos para 

promoção da saúde dos idosos. 

Incentivar e conscientizar a realização 

de práticas corporais. 

Aplicar metodologias de ensino 

aprendizagens, técnicas e didáticas as 

aulas das práticas corporais. 

Pesquisar e utilizar informações 

atualizadas baseada na evidência 

científica. 

Interrelacionar com diferentes grupos 

Ética pessoal e profissional 

Amor pela profissão  

Interesse em apreender 

Ser motivador 

Ser paciente 

Ser perseverante  

Ser tolerante 

Ser humilde 

Competência 4 – Possuir pensamento crítico e tomar decisões para resolução de problemas 

comuns e imprevistos trazidos pela população idosa no cenário das práticas corporais e 

cuidados com a saúde. 

Conhecimentos Habilidades Atitudes 

Contexto e da população atendida 

como também da equipe de trabalho. 

Gerontologia articulado com educação 

física 

Metodologia de pesquisa 

Realizar parcerias por meio da equipe 

do próprio setor e outras instituições 

sociais. 

Realizar métodos de ação para 

minimizar as consequências do 

envelhecimento e enfrentamento de 

doenças crônicas. 

Realizar busca de informações 

científicas de forma qualificada 

Produzir textos em linguagem científica  

Resolutiva e transformadora 

Liderança 

Cooperativa  

 

 

Portanto é pertinente que outros estudos possam ser desenvolvidos a partir de tais 

competências propostas. Mas espera-se que os cursos de Educação Física da modalidade 
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bacharelado possam utilizar as competências apresentas para auxiliá-los a transformar ou 

adequar seus projetos pedagógicos na formação de recursos humanos por competências para o 

cuidado ao envelhecimento, pois é papel dos cursos de graduação dar condições para atuação 

profissional de educação física nos diferentes campos de atuação, inclusive atendendo assim, 

o que aqui defendemos, o papel social dos cursos de bacharelado do estado de São Paulo 

frente às necessidades de cuidados à saúde e o perfil profissional necessário as novas 

exigências e expectativas da sociedade no contexto atual provocado pelo envelhecimento 

populacional. 
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