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Seria, na verdade, uma atitude ingênua esperar que as 
classes dominantes desenvolvessem uma forma de 
educação que proporcionasse às classes dominadas 
perceber as injustiças sociais de maneira crítica. 

(Paulo Freire, 1984, p. 89) 

 



 

RESUMO 

Este estudo teve por objetivo investigar como tem sido tratada a questão das 

iniquidades em saúde em suas relações com as práticas corporais/atividades físicas 

em Revistas da Educação Física (EF). A metodologia consistiu em revisão da 

literatura e analisou artigos publicados entre os anos de 1997 e 2017, em onze 

Revistas da EF disponíveis online. A partir do mapeamento, foi realizada uma 

categorização dos dados, que foram separados por eixos de análise: 

renda/consumo/acesso às práticas; gênero; inclusão e exclusão; e desenvolvimento 

social/políticas públicas. Para enriquecer a discussão, houve um diálogo com 

autores do campo da Saúde Coletiva. Os resultados indicam que há confusões 

terminológicas relacionadas ao tema das iniquidades e desigualdades, o que 

demonstra a importância do debate para a EF. Além disso, as palavras iniquidades e 

desigualdades surgiram nas revistas, no que diz respeito à gênero, relacionadas ao 

biológico, ou seja, as habilidades motoras dos meninos e das meninas é 

considerado um fator que exclui os alunos das aulas, enquanto que relacionado a 

inclusão e exclusão de pessoas com deficiência, observamos que os professores se 

sentem pouco preparados para receber esses alunos, devido à falta de preparo e 

auxílio multidisciplinar.  

Palavras-chave: Iniquidade em Saúde. Desigualdade em Saúde. Prática Corporal. 

Atividade Física. Educação Física.  
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo teve por objetivo verificar como tem sido tratada a questão das 

iniquidades em saúde em suas relações com as práticas corporais/atividades físicas 

em Revistas da área da Educação Física. Como objetivo específico, procuramos 

levantar os conceitos existentes na literatura acerca desses temas, diferenciando-os, 

na tentativa de esclarecer possíveis confusões terminológicas.  

O interesse pela temática se deu devido a uma vivência com o assunto no primeiro 

período do curso de Educação Física – Bacharelado, da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES). Foi na disciplina de "Educação Física, Saúde e Sociedade", 

que o professor Marcos Bagrichevsky1, responsável por ministrar as aulas, levantou 

questões referentes às temáticas aqui abordadas que despertaram o interesse para 

muito além dos conteúdos propostos na disciplina. Ao participar de discussões no 

SALUS2, foi possível perceber o quanto o tema das desigualdades e iniquidades 

está presente em nossa sociedade, mas, apesar de ser axiomático, o que se 

observa é uma visão e um discurso superficial sobre o assunto.  

Logo, escolher esse direcionamento teórico permite-nos buscar exceder os 

discursos biologicistas que circundam a relação entre saúde e doença na área da 

Educação Física. Estudar este tema é, de certa forma, procurar contribuir com a 

sociedade na perspectiva de identificar e compreender os fenômenos envolvivos, 

procurando alternativas para ampliar o debate no campo da Educação Física.  

Nesse sentido, a Conferência Internacional sobre "Cuidados Primários em Saúde", 

que ocorreu em Alma-Ata, no ano de 1978, articulada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

possibilitou o início de discussões importantes acerca do processo saúde-doença, no 

que diz respeito às populações humanas e sua relação com as desigualdades 

sociais e injustiças sociais (iniquidades) (UNICEF/OMS, 1979).  

                                                           
1 Doutor em Saúde da Criança e do Adolescente pela Faculdade de Ciências Médicas da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

2 Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Saúde, Cultura e Sociedade (CEFD/UFES). 
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Dessa reunião, resultou um documento oficial denominado "Declaração de Alma-

Ata", que evidenciou que o problema requer atenção não somente do setor saúde, 

mas também de outros setores, como sociais e econômicos. Além disso, tal 

desigualdade foi vista como inaceitável, sendo os países obrigados a estabelecer 

metas para que a mesma seja reduzida (PAHO, 1978).  

Diante disso, a partir de uma revisão na literatura de revistas do campo da Educação 

Física, observa-se que há uma prevalência de estudos com abordagens 

biologicistas3 do corpo, conforme observado em Burgos e outros (2009) e Silva e 

outros (2015), em detrimento de estudos que abordam a relação entre iniquidades 

em saúde e as práticas corporais, tema que se faz tão importante no contexto da 

população brasileira, principalmente devido à existência de diversas contradições 

socioeconômicas, culturais e simbólicas que incidem sobre a saúde dos sujeitos. 

Apesar da existência de poucos estudos que abordam e relacionam as iniquidades 

em saúde com as práticas corporais, foi possível verificar que existem alguns 

autores que se aproximam da temática proposta, conforme observado em 

Bagrichevsky e Palma (2004); Bagrichevsky e Estevão (2005); Silva e outros (2014); 

e Bagrichevsky, Palma e Estevão (2003). 

Compreendo como desigualdade e iniquidade, a partir das leituras de estudos de 

autores como Almeida-Filho (1999)  e Whitehead (1992), que a primeiro consiste nas 

diferenças que podem ser mensuradas no âmbito coletivo e expressas através de 

indicadores, como por exemplo, desigualdades de trabalho, de renda. Almeida-Filho 

(2011) nos chama atenção para a naturalização das desigualdades. O autor afirma 

que elas chegam a tal ponto, que já não despertam inquietações por parte do 

governo.  

As iniquidades constituem as injustiças sociais, que são vergonhosas e desleais, 

como o alto índice de mortalidade infantil devido às condições de renda dos pais 

(renda baixa) (WHITEHEAD, 1992). A autora considera como iníqua uma sociedade 

que possui distribuição desigual de educação, moradia, transporte, dentre outros, 

com tantas pessoas vivendo em situação de pobreza e miséria, em detrimento de 

                                                           
3 Confere uma natureza puramente biológica: a doença vista enquanto um fenômeno biológico, 

desconsiderando a posição social do sujeito, além de ser puramente patológica (MENDES, 1996). 
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uma minoria que detém a maior parte dos recursos. Ou seja, a desigualdade social é 

algo considerado pelos autores como ruim, mas a iniquidade deve ser vista como 

algo ainda pior, que necessita ser tornada vergonhosa para que receba a devida 

atenção por parte do Governo, pois caso contário tende a ocorrer o que Almeida-

Filho (2011) nos chamou a atenção: uma naturalização de ambas.  

É importante mencionar a criação da Comissão Nacional sobre os Determinantes 

Sociais da Saúde (CNDSS), em 2006, por meio de um Decreto Presidencial no 

Brasil, que possui por objetivos:  

 

Gerar informações e conhecimentos sobre os determinantes sociais da 
saúde no Brasil; contribuir para a formulação de políticas que promovam a 
eqüidade em saúde; e mobilizar diferentes instâncias do governo e da 
sociedade civil sobre este tema (CNDSS, 2008, p. 19). 
 

 
Foi utilizado o modelo4 proposto por Dahlgren e Whitehead (1991), ilustrado na 

(Figura 1), onde podemos observar que os sujeitos se relacionam de forma individual 

e coletiva, sofrendo influência direta de fatores socioeconômicos, culturais, e 

ambientais. Esse modelo possui relação com o tema das iniquidades, uma vez que 

discute fatores individuais e coletivos, bem como seus determinantes na vida dos 

sujeitos.  

Vale destacar que os Determinantes Sociais da Saúde (DSS), consistem para a 

CNDSS, em “fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus 

fatores de risco na população” (BUSS; PELLEGRINI-FILHO, 2007, p. 77).  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ver mais em “As Causas Sociais das Iniqüidades em Saúde no Brasil”. Disponível em: 

<http://cmdss2011.org/site/wp-content/uploads/2011/07/relatorio_cndss.pdf>. Acesso em:  18 dez 

2017. 
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Figura 1 - Modelo de Determinação Social da Saúde (DSS) proposto por Dahlgren e Whitehead 

(1991) 

 

Fonte: Determinantes Sociais e da Saúde - portal e observatório sobre iniquidades em saúde (2011) 

 

Outra importante discussão diz respeito aos termos prática corporal/atividade física, 

que apesar de apresentarem conceitos distintos, aqui serão utilizados como 

sinônimos, uma vez que na literatura analisada surgiram várias nomenclaturas 

diferentes: práticas corporais, atividade física, exercícios físicos, esporte, cultura 

corporal, cultura do movimento, cultura corporal do movimento, atividades físicas e 

esportivas (AFEs), atividades de lazer, dentre outras.  

As práticas corporais/atividades físicas devem ser entendidas aqui como práticas 

que possuem relação com as ciências humanas e sociais, pois são menos duras, 

consideradas como uma manifestação cultural que se explicita através da dimensão 

corporal, como em atividades de lazer, da dança, dos jogos, das lutas, dos 

exercícios e da recreação, carregando diversos significados que pessoas ou grupos 

de pessoas lhe atribuem, devendo operar através da lógica de acolhimento, no 

sentido de ouvir e atender às necessidades das pessoas (CASTELLANI-FILHO; 

CARVALHO, 2006; CARVALHO, 2007; LAZZAROTTI-FILHO et al., 2010). 

Ao realizar uma busca em revistas do campo da Educação Física, indexadas em 

bases de dados como o Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e o portal da 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), foi 

possível observar que poucos estudos abordam as seguintes categorias: 

"desigualdades em saúde", "iniquidades em saúde", "prática corporal", "atividade 

física” e “educação física”. Em alguns foi possível verificar que os termos foram 

colocados como se fossem sinônimos (iniquidades/desigualdades). Vale destacar 

que a busca foi realizada diretamente na base de dados das revistas selecionadas. 

A discussão dos capítulos ocorreu com base nas análises realizadas a partir da 

leitura e categorização dos dados provenientes dos artigos selecionados e, além 

disso, recorreu a autores que dialogam com a temática proposta. O texto está 

estruturado em seis partes:  

Na primeira, intitulada “Iniquidades e Desigualdades - Conceitos e Contextos” 

serão apresentados aspectos conceituais, bem como suas diferenças, relacionados 

às iniquidades e desigualdades em saúde. Essa primeira parte consiste em uma 

análise conceitual que buscou suporte em autores da área da Saúde Coletiva, na 

tentativa de inicialmente conceituar o que são as iniquidades e desigualdades, bem 

como o que as une ou diferencia, sem a utilização dos autores dos artigos 

localizados no mapeamento, por não realizarem discussões conceituais em suas 

obras. Na segunda parte, intitulada “A saúde no contexto do Brasil: um resgate 

histórico sobre o desenvolvimento social e a elaboração de políticas públicas” 

discutirá sobre questões referentes ao desenvolvimento social no país, e a 

elaboração de algumas das políticas públicas consideradas importantes. 

Na terceira parte, intitulada “Aspectos referentes às desigualdades e iniquidades 

no tocante renda, acesso e consumo das práticas corporais/atividades físicas", 

será investigado como tem sido tratada a questão das práticas corporais/atividades 

físicas no contexto das iniquidades e desigualdades em revistas da Educação Física. 

Na quarta parte, intulada “Desigualdade, iniquidade e gênero”, serão discutidas 

questões relacionadas à gênero e como isso surge no contexto das aulas de 

Educação Física.  

Na quinta parte, intitulada “Desigualdade, iniquidade e o processo de inclusão e 

exclusão”, serão apresentadas questões referentes ao processo de inclusão e 

exclusão, bem como da acessibilidade de alunos com deficiência e a visão que os 
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professores de Educação Física possuem. E, por fim, na sexta parte será realizada a 

conclusão sobre esse estudo. 

Os capítulos dois, três, quatro e cinco possuem caráter mais teórico, entretanto 

possuem pontos analíticos em que outros autores, como da Saúde Coletiva e 

Educação Fisica, serão consultados para proporcionar uma discussão mais 

qualitativa. Tais capítulos são frutos dos dados obtidos nas análises dos artigos e 

suas construções se deram com base nas informações obrtidas em cada um dos 

artigos selecionados. 
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2 METODOLOGIA 

Em um primeiro momento, a delimitação da amostra ocorreu de forma atemporal, ou 

seja, sem se preocupar com o ano em que a publicação ocorreu. Somente após o 

mapeamento dos artigos nas revistas é que delimitou-se um recorte de 20 anos (de 

1997 a 2017). Tal recorte ocorreu pelo fato de que, ao realizar a busca nos 

periódicos, foi possível observa que poderia ser interessante utilizar quase todos os 

artigos, excluindo-se, nesse primeiro momento, apenas um artigo do ano de 1996, 

por não se enquadrar no recorte temporal.  

O período de revisão da literatura nas revistas teve início no mês de agosto e fim no  

mês de novembro de 2017. Além disso, o levantamento de dados ocorreu 

exclusivamente em artigos publicados em revistas eletrônicas da área da Educação 

Física, excluindo-se fontes como livros, trabalhos de conclusão de curso, 

dissertações de mestrado, bem como teses de doutorado. Esses materiais somente 

serão utilizados no momento da discussão, objetivando suporte teórico para discutir 

questões sobre a temática exposta. 

Foram selecionadas onze das principais revistas da Educação Física brasileira, a 

partir de um critério criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), o Qualis CAPES5, sendo elas: Revista Movimento; Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE); Revista Brasileira de Educação Física e 

Esporte (RBEFE); Revista Motriz; Revista Brasileira de Ciência e Movimento 

(RBCM); Revista da Educação Física UEM; Revista Brasileira de Atividade Física e 

Saúde (RBAFS); Revista Pensar a Prática; Revista Mackenzie de Educação Física e 

Esporte; Revista Motrivivência; e Arquivos em Movimento (revista eletrônica da 

escola de EF e desportos da UFRJ).  

Após a escolha dos periódicos, foi realizada uma busca pelos descritores. Essa 

busca ocorreu diretamente na base de dados de cada revista. Os descritores 

utilizados foram: desigualdades em saúde, iniquidades em saúde, prática 

corporal, atividade física e educação física, em artigos da língua portuguesa.  

                                                           
5 São procedimentos utilizados pelo CAPES para avaliar a qualidade da produção intelectual dos 
programas de pós-graduação, onde A1 é a maior classificação, seguido de A2; B1; B2; B3; B4; B5; C.  
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Na primeira fase, a triagem ocorreu pelo campo “todos”, que pesquisou os termos 

em todas as categorias. A leitura dos resumos dos artigos ocorreu nessa etapa. É 

válido destacar que, ao realizar um primeiro levantamento, utilizando a opção de 

pesquisar por “assunto”, foi localizado um total de 24 artigos. Entretanto, uma nova 

busca objetivando uma maior fidedignidade dos resultados foi realizada pela opção 

“pesquisar termo em todas as categorias” e foram encontrados 30 artigos. Devido a 

isso, houve uma leitura adicional dos artigos que não haviam aparecido na primeira 

busca, somando 30 artigos analisados. 

Na segunda fase, foi realizada a leitura integral dos 30 artigos, bem como a 

elaboração de fichamentos, no intuito de auxiliar no processo de análise dos textos.  

Ainda nessa fase, foi possível verificar a combinação dos descritores, ou seja, 

quantos descritores cada texto apresentou, bem como em quais revistas apareceram 

(Quadro 1).  

As seguintes revistas não apresentaram estudos que abordassem as temáticas 

"iniquidade e/ou desigualdades" e “prática corporal e/ou atividade física” e, por isso, 

foram descartadas: Revista Mackenzie; e Revista Brasileira de Ciência e Movimento 

(RBCM). Tais revistas foram descartadas por não atenderem a um dos critérios que 

consiste em conter pelo menos dois dos descritores relacionados, a exemplo: 

iniquidades e prática corporal; desigualdades e atividade física. O descritor 

“educação física” não foi colocado como indispensável, devido a busca ter sido 

realizada em revistas da área da Educação Física e, por isso, poderá não aparecer 

em determinados artigos.  

Ao localizar os artigos que continham pelo menos dois dos descritores relacionados, 

em cada artigo individualmente foi realizada uma segunda busca para verificar 

quantos e quais descritores eles apresentavam. A exemplo, encontrei em um dos 

textos da Revista Movimento os seguintes descritores: iniquidade, atividade física e 

educação física. Entretanto, ao buscar em outro artigo da Revista Movimento, foram 

localizados os descritores desigualdade, atividade física, prática corporal e educação 

física.  

Esse critério de inclusão ou exclusão utilizado para os descritores foi primordial para 

o desenvolvimento dessa pesquisa, uma vez que corrobora com o objetivo do 

trabalho, que consiste em verificar como tem sido tratada a questão das iniquidades 
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e desigualdades no campo da Educação Física.  No quadro 1 será mostrado com 

qual incidência apareceram os descritores, em quais revistas, bem como a 

quantidade de artigos localizados.  

 

Quadro 1 – Distribuição dos descritores nos artigos analisados 

DESCRITORES 

REVISTAS/QUANTIDADE DE 

ARTIGOS 

Iniquidade; desigualdade; prática 

corporal; atividade física; educação física Motrivivência (1) 

Iniquidade; atividade física; educação 

física Movimento (2) 

Iniquidade; desigualdade; atividade física; 

educação física 

Arquivos em Movimento (1); RBAFS (1); 

e Revista da UEM (1) 

Iniquidade; atividade física. RBAFS (1) 

Desigualdade; atividade física; prática 

corporal; educação física RBEFE (3); Movimento (1); e Motriz (1) 

Desigualdade; atividade física; educação 

física 

RBAFS (1); Motrivivência (1); RBEFE 

(4); Movimento (1); Motriz (1); e RBCE 

(1) 

Desigualdade; prática corporal; educação 

física RBEFE (1) 

Desigualdade; atividade física; prática 

corporal RBCE (1) 

Desigualdade; atividade física RBAFS (1) 

Não apresentaram os descritores 

necessários Mackenzie; e RBCM 

TOTAL 24 artigos 

Fonte: A autora (2017) 

 

Na terceira fase, realizou-ze a organização dos dados por meio de eixos de análise. 

Os eixos norteadores foram: renda/consumo/acesso às práticas; gênero; 

inclusão e exclusão; e desenvolvimento social/políticas públicas. Grande parte 

dos artigos tiveram mais de uma variável de análise e foram analisados em todos os 

aspectos, buscando a compreensão dos sentidos dados pelos autores a cada eixo. 
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O quadro 2 expõe o nome da revista de publicação, o (s) nome (s) do (s) autor (es), 

o ano de publicação, o título do artigo, bem como o Qualis CAPES de cada revista.  

 

Quadro 2 - Artigos selecionados com base no levantamento de dados 
 (continua) 

Revista Autor  Ano Título do artigo 
Qualis 
CAPES 

Arquivos em 
Movimento 

Bagrichevsky; 
Estevão 

2005 Os sentidos da saúde e a Educação 
Física: apontamentos preliminares. 

B4 

Mackenzie xxxxxxxx xxxx 
Nenhum artigo foi localizado. 

B3 

Motrivivência Mezzaroba 2012 

Ampliando o olhar sobre saúde na 
educação física escolar: críticas e 

possibilidades no diálogo com o tema do 
meio-ambiente a partir da Saúde 

Coletiva. 

B2 

Motrivivência Rocha; Euzébio 2013 

Relatos de Memórias dos Moradores de 
Rua: estudos sobre qualidade de vida, 

políticas públicas e lazer para a 
população em situação de rua da cidade 

de Criciúma/SC. 

B2 

Motriz Cruz; Palmeira 2009 Construção de identidade de gênero na 
Educação Física Escolar 

B1  

Motriz Pimentel; Saito 2010 Caracterização da demanda potencial 
por atividades de aventura 

B1  

Movimento Almeida; Mosna 2015 
Notas interdisciplinares do esporte e 

suas manifestações no nacional-
desenvolvimentismo brasileiro. 

A2 

Movimento 
Gorgatti; Rose 

Júnior 
2009 

Percepções dos professores quanto à 
inclusão de alunos com deficiência em 

aulas de educação física. 

A2 

Movimento Vianna; Lovisolo 2009 Projetos de inclusão social através do 
esporte: notas sobre a avaliação. 

A2 

Movimento Pontes; Pereira 2014 Sob rédeas curtas, de cabelos longos: 
reflexões sobre mulheres no hipismo. 

A2 

RBAFS Santana et al. 2015 
Desigualdades socioeconômicas na 

percepção do ambiente de mobilidade 
ativa. 

B2 

RBAFS 
 

Kalinoski et al. 
 

2013 
 

Núcleo Especial do Programa Segundo 
Tempo na Esef – Ufpel. 

 

 
B2 

 

RBAFS Silva et al. 2014 

 Pesquisa em atividade física e saúde no 
Brasil: dimensão atual dos investimentos 
em projetos e bolsas de produtividade do 

CNPq 

B2 

RBAFS Silva et al. 2015 
Espaços públicos de lazer: distribuição, 

qualidade e adequação à prática de 
atividade física. 

B2 
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Quadro 2 - Artigos selecionados com base no levantamento de dados 
                                                                                                                                                                

(conclusão) 
 

Revista Autor  Ano Título do artigo 
Qualis 
CAPES 

RBCE Pinto; Oliveira 2017 
Esporte, infância e juventude 

despossuída: uma análise das ONG’s 
como acontecimento. 

B1  

RBCE Fialho et al. 2014 
O imaginário coletivo de estudantes de 
educação física sobre vida saudável. 

B1  

RBEFE Lavoura 2016 
Educação escolar e cultura corporal em 

áreas de reforma agrária: a emancipação 
humana em análise. 

B1  

RBEFE Knijnik; Knijnik 2005 

Jogo e pluralidade cultural: estudo 
exploratório com base nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Arte e 
Educação Física. 

B1  

RBEFE Grael 2006 
Encarte do XI Congresso Ciências do 

Desporto e Educação Física dos países 
de língua portuguesa. 

B1  

RBEFE Brito; Santos 2013 
Masculinidades na Educação Física 

escolar: um estudo sobre os processos 
de inclusão/exclusão. 

B1  

RBEFE Burgos et al. 2009 
Estilo de vida: lazer e atividades lúdico-
desportivas de escolares de Santa Cruz 

do Sul. 
B1  

RBEFE 
Silva; Borges; 

Amaral 
2015 

Gestão das políticas públicas do 
Ministério do Esporte do Brasil. 

B1  

RBEFE Coakley; Souza 2015 
Legados de megaeventos esportivos: 

considerações a partir de uma 
perspectiva crítica. 

B1  

RBEFE 
Almeida; 
Gutierrez 

2011 

Análise do desenvolvimento das práticas 
urbanas de lazer relacionadas a 

produção cultural no período nacional-
desenvolvimentista à globalização. 

B1  

RBCM xxxxxxx xxxxx Nenhum artigo foi localizado. B2 

Revista da 
UEM 

Bagrichevsky; 
Palma 

2004 
Questionamentos e incertezas acerca do 
estatuto científico da saúde: um debate 

necessário na Educação física. 
B1  

Fonte: A autora (2017). 

 

Foi possível observar que, ao longo das análises, alguns dos artigos mesmo que 

apresentando os descritores não realizavam uma discussão sobre a temática aqui 
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proposta e, por isso, foram excluídos. Além disso, um dos artigos possui data de 

publicação anterior a duas décadas e, por isso, também foi excluído. Esse artigo 

havia sido selecionado anteriormente ao recorte temporal e, por isso, está inserido 

no montante dos artigos. Ao todo, 6 artigos foram excluídos nessa etapa (quadro 3).  

 

Quadro 3: Artigos excluídos da análise 

REVISTA AUTORES 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO TÍTULO DO ARTIGO 

Motrivivência Ribeiro; Pimentel 1996 
Representações Sociais e Experiências de 

Lazer entre os Jovens de Viçosa. 

Motriz 
Nahas; 

Luchtemberg de 
Bem 

1997 
Perspectivas e tendências da relação teoria 

e prática na educação física. 

Motriz Rangel et al. 2008 
Educação Física Escolar e 

multiculturalismo: possibilidades 
pedagógicas. 

Pensar a 
prática 

Marcassa 2004 
Metodologia do ensino da ginástica: novos 

olhares, novas perspectivas. 

RBCE Rombaldi; Soares 2016 
Indicadores da prática de atividade física e 

da qualidade do sono em escolares 
adolescentes. 

RBEFE Correia 2015 
Educação Física Escolar e Artes Marciais: 

entre o combate e o debate. 

 
Fonte: A autora (2017) 
 

 

Com base nos achados e, visando aprofundar o debate, será realizada uma 

discussão entre o campo da Educação Física com o campo da Saúde Coletiva, 

utilizando como referência autores como: (ALMEIDA-FILHO, 1999, 2011; MIRA, 

2000; PAIM, 2008; PALMA, 2000, 2001, 2007; CAPONI, 2003; WHITEHEAD, 1992; 

VIEIRA-DA-SILVA; ALMEIDA-FILHO, 2009; BAGRICHEVSKY; PALMA; ESTEVÃO, 

2003; SEN, 2001; TEIXEIRA; BRONZO, 2010). 

No próximo capítulo, será realizada a discussão sobre os conceitos de iniquidade e 

desigualdade, bem como se relacionam com o contexto de vida dos sujeitos. Para a 

discussão, autores da Saúde Coletiva e Educação Física serão utilizados. 
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3 INIQUIDADE E DESIGUALDADE: CONCEITOS E CONTEXTOS 

 

Ao se discutir sobre as iniquidades sociais, estamos afirmando que o contexto de 

vida da população possui impacto direto em sua saúde. É importante, para além 

desse conceito, discutir acerca de outros conceitos envolvidos, que muitas vezes 

são confundidos e utilizados como sinônimos. A pretensão não é esgotar o estado 

da arte sobre a temática, mas procurar discutir como a literatura tem se posicionado 

em relação a esses importantes temas.  

Em relação ao conceito de desigualdade, observamos que na literatura ele tem 

recebido diversos sentidos. Silva e Barros (2002) afirmam que devemos ter cuidado 

em seu emprego, uma vez que todas as pessoas podem se tornar desiguais umas 

as outras, caso ocorra uma individualização, como por exemplo analisar o tipo 

sanguíneo das pessoas. Isso não classificaria uma injustiça, apenas uma 

individualidade biológica.  

Almeida-Filho (2011) chama atenção para a naturalização da desigualdade, que 

chega a tal ponto de não despertar angústia por parte dos governos. O que se 

observa é um discurso no sentido de que todas as injustiças e problemas sociais 

advém das ditas "desigualdades sociais". Breilh (2010) corrobora ao dizer que o 

termo "desigualdade" é utilizado a todo o momento, seja em pesquisas ou discursos, 

muitas vezes de forma equivocada, sem que haja uma relação com problemas 

sociais. Para o autor, as desigualdades consistem em evidências empiricamente 

observáveis.  

A autora Whitehead (1992) é referência na literatura sobre estudos em equidade. Ela 

é responsável por elaborar um documento para a Organização Mundial da Saúde, 

em 1990, que foi publicado no International Journal of Health Services, com o 

propósito de distinguir as diferenças e disparidades das iniquidades em saúde. 

Entretanto, o que se observa na literatura é que muitos estudos discutem iniquidade, 

mas sem referenciar a autora. Outra constatação é a de que muitos estudos 

acreditam que Whitehead faz uma distinção entre desigualdade e iniquidade 

(VIEIRA DA SILVA; ALMEIDA-FILHO, 2009).  
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As iniquidades constituem aquelas diferenças que, além de evitáveis, são injustas, 

devendo ser tornadas vergonhas para que possam impactar e promover mudanças. 

Entretanto, segundo a autora, é importante analisar o contexto em que a iniquidade 

está inserida, uma vez que essas observações poderão auxiliar na tomada de 

decisões que tenham por objetivo minimizar as iniquidades. Um exemplo consiste no 

alto índice de mortalidade infantil devido às condições de renda dos pais 

(WHITEHEAD, 1992).  

Para a autora, uma sociedade iníqua é aquela onde há uma distribuição desigual de 

renda, educação, moradia, transporte, dentre outros, com tantas pessoas vivendo 

em situação de pobreza e miséria, em detrimento de uma minoria que detém a maior 

parte dos recursos (WHITEHEAD, 1992). Todas as pessoas possuem esses direitos 

fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988, mas o que se observa é 

pouca ação por parte do Governo, que muitas vezes atua apenas na elaboração de 

políticas pouco preparadas para atuar com populações nessas condições. 

Para Teixeira e Bronzo (2010), apesar de se observar presente nos objetivos das 

políticas públicas as questões referentes a minimização das iniquidades sociais, não 

se observa na prática uma preocupação em se tomar medidas efetivas para a 

superação destas. Isso pode ocorrer pela relação entre o poder do Estado, que 

protege os interesses capitalistas, e acaba por "deixar em segundo plano" os 

interesses da população (PIANA, 2009). Nesse contexto, observamos que apesar de 

muitas política serem consideradas sociais, vão contra os interesses da sociedade, 

que é excluída da construção de tais políticas. A participação popular é de extrema 

importância, buscando estar presente e participando, levando suas demandas e 

contrapondo o que estiver sendo imposto. Para Caponi (2003, p. 126), ao se 

considerar as relações entre saúde e sociedade, deve ser levado em conta a 

influência desses fatores: 

as condições de vida impostas, convivência em um meio com determinadas 
características que não são nem poderiam ser escolhidas: alimentação 
deficiente, analfabetismo, ou escolaridade precária, distribuição perversa da 
riqueza, condições de trabalho desfavoráveis, condições sanitárias 
deficientes. 
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Considerar esses fatores permite a nós dizer que as iniquidades em saúde estão 

relacionadas com essas condições e podem caracterizar um processo-saúde-

doença.  

A Organização das Nações Unidas (ONU), em 2000, com o apoio de 191 nações, 

estabeleceu metas do milênio que são conhecidas como Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) e consistem em:  

 

1 - Acabar com a fome e a miséria 
2 - Oferecer educação básica de qualidade para todos 
3 - Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres 
4 - Reduzir a mortalidade infantil 
5 - Melhorar a saúde das gestantes 
6 - Combater a Aids, a malária e outras doenças 
7 - Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente 
8 - Estabelecer parcerias para o desenvolvimento (ODM BRASIL, 2000). 

 

Outro importante plano consiste no Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), criado em 2015 e que sucede e atualiza os ODM. São 17 objetivos e 169 

metas, que envolvem temas como erradicação da pobreza, saúde, educação, 

igualdade de gênero, crescimento econômico inclusivo, cidades sustentáveis dentre 

outros. O objetivo geral desses planos consiste em promover dignidade humana e 

enfrentamento dos fatores mencionados anteriormente e que envolve diversos 

setores na busca por um objetivo comum, como governos, agências da ONU, o setor 

privado e outros (ODS BRASIL, s/d). 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) publicou o 

Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano (RNDH) no Brasil, no ano de 2017, 

que traz a tona diversas questões referentes à realização de atividades físicas e 

esportivas (AFEs) pelos sujeitos. Esse relatório traz, ainda, informações alarmantes 

acerca das iniquidades. Para os autores, é necessário que haja equidade no setor 

das AFEs, a fim de reduzir as iniquidades existentes. Foram observados resultados 

tais como:  

As disparidades existentes no Brasil em termos de raça, gênero, situação 
econômica, nível de instrução etc. são refletidas também no problema do 
acesso às AFEs no país. Características como ser jovem, homem, branco, 
de alto nível socioeconômico e alto grau de instrução estão frequentemente 
vinculadas a um nível mais alto de prática das AFEs, ao passo que 
características como ser idoso, mulher, negro, de baixo nível 
socioeconômico ou baixo grau de instrução estão frequentemente 
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vinculadas a um nível mais baixo de prática de AFEs (VELASCO et al., 
2017). 

 

Os dados encontrados nos permitem pensar que a realização ou não de práticas 

coporais/atividades físicas não dependem somente dos sujeitos, mas da sociedade 

como um todo. Isso desconstrói um dos discursos tão esbravejados, que é o de que 

todos devem realizar práticas corporais/atividades físicas, mesmo que não haja a 

criação de oportunidades efetivas que auxiliem no engajamento das práticas e 

enfrentamento dos fatores limitantes do envolvimento. Além disso, nas últimas 

décadas as discussões acerca da promoção da equidade e redução das iniquidades 

tem aumentado, ganhando espaço em Conferências (22° Conferência Mundial de 

Promoção da Saude da União Internacional de Promoção da Saúde e da Educação, 

e Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde).  

O gráfico 1 ilustra a relação iníqua entre a prática corporal/atividade física por 

adultos, homens, mulheres, jovens, entre outras variáveis analisadas.  

Gráfico 1 - Perfil de praticantes de atividades físicas e esportivas no Brasil 

 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) (2015). 
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É importante destacar que no relatório do PNUD de 2017 se reconhece a relação 

positiva entre AFEs e saúde, mas isso por si só não deve ser norteador. É 

importante que as políticas tenham uma visão macro, ou seja, que possam ir além 

das questões burocráticas e logísticas, buscando uma atuação em conjunto entre o 

sujeito de forma individual e coletiva. 

Outro importante documento é a “Carta de Curitiba sobre Promoção da Saúde e 

Equidade”, que foi elaborada em 2016 por porticipantes da 22ª Conferência Mundial 

de Promoção da Saúde da União Internacional para a Promoção da Saúde e 

Educação (UIPES), realizada em Curitiba. O foco da carta consiste em dar ênfase a 

ideia de que melhorias na promoção da saúde e ações com equidade são capazes 

de melhorar a vida das pessoas. Dentre as considerações, destaca-se:  

1. Austeridade causa inequidade: Saúde é um direito humano, e não deve 
ser tratada como mercadoria. 
2. Um sistema social e econômico que acelera a acumulação de capital e 
resulta em concentração extrema de riqueza, é inconsistente com o alcance 
de metas de equidade. 
3. Muitas pessoas vivem em ambiente hostil e ameaçador, e é necessário 
agir para eliminar práticas trabalhistas de empresas que prejudicam a 
saúde, causam dano ao meio ambiente, e comprometem a coesão social. 
4. Elas têm um papel de apoiar os países a implementar e exigir cobrança 
de imposto de renda progressivo, para abordar a equidade em saúde e 
fortalecer o papel do Estado na promoção de políticas sociais (CARTA DE 
CURITIBA, 2016, p. 2). 

 

Os responsáveis pela elaboração da carta solicitaram aos governantes que 

implementem políticas eficazes no combate as iniquidades de gênero e raça/etnia, 

por meio da promoção da equidade. Além disso, é importante que fique esclarecido 

que a participação dos cidadãos nas decisões de saúde é um direito, e não um favor 

do governo.  O anexo 1 contém a Carta de Curitiba na íntegra.  

O próximo capítulo dará início às análises com base no que foi localizado nos artigos 

do mapeamento. A análise possui como foco identificar como e se os conceitos de 

iniquidade e desigualdade surgem nas revistas da EF.  
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4 A SAÚDE NO CONTEXTO DO BRASIL: UM RESGATE HISTÓRICO SOBRE O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

O objetivo desse capítulo consiste em apresentar como os autores que discutem 

sobre o desenvolvimento social e a elaboração de políticas públicas utilizam os 

termos desigualdade e iniquidade. Para atingir ao objetivo, foram utilizados 8 artigos 

selecionados com base no mapeamento de dados realizado nas revistas online de 

EF, que apresentam elementos que possibilitaram a sua inserção nesse eixo: 

(ALMEIDA; GUTIERREZ, 2011; ALMEIDA; MOSNA, 2015; COAKLEY; SOUZA, 

2015; GRAEL, 2006; MEZZAROBA, 2012; PINTO; OLIVEIRA, 2017; SILVA et al., 

2015; VIANNA; LOVISOLO, 2009). Entretanto, outros textos complementares foram 

utilizados, buscando auxílio em autores da EF e Saúde Coletiva, sendo eles: 

(ALMEIDA; GUTIERREZ, 2005; CAPELA, 2000; HARVEY, 1993; WESTPAHL, 2009; 

RIDENTI, 1999; TEIXEIRA, 2009; BRACHT E ALMEIDA, 2013; BRACHT, 1999; 

THEODORO; DELGADO, 2003) no intuito de contribuir qualitativamente na 

discussão. 

Para facilitar a leitura e identificação dos textos fruto do mapeamento, eles foram 

numerados e aparecem junto com os nomes dos autores, no corpo do texto. Isso 

poderá auxiliar no entendimento do que surge como análise ou descrição. Sua 

disposição, bem como numeração dos textos está no (Quadro 4). 
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Quadro 4 – Numeração dos artigos do mapeamento 

 

TÍTULO DO ARTIGO AUTOR E ANO NÚMERO NO TEXTO 

Análise do desenvolvimento 
das práticas urbanas de lazer 

relacionadas a produção 
cultural no período nacional-

desenvolvimentista à 
globalização 

ALMEIDA; GUTIERREZ, 2011 1 

Notas interdisciplinares do 
Esporte e suas 

Manifestações no Nacional-
desenvolvimentismo 

Brasileiro 

ALMEIDA; MOSNA, 2015 2 

Legados de megaeventos 
esportivos: considerações a 

partir de uma perspectiva 
crítica 

COAKLEY; SOUZA, 2015 3 

Encarte do XI Congresso 
Ciênc. do Desporto e EF dos 
países de língua portuguesa 

GRAEL, 2006 4 

Ampliando o olhar sobre 
saúde na EF escolar: críticas 
e possibilidades no diálogo 

com o tema do meio-
ambiente  a partir da Saúde 

Coletiva 

MEZZAROBA, 2012 5 

Esporte, infância e juventude 
despossuída: uma análise 

das ONG’s como 
acontecimento discursivo 

PINTO; OLIVEIRA, 2017 6 

Espaços públicos de lazer: 
distribuição, qualidade e 
adequação à prática de 

atividades físicas 

SILVA et al., 2015 7 

Projetos de inclusão e 
exclusão social através do 

esporte: notas sobre a 
avaliação 

VIANNA; LOVISOLO, 2009 8 

    Fonte: A autora (2017) 
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Os artigos selecionados que foram discutidos nesse capítulo estão disponíveis nas 

seguintes revistas do campo da Educação Física: Revista Motrivivência, Revista 

Movimento, Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, Revista Brasileira de 

Educação Física e Esporte e Revista Brasileira de Ciências do Esporte.  Conforme 

exposto na metodologia, foi realizada uma categorização dos dados que, 

posteriormente, foram subdivididos em eixos de análise. Todos os artigos 

selecionados desse capítulo discutem sobre algum momento da história do 

desenvolvimento social  ou das políticas públicas, bem como suas relações com as 

desigualdades e iniquidades.  

Com o advento da modernização, no século XX, temos para além das 

transformações ocorridas tanto nas esferas política, econômica e cultural, um 

processo de desenvolvimento dos meios de produção (HARVEY, 1993). O período 

está marcado pela mão-de-obra especializada, o avanço na tecnologia, bem como 

as mudanças ocorridas nas grandes cidades, que resultaram em problemas sociais, 

principalmente nos países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil 

(ALMEIDA; GUTIERREZ, 2011 – TEXTO 1; MEZZAROBA, 2012 – TEXTO 5). 

Westpahl (2009) acredita que esse processo de modernização causa e reproduz a 

miséria, o consumo e o individualismo, contribuindo para o aumento da segregação 

social. 

O processo de urbanização é visto por esses autores (ALMEIDA; GUTIERREZ, 2011 

– TEXTO 1; MEZZAROBA, 2012 – TEXTO 5) como imprescindível ao se discutir o 

desenvolvimento social da época. Mezzaroba (2012 – TEXTO 5) acredita que esse 

processo trouxe consigo problemas ambientais e sociais, especialmente nos países 

mais pobres. Já Almeida e Gutierrez (2011 – TEXTO 1) acreditam que o fim entre o 

governo de Getúlio Vargas e início do governo de Juscelino Kubitschek (JK) foi 

marcado por uma ampliação das atividades de lazer devido ao processo de 

urbanização e desenvolvimento industrial. O lazer começa a surgir enquanto 

possibilidade  mercadológica.   

Observa-se, ainda nesse período, um incentivo à utilização dos corpos dos atletas 

para propagar o ideal de limpeza do corpo e respeito à pátria, bem como um 

aumento no número de estudos na área esportiva. Vale ressaltar que a prática dos 

professores de educação física no século XX teve influência do modelo higienista e 
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modelo biomédico (BRACHT, 1999). Uma vez que isso ocorre, é possível gerar 

lacunas por desconsiderar a dimensão social dos sujeitos em detrimento dos fatores 

biológicos.  

Entre o governo Vargas e o de JK, ocorre uma diferenciação econômica do lazer: de 

um lado as classes alta e média, que possuíam clubes esportivos e parques públicos 

em regiões com melhores condições; e do outro lado as classes mais baixas, que 

possuíam apenas espaços improvisados e a rua para realizarem suas práticas 

esportivas (ALMEIDA; GUTIERREZ, 2011 – TEXTO 1). Sen (2001) corrobora com 

tal afirmação ao dizer que alguns sujeitos possuem o poder de escolha em relação a 

moradia, alimentação, vestimenta e o que praticar, mas, em contrapartida, existem 

outros sujeitos envolvidos que não possuem o mesmo poder.  

Não bastasse a rotina dessa parcela da população que compõe a classe mais baixa, 

que consistia em trabalho exaustivo e com curtos períodos de descanso em suas 

casas, o lazer surge como uma medida do governo para que os trabalhadores, bem 

como seus familiares, gozassem melhor de seu tempo livre, para suportar o 

cotidiano de forma tanto fisica, quanto emocionalmente saudáveis, reduzindo os 

gastos públicos (ALMEIDA; MOSNA, 2015 – TEXTO 2).  

Almeida e Gutierrez (2005) destacam ainda a relação entre o lazer e o período da 

Ditadura, onde o lazer passa a perder espaço nas ruas, devido a repressão e a 

urbanização. A censura da época nas peças teatrais, músicas e demais veículos de 

informação proporcionavam ao governo a segurança necessária de que grupos de 

pessoas não se reuniriam para discutir temas considerados subversivos. 

O Brasil deveria ser apresentado como o país do futuro e, por isso, grande parte dos 

filmes sofreram cortes em suas edições ou foram totalmente censurados, 

principalmente aqueles que discutiam sobre as desigualdades. Segundo os autores, 

houve um "milagre econômico" que ocorreu nas diversas esferas econômicas, 

culturais, urbanas e recreativas, que levou o Brasil à posição de oitava economia 

mundial, e ao mesmo tempo, o país com o maior índice de analfabetismo da 

América do Sul (ALMEIDA; GUTIERREZ, 2011 – TEXTO 1).  

No período do governo de Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), a classe média 

brasileira possuía alguns dos privilégios que a elite internacional desfrutava, tais 
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como viagens internacionais, idas à clubes, dentre  outros, restando à população de 

baixa renda as propagandas eleitorais via rádio ou televisão, devido o acesso às 

ruas e manifestações populares estarem restritos (ALMEIDA; GUTIERREZ, 2011 – 

TEXTO 1).  

Ao falar desse período, vale mencionar um importante Movimento, que foi a Reforma 

Sanitária Brasileira. Ele teve início a partir da década de 1970 e é considerado um 

marco histórico, político e social, contando com a participação de vários grupos da 

sociedade, como trabalhadores da saúde, sindicalistas, professores, estudantes, e 

demais áreas. A busca por uma sociedade menos injusta, com a garantia de direitos 

humanos básicos e com qualidade foram fatores que influenciaram tal movimento 

(PAIM, 2008). Foi durante esse período, marcado pela defesa dos direitos sociais, 

que esse movimento foi capaz de inserir o direito à saúde na constituição de 1988, 

sendo o Estado obrigado a promover a saúde a todos, por meio de políticas sociais 

(BRASIL, 1988; BATISTELLA, 2007). 

Na década de 1980, com o fim do Regime militar, houve um processo de 

redemocratização, onde o cenário começou a mudar: os bens culturais são 

ampliados, sem a censura que estava imposta e com ampla divulgação (RIDENTI, 

1999); o número de locais para a prática de atividade física aumentou (academias 

de ginástica, clube esportivo); a participação popular cresceu e o chamado "milagre 

econômico" chegou ao fim (ALMEIDA; GUTIERREZ, 2011 – TEXTO 1). Por volta do 

ano de 1977, surge a campanha “Esporte para Todos”, com a proposta de uma 

democratização das atividades físicas para todas as pessoas, independente do nível 

de aptidão física (TEIXEIRA, 2009). 

O Ministério do Esporte, em 2003, criou dois programas sociais que merecerem 

destaque, sendo eles o Programa Segundo Tempo (PST) e o Programa Esporte e 

Lazer da Cidade (PELC). Ambos possuem por objetivo a “democratização do acesso 

ao lazer e esporte recreativo, privilegiando comunidades menos favorecidas”. Os 

programas “devem servir como ferramenta eficaz para a promoção e preservação da 

saúde, especialmente, sendo integrados em ações interdisciplinares de políticas 

públicas de saúde coletiva” (BRASIL, 2012).  

Avançando no debate, é importante mencionar o desenvolvimento na perspectiva 

dos megaeventos esportivos, principalmente devido ao fato de que o Brasil sediou a 
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20° edição da Copa do Mundo de Futebol (FIFA), ocorrida em 2014, bem como a 

XXXI edição dos Jogos Olímpicos (que ficou popularmente conhecido como Rio 

2016) e Paralímpicos ocorridos em 2016. Coakley e Souza (2015 – TEXTO 3) 

discutem em seu texto intitulado "Legados de megaeventos esportivos: 

considerações a partir de uma perspectiva crítica" questões referentes aos legados 

que tais competições podem vir a deixar, uma vez que uma das justificativas para 

sediar os eventos é a de que seria capaz de promover um desenvolvimento 

econômico, social e político para o país, além do desenvolvimento do próprio esporte 

em si. 

Estudos realizados por Whitson e Horne (2006) demonstram que alguns dos países 

que sediaram os megaeventos (a exemplo podemos destacar o Japão, a Coréia do 

Sul e Montreal) não obtiveram retornos satisfatórios para a população como um 

todo. Na realidade, quem mais se beneficiou foram as construtoras, os fornecedores 

de materiais da contrução civil, o mercado imobiliário, e as pessoas envolvidas com 

a promoção dos megaeventos.  

Essa falta de retorno satisfatório pode ocorrer devido a dficuldade em se realizar 

uma contabilidade dos gastos, pois há a participação das esferas públicas e 

privadas no investimento. Alguns fatores como a corrupção, contratos sem licitação, 

pagamento de propinas, situações emergenciais, dentre outras, acabam por agravar 

as desigualdades sociais, uma vez que esse dinheiro deixa de ser investido em 

outras esferas como a saúde, a educação e a segurança, para ser utilizado nesses 

eventos sem garantia de retorno para a população (COAKLEY; SOUZA, 2015 – 

TEXTO 3 

Além disso, podemos observar que os locais que receberam os jogos tiveram 

investimentos para melhoria do ambiente, em detrimento de outros que possuíam 

mais necessidade, mas por não serem palco principal não receberam atenção. A 

exemplo da Copa do Mundo de Futebol da FIFA, realizada no Brasil em 2014, 

podemos mencionar o caso de uma das melhores vias de Curitiba. Segundo  

Coackley e Souza (2015, p. 677 – TEXTO 3): 

No caso de Curitiba, por exemplo, a realização de apenas quatro jogos da 
Copa de 2014 promoveu a revitalização de uma das melhoras vias de 
Curitiba - a Av. das Torres - e outras vias importantes que levam até a 
Arena do Atlético, onde os jogos ocorreram. Estas vias já estavam entre as 
melhores da cidade antes das reformas. No entanto, receberam recursos 
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para sua melhoria. Enquanto isto, algumas áreas da capital continuam com 
esgoto a céu aberto e vias de acesso que não apresentam condições 
mínimas de tráfego. 

 
Apesar de muito se ouvir falar sobre os benefícios para o país em sediar os 

megaeventos esportivos, estes são raros para a população socialmente excluída do 

processo. Em dossiê, os responsáveis pelos megaeventos garantem que a 

população terá participação na tomada de decisões durante a construção, mas 

observamos que não é o que acontece (COAKLEY; SOUZA, 2015 – TEXTO 3). 

Além disso, a falta de planejamento acerca da utilização dos espaços poderá levar a 

um sucateamento e uso inadequado dos mesmos. Seja para o alto rendimento ou 

prática de atividades físicas e esportivas para o lazer, assim é necessário que a 

população e demais pessoas interassadas discutam sobre as possibilidades e 

participação da esfera pública na criação de projetos, oferta de transporte aos locais 

e outras variáveis importantes para o seu funcionamento (COAKLEY; SOUZA, 2015 

– TEXTO 3).   

No tocante das desigualdades, Grael (2006 – TEXTO 4) sugere a existência de 

desigualdades na região nordeste, uma vez que, segundo dados do Ministério da 

Educação, para cada quadra poliesportiva em escolas públicas, outras 23 escolas se 

encontram sem, o que necessita de atenção por parte do Governo, buscando 

oferecer acesso às práticas corporais aos estudantes e comunidade.   

Na tentativa de ampliar o acesso ao esporte, Grael (2006 – TEXTO 4) afirma que 

houve um momento em que atletas e ex-atletas começaram a criar Organizações 

Não-Governamentais (ONGs) para promover o esporte para a sociedade. 

Entretanto, é importante analisar as intenções de cada projeto, para não cair em 

uma "pilantropia" (GRAEL, 2006 – TEXTO 4).  

Segundo Vianna e Lovisolo (2009 – TEXTO 8), a criação de projetos destinados aos 

jovens pode ser um sinal de que o esporte  promove a inclusão social. Ele corrobora 

com Grael (2006 – TEXTO 4) ao afirmar que alguns atletas tem criado projetos 

sociais para atender à comunidade, reforçando que o esporte é visto como um meio 

de inclusão social. Entretanto, apesar desse crescimento no número de projetos, 

alguns trabalhos tem evidenciado que não há uma preocupação em entender os 

motivos que levam essa população, muitas vezes em situações de risco e 

marginalização, a participar. Ainda foi constatado que essa deveria ser uma 
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preocupação fundamental, uma vez que não se trata em oferecer o esporte de forma 

geral, mas de procurar significar as práticas a partir do processo de interação local 

(VIANNA; LOVISOLO, 2009 – TEXTO 8). Esse tipo de abordagem poderia reduzir o 

número de participantes que com menos de um ano deixam os projetos, sem que 

haja uma problematização das causas para tal ação.  

São várias as instituições públicas e privadas que consideram a participação desses 

jovens em práticas esportivas como um fator que os "salvará" de toda a 

marginalidade que poderiam estar expostos no contexto das ruas. Dessa forma, 

acredita-se que estarão incluídos, sendo uma experiência positiva no processo de 

socialização e cidadania (VIANNA; LOVISOLO, 2009 – TEXTO 8). O discurso de 

que “o esporte educa” funda-se na ideia de que, por meio do esporte, as crianças e 

os jovens são capazes de incorporar valores importantes para a vida social, para o 

pleno desenvolvimento da cidadania. Além disso, o esporte é visto por muitos como 

um meio para se evitar que os jovens se envolvam com drogas e marginalização 

(BRACHT; ALMEIDA, 2013). 

Ao analisar os objetivos das políticas públicas elaboradas pelo Ministério do Esporte, 

grande parte objetiva a redução das desigualdades sociais, com o discurso de que 

"o esporte é capaz de incluir". Entretanto, não há na literatura nenhuma evidência de 

que isso de fato ocorra. Além disso, por terem um direcionamento focalista em seus 

programas, o que ocorre é a criação do sujeito vulnerável, ou seja, aqueles que 

necessitam de amparo (SILVA et al., 2015 – TEXTO 7). A exemplo, as políticas tem 

priorizado jovens do sexo masculino residentes em áreas de vulnerabilidade social. 

Nota-se que é estabelecido um perfil e tem se trabalhado sobre esse perfil. Os 

autores Theodoro e Delgado (2003), reconhecem a importância dessas políticas, 

mas afirmam que outros meios devem ser investigados, pois corre-se o risco de 

engessar as desigualdades já impostas com esse tipo de política. 

Nas duas últimas décadas, alguns pesquisadores da educação física inseriram na 

agenda política dos movimentos sociais a democratização das práticas corporais, 

que para eles possuía elementos construtivos da cidadania. Entretanto, para Capela 

(2000), há uma ausência de metodologias de ação entre os movimentos sociais e a 

educação física. Além disso, faltam políticas que assegurem aos movimentos sociais 

que os saberes científicos não serão impostos a eles.  
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No que diz respeito às ONGs, apesar de parecerem dissociadas da máquina do 

Estado, o que se observa é que muitas recebem investimento dos próprios cofres 

públicos. Dessa forma, elas acabam por despolitizar os movimentos sociais, pois 

dependem do financiamento próprio, sem se preocupar com questões mais 

importantes, como a demanda social (PINTO, 2006). A questão aqui não é 

desqualificar a atuação das ONGs, mas demonstrar o que podemos denominar de 

"um outro lado". 

Pinto e Oliveira (2017 – TEXTO 6) buscaram identificar os discursos que as ONGs 

utilizam, tidos como verdade, sobre o esporte, crianças e jovens. A verdade aqui 

deve ser entendida como fruto de um acontecimento, e não em fatos premeditados. 

Eles observaram que além do discurso de "através do esporte", "por meio do 

esporte", que podem se tornar senso comum, é no visual que as ONGs também 

promovem suas verdades, com todas as fotos alegres, cheias de cores, bem como 

textos que promovem o esporte.  

Mesmo se utilizando de discursos tidos como verdade, os autores concluem que as 

verdades pouco ou nada contribuem para o debate e resolução sobre as 

desigualdades e exclusão. Tais discursos sobre as crianças e jovens da periferia, 

bem como as imagens utilizadas, comumente associam a um contexto de 

marginalização e abandono. Não se deve afirmar que esse contexto não existe, mas 

ele não é o único. O que ocorre é que, ao se veicular essa informação, acaba por 

reforçar novos discursos e sentidos nessa mesma linha de verdades. 

Ao longo desse capítulo, o termo desigualdade apareceu exposto algumas vezes 

sendo utilizado com o sentido de iniquidade. Além disso, também tiveram autores 

que dialogaram utilizando o termo desigualdade em conformidade com os conceitos 

aqui expostos. Já o termo iniquidade ainda surge de forma tímida na literatura, 

muitas vezes exposto como sinônimo de desigualdade. É importante saber que os 

termos não são sinônimos e que cada um possui uma particularidade que deve 

receber atenção. 

Não é objetivo desse trabalho esgotar o estado da arte em relação ao contexto do 

desenvolvimento social, mas procurar demonstrar, com base nos achados, a relação 

entre a desigualdade social ou iniquidade e as atividades físicas/práticas corporais 

nas revistas do campo da Educação Física, ou seja, como isso vem sendo discutido 
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nos últimos vinte anos. Além disso, outras características como o aumento das 

desigualdades sociais (e iniquidades) puderam ser observados nos trabalhados 

analisados.   
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5 ASPECTOS REFERENTES ÀS DESIGUALDADES E INIQUIDADES NO 

TOCANTE RENDA, ACESSO E CONSUMO DAS PRÁTICAS CORPORAIS E 

ATIVIDADES FÍSICAS 

O objetivo desse capítulo consiste em apresentar como os autores que discutem 

sobre as desigualdades e iniquidades, seja em relação à renda, ao consumo das 

práticas corporais e atividades físicas ou sobre o acesso à essas práticas, utilizam 

esses termos. Para atingir ao objetivo, foram utilizados 9 artigos selecionados com 

base no mapeamento de dados realizado nas revistas online de EF, que apresentam 

elementos que possibilitaram a sua inserção nesse eixo: (BAGRICHEVSKY; PALMA, 

2004; BAGRICHEVSKY; ESTEVÃO, 2005; BURGOS et al., 2009; SILVA et al., 2015; 

SANTANA et al., 2015; LAVOURA, 2016; SILVA et al., 2014; PIMENTEL; SAITO, 

2010; FIALHO et al., 2013). Entretanto, outros textos complementares foram 

utilizados, buscando auxílio em autores da EF e Saúde Coletiva, sendo eles: (MIRA, 

2000; PALMA et al., 2003; AGRICOLA; MARIANO, 2009; BAGRICHEVSKY; 

ESTEVÃO, 2003; CICERE, 2015; BAGRICHEVSKY et al., 2013; BAGRICHEVSKY; 

PALMA; ESTEVÃO, 2003), no intuito de contribuir qualitativamente na discussão. 

Vale destacar que esse eixo foi o que mais concentrou artigos utilizando os termos 

“desigualdade” e “iniquidade”, mesmo que com diferentes sentidos.   

Para facilitar a leitura e identificação dos textos fruto do mapeamento, eles foram 

numerados e aparecem junto com os nomes dos autores, no corpo do texto. Isso 

poderá auxiliar no entendimento do que surge como análise ou descrição. Sua 

disposição, bem como numeração dos textos está no (Quadro 5). 

Os artigos selecionados que foram discutidos nesse capítulo estão disponíveis nas 

seguintes revistas do campo da Educação Física: Revista da Educação Física UEM, 

Arquivos em Movimento, Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte, Revista Motriz e Revista Brasileira de Atividade 

Física e Saúde. Todos os artigos selecionados desse capítulo discutem sobre 

questões relacionadas a renda, ao consumo e ao acesso às práticas corporais e 

atividades físicas, bem como suas relações com as desigualdades e iniquidades.  
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Quadro 5 – Relação dos artigos localizados no mapeamento 

TÍTULO AO ARTIGO AUTORES E ANO NÚMERO DO ARTIGO 

Questionamentos e incertezas 

acerca do estatuto científico da 

saúde: um debate necessário 

na EF 

BAGRICHEVSKY; PALMA, 

2004 
1 

Os sentidos da saúde e a EF: 

apontamentos preliminares 

BAGRICHEVSKY; ESTEVÃO, 

2005 
2 

Estilo de vida: lazer e 

atividades lúdico-desportivas de 

escolares de Santa Cruz do Sul 

BURGOS et al., 2009 3 

Espaços públicos de lazer: 

distribuição, qualidade e 

adequação à prática de AF 

SILVA et al., 2015 4 

Desigualdades 

socioeconômicas na percepção 

do ambiente de mobilidade 

ativa 

SANTANA et al., 2015 5 

Educação escolar e cultura 

corporal em áreas de reforma 

agrária: a emancipação 

humana em análise 

LAVOURA, 2016 6 

Pesquisa em AF e saúde no 

Brasil: dimensão atual dos 

investimentos em projetos e 

bolsas de produtividade do 

CNPq 

SILVA et al., 2014 7 

Caracterização da demanda 

potencial por atividades de 

aventura 

PIMENTEL; SAITO, 2010 8 

O imaginário coletivo de 

estudantes de EF sobre vida 

saudável 

FIALHO et al., 2013 9 
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Fonte: A autora (2017) 

 

A promoção da atividade física é vista com relação direta entre o "estar saudável" e 

"estar doente", pois afirma-se que com a prática de exercícios físicos de forma 

regular, os sujeitos estariam livres de adoecer (BAGRICHEVSKY; PALMA, 2004 – 

TEXTO 1; BAGRICHEVSKY; ESTEVÃO, 2005 – TEXTO 2).  

Entretanto, ao se afirmar tais discursos, exclui-se qualquer análise acerca da vida 

como um todo dos seres humanos: a distribuição de renda, condições de moradia, 

alimentação, nível de escolaridade, tempo para a prática esportiva, acesso à saúde, 

dentre outros fatores. Nesse contexto, a atividade física aparece atrelada à saúde, 

com uma relação entre causa e efeito, ou seja, ao se praticar atividades físicas de 

maneira regular, entende-se que como consequência os sujeitos terão saúde. Essa 

compreensão acaba reduzindo o entendimento sobre a saúde, pois desconsidera 

outros fatores como os citados anteriormente (desemprego, acesso a moradia) 

(BAGRICHEVSKY; PALMA, 2004 – TEXTO 1). 

Carlos Mira (2000) e Palma et al. (2003) refletem sobre a realização de atividade 

física por parte dos sujeitos. Para os autores, é mais viável que sujeitos saudáveis, 

residentes em locais com acesso facilitado à academias de ginástica, por exemplo, 

busquem realizar a prática de atividade física, em detrimento daqueles que se 

encontram em situações não saudáveis ou de acesso dificultado à esses locais.  

Além das práticas em si, o que observamos é um avanço de modo geral no processo 

de mercadorização, seja no ramo estético, alimentício, seguros de saúde e outros. 

Para que isso ocorra, é importante que crie-se uma ideia de que todas as classes 

possuem as mesmas condições de acesso. Segundo Agricola e Mariano (2009, p. 

1055) "a sedução gerada pelo produto na sociedade moderna adquire tal dimensão 

que quase tudo é mercadorizado, quase tudo se enquadra como objeto comprável". 

Em um estudo realizado sobre atividades de aventura, os resultados apontam para 

uma desigualdade no acesso à prática, uma vez que em grande parte dos casos ela 

possui um valor financeiro. Devido a isso, normalmente quem pratica esse tipo de 

atividade é o "jovem burguês", que possui tempo, dinheiro e desejos pela prática. 
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Observa-se uma mercadorização desse tipo de atividade, transformando-o em 

"turismo" (PIMENTEL; SAITO, 2010 – TEXTO 8). 

Para Bagrichevsky e Estevão (2005 – TEXTO 2), uma parcela majoritária da 

população não possui acesso a práticas de lazer, devido a inúmeros fatores, tais 

como o fato de ter que trabalhar para se ter renda. Nesse sentido, a prática de 

atividade física se torna muito mais viabilizada para aqueles sujeitos que dispõem de 

boas condições de vida e saúde. Burgos et al. (2009 – TEXTO 3) corrobora dizendo 

que indivíduos e países mais privilegiados apresentam maiores chances de se ter 

um estilo de vida saudável. A desigualdade vem considerada como um fator 

determinante para a adesão ou não de um estilo de vida saudável. 

Um estudo realizado na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, buscou identificar 

a distribuição, qualidade e adequação à prática de atividade física (SILVA  et al., 

2015 – TEXTO 4). Observou-se que há iniquidades socioeconômicas e 

demográficas dos espaços públicos de lazer na cidade: onde residem aqueles com 

melhores condições há uma maior oferta dos espaços, em detrimento de locais em 

que a demanda por espaços é maior, com a população com condições inferiores ao 

primeiro grupo. 

Ao realizar um estudo no município de Vitória, Cicere (2015), comparou três bairros 

com diferentes situações: um dos bairros, Jardim da Penha, oferece uma gama de 

serviços aos seus moradores, tais como diferentes praças com quadras, 

playgrounds e academias populares. Entretanto, ao analisar os outros dois bairros 

(Gurigica e São Benedito), observou que não há espaços destinados para a 

realização das práticas corporais. No primeiro bairro, o índice de qualidade urbana 

(IQU) é de 0,79, estando na posição de sexto melhor bairro do município de Vitória; 

em contrapartida, o IQU dos outros dois bairros está entre os dez piores do 

municipio de Vitória. 

Outro estudo que discute tais questões é o de Santana et al. (2015 – TEXTO 5), que 

comparou distintas regiões de Santos, em São Paulo, com diferentes níveis 

socioeconômicos. Como resultado, observaram que a região da Orla apresentou 

melhores condições socioeconômicas e níveis de escolaridade, quando comparada 

com a região do Centro e região Noroeste, que apresentaram a menor renda e nível 

de escolaridade. Além disso, os moradores da região da Orla possuem a percepção 
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de que estão mais próximos dos serviços básicos (supermercado, bancos), em 

detrimento das outras duas regiões, que afirmaram demandar mais tempo para 

chegar aos locais desejados. Outro apontamento diz respeito a percepção de 

segurança, onde a região da Orla afirmou se sentir segura, quando comparada com 

as outras duas regiões. Em relação a oferta de ciclovias, vias e trilhas para 

pedestres, alguns entrevistados afirmaram não existir tais vias na região Noroeste.  

Esses dados reforçam os achados explicitados até o momento nesse trabalho. Os 

locais que menos precisam de espaços para a prática corporal dos sujeitos, 

normalmente são os que mais recebem destinação de recursos. No último exemplo, 

um aspecto interessante entra em evidência: a questão da segurança/violência. 

Segundo Bagrichevsky et al. (2013), há uma relação direta entre a segurança 

pública e as condições de vida e saúde da população, e isso influencia na realização 

das práticas corporais nos territórios. Como relatado por moradores da região da 

Orla no estudo de Santana et al. (2015 – TEXTO 5), eles apresentam um sentimento 

de segurança ao sair nas vias públicas, diferente dos moradores da região Noroeste, 

que se sentem com medo, muitas vezes, de se deparar com situações de assalto, 

tráfico de drogas e confrontos entre gangues. 

Esses apontamentos nos permitem pensar sobre os discursos de que todos devem 

realizar atividade física para combater o sedentarismo e ser saudável. Esse mesmo 

discurso ignora o contexto de vida das populações, as condições de moradia, de 

saúde, de alimentação, transporte, dentre outros. Além disso, promove um discurso 

de culpabilização da própria vítima, pois ela deve destinar tempo para realizar 

exercícios, não importando a sua atividade profissional (BAGRICHEVSKY; 

ESTEVÃO, 2005 – TEXTO 2).  

A exemplo podemos mencionar o caso de quem acorda cedo, utiliza o transporte 

público e demora horas para chegar ao trabalho, possui uma jornada extensa 

(muitas vezes de forma deletéria à saúde devido às condições de trabalho e 

alimentação), e ao final do dia deverá repetir o trajeto de volta para a residência, 

tarde da noite, para no outro dia repetir o mesmo processo. Como impor a esses 

sujeitos que eles deverão ao final do dia, ao invés de descansar, se dirigir à algum 

outro lugar para a realização de alguma atividade física? Não deveria caber a eles a 
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escolha por praticar ou não, sem que houvesse toda essa culpabilização? 

(BAGRICHEVSKY, PALMA, ESTEVÃO, 2003).   

O estudo de Fialho et al. (2013, p. 629 – TEXTO 9), que investigou o imaginário 

coletivo de estudantes de Educação Física sobre a vida saudável, aponta resultados 

interessantes: 

Os resultados deste estudo apontam para a existência de uma tendência 
clara a responsabilizar o indivíduo pela sua condição de saúde ou doença, 
cujo avesso é, evidentemente, a desconsideração de ações sociais e 
governamentais. Nessa linha, a saúde seria uma espécie de “bem” a ser 
obtido por cada um, de modo isolado, por meio da manutenção de certas 
rotinas de vida, que poderiam ser observadas independentemente do meio 
ambiente, seja este considerado desde o ponto de vista material, social ou 
cultural. 
 
 

Seguindo essa lógica, seria possível afirmar que as pessoas que adoeceram 

(diabetes) tiveram culpa? Esse pensamento só reforça mais ainda o preconceito em 

relação aos sujeitos atingidos. 

Devemos tomar cuidado e analisar se o próprio campo da Educação Física não está 

reforçando esses discursos. Em caso positivo, é de suma importância pensar e 

intervir, para além do senso comum, sobre as questões demarcadas pelas 

desigualdades sociais e iniquidades que permeiam a sociedade. Reinventar a forma 

como tais questões são enxergadas, priorizando os coletivos sociais e não apenas 

os indivíduos, poderá minimizar as iniquidades do século XXI (BAGRICHEVSKY; 

PALMA, 2004 – TEXTO 1).  

Outra discussão importante que está relacionada com a questão das iniquidades diz 

respeito as classes sociais. Para Lavoura (2016, p. 1085 – TEXTO 6):  

Numa sociedade pautada na propriedade privada dos meios de produção e 
na divisão de classes antagônicas, ocorre é que suas relações alienantes e 
alienadoras promovem possibilidades desiguais dos indivíduos saírem em 
busca desta humanidade. Neste sentido, as diferenças são firmadas e 
ofuscadas por meio da desigualdade entre as classes. Somente em uma 
sociedade de iguais é que as diferenças poderão, de fato, se manifestar. 

 

O autor (TEXTO 6) afirma que somente mediante uma sociedade de iguais é 

possível buscar identificar se existem diferenças entre os sujeitos, pois da forma 

como está atualmente não é possível verificar tal condição. Isso ocorre porque as 
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pessoas possuem oportunidades, acesso e renda diferentes, ou seja, estamos 

imersos em um mundo desigual, com pessoas desiguais.  

Um estudo realizado por Silva et al. (2014 – TEXTO 7) buscou identificar as áreas, o 

investimento, a distribuição das bolsas e possíveis iniquidades regionais que possam 

existir durante o processo, no que diz respeito à projetos financiados pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Observou-se que a 

proporção de investimentos do CNPq destina-se a 11 subáreas da Atividade física e 

saúde, sendo elas: (1) Atividade Física e Saúde; (2) Fisiologia do Exercício; (3) 

Treinamento Desportivo; (4) Biomecânica; (5) Comportamento Motor; (6) Esporte e 

lazer; (7) Cineantropometria; (8) Estudos Socioculturais; (9) Atividade Física 

Adaptada; (10) Formação Profissional e (11) Outros. 

Em um primeiro olhar sobre as subáreas, Silva et al. (2014 – TEXTO 7) corrobora o 

que autores como Bagrichevsky e Palma (2004 – TEXTO 1) e Bagrichevsky e 

Estevão (2005 – TEXTO 2) discutiram em suas produções: a prevalência de estudos 

de cunho biológicos em detrimento de estudos de cunho socioculturais. A subárea 

de Fisiologia do Exercício apresentou um total de 35% dos projetos financiados, 

enquanto a subárea dos estudos socioculturais atinge cerca de 5%. 

Em um estudo intitulado Pós-graduação na educação física brasileira: a atração 

(fatal) para a biodinâmica, os autores discutem sobre como tem ocorrido as 

pesquisas no campo da educação Física. Eles afirmam que muitos autores criam 

"uma real obsessão em se tornarem internacionais, isto é, em obterem os conceitos 

6 e 7, às custas de darem as costas à pesquisa nas subáreas sociocultural e 

pedagógica". Os autores afirmam ainda que "os programas de pós-graduação em 

educação física concentram-se nas regiões Sul e Sudeste". Isso caracteriza uma 

iniquidade, pois centralizar os acadêmicos e pesquisadores em apenas um extremo 

do país, quando o outro extremo possui somente um programa de pós-graduação 

caracteriza uma injustiça (MANOEL; CARVALHO, 2011, p. 395). 

Outro resultado diz respeito às iniquidades regionais, uma vez que foi observado 

que mais de 60% dos projetos estão sendo desenvolvidos nas regiões Sul e Sudeste 

do Brasil, enquanto que na região Norte não houve nenhum projeto em 

desenvolvimento. Sobre a distribuição de bolsas, o cenário se repete: somente as 
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regiões Sul e Sudeste somam aproximadamente 80% das bolsas disponibilizadas, 

enquanto a região Norte novamente não foi representada. 

Observa-se que alguns autores (BAGRICHEVSKY; PALMA; ESTEVÃO, 2003; 

BAGRICHEVSKY; ESTEVÃO, 2005 – TEXTO 2; BAGRICHEVSKY; PALMA, 2004 – 

TEXTO 3) discutem a relação entre iniquidades, práticas corporais e atividade física 

em suas produções e trazem as discussões com base em nomeados autores 

(CASTIEL, 2002; ALMEIDA-FILHO, 1992, 1999; MYNAIO, 1993, 2000; 

CANGUILHEM, 2002; DELLA FONTE, 1997; PAIM, 2000; PALMA, 2001; 

RESTREPO, 2001; BREILH, 2001; PAIM, 2000) da área da Saúde Coletiva. Eles 

reconhecem que as produções da área devem romper com a visão reducionista de 

que a prática de atividades físicas regulares oferece saúde aos sujeitos.  

Em seu estudo, Silva et al. (2014 – TEXTO 7) trazem a importância de se promover 

uma distribuição equitativa tanto nas regiões, quanto nas subáreas e afirmam que 

esses resultados (de iniquidade) demonstram que é necessário estimular a 

participação dos pesquisadores, principalmente da região Norte, bem como a 

implantação de programas de pós-graduação, que poderão auxiliar na adesão de 

projetos. 

Para Silva et al. (2015 – TEXTO 4), discutir as iniquidades é importante, pois assim 

será possível combater o discurso de culpabilização dos sujeitos pela ausência da 

prática de atividade física, bem como abrir margem para um novo pensar a respeito 

dos modos de intervenção, procurando o coletivo ao invés do individual. Faz-se 

necessário que o Governo invista em espaços, buscando uma requalificação 

também dos espaços existentes. 

A discussão nesse capítulo possibilitou perceber que alguns autores utilizaram o 

termo iniquidade inicialmente, mas no decorrer do estudo mudaram para 

desigualdade, ou seja, o termo foi utilizado como sinônimo. Autores como 

Bagrichevsky, Estevão e Palma (2003) utilizaram a noção de iniquidade conforme 

proposto por Whitehead (1992) e Almeida-Filho (1992, 1999). Outro dado 

interessante visualizado nos artigos da amostra consiste na falta de acesso para a 

realização das práticas corporais. Grande parte dos sujeitos que não praticam são 

estigmatizados de sedentários, sem que haja uma problematização sobre os motivos 

que os levam a não praticar exercícios regularmente. Cabe aos profissionais, 
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estudantes e professores do campo da Educação Física buscar modificar esse 

quadro repleto de estereótipos, na tentativa de melhor compreender os sujeitos em 

suas particularidades.  
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6 DESIGUALDADE, INIQUIDADE E GÊNERO 

O objetivo desse capítulo consiste em apresentar outro eixo observado na análise, 

que surgiu na literatura discutindo os termos desigualdade e iniquidade. Para atingir 

ao objetivo, foram utilizados 4 artigos selecionados com base no mapeamento de 

dados realizado nas revistas online de EF, que apresentam elementos que 

possibilitaram a sua inserção nesse eixo: (BRITO; SANTOS, 2013; PONTES; 

PEREIRA, 2014; CRUZ; PALMEIRA, 2009; BURGOS et al., 2009). Entretanto, 

outros textos complementares foram utilizados, buscando auxílio em autores da EF e 

Saúde Coletiva, sendo eles: (VIEIRA; 2008; PAECHTER, 2009; SANTOS; PAULINO, 

2006; SANTOS, 2009; FISCHMANN apud KNIJNIK; KNIJNIK, 2005; GOELLNER, 

2007; DEVIDE et al., 2011; PAULSON, 2002), no intuito de contribuir 

qualitativamente na discussão.  

Os artigos centrais que foram discutidos nesse capítulo estão disponíveis nas 

seguintes revistas do campo da Educação Física: Revista Brasileira de Educação 

Física e Esporte, Revista Movimento; Revista Motriz. Todos os artigos centrais 

desse capítulo discutem sobre questões relacionadas à gênero, bem como suas 

relações com as desigualdades e iniquidades.  

Para facilitar a leitura e identificação dos textos fruto do mapeamento, eles foram 

numerados e aparecem junto com os nomes dos autores, no corpo do texto. Isso 

poderá auxiliar no entendimento do que surge como análise ou descrição. Sua 

disposição, bem como numeração dos textos está no (Quadro 6). 
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Quadro 6 – Relação dos artigos identificados no mapeamento 

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES E ANO NÚMERO DO ARTIGO 

Masculinidades na Educação 

Física escolar: um estudo sobre 

os processos de 

inclusão/exclusão 

BRITO; SANTOS, 2013 1 

Sob rédeas curtas, de cabelos 

longos: reflexões sobre 

mulheres no hipismo 

PONTES; PEREIRA, 2014 2 

Construção de identidade de 

gênero na Educação Física 

Escolar 

CRUZ; PALMEIRA, 2009 3 

Estilo de vida: lazer e 

atividades lúdico-desportivas de 

escolares de Santa Cruz do Sul 

BURGOS et al., 2009 4 

Fonte: A autora (2017) 

 

O tocante de gênero recebe outros sentidos na literatura do campo da Educação 

Física para além do social e da saúde. Nesse eixo, há uma discussão sobre o 

processo de inclusão e exclusão, que para os autores Brito e Santos (2013, p. 235 – 

TEXTO 1): 

 

Inclusão/exclusão, neste trabalho, são termos entendidos em uma relação 
dialética, um fenômeno compreendido sob uma característica dinâmica e 
indissociável, onde não se pode considerá-los através de significados 
distintos.  
 
 

No que se refere as masculinidades, os autores apresentam alguns tipos, explicando 

suas diferenças. Eles afirmam que no contexto da Educação Física escolar, a 

masculinidade hegemônica (ligada à legitimação do patriarcado, com a dominância 

dos homens sobre outras masculinidades e mulheres) é a que prevalece (BRITO; 

SANTOS, 2013 – TEXTO 1). 
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Diferentes autores (VIEIRA, 2008; PAECHTER, 2009) discutem sobre a contribuição 

da prática esportiva com relação ao desenvolvimento físico e reconhecimento do 

papel social dos meninos, impostos pela prática de esportes. Espera-se que eles 

sejam fortes fisicamente, competitivos, e que gostem de praticar esportes. No geral, 

os meninos que não se encaixam nesse "padrão" são excluídos. Tal exclusão 

poderá, muitas vezes, desestimular a participação dos alunos que possuem menos 

habilidades motoras, podendo levá-los a apenas assistir às aulas. A intervenção de 

um professor no mometo em que isso acontece é fundamental, uma vez que ele, por 

meio do diálogo, poderá mudar esse contexto.  

Um ponto que se observa com frequência nas aulas de educação física consiste na 

omissão dos professores em procurar separar os alunos, na tentativa de minimizar 

tais exclusões. As desigualdades sociais e desrespeito às diferenças tornaram-se 

naturalizadas. A escola, nessa perspectiva, reforça o processo de exclusão na 

medida em que não interfere no processo (SANTOS; PAULINO, 2006). Segundo 

Santos (2009), toda prática segregadora que seja causadora de constrangimento 

e/ou exclusão deve ser evitada e, nesse sentido, os professores poderiam atuar na 

perspectiva mencionada anteriormente.  

Para Fischmann (apud KNIJNIK; KNIJNIK, 2005), a escola deverá revelar as 

desigualdades existentes entre os meninos e as meninas, como por exemplo a 

diferença de habilidade motora, que pode gerar exclusão para os menos habilidosos, 

e buscar correlacionar as atividades de ambos, proporcionando jogos e atividades 

lúdicas, com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que valoriza as 

diversas culturas e condena as desigualdades socioeconômicas. 

Estudos sobre exclusão em aulas mistas e turmas femininas de educação física 

sugerem que um dos fatores mais predominantes de exclusão consiste na habilidade 

motora. Os sujeitos que possuem poucas habilidades são escolhidos por último, não 

recebem passes ou até mesmo ficam na reserva do time. Quando comparado com 

turmas compostas apenas por sujeitos do sexo masculino, os autores não 

encontraram diferenças (BRITO; SANTOS, 2013 – TEXTO 1). Isso demonstra que a 

exclusão poderá ser gerada independente do sexo. Caberá aos professores 

identificar e mediar para que as aulas sejam inclusivas. 
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Pontes e Pereira (2014 – TEXTO 2)  apontam para a importância de se estudar 

gênero, baseados em estudos de Goellner (2007) e Devide et al. (2011). Para eles, 

o biológico é utilizado para explicar as desigualdades sociais e de gênero, onde os 

sujeitos poderão ser excluídos ou incluídos em determinados grupos. Paulson e 

Romero (apud PONTES; PEREIRA, 2014, p. 1205 – TEXTO 2) corroboram 

afirmando que: “as diferenças sexuais foram pretexto para impor relações desiguais 

entre os sexos, limitar as possibilidades de vida, de manifestações de 

comportamento e, até mesmo, de atividades físicas, sociais e políticas”. 

Em um estudo realizado sobre o hipismo, os autores identificaram uma 

hierarquização, onde os homens são vistos como mais corajosos, enquanto as 

mulheres são vistas como mais sensíveis. Aos homens, acaba por ser uma questão 

de masculinização vencer a mulher, para mostrar sua virilidade, poder e 

agressividade Rojo (apud PONTES; PEREIRA, 2014 – TEXTO 2). 

Em seu estudo, Pontes e Pereira (2014 – TEXTO 2) observaram essa relação de 

desigualdade entre os gêneros, devido a mulher ser vista como frágil. Em nossa 

sociedade, a mulher foi sendo ligada à maternidade e aos afazeres domésticos, 

enquanto os homens com as práticas corporais. Acredita-se que as primeiras 

mulheres atletas vieram de Esparta, e sua prática de atividade física estava 

estreitamente relacionada com a maternidade: as qualidades de força e agilidade 

poderiam ser transferidas geneticamente à criança, o que justificava a sua 

realização. À passos curtos, houve uma lenta inserção das mulheres no mundo das 

práticas corporais (PONTES; PEREIRA, 2014 – TEXTO 2). 

No contexto da educação física escolar, ficam claras as diferenças corporais entre 

os meninos e as meninas. Normalmente os meninos apresentam maiores 

habilidades motoras, em função do incentivo que recebem em praticar os mais 

variados tipos de práticas corporais. Para além do aspecto biológico, o aspecto 

cultural possui forte influência no processo, uma vez que ambos os gêneros já 

nascem com o destino direcionado: os meninos são incentivados a escolherem 

brincadeiras que envolva força, velocidade e agilidade, e as meninas, são 

estimuladas a escolherem brincadeiras voltadas para os afazeres domésticos 

(CRUZ; PALMEIRA, 2009 – TEXTO 3).  
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Burgos et al. (2009, p. 81 – TEXTO 4) realizaram um estudo investigando o perfil de 

estilo de vida de escolares do RS. Como resultado, podemos destacar que: 

entre os escolares avaliados, 1942 são praticantes (78%) e 544 (22%) não 
praticantes de atividades lúdico-desportivas. Porém, do total dos escolares 
do sexo masculino, 1046 (84,3%) são praticantes e 195 (15,7%) são não 
praticantes. Já, do sexo feminino, 896 (72%) são praticantes e 349 (28%) 
são não praticantes de atividades lúdico-desportivas. 
 
 

Eles observaram que, em relação à prática de atividades lúdico-desportivas, o sexo 

feminino teve menos praticantes (28%) do que o sexo masculino (15,7%). Além 

disso, entre as regiões também houve diferença: as meninas do centro praticavam a 

dança e o basquete; as meninas da periferia apresentaram um alto número de não 

realização de nenhum esporte; e a zona rural apresentou grande prevalência de 

prática de futebol. Em relação aos meninos, os esportes de destaque foram o futebol 

e o basquete, com predomínio do vôlei na região do centro, e do futebol na periferia 

e zona rural.  

O PNUD (2017, p. 51) discute acerca da equidade de gênero e: 

promove uma reflexão que tem como objetivo mudar a conjuntura atual para 
que se tenha uma sociedade justa e equitativa. Em geral, o sistema 
patriarcal tem produzido uma condição de subordinação e desvantagem das 
mulheres em relação aos homens. É por isso que, por meio do enfoque de 
gênero, são estimuladas estratégias de equidade de gênero, consistentes 
com a possibilidade de tratamentos diferenciados para corrigir 
desigualdades de partida e medidas não necessariamente iguais, porém, 
que conduzem à igualdade em termos de direitos, benefícios, serviços, 
obrigações e oportunidades. 
 

 
O gráfico 1 (p. 23), possibilita uma ilustração dessa desigualdade existente entre os 

gêneros. Apesar dos avanços, ainda observamos grandes dificuldades de acesso a 

oportunidades para as mulheres. O quadro piora com o passar dos anos. Cabe aos 

professores de Educação Física buscar alternativas que sejam capazes de promover 

igualdade de oportunidades, com respeito às diferenças, pois caso não aconteça, o 

inverso poderá ocorrer, que é reforçar as desigualdades e a exclusão. Muitos 

sujeitos deixam de realizar algum tipo de prática corporal devido a esse 

constrangimento por, muitas vezes, não possuir habilidades motoras refinadas.  
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7 DESIGUALDADE, INIQUIDADE E O PROCESSO DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

O objetivo desse capítulo consiste em apresentar o tocante das desigualdade e 

iniquidade a partir da ideia de inclusão e exclusão. Para atingir ao objetivo, foram 

utilizados 3 artigos selecionados com base no mapeamento de dados realizado nas 

revistas online de EF, que apresentam elementos que possibilitaram a sua inserção 

nesse eixo: (GORGATTI; ROSE JÚNIOR, 2009; KALINOSKI et al., 2013; MARIANO 

ROCHA; AUGUSTO EUZÉBIO, 2013). Entretanto, outros textos complementares 

foram utilizados, buscando auxílio em autores da EF e Saúde Coletiva, sendo eles: 

(BAUMEL; CASTRO, 2003; FARIAS, 2003; RODRIGUES, 2003; AGUIAR; DUARTE, 

2005; COSTA, 2005; LESSA; TONET, apud ROCHA; EUZÉBIO, 2013; RIZZO, apud 

GORGATI; ROSE JÚNIOR, 2009), no intuito de contribuir qualitativamente na 

discussão.  

Os artigos centrais que foram discutidos nesse capítulo estão disponíveis nas 

seguintes revistas do campo da Educação Física: Revista Brasileira de Atividade 

Física e Saúde, Revista Movimento, e Revista Motrivivência. Todos os artigos 

centrais desse capítulo discutem sobre questões relacionadas à inclusão e exclusão, 

bem como suas relações com as desigualdades e iniquidades. 

Para facilitar a leitura e identificação dos textos fruto do mapeamento, eles foram 

numerados e aparecem junto com os nomes dos autores, no corpo do texto. Isso 

poderá auxiliar no entendimento do que surge como análise ou descrição. Sua 

disposição, bem como numeração dos textos está no (Quadro 7). 

Quadro 7 – Relação dos textos localizados no mapeamento  

TÍTULO DO ARTIGO AUTORES E ANO NÚMERO DO ARTIGO 

Percepções dos professores 

quanto à inclusão de alunos 

com deficiência em aulas de EF 

GORGATTI; ROSE JÚNIOR, 

2009 
1 

Núcleo Especial do Programa 

Segundo Tempo na ESEF - 

UFPel 

KALINOSKI et al., 2013 2 



 

50 

 

Relatos e memórias dos 

moradores de rua: estudos 

sobre qualidade de vida, 

políticas públicas e lazer para a 

população em situação de rua 

da cidade de Criciúma/SC 

MARIANO ROCHA; AUGUSTO 

EUZÉBIO, 2013 
3 

Fonte: A autora (2017) 

 

Apesar do amplo discurso do Governo acerca da inclusão de alunos com deficiência 

no que tange ao sistema regular de ensino, Gorgatti e Rose Júnior (2009 – TEXTO 

1) afirmam que isso por si só não é suficiente, pois o que tem se observado nas 

escolas é uma postura de receios por parte de alguns professores que ainda 

excluem os seus alunos das vivências. Para os autores, é importante que haja uma 

mudança de visão e comportamentos em relação a esses sujeitos.  

Baumel e Castro (2003) corroboram e afirmam que os professores deveriam passar 

por aperfeiçoamento profissional continuamente, na busca por melhores práticas 

pedagógicas, capazes de identificar os impactos que suas ações causam nas 

crianças com e sem deficiência (FARIAS, 2003). Kalinoski et al. (2013 – TEXTO 2) 

também afirmam que muitos deficientes não estão incluídos na sociedade por falta 

de qualificação dos profissionais envolvidos. 

Quando entramos no mérito da área da educação física, o cenário é ainda pior: 

segundo Rodrigues (2003), muitos professores de educação física proíbem seus 

alunos com deficiência de participar da aula. Isso não deveria ocorrer, pois a 

educação física é um direito e, se tratando de escolares, tem impato direto na 

formação das habilidades motoras, recreativas e de socialização destes sujeitos.  

Em uma pesquisa realizada por Gorgatti e Rose Júnior (2009 – TEXTO 1), em que 

professores foram entrevistados, aproximadamente 50% demonstrou não gostar da 

ideia de ter alunos com deficiência em suas aulas, entretanto, quase 90% 

demonstrou interesse em se aperfeiçoar sobre a temática com cursos. Para Rizzo 

(1985, apud GORGATTI; ROSE JÚNIOR, 2009 – TEXTO 1), que realizou um estudo 

com 194 professores, isso é um fator positivo, pois esses professores que 
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participaram de cursos se mostraram mais otimistas sobre o tocante da inclusão nas 

aulas regulares. 

Em outro estudo, realizado por Aguiar e Duarte (2005), foram entrevistados 67 

professores de educação física de escolas públicas de São Paulo e verificou que os 

professores não se sentem preparados para atender alunos com deficiência e 

sentem falta de uma equipe multidisciplinar atuando em conjunto. Ao comparar o 

ensino público com o privado, Gorgatti e Rose Júnior (2009 – TEXTO 1) observaram 

que os professores da rede privada possuem maiores condições de acesso à esse 

tipo de trabalho multidisciplinar (médico, fonoaudiológico, psicológico, entre outros).  

É necessário que sejam feitas mudanças para além da realização de cursos e 

palestras, com uma formação contínua, além de mudanças de atitude e parcerias 

com professores de escolas especiais. Além disso, as escolas precisam se colocar 

mais nesse processo, seja na oferta de estrutura, materiais e equipe de trabalho 

multidisciplinar, seja no apoio à formação continuada pelos professores (GORGATTI; 

ROSE JÚNIOR, 2009 – TEXTO 1).   

Kalinoski et al (2013 – TEXTO 2) discutem sobre a criação do programa social 

Programa Segundo Tempo Especial (PSTE), cujo público alvo consiste em crianças 

e jovens com deficiência e em situação de risco social. Os autores trazem que o 

programa é importante, uma vez que possibilita a interação entre pessoas com e 

sem deficiência. A democratização do esporte é vista por eles como uma forma de 

inclusão social.  

Segundo os autores (TEXTO 2), o nível de atividade física de pessoas com 

deficiência é inferior ao de pessoas sem deficiência. Para eles, isso ocorre devido às 

limitações associadas às deficiências. Entretanto, ao analisarmos na gênese da 

questão, podemos observar que se trata de um caso de iniquidade, uma vez que o 

acesso à prática esportiva está garantido pelo Art. 6° da Constituição Federal de 

1988:  

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição. 
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Os autores trazem o debate acerca da criação de projetos sociais como uma forma 

de amenizar as desigualdades sociais, que são um grave problema no país. Como o 

projeto atende tanto pessoas com ou sem deficiência, foram criados critérios para 

seleção dos participantes, que observa principalmente o déficit intelectual e situação 

de risco (a exemplo, viver em condições insalubres). Entretanto, será que a 

democratização do esporte, objetivo do PSTE, garante que haja uma igualdade 

entre os sujeitos?  

Foi realizado um estudo que investigou as políticas públicas, qualidade de vida e 

lazer para pessoas em situação de rua em Criciúma/SC (MARIANO ROCHA; 

AUGUSTO EUZÉBIO, 2013 – TEXTO 3). Observa-se que existem políticas públicas 

visando os moradores de rua, possíveis de serem acessadas no documento oficial 

“Política Nacional para inclusão social da população em situação de rua” do Governo 

Federal. Esse documento estabelece estratégias que englobam desde os aspectos 

humanos, passando pela educação, saúde, moradia e trabalho.  

Os moradores em situação de rua de Criciúma podem passar a noite em um abrigo, 

onde é oferecido alimento e banho. Além disso, são atendidos pelo Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS), recebendo tratamentos caso adoeçam e pelo Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que realiza ações 

educativas para reverter situações de riscos. 

De acordo com Costa (2005), o capitalismo pode ser o principal responsável por 

essa situação dos moradores, de desigualdade social, uma vez que explora e não 

respeita os sujeitos, não oferece oportunidades, deixando-os a mercê da própria 

sorte. A população de rua é vista pela população em geral como invisível por 

estarem naquela situação de abandono. O preconceito existe sem que, por vezes, 

haja uma problematização dos motivos que levaram aquelas pessoas a estarem ali 

(COSTA, 2005). 

No que tange ao lazer, não foi discutido nenhuma política de implantação do lazer 

para essa população. Ao entrevistá-los, observou-se que a caminhada foi o mais 

relatado por eles. Mariano Rocha e Augusto Euzébio (2013 – TEXTO 3) afirmam a 

importância das políticas públicas como forma de atender às necessidades da 

população, proporcionando dignidade aos moradores.  
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Somente no artigo de Gottardi e Rose Júnior (2003 – TEXTO 1), o termo "iniquidade 

social" aparece nas palavras-chave, mas no corpo do texto não há uma 

conceituação. Entretanto, é possível ao aprofundar a leitura, perceber o sentido 

dado à palavra. Isso demonstra a necessidade do campo da Educação Física se 

apropriar do debate sobre as iniquidades para potencializar as análises sobre a 

saúde em diferentes contextos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a realização dessa pesquisa, foi possível verificar que há na literatura a 

presença de confusões terminológicas sobre a temática das iniquidades e 

desigualdades. Alguns estudos trazem para a discussão os termos como se fossem 

sinônimos, outros fazem menção, mas não realizam uma discussão que objetiva 

explicar os termos. Devido a isso, torna-se necessário a realização de um trabalho 

conceitual, pois poderá auxiliar na elucidação de tais dúvidas, além de discutir um 

tema tão importante.  

Outro item a ser destacado é o fato de que há pouca produção nas revistas do 

campo da Educação Física, no que diz respeito à essa temática. Isso gera um 

empobrecimento da área, principalmente quando observamos que grandes nomes 

do campo da Educação Física discutem a temática, mas publicam em outras 

revistas, como por exemplo na área da Saúde Coletiva e das Ciências Sociais.  Isso 

se deve ao fato de que, devido a demanda de análise dos artigos, torna-se difícil 

publicar em determinadas revistas. Além disso, existem revistas que só aceitam 

artigos que discutam sobre temas voltados para a área biológica.  

É necessária a realização de novas pesquisas sobre a temática, que busquem 

estabelecer tanto aspectos conceituais, quanto visitas a campo, na busca por 

realizar uma discussão mais qualitativa sobre o tema. Entender como as iniquidades 

esão inseridas e surgem no contexto de vida dos sujeitos nos auxilia a buscar 

tentativas de minimizar esse cenário, reduzindo e, quem sabe, eliminando-as.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Carta de Curitiba sobre Promoção da Saúde e Equidade 

 

Carta de Curitiba sobre Promoção da Saúde e 

Equidade 

Para garantir a Democracia e os Direitos Humanos em todos os países do mundo 

A Carta de Curitiba incorpora um espírito de comprometimento local e global 

com a democracia, equidade e justiça. Promove os direitos sociais e “saúde 

para todos” em um mundo inclusivo e sstentável.  

Esta Carta representa a voz de pesquisadores, profissionais de saúde, membros de 

movimentos sociais e formuladores de políticas, que participaram da 22a 

Conferência Mundial de Promoção da Saúde da UIPES, realizada em Curitiba, em 

maio de 2016. A Carta de Curitiba traz as recomendações dos participantes da 

conferência, e enfatiza como o fortalecimento da promoção da saúde e maior 

equidade podem melhorar a vida das pessoas, independente de onde vivam, 

trabalhem, brinquem e aprendam. 

Queremos lembrar que equidade é reconhecidamente um pré-requisito para a saúde 

e um objetivo essencial da promoção da saúde há pelo menos três décadas. Como 

o processo para criação dos indicadores de Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável já está concluído, devemos reconhecer que alcançar equidade em 

saúde não é uma meta isolada. Equidade é a meta; a continuidade da iniqüidade em 

gênero, raça e etnia é um sinal de falha do sistema. 

Os participantes da 22a Conferência Mundial de Promoção da Saúde da UIPES 

reconhecem seu papel e o da sociedade internacional na busca de uma agenda 

comum e de vínculos de solidariedade, que defenda coletivamente a priorização da 

democracia e dos direitos humanos como condições essenciais para promoção da 

saúde e equidade. 

Todos atores envolvidos nas arenas local, nacional e internacional, devem tentar 

trabalhar juntos para produzir direções comuns, que levem em consideração seus 

respectivos papeis. 

Conclamamos as Organizações Internacionais a reconhecer que: 

1. Austeridade causa inequidade: Saúde é um direito humano, e não deve ser 

tratada como mercadoria. 
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2. Um sistema social e econômico que acelera a acumulação de capital e 

resulta em concentração extrema de riqueza, é inconsistente com o alcance de 

metas de equidade. 

3. Muitas pessoas vivem em ambiente hostil e ameaçador, e é necessário agir 

para eliminar práticas trabalhistas de empresas que prejudicam a saúde, 

causam dano ao meio ambiente, e comprometem a coesão social. 

4. Elas têm um papel de apoiar os países a implementar e exigir cobrança de 

imposto de renda progressivo, para abordar a equidade em saúde e fortalecer 

o papel do Estado na promoção de políticas sociais. 

 

Pedimos aos Governos, em todos os níveis, que: 

5. Implementem políticas que promovam equidade de gênero e raça/etnia 

como objetivo principal e medida de avaliação. 

6. Reconheçam que a participação de cidadãos em decisões de saúde é um 

direito, e não uma concessão. 

7. Utilizem estratégias inovadoras que fortaleçam e protejam o direito universal 

à saúde e ao bem-estar da população mundial em todos os momentos, e 

especialmente durante quaisquer crises financeiras. 

8. Expandam a compreensão das ameaças que afetam populações vulneráveis 

e marginalizadas. 

9. Demonstrem um uso melhor e mais transparente da política e do poder. 

 

Reconhecemos que o Setor Saúde deve: 

10.Estar pronto para aprender, e não simplesmente ensinar aos outros setores. 

11.Elaborar políticas de promoção da saúde efetivas, e investir mais na 

capacidade dos sistemas de promoção da saúde de modo a implementá-los. 

12.Estimular outros setores a reconhecer o impacto de suas políticas sobre a 

saúde humana e o bem-estar, que afeta principalmente as populações 

vulneráveis. 

 

Defendemos que Cidadãos sejam convidados a: 

13.Participar de uma reflexão crítica sobre seu papel como participantes ativos 

no exercício da cidadania. 

14.Exercer seu grande potencial transformador para mobilizar e pressionar as 

autoridades locais para incluir equidade em saúde em sua agenda. 

 

Estimulamos os Profissionais da Saúde e Pesquisadores a: 

15.Adotar novos processos para alcançar participação social efetiva, inclusão, 

ação intersetorial, e abordagens interdisciplinares. 

16.Reconhecer que a prática da promoção da saúde é influenciada direta e 

indiretamente por políticas e ideologias. 
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17.Utilizar evidências como instrumento para mudança social positiva. 

Precisamos de ciência com compaixão, e com abordagem intercultural. 

18.Desempenhar um papel fundamental, através do uso de múltiplas 

intervenções, na geração de um meio ambiente possível, e de condições que 

garantam apropriação dos métodos e ativação das pessoas com quem 

trabalham. 

 

Ainda defendemos que TODOS - Parceiros Internacionais, Governos, Setor Saúde, 

Profissionais da Saúde, Pesquisadores e Cidadãos – devem reconhecer: 

19.Sua influência na mudança e na eliminação de todas as formas de 

discriminação e exclusão. 

20.O potencial e a capacidade da promoção da saúde durante toda a vida. 

21.Que os objetivos da Promoção da Saúde só serão plenamente atingidas 

através da incorporação dos quatro princípios básicos: equidade, direitos 

humanos, paz e participação. 

 

 

 
Fonte: ABRASCO, 2016. Disponível em: < https://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-da-

populacao/carta-de-curitiba-sobre-promocao-da-saude-e-equidade/19821/>. Acesso em: 25 nov. 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


