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EDITORIAL 

 

A Faculdade Estácio de Sergipe vem a público apresentar mais uma edição do Caderno de 

Pesquisa e Extensão Desafios Críticos – CPEDeC, revista interdisciplinar que visa 

proporcionar aos pesquisadores, professores e discentes locais, nacionais e internacionais, um 

espaço voltado à comunicação científica. Nesse número foram contemplados estudos e 

pesquisas em diferentes áreas do saber, perpassando pelo desenvolvimento sustentável, 

urbanização, comunidades tradicionais, movimentos sociais e saúde. Temáticas de relevância 

acadêmica e científica, que enfatizam a preocupação dos autores em trazer à baila, discussões 

teóricas e contextualizações atuais. 

Contemplando o período janeiro a julho de 2015, a revista congrega nove trabalhos que 

procuram mostrar o estado da arte da produção acadêmica direcionada ao âmbito da 

sociologia econômica e os novos paradigmas da sustentabilidade, como também os reflexos 

da urbanização no Oeste da cidade de Aracaju e a questão hídrica. Em relação a evolução 

socioambiental, o estudo da gestão territorial deu prioridade às comunidades tradicionais, 

enfatizando aspectos sciais e políticos. Já em se tratando dos programas de desenvolvimento 

de atletas da educação básica, foi foco do estudo, a educação física e o autismo numa 

perspectiva inclusiva. No âmbito dos movimentos sociais, foram destaque as ações populares 

contrárias a Copa do Mundo no Brasil, realizada em 2014 e suas dimensões políticas. 

Direcionando a descrição para as questões de saúde, foram enfatizadas pesquisas na área da 

nutrição sobre a avaliação do desperdício de hortaliças em uma unidade de alimentação e 

ainda, em outro estudo, a oferta de frutas e incentivo a sua distribuição em substituição ao 

suco servido em uma instituição de longa permanência para idosos, na cidade de Aracaju–Se. 

Também em linha semelhante, foi verificada a qualidade dos alimentos produzidos em fritura 

em uma unidade de produção de alimentos transportados do município de Aracaju/Sergipe. 

Panorama que acentua a multiplicidade de problemáticas de destaque na sociedade 

contemporânea.   

Por fim, cabe acrescentar a importância da produção científica contínua e ampliada para 

variados aspectos em diferentes áreas do saber, enquanto mola propulsora da construção do 

conhecimento na educação superior.  
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O DIÁLOGO DA SOCIOLOGIA ECONÔMICA COM OS NOVOS PARADIGMAS 

DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

  

 

Paulo Rafael Monteiro Nascimento
1
 

 

 

RESUMO   

 

Nos últimos anos, tem-se verificado que as empresas têm sido pressionadas a repensarem as 

suas práticas de gestão socioambiental no sentido de aprimorar os processos de produção e 

otimização, quanto a utilização consciente dos recursos naturais e de energia e, por 

conseguinte minimizar os impactos das suas externalidades com relação ao meio ambiente. O 

presente trabalho busca examinar a gestão socioambiental a partir da perspectiva de elementos 

da sociologia econômica no sentido de compreender em que medida os seus constructos 

teóricos podem contribuir para a melhoria das atuais práticas de gestão socioambiental nas 

organizações. O trabalho apresenta discussões acerca do imbricamento das relações sociais, 

das concepções subsocializadas e sobressocializadas e da racionalidade econômica que podem 

contribuir de forma bastante significativa a gestão socioambiental. 

  

Palavras-chave: Sociologia econômica. Desenvolvimento sustentável. Racionalidade 

econômica. 

1 INTRODUÇÃO 

  

O objetivo da presente pesquisa é examinar os principais elementos teóricos da 

sociologia econômica que possam lançar luz aos novos constructos para a gestão 

socioambiental, buscando uma maior reflexão de uma nova racionalidade econômica. São 

muitas as correntes que em alguma medida distanciam as organizações de uma 

responsabilidade social que realmente elevem as condições socioambientais e a sua relação 

com a sociedade.  

A abordagem trazida pelos principais teóricos da sociologia econômica provoca um 

repensar dos paradigmas teóricos e práticos da gestão socioambiental adotadas pelas 

organizações, e amplia a consciência acerca dos impactos e consequências das decisões 

pautadas em uma racionalidade econômica tradicional. 

O uso de tecnologias, as políticas socioambientais, a utilização dos recursos naturais, 

as externalidades, por outro lado, afetam a competitividade das empresas, uma vez que a 

implantação desses processos em geral é dispendiosa. As legislações forçam as empresas a 

mudarem de posição, e com o progressivo aumento da preocupação socioambiental em níveis 

globais, as leis estão se multiplicando e se tornando mais rígidas.  

De acordo com Campos, Silva e Gómez (2007) “o impacto gerado pelas atividades 

organizacionais, promotoras das externalidades, provoca cada vez mais pressões 

                                                           
1
 Doutorando PROPAD-UFPE. Mestre em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social pelo CEPPEV. 

Possui graduação em Engenharia Elétrica-Eletrônica - Faculdades Reunidas Nuno Lisboa - Rio de Janeiro-RJ 

(1985) e graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Sergipe (1996). Especialista 

em Gestão Empresarial pela UFS e MBA em Executive Marketing pela FGV - Fundação Getúlio Vargas e 

Especialista em Gestão de Negócios de IES pela UNESA (RJ). Atuou como executivo na Telemar/Oi e desde 

2011 é diretor geral da Faculdade Estácio de Sergipe - Estácio/FASE - Núcleo Sergipe. Realizou estágio na 

Ericsson - Cell Planning - Suécia e business na Regent´s University London. 
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socioambientais sobre as empresas, por meio da qual se veem obrigadas a adotar estratégias 

que visam atender às exigências do mercado.” 

O estudo teórico desenvolvido caracteriza-se, em sua dinâmica, como um estudo 

teórico-empírico fundamentado pelos nos princípios da Sociologia Econômica. A nova 

sociologia econômica na perspectiva de Granovetter (1985) não pode se limitar a interpretar 

as instituições e o contexto no qual evoluem as atividades econômicas. O presente trabalho 

apresenta a articulação da abordagem da crítica de Granovetter ao indivíduo atomizado com a 

gestão socioambiental em direção ao desenvolvimento sustentável.   

A atividade empresarial possui uma dimensão ética, integrada às suas dimensões 

econômica e legal. Entretanto, embora haja um compartilhamento desse pensamento por 

acadêmicos de distintas correntes, verifica-se que na medida em que se aprofunda o enfoque 

sobre a natureza dessa dimensão ética esse consenso se desfaz (MACHADO FILHO, 2006). 

Machado Filho (2006) salienta que há visões distintas no que concerne a forma e a 

distribuição dos lucros das empresas, e como as dimensões econômicas, ambientais e sociais 

são relacionadas. Dentro de uma perspectiva acrítica o incremento do retorno aos acionistas 

deve ser preservado, prioritariamente, e numa perspectiva mais alinhada com o estudo ora 

apresentado, os gestores têm a atribuição ética de respeitar os direitos de todos os agentes 

afetados pela empresa e promover o bem, incluindo, os clientes, fornecedores, funcionários, e 

acionistas ou cotistas (majoritários e minoritários), comunidade local, bem como gestores, que 

devem ser agentes a serviço desse grupo ampliado. 

Amartya Sen (2000) defende que as atividades de negócios estão inseridas em um 

contexto mais amplo, sendo parte de uma matriz social, com responsabilidades além da 

perspectiva tradicional de maximização de lucro. Tem-se identificado que nas atividades de 

responsabilidade social corporativa, um potencial fator de aumento de valor da empresa, 

promoção de imagem e reputação, de redução de custos, de elevação da moral dos 

funcionários e de construção de lealdade por parte dos clientes, entre outros benefícios.  

Para Blumenfeld (1997) “os líderes empresariais já perceberam a algum tempo que 

suas iniciativas têm impacto ambiental e que, do mesmo modo, decisões ambientais possuem 

implicações empresariais. A novidade é o fato de que algumas empresas de vanguarda estão 

conseguindo utilizar o meio ambiente como catalisador de vantagem competitiva. Ao 

incorporar o pensamento ambientalista nas tomadas de decisão básicas de seus negócios, elas 

vêm criando – conscientes disso ou não – uma disciplina de estratégia ambiental. ” 

Sachs (2007) apresenta as principais diferenças entre a racionalidade social ampliada, 

que incorporam o cálculo do custo-benefício e a racionalidade estreita do mercado, que reflete 

nos preços correntes.  Sachs (2007) salienta que mais vale dispor de um cálculo imperfeito do 

que nenhum, portanto não se justifica desconsiderar o custo-benefício de projetos social e 

ambientalmente sustentáveis e competitivos. 

Para Nascimento (2008) “o fator mais importante para a implementação da gestão 

socioambiental é o da percepção em relação ao processo de mudança interno, dos padrões 

existentes da empresa e da necessidade de desenvolvimento de novos padrões que atendam 

aos indicadores de performance estabelecidos pela organização”.  

 

2 CONCEITUANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

A sociedade tem enfrentado grandes desafios para assegurar a preservação dos 

recursos naturais e o desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões. Tem-se 

verificado grande dificuldade em reconhecer a necessidade de mudar os paradigmas das 

abordagens fragmentadas e compartimentadas, que são tratadas as questões socioambientais, e 

orientar o desenvolvimento sustentável em direção a integração e interdependência. 
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O desenvolvimento sustentável apresenta-se com uma abordagem de crescimento 

econômico integrando novas dimensões e perspectivas, que garantem e asseguram o 

atendimento das necessidades básicas para estas e as gerações futuras. Dessa forma, há um 

equilíbrio de forças entre atores dos mais diversos segmentos permitindo uma maior 

congruência dos interesses da sociedade como um todo. 

Segundo Bellen (2006), o desenvolvimento sustentável passa por uma nova 

concepção da sociedade em se relacionar com o seu ambiente de forma a garantir a sua 

própria continuidade e a de seu meio externo. Esta forma de desenvolvimento é complexa, 

uma vez que mensurar o desenvolvimento e procurar caminhos requer uma tomada de 

consciência por parte das sociedades que inevitavelmente, esbarram em políticas adotadas por 

países não tão comprometidos com a causa ecológica.  

O discurso do desenvolvimento circunscreve-se em políticas ambientais que buscam 

solucionar determinados processos de degradação ambiental e o uso dos recursos ambientais, 

e em certa medida como resposta à necessidade de legitimar a economia de mercado que 

resiste à explosão e assim precipitando um futuro sem perspectiva clara para uma 

desconstrução de uma racionalidade econômica para caminhar no sentido de uma nova ordem 

social (LEFF, 1994a).  

Dentre as dificuldades de incorporar a lógica do desenvolvimento sustentável como 

novo paradigma do crescimento econômico encontra-se a ausência de clareza única e 

consensual do seu conceito. Para Lafferty e Langhele (1999), por exemplo, o potencial mais 

significativo do conceito não está inserido no âmbito acadêmico, mas, sobretudo, em sua 

dimensão política.   

Para Elkington (2001) o desenvolvimento sustentável proposto pelos governos e 

líderes corporativos como solução para um grande número de problemas que agora começam 

a fazer parte da agenda internacional. O relatório das Nações Unidas, Global Environmental 

Outlook, publicado em 1996, mencionou que o mundo não possui “o senso de urgência 

necessário” que é preciso para se afastar do precipício ambiental. 

Hart (2006) salienta que o empreendimento global sustentável representa o potencial 

para uma nova atitude do setor privado em relação ao desenvolvimento que cria negócios 

sustentáveis e simultaneamente eleva a qualidade de vida para os pobres do mundo, respeita a 

diversidade cultural e conserva a integridade ecológica do planeta para as gerações futuras. 

Na visão de Bossel (1999) o leque teórico de possibilidades futuras do 

desenvolvimento sustentável é reduzido, deixando apenas um conjunto limitado de opções 

potencialmente acessíveis ao desenvolvimento social qualquer que seja a sua forma. Não 

obstante, dentro desse espaço limitado de acessibilidade, ainda há um amplo espectro de 

opções e caminhos possíveis, deixando as escolhas e introduzindo de forma subjetiva e 

inevitável as decisões éticas.  

O desenvolvimento sustentável é um conceito dinâmico. As sociedades devem 

permitir e dar suporte as suas mudanças ambientais, culturais, tecnológicas, de valores e de 

aspirações, permitindo maior viabilidade e robustez ao desenvolvimento (BOSSEL, 1999). 

Na perspectiva de Leis (2004) a ideia de desenvolvimento sustentável está associada 

a demandas de responsabilidade do homem frente à natureza. Se o desenvolvimento 

sustentável é tecnicamente eficiente para realizar a tarefa proposta é algo que deve ser 

analisado, mas não se pode negar sua importância quando ele deixa de assumir ao ser humano 

como medida de todas as coisas. 

Algumas definições focam mais os aspectos sociais enquanto outras levam em 

consideração as questões ambientais ou econômicas. Adotar práticas de gestão sustentável 

voltadas apenas para as questões ambientais não é suficiente para garantir a sustentabilidade 

de um negócio. É preciso fazer muito mais, a exemplo de integrar os aspectos sociais, 

ambientais e gerenciais num modelo consistente capaz de melhorar o gerenciamento da 
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organização e a otimização dos seus resultados, sejam eles financeiros, sociais ou ambientais 

(MELO NETO; BRENNAND, 2004).  

Hart (2006) complementa que para uma organização atingir sustentabilidade ela deve 

ir além dos desafios econômicos, sociais e ambientais. Pois, segundo o autor, somente as 

organizações que reconhecerem a sustentabilidade como catalisador de novos negócios 

permanecerá no mercado de forma competitiva.  

Rattner (1999) lembra que a falta de exatidão do conceito de sustentabilidade 

evidencia a ausência de um quadro de referência teórico que relacione as diferentes 

contribuições dos discursos e campos de conhecimentos específicos. O problema da 

multiplicidade de conceitos de sustentabilidade de cada teoria, doutrina ou paradigma leva a 

diferentes implicações para a implementação e o planejamento da ação social. 

Para permitir uma conceituação de referência para o presente estudo, optou-se por 

adotar o entendimento do Relatório Brundtland sobre sustentabilidade. Segundo Claro et al. 

(2008), o Relatório Brundtland contem a definição de sustentabilidade mais difundida 

mundialmente. O relatório foi desenvolvido em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas. No relatório, sustentabilidade é entendida 

como o desenvolvimento econômico, ambiental e social que procura satisfazer as 

necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem as suas próprias necessidades (CMMAD, 1991). O conceito geral de 

sustentabilidade dado pelo Relatório Brundtland pode muito bem ser estendido às 

organizações, sejam elas econômicas ou não. Na visão de Rossetto et al. (2004, p.4):  

 
Uma empresa pode ser considerada sustentável se atender aos critérios de ser 

economicamente viável, ocupar uma posição competitiva no mercado, 

produzir de forma que não agrida o meio ambiente e contribuir para o 

desenvolvimento social da região e do país onde atua. 

 

Barbieri (2007) reforça dizendo que uma organização sustentável é aquela que busca 

ser eficiente economicamente, que preserva as questões ambientais e procura ser instrumento 

de justiça social, estimulando a promoção da inclusão social, a proteção das minorias, o 

equilíbrio entre os gêneros, entre outros aspectos. Ele (2007, p.105) ainda avança dizendo que 

uma organização inovadora sustentável “não é a que introduz novidades de qualquer tipo, mas 

novidades que atendam as múltiplas dimensões da sustentabilidade em bases sistemáticas e 

colham resultados positivos para ela, para a sociedade e o meio ambiente”  

McKinsey e Company (2001) afirmam que uma organização sustentável é aquela 

capaz de: manter suas operações sem depender totalmente de recursos externos, através da 

necessidade de diferenciar as fontes de financiamento; desenvolver novas fontes de receita; 

qualificar todos os membros da organização; atrair novas pessoas para compor a organização; 

revisar o processo de comunicação; revisar e monitorar resultados; e melhorar o 

gerenciamento através de práticas efetivas. 

Para Armani (2003), a sustentabilidade também deve ser entendida sob o enfoque 

sistêmico e gerencial. No enfoque sistêmico, devem ser observados os fatores 

impulsionadores dos processos de mudança social, a exemplo da inserção política, a 

credibilidade e o fortalecimento da base social das organizações.  

Um dos principais paradigmas da exclusão social no Brasil é o crescimento dos 

problemas sociais, exigindo, assim, uma mudança de postura de todos os atores políticos e 

sociais voltada para ações inovadoras sustentáveis na comunidade em geral (MELO NETO; 

FROES, 2002). 

Essas organizações têm sofrido pressões de seus principais stakeholders no sentido 

de melhorarem a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade e alcançarem melhor 

posicionamento político (ROCHE, 2002; ARMANI, 2003). Ao mesmo tempo, carecem de 
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mecanismos e ferramentas eficazes para que possam dar maior tangibilização às suas ações, 

de modo à efetivamente mudarem o quadro atual de ênfase ao assistencialismo.  

O desenvolvimento sustentável de uma organização dar-se-á quando a mesma 

proporciona ao negócio competitividade e viabilidade econômica, cuja produção está de 

acordo com as normas ambientais, bem como, quando desenvolve socialmente a região onde 

atua e, consequentemente, o país no que se refere, por exemplo, a inclusão social (SACHS, 

2008; BARBIERI, 2007).  

Não obstante as controvérsias e desentendimentos sobre o conceito de 

desenvolvimento sustentável é indiscutível a sua influência exercida no interior das 

organizações e, consequentemente, na postura do gestor (OLIVEIRA, 2007).  

O conceito de sustentabilidade organizacional é complexo e pode ser considerado por 

diferentes ângulos. Claro et al. (2008) lembram que mesmo existindo inúmeras definições de 

sustentabilidade, a maior parte dos conceitos afirma que a sustentabilidade é composta de três 

dimensões relacionadas, a saber: econômica, ambiental e social.  

Adotar práticas de gestão sustentável voltadas apenas para as questões ambientais 

não é suficiente para garantir a sustentabilidade de um negócio. É preciso fazer muito mais, a 

exemplo de integrar os aspectos sociais, ambientais e gerenciais num modelo consistente 

capaz de melhorar o gerenciamento da organização e otimização seus resultados, sejam eles 

financeiros, sociais ou ambientais (MELO NETO e BRENNAND, 2004).  

Hart (2006) complementa que para uma organização atingir sustentabilidade ela deve 

ir além dos desafios econômicos, sociais e ambientais, uma vez que, somente as organizações 

que reconhecerem a sustentabilidade como catalisador de novos negócios permanecerão no 

mercado de forma competitiva.  

Barbieri (2007) reforça dizendo que uma organização sustentável é aquela que busca 

ser eficiente economicamente, que preserva as questões ambientais e procura ser instrumento 

de justiça social, estimulando a promoção da inclusão social, a proteção das minorias, o 

equilíbrio entre os gêneros, entre outros aspectos. Ele (2007, p. 105) ainda avança dizendo 

que uma organização inovadora sustentável “não é a que introduz novidades de qualquer tipo, 

mas novidades que atendam as múltiplas dimensões da sustentabilidade em bases sistemáticas 

e colham resultados positivos para ela, para a sociedade e o meio ambiente”  

Coral (2002) enfatiza que para uma organização ser sustentável ela deve inserir no 

seu processo decisório questões ambientais, estimular o desenvolvimento da comunidade de 

entorno e investir em longo prazo no desenvolvimento global. A autora destaca ainda que uma 

organização de sucesso, geralmente, alinha as ações de cunho sustentável na sua gestão 

estratégica. 

Por outro lado, alguns autores a exemplo de Hardi e Zdan (1997) mostram que a 

ideia da sustentabilidade está ligada a persistência de certas características necessárias e 

desejáveis de pessoas, suas comunidades, organizações e os ecossistemas que as envolvem 

dentro de um longo período de tempo. Eles ainda relatam que é necessário alcançar o bem-

estar humano e dos ecossistemas para atingir o progresso da sustentabilidade e que o 

desenvolvimento sustentável, não é um estado fixo, harmonioso e sim um processo dinâmico 

de evolução, um sistema global, onde apenas um ator, como a empresa ou comunidade não 

pode ser considerado sustentável em si mesmo, uma vez que uma parte do sistema não pode 

ser considerada sustentável se outras não o são. 

Melo Neto e Brennand (2004) explicam os principais motivos que levaram a 

sustentabilidade a ganhar força com a eclosão dos temas emergentes (ecologia, meio 

ambiente, voluntariado, educação, saúde, combate à fome e à pobreza, exclusão social, entre 

outros) de grande divulgação na mídia e presente em vários debates acadêmicos, empresariais 

e políticos. Tais autores (2004, p.72-73) argumentam que:  
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[...] sendo um tema emergente, a sua relevância é inquestionável, bem como 

a sua atualidade, sua divulgação e seu conhecimento. [...] Porque houve um 

esgotamento do modelo de filantropia. Empresas e indivíduos se 

conscientizaram de que doações não são mais suficientes. Eram soluções 

parciais, ações pontuais de resultados pífios e eficácia nula. Era preciso fazer 

o bem, mas o bem de forma correta, com resultados bem definidos e uma 

estratégia clara e precisa. É quando o social se tornou sustentável. Os 

projetos sociais fracassaram porque seu objetivo era eliminar o problema 

social. [...] Em vez de tentar eliminar o problema social, era prioritário que 

fossem criadas condições institucionais na própria comunidade afetada. 

Problemas de desemprego começaram a exigir soluções sustentáveis com 

base em capacitação, escolaridade e empregabilidade. Problemas de saúde 

desencadearam novas ações sustentáveis de prevenção. [...] Problemas de 

baixa renda foram suplantados pela busca de iniciativa de fomento e de 

gestão empreendedora. [...] Problemas de violência tornaram-se alvo de 

ações sustentáveis de geração de emprego e renda. 

De problemas sociais grandes tornaram-se oportunidades de ações sociais 

sustentáveis. [...]. Assumiram a condição de fatores-chave nas estratégias de 

desenvolvimento sustentável.       

Os motivos expostos por Melo Neto e Brennand (2004) reforçam a importância das 

organizações de terceiro setor na busca de ações sustentáveis mais eficazes visando maior 

qualidade de vida da população e profissionalização da gestão das organizações do terceiro 

setor quanto à efetividade de suas ações.  

Diante do exposto, o conceito de desenvolvimento sustentável adotado nesta 

pesquisa refere-se à preocupação da organização com o equilíbrio das dimensões ambientais, 

sociais e econômicas, ou seja, parte-se da premissa que uma organização pode ser sustentável 

quando desenvolve estratégias que minimizem os impactos gerados nestas três dimensões, 

bem como possua uma gestão profissional preparada para superar os desafios encontrados. 

 

3 PRINCIPAIS ELEMENTOS DA SOCIOLOGIA ECONÔMICA EM DIREÇÃO A 

SUSTENTABILIDADE 

 

Há uma questão central na abordagem da sociologia econômica que discute dentre 

outras outras concepções o indivíduo atomizado e subssocializado em contraponto com a 

crítica da racionalidade. Nesse contexto, o imbricamento das relações sociais  

O conceito de imersão social supera tanto abordagens subsocializadas quanto 

sobressocializadas. Em seu artigo clássico, Granovetter (1985) defende a imersão social da 

economia e critica os pressupostos neoclássicos, que partem de uma explicação atomizada da 

ação econômica, assumindo um comportamento auto-interessado.  

Os autores da chamada “nova economia institucional” consideram o forte 

imbricamento do comportamento nas sociedades tradicionais sendo entendidos como 

resultados da execução de interesses próprios por indivíduos racionais, mais ou menos 

atomizados (NORTH E THOMAS, 1973; WILLIAMSOM, 1975; POPKIN, 1979). 

Os neoclássicos pressupõem que a ação econômica é minimamente afetada pelas 

relações sociais, denotando uma concepção subsocializada de ação. Contudo, o autor critica 

também sociólogos e cientistas políticos que possuem uma visão sobressocializada, isto é, 

uma concepção de pessoas irresistivelmente sensitivas à opinião de outros e, portanto, 

obedientes aos ditames dos sistemas consensualmente desenvolvidos de normas e valores, 

internalizados através da socialização, de uma forma tal que obediência não é percebida como 

um fardo.  



15 
 

Granovetter (1985) destaca que em ambas as concepções o ator é atomizado. Na 

sobressocializada, a atomização é resultante dos efeitos periféricos atribuídos às relações 

sociais contínuas sobre o comportamento, pois se tem a concepção de que as relações sociais 

são guiadas por padrões de comportamento cuja origem é internalizada. No caso da 

subsocializada, a atomização ocorre em função de que se concebe a ação como guiada pelo 

auto interesse, em que as relações sociais possuem papel residual. Para o autor, o conceito de 

imersão social reside entre tais concepções. O poder das grandes corporações econômicas não 

deve subjugar os interesses da sociedade nas suas mais diversas perspectivas sejam elas 

ambientais, culturais, sociais, ou seja, devem integrar as suas ações aos interesses mais 

amplos e não interesses particulares. As soluções subsocializada e sobressocializada para o 

problema da ordem convergem assim no fato de isolarem os atores do seu contexto social 

mais imediato. 

Powell (1987) desenvolve uma posição alternativa à de Williamson, primeiramente 

dando uma explicação distinta para o surgimento de redes e, indicando estas como novas 

formas, pautadas em características que não são da estrutura típica de mercado, nem de 

hierarquia. O autor ainda evidencia que mercados são, com frequência, organizados 

informalmente, e acordos contratuais comumente contêm propriedades hierárquicas e 

organizações formais têm se tornado muito mais complexas com a introdução de processos de 

mercado como centros de lucros e transferências de preço.  

De acordo com Powell (1987, p.67) "ao olhar a organização econômica como uma 

escolha entre mercados e relações contratuais de um lado e o planejamento consciente dentro 

de uma firma de outro, nós falhamos em ver a enorme variedade que formas de arranjos 

cooperativos podem assumir".  

Ressalta-se que na perspectiva de Hobbes a desordem é originada pelo fato das 

transações econômicas e sociais sem conflito dependerem da confiança e da ausência de má-

fé. Nesse sentido, há um reconhecimento de que “a atomização social constitui um pré-

requisito à lógica da competição perfeita (SMITH, [1776], 1979, p.232-233). 

Em alguma medida o meanstream da gestão sócio-ambiental tem uma clara 

influência da concepção sobressocializada, uma vez que há uma forte relação entre o 

comportamento da sociedade e o indivíduo e suas persepctivas de mercado, sendo portanto, 

um comportamento automático. O desenvolvimento sustentável busca uma reflexão crítica e 

não uma mecanicidade das ações em direção a um equilíbrio entre as forças sociais, 

econômicas, culturais. A perspectiva da sociologia econômica alinha-se a esta perspectiva na 

medida em que não está desprendida do imbricamento nas suas ações, portanto o modelo 

pautado apenas no cálculo utilitário e no êxito econômico. 

Para Granovetter (1985) a forma de tratamento dos modelos econômicos às relações 

sociais tem um efeito paradoxal na medida em que preserva o processo de decisão atomizado, 

mesmo quando se aceita que as decisões envolvem mais do que um indivíduo. O 

comportamento dos grupos, portanto, é isolado do contexto social. Os atores agem 

exclusivamente de acordo com os papéis prescritos, ou seja, uma visão atomizada e 

subsocializada. 

O argumento do imbricamento, ainda em Granovetter, destaca o papel das relações 

concretas e das estruturas (ou “redes”) dessas relações na origem da confiança e no 

desencorajamento da má-fé. 

Dollar e Kraay (2003) constataram em seus estudos que as nações constituídas por 

instituições mais qualificadas estabelecem maiores níveis de comercialização e tendem a 

crescer rapidamente. É função crítica das instituições, conforme DiMaggio e Powell (1983), 

reduzir consistentemente as incertezas oferecidas pelo meio ambiente ao providenciarem a 

legitimação de normas sociais racionais que validem ações empreendedoras tradutoras de um 

desenvolvimento econômico sustentável. 
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Para tanto, a confiabilidade e a cooperação entre os atores sociais e as instituições 

que validam a existência das respectivas sociedades são fundamentais, pois somente assim, 

conforme Granovetter (1985) se alcançará um desenvolvimento sustentável harmônico. Esta 

interação pacífica é imprescindível, pois, enquanto governos, sociedade e organizações sem 

fins lucrativos disputam seus papeis frente ao meio ambiente, entidades mistas têm surgido no 

intuito de alinhar elementos lucrativos em uma melhor eficiência no uso de recursos naturais 

por uma perspectiva não lucrativa de criação de valores sociais (AUSTIN; STEVENSON; 

WEI-SKILLERN, 2006).  

O que interessa em uma rede, segundo Burt, não é, exatamente, “a força do vínculo 

fraco as, sim, o buraco estrutural que este é capaz de atravessar” (2001, p. 29, tradução nossa) 

e o número de contatos não redundantes. Para Burt, o diferencial competitivo de um ator 

(empresa ou indivíduo), na concorrida arena do mercado, é dado, exclusivamente, por sua 

posição e localização em uma rede. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho buscou apresentar os principais pontos de convergência entre a 

gestão socioambiental e a proposta da sociologia econômica, enquanto resposta efetiva das 

ações empresariais e suas práticas administrativas. O referencial teórico apresentado traz um 

resgate analítico que insere as principais abordagens da nova sociologia econômica que lança 

luz ao meanstream das práticas de gestão empresarial, trazendo novas reflexões para o estudo 

das organizações, sobretudo das questões socioambientais que são centrais nas estratégias 

organizacionais. 

Ao trazermos à baila a gestão socioambiental na perspectiva da sociologia 

econômica, como nova abordagem paradigmática, está implícita a importância das relações 

pessoais concretas e das estruturas. Não obstante a essa constatação outras dimensões devem 

estar inseridas nessa estratégia, tais como: atomização, subsocialização, sobressocialiazação, 

transações econômicas, institucionalização e poder.  

As reflexões críticas podem ser objeto de uma reorientação da gestão socioambiental 

na medida em que ampliam as perspectivas estudadas e aplicadas. O grande desafio da gestão 

socioambiental concentra-se não só modelagem organizacional e da ideologia subjacente, mas 

da tomada de consciência crítica do modelo de dominação que impõe as organizações e a 

sociedade às demandas de mercado como regentes desse processo. 

O presente estudo teórico propiciou reflexões propositivas e uma discussão 

construtiva acerca da sociologia econômica na teoria e prática da gestão socioambiental, como 

caráter atomizado incorporando o paradigma do imbricamento valor social como elemento 

vital para a construção de uma sociedade mais justa.  

A articulação entre a sociologia ambiental e a gestão socioambiental apresentou-se 

factível e viável na medida em que há uma perspectiva de resignificação da gestão 

socioambiental frente aos paradigmas do meanstream com fortes heranças instrumentais. 

Portanto, a sociologia econômica demonstra-se uma abordagem bastante interessante para 

uma visão mais integradora para as organizações. 

Ao contrário de fazermos uma análise pessimista acerca dos paradigmas que 

permeiam e espraia-se pelas organizações, o referido trabalho abrem-se novos matizes e 

espectros de perspectivas no sentido de identificar as ideologias dominantes e seu 

instrumental, embora como apresentado, muitas vezes, disfarçadas e implícitas das formas 

mais variadas possíveis. O diálogo que a sociologia econômica pode estabelecer com o 

meanstream da gestão socioambiental proporciona uma ampliação de muitas possibilidades 

de preservação do ambiente, consumo consciente e competitividade econômica sem, 

entretanto, serem excludentes entre si.  



17 
 

Percebe-se que poucas são as empresas que efetivamente adotam uma gestão 

socioambiental de forma efetiva e responsável, com desequilíbrio das dimensões sociais, 

ambientais e econômicas e muitas delas premidas pelas pressões do mercado. 

Portanto, o artigo apresenta e argumenta acerca das várias possibilidades de inserção 

dos postulados econômicos e de forma de transação econômica como essencial na 

consolidação e ampliação da gestão socioambiental em suas várias dimensões.  

O reconhecimento da dimensão social da economia, como demonstra a economia e o 

social de forma integrada pressupõe um funcionamento democrático. Com efeito, o social e o 

sustentável são multidimensionais e adquirem plenamente sentido à longo prazo por meio de 

diversas gerações, de maneira que sua construção social complexa e difícil é suscetível a 

variar consideravelmente no tempo. 

  

DIALOGUE WITH ECONOMIC SOCIOLOGY THE NEW PARADIGM OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

ABSTRACT  

 

In recent years, there has been that companies have been under pressure to rethink their socio-

environmental management practices to improve production and process optimization, as the 

conscious use of natural resources and energy and therefore minimize the impacts of their 

externalities in relation to the environment. This study aims to examine the socio-

environmental management from the perspective of elements of economic sociology in order 

to understand to what extent their theoretical constructs can contribute to the improvement of 

current practices of socio-environmental management in organizations. The paper presents 

discussions about the interweaving of social relations, and subsocializadas oversocialized 

conceptions and economic rationality that can contribute quite significantly to socio-

environmental management. 

 

Keywords: Economic sociology. Sustainable development. 
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REFLEXOS DA URBANIZAÇÃO NO OESTE DA CIDADE DE ARACAJU E 

APORTE AMBIENTAL SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Lílian de Lins Wanderley
2
 

Antonio Jeovah de Andrade Meireles3 
 

RESUMO 

Esse artigo analisa a urbanização do Bairro Jabotiana e os reflexos sobre o rio Poxim e sua 

rede de hidrográfica e de drenagem, entre 1979 e 2012, através de documentos cartográficos, 

imagens de satélite e pesquisa de campo. A evolução urbana foi precedida pela extração 

mineral, com degradação da paisagem e do relevo e formação de grandes charcos, cujas águas 

foram descartadas, em parte, através de canais artificiais. A urbanização, iniciada pela 

construção do campus universitário em terras do município de São Cristóvão, expandiu o 

loteamento de terras agrícolas e consolidou a Macrozona Urbana 2-Grande Rosa Elze, 

próxima do Bairro Jabotiana, que juntas partilham o mesmo espaço urbano. Situado na parte 

oeste da cidade de Aracaju, o Bairro Jabotiana incorporou as terras a oeste da Avenida 

Tancredo Neves e recebe as águas da drenagem pluvial canalizada dos bairros a leste desta 

avenida, que desaguam diretamente nos afluentes do rio Poxim ou através de canais artificiais, 

o mesmo acontecendo com a drenagem pluvial dos prédios comerciais e residenciais do 

próprio Bairro. As formas do relevo e toda a rede natural e artificial de drenagem sofreu os 

impactos da urbanização, apresentando-se impactada e com novo arranjo espacial que se 

reconfigura por força da construção de novos edifícios e novas ruas de acesso. Esse estudo 

poderá ser um marco temporal e de conhecimento para o acompanhamento da urbanização do 

Bairro Jabotiana e das transformações ambientais atuais e emergentes. 

 

Palavras – chave: Jabotiana. Urbanização. Recursos hídricos. Aracaju. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O crescimento das cidades brasileiras tem se refletido na qualidade de vida da 

população em termos de drenagem e degradação dos recursos hídricos, gerando assoreamento, 

inundações e contaminação dos cursos d´água pela mistura de águas pluviais com águas de 

esgotos. Atribui-se a equívocos do planejamento urbano a existência desse quadro ambiental, 

no qual a expansão da malha urbana vem ocorrendo sobre áreas desprovidas de infraestrutura 

e onde a construção civil, respaldada pela pressão da demanda por moradia, pela 

disponibilidade de financiamento público para habitação e pelo beneplácito do sistema de 

licenciamento, se realiza sem as condições básicas adequadas. 

Segundo o Plano Diretor de Drenagem Urbana (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PORTO ALEGRE; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2005), os 

projetos de drenagem urbana têm como filosofia escoar a água precipitada o mais rapidamente 

possível para jusante, o que aumenta em várias ordens de magnitude a vazão máxima, a 

frequência e o nível de inundação. Tais variáveis incorrem em riscos para a cidade, uma vez 

que “[as] áreas ribeirinhas, que o rio utiliza durante os períodos chuvosos como zona de 

passagem da inundação, têm sido ocupadas pela população com construções e aterros, 
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reduzindo a capacidade de escoamento. A ocupação destas áreas de risco resulta em prejuízos 

evidentes quando o rio inunda seu leito maior” (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 

ALEGRE; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2005, p.1).  

No Bairro Jabotiana, inserido na bacia urbana do rio Poxim, a urbanização dos 

últimos anos ocorreu sobre vazios urbanos sem a necessária infraestrutura, em ritmo bastante 

acelerado e valendo-se da antiga rede de canais abertos para descarte das águas residuárias da 

mineração de areia e cascalho, acrescida de novos canais abertos para escoamento das áreas 

impermeabilizadas na construção de edifícios residenciais. Esse é um quadro recorrente nas 

cidades brasileiras, em que a incorporação de vazios urbanos e áreas rurais pela urbanização 

tem nos recursos hídricos um dos seus alvos mais imediatos. Para Souza (2012, p.1), 

destacam-se três impactos diretos sobre os recursos hídricos:  

 
a) as derivações de água, quando ainda não deterioradas, e a devolução via o 

esgotamento sanitário sem o adequado tratamento, promovendo toda a sorte 

de contaminação, com consequências desastrosas; b) as impermeabilizações 

da superfície natural, alterando o regime hidrológico do segmento da bacia 

compreendido entre o ponto mais a montante e o ponto mais a jusante da 

aglomeração urbana com relação ao curso d’água; e c) as retificações, os 

alargamentos e os desvios do leito do rio, em caráter permanente, em vários 

casos, alterando fortemente o regime hidrológico e desprotegendo, em 

alguns casos, as margens, contra o risco de inundações.  

 

Uma vez que a urbanização do Bairro Jabotiana está associada ao mesmo processo 

da Zona Urbana 2- Grande Roza Elze, do Município de São Cristóvão, vizinho do Bairro 

Jabotiana, também situada na margem do Rio Poxim, e considerando a prioridade de descarte 

do escoamento pluvial para a área a jusante, como é próprio da política de drenagem urbana e 

da ausência frequente de controle da ocupação das áreas ribeirinhas, este espaço acha-se 

sujeito a impactos correlatos e significativos. Aplicando-se ao caso o que consta no Plano 

Diretor de Drenagem Urbana (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 

ALEGRE;UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2005, p.5), verifica-se 

o  aumento das vazões máximas, devido à ampliação da capacidade de escoamento de 

condutos e canais, a fim de comportar os acréscimos de vazão gerados pela 

impermeabilização das superfícies e  o aumento  da produção de sedimentos devido à 

desproteção das superfícies e à produção de resíduos sólidos (lixo); acrescenta-se também os  

danos materiais e humanos para a população que ocupa as áreas ribeirinhas sujeitas às 

inundações, variáveis que incidem  sobre a área de estudo, acompanhadas do  assoreamento 

do rio Poxim, principal causa de alagamentos e inundações. 

 
1.1 Objetivos e Procedimentos Metodológicos 

 

Esse artigo pretende mostrar as transformações do Bairro Jabotiana através de 

documentos cartográficos datados de 1979, 2004 e 2012, que retratam a passagem de uma 

zona rural para um bairro da cidade de Aracaju, e os reflexos da urbanização sobre o relevo, 

as superfícies naturais e os elementos da rede de drenagem natural e artificial. O estudo teve 

cunho comparativo (1979-2004-2010) das diversas fases evolutivas da área, que de rural em 

1979 evoluiu para um urbano em franco processo de ocupação, com reflexos sobre o rio 

Poxim e sua rede de afluentes. 

Para restituição do estado anterior à urbanização foi feita a compilação e 

digitalização dos elementos naturais e espaciais presentes na área em 1979, conforme se vê na 

rtofotocarta Folha 79-70-16 (SERGIPE.SECRETARIA DO PLANEJAMENTO;AEROFOTO 
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CRUZEIRO, 1979), época em que  o Bairro Jabotiana  era zona rural de Aracaju e ainda 

possuía um estoque de recursos naturais conservados,  mas já afetados pela extração mineral 

de areia e cascalho, que  produziu charcos nas crateras mais profundas e abriu canais para 

evacuação da água na direção do Poxim. No final da década de setenta começou a construção 

da cidade universitária e o parcelamento de glebas de terras de  várias propriedades agrícolas 

em loteamentos urbanos, entre eles o  Loteamento Rosa Elze. Além das poucas atividades de 

criação animal e cultivo de coco e frutíferas os moradores ou proprietários extraíam areia dos 

Terraços Marinhos e cascalho e barro dos morros do Relevo Colinoso do Barreiras,  

promoveram  o arrasamento do relevo e a formação de crateras que resultaram em grandes 

charcos, cuja maioria  ainda hoje permanece. O descarte das águas acumuladas nas crateras, 

necessários à continuação da atividade levou à abertura das primeiras valas e canais, como 

mostra a Figura 1, que formaram junto com o Poxim e seus afluentes a rede de drenagem 

desse espaço de interseção Aracaju-São Cristóvão. 

 
Figura 1- Rede hidrográfica em 1979. Rio Poxim, o Riacho Principal e o Riacho Secundário em 

linha cheia azul claro. Trecho perene do segmento natural de drenagem capturado pelo riacho 

do Largo da Aparecida  e o trecho sem fluxo em linha pontilhada azul clara. Valas e canais 

artificiais escavados pela mineração em linha azul escuro pontilhada. Em vermelho, a Avenida 

Tancredo Neves e estradas de serviço do areial e de acesso ao Largo da Aparecida. Círculo 

verde contorna o centro do Bairro Jabotiana.  

 

Fonte: Sergipe. Secretaria do Planejamento; Aerofoto Cruzeiro, 1979). Desenho: WANDERLEY, 

2011. 

 

Nesse estudo recorreu-se ainda a ortofotocartas mais recentes (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ARACAJU, 2004) e a imagens de satélites (MAP LINK/TELE ATLAS, 

2010).     
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O trabalho de campo consistiu de observações locais e caminhamentos com GPS,  

seguindo o traçado  dos canais e riachos, de visitas aos estabelecimentos comerciais instalados 

na margem oeste da Av. Tancredo Neves  e de informações obtidas de  ocupantes mais 

antigos. 

 

1.2 Contexto Geral da Área de Estudo 

 

O Bairro Jabotiana se estende da Av. Tancredo Neves, antiga Av. 31 de Março ou 

Av. Contorno (limite leste), para oeste até a linha que  limita  Aracaju com o município de 

São Cristóvão, tendo entre ambas o canal fluvial do rio Poxim (Figura 2).  

 

Figura 2. Bairro Jabotiana, limitado a leste pela Av. Trancredo Neves e ao norte pela Av. 

Marechal Rondon. No limite oeste, a Zona Urbana 2- Grande Rosa Elze, pertencente ao 

município de São Cristóvão. Destaque para o rio Poxim, principal coletor da drenagem de 

ambos os setores urbanos. 

 

Fonte: Sergipe. Secretaria de Estado do Planejamento, 2004.  Desenho: WANDERLEY, 2011. 

 

A leste da Av. Tancredo Neves e, portanto, fora do Bairro Jabotiana, estão situados 

bairros Ponto Novo e América, em franco adensamento há mais de 20 anos e emissores de 

águas pluviais para os terrenos do Jabotiana, através de galerias e tubulações que mergulham 

por baixo da pista da Av. Tancredo Neves até alcançar o canal fluvial do Poxim.  

A urbanização se iniciou pela  invasão do Largo da Aparecida, no sul da Jabotiana, 

sendo o CENAM, no norte do Bairro,  o único prédio existente na margem da Av. Tancredo 

Neves, antes  denominada de Av. 31 de Março, e até o ano 2000 o Bairro possuía vazios 

urbanos e áreas ainda ruralizadas que após 2005 passaram a ser celeremente ocupadas, 

constituindo o vetor de crescimento para oeste da cidade de Aracaju. A mineração foi 

primeiro fator de descaracterização da paisagem pelo desmonte dos Terraços Marinhos 

Pleistocênicos e do Relevo Colinoso do Barreiras, e pelo assoreamento do canal fluvial do 

Poxim, com reflexos sobre a sua planície. Sendo o coletor  principal das águas superficiais e 

do lençol freático desse espaço, o rio Poxim  atraiu  as soluções particulares para descarte das 

águas da mineração, da drenagem pluvial e dos  esgotos  urbanos, soluções estas que  

modificaram, em grande medida,  o  arranjo  hídrico natural da área. Por conta disso, os canais 
artificiais, riachos e linhas naturais de drenagem aparentemente se misturam e se confundem, 

embora se possam distinguir corpos hídricos de maior competência. 
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2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

Os atributos físicos da área de estudo interagem no sistema de drenagem em sua 

condição natural ou modificados por intervenções antrópicas, no processo de urbanização do 

Bairro; este pertence em sua quase totalidade ao Quaternário costeiro de Sergipe e está 

situado na extremidade oeste da bacia costeira, razão pela qual uma proporção de terras é do 

Terciário, representada pela unidade geomorfológica aqui denominada Relevo Colinoso do 

Barreiras, que alcança 60m de altitude na área de estudo. 

Duas unidades do Relevo Colinoso do Barreiras acham-se presentes, de composição 

argilosa ou argilo-arenosa e cascalho, sendo uma delas o conhecido Morro da Jabotiana, no 

sul do Bairro, que na ortofotocarta de 1979 aparece vegetado e plantado com coqueiros e já    

com algumas encostas rebaixadas pela extração de material de aterro. Outra unidade desse 

Relevo se localiza na Av. Marechal Rondon, limite norte da Jabotiana. Ambos se acham 

fragmentados em morros residuais, que nos últimos 10 anos tem sido desmontados e 

terraplenados para construção de edifícios residenciais, mostrados nas figuras 3, 4 e 5. 
 

Figura 3 - Destaque para um fragmento do Morro da Jabotiana, cercado de prédios (2011). Encosta 

seccionada de outro morro remanescente. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

Figura 4- Prédios construídos após desmontes de morros. Avanço da urbanização sobre morros. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

Figura 5- Residencial Vila Vitória, construído na margem da Avenida Marechal Rondon, 

sobre antigo Relevo Colinoso do Barreiras. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2011 

 

Os Terraços Marinhos, outra unidade de relevo da Jabotiana, apresenta-se plano e 
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semiplano, com 2,5 a 8,0m de altitude, composto por materiais arenosos ou silto-arenosos, e 

originado no Período Pleistoceno da Era Quaternária, topograficamente deprimido em relação 

ao Relevo Colinoso do Barreiras mas ressaltado 4-8m em relação à Planície Flúvio-Lagunar 

do Poxim.  

Posicionado a oeste da Av. Tancredo Neves, o Bairro Jabotiana tem grande parte da 

sua superfície assentada sobre o Terraço Marinho B1, que funciona como espaço receptor do 

escoamento leste-oeste da drenagem das terras do Terraço Marinho B2, onde está assentado o 

Conjunto Castelo Branco. Topograficamente mais alto do que o Terraço Marinho B1, aquele 

se constitui área dispersora  de drenagem para esse Terraço (Figura 6). 

 

Figura 6 - Interação entre o Bairro Jabotiana (Terraço Marinho B1) e o Bairro América 

(Terraço Marinho B2): área receptora e área dispersora de drenagem. 

 

Fonte: Foto cedida pela Construtora Nassal, 2011 

 

A ocupação dos Terraços Marinhos do Bairro Jabotiana começou com a  Invasão do 

Largo da Aparecida  e com a  construção dos conjuntos Sol Nascente e Santa Lúcia e (Figura 

7). Na margem da Av. Tancredo Neves se instalaram armazéns, galpões para pequenas 

unidades industriais, oficinas e prédios públicos, destacando-se o CENAM, SENAT e 

FUNASA (Figura 8). Nos últimos quinze anos, revendedoras de veículos, sede de 

construtoras e da Faculdade Pio X consolidaram a urbanização que incorporou os terrenos a 

leste da Av. Tancredo Neves e sobre Terraços Marinhos, avançando  em direção à calha do 

rio Poxim (Figura 9, 10 e 11). 

 

Figura 7 - Margem da Av. Tancredo Neves: rua principal da invasão do Largo da Aparecida e 

novos prédios residenciais ao norte. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011 
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Figura 8 - Av. Tancredo Neves: padrão de ocupação dos anos noventa. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011 

 

 

Figura 9- Bairro Jabotiana: a oeste da Avenida Tancredo Neves. À direita, o SEST- SENAT e a 

Faculdade Pio X. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011 

 

Figura 10 - Expansão urbana sobre terrenos dos Terraços Marinhos na margem da Av. 

Tancredo Neves 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011 

 
Figura 11- Terraço Marinho B1, terraplenado pra construção de prédios residenciais. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2012 

 

A unidade geológica-geomorfológica Planície Flúvio - Lagunar do Poxim situa-se 

entre a margem esquerda desse rio e os terrenos do Terraço Marinho B1, altitude inferior a 

2,5m e  solos areno-argilosos de várzea, com vegetação antropizada onde são frequentes  

amendoeiras, mamonas, árvores ornamentais e outras que avançam  dos  Terraços Marinhos 

para essa planície, formando um bosque que chega próximo da margem do Poxim. Esta 

Planície é o destino final da drenagem e dos canais fluviais que cortam o Bairro Jabotiana, 

hoje bem adensados por conta das soluções implementadas para o escoamento na direção 

dessa Planície, onde flui o Poxim e seus canais afluentes (Figura 12). A penetração das águas 
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de marés no canal fluvial acontece a 500-600m a jusante da ponte sobre o Poxim, na Av. 

Marechal Rondon, e a Planície Flúvio-Lagunar, que contorna o seu curso, passa a se constituir 

uma Planície Flúvio-Marinha, com margens habitadas e manguezais  em ambas as margens. 

 

3  REFLEXOS DA URBANIZAÇÃO SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS  

 

A fotointerpretação das imagens no sequenciado período 1979-2004-2010 permitiu a 

análise dos elementos naturais e artificiais da drenagem, sob os efeitos da urbanização. 

Reflexos como retificação dos canais naturais, desvio do leito de rios e riachos, abertura de 

valas e canais, aumento da produção de sedimentos devido à exposição das superfícies e à 

produção de resíduos sólidos, acompanhadas do assoreamento do rio Poxim, são fatores de 

alagamentos e inundações. 
 

Figura 12- Canal artificial da drenagem procedente do Conj. Castelo Branco, no Bairro América, para 

a Planície do Poxim, atravessando a malha urbana consolidada da Jabotiana. 

 
 

Fonte: Foto cedida pela Construtora Nassal, 2011 

 

Segundo Wanderley; Mendonça Filho e Magalhães (2011), o canal fluvial do rio 

Poxim, no trecho situado na Jabotiana e com características pré-estuarinas, apresenta traçado 

retilinizado por antigas retificações, profundidades de 1,10m a 1,50m que se reduzem para 

0,80 e 0,20m, sendo muito frequentes as de 0,20m, 0,40m e 0,50m. Estas somente se elevam 

após um maior aporte de águas de marés, já fora do Bairro. Bancos de areia e cascalho e 

sólidos em suspensão, nesse trecho, indicam a contribuição de sedimentos argilosos, vindos 

de morros marginais (Figura 13). Quanto à largura do Poxim, seções transversais mostram  

variações entre 10m e 20m,  no trecho do Bairro Jabotiana, ampliando-se após o limite com o 

Bairro Inácio Barbosa, onde se verifica ampla penetração das águas de marés a partir desse 

ponto, chegando a cerca de 100m nas proximidades da foz, na Av. Beira Mar, e à  

profundidade  de 2,5 metros em quase toda a extensão do perfil do talvegue, não necessitando 

de intervenções para aumento da calha e da capacidade receptora de efluentes 

(WANDERLEY; MENDONÇA FILHO; MAGALHÃES (2011). Ainda segundo esses 

autores, a associação da largura do rio com a baixa profundidade indica a vulnerabilidade do 

manancial com relação a recebimento de descargas líquidas no trecho fluvial da Jabotiana, 

incompatível com a capacidade de contenção da calha fluvial, com risco de extravasamento 

nas margens. 
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Figura 13 - Bancos de areia e cascalho e sólidos em suspensão indicam o grau de assoreamento e a 

contribuição de sedimentos argilosos de morros marginais. 

 

Fonte: Wanderley; Mendonça Filho e Magalhães (2011). 

A ampliação das áreas construídas do Bairro e o consequente aumento das vazões, 

devido à ampliação do escoamento por condutos e canais, agravaram os riscos de 

alagamentos. Uma vez associados à ocupação ribeirinha e à má disposição do lixo (Figura 

14), e à produção de sedimentos trazidos de margens e encostas, elevaram a frequência de 

inundações do rio Poxim, com cheias que extravasam da planície flúvio-lagunar/flúvio-

marinha para os logradouros mais vulneráveis dos conjuntos residenciais Sol Nascente, JK e 

Santa Lúcia. 

 

Figura 14 - Fatores de riscos: acumulação de lixo e ocupação das margens do Poxim. 

 

Fonte: Wanderley; Mendonça Filho & Magalhães (2011). 

 

4 CONFIGURAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFICA 

 

A configuração da rede de drenagem natural e construída é fruto das intervenções dos   

setores públicos e privados com interesses na exploração mineral e na incorporação do espaço 

rural nos últimos trinta e cinco anos. Deve-se ao setor público, nos anos setenta, o canal 

aberto para descarte das águas coletadas do Conjunto Castelo Branco, construído no Bairro 

América, que alcançaram os terrenos a oeste da Av. Tancredo Neves por by pass sob a pista, 

desaguando na Planície do Poxim, e as galerias e tubulações para despejos nos terrenos 

inclinados para a planície (Figuras 15 e 16). 
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Figura 15 – Canal artificial de drenagem do Conj. Castelo Branco para a Jabotiana 

 

Fonte: Pesquisa  de campo, 2011 

Figura 16- Galerias e tubulações para descarte no Poxim. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011 

Quanto à  rede natural do Bairro Jabotiana  esta  é liderada pelo rio Poxim, demarcada desde a 

ponte da Av. Marechal Rondon, no Bairro Capuxo, até  o Largo da Aparecida, sendo o  

principal  coletor dos fluxos superficiais e sub-superficiais, auxiliado por três tributários de 

maior  destaque: 

 

a) Riacho Principal - afluente principal do Poxim, nasce na Travessa Alípio Soares, Bairro 

América, e passa sob a pista  da Av. Tancredo Neves, após receber as águas pluviais e os 

esgotos  da sede da Petrobrás e de outros estabelecimentos, inclusive da Faculdade Pio X 

(Figura17). 

 b) Riacho Secundário - origina-se na Planície Flúvio-Lagunar do Poxim, após o leito da 

Av.Marechal Rondon, no Bairro Capucho, e corre marginando o muro do  Condomínio Vila 

Vitória, na  margem da Av. Marechal Rondon,  desaguando no Riacho Principal (Figura 15).  

c) Linha Natural de Drenagem - paralela  à Av. Tancredo Neves e com deflexão para o 

Largo da Aparecida  tem seu corpo hídrico capturado, segundo  um modelo típico de captura 

fluvial. 

d) Riacho Capturador- mostrado na Figura 15, esse curso d’água corre perpendicular à 

Av.Tancredo Neves, indo desaguar na Planície Flúvio-Lagunar do Poxim, após atravessar  o 

Largo da Aparecida. Atua no fenômeno de captura fluvial, uma vez que, situado em nível 

topográfico inferior, conduz para si o fluxo da Linha Natural de Drenagem, através de 

cotovelo de captura, de acordo com os conceitos de Christofoletti (1975, 1977); Lisbôa, N. A. 

& Castro, J. H. W. (1998); Oliveira, D. de (2007, 2010); Oliveira, D. de & Queiroz Neto, J. P. 

(2007).  

e) Riachos menores- antes de desaguar no Poxim o Riacho Principal recebe mais dois 
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pequenos tributários, um pela margem esquerda e outro pela direita, originados nos níveis 

ressaltados da Planície. Embora visíveis  na ortofotocarta de 1979 não são visíveis na 

ortofocarta de 2004, devido à cobertura vegetal desenvolvida  nos últimos trinta anos, 

dificultando sua restituição gráfica.  

A Figura 17 expõe a relação entre a urbanização e o comportamento da rede de drenagem do 

Bairro Jabotiana, através do arranjo dos segmentos, sejam naturais ou construídos, articulados 

com a malha urbana consolidada e as superfícies impermeabilizadas, e alimentados pela 

infiltração daquelas   vegetadas e naturais. 
 

Figura 17 – Rio Poxim e afluentes: configuração da rede hidrográfica e urbanização do Bairro 

Jabotiana. 

 

Fonte: Map Link, 2010. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Segundo o Relatório do Diagnóstico Qualitativo elaborado pelo Grupo Técnico GIAU-  

Gestão Integrada das Águas Urbanas em Aracaju-SE/Brasil (SERGIPE, 2010), a implantação  

da cidade de Aracaju se deu  das partes mais elevadas, de forma dispersa e desordenada, e 

pelos aterros descontínuos e desordenados  de áreas alagadiças mais baixas. Os serviços de 

infraestrutura não acompanharam o crescimento da cidade e só recentemente a 

macrodrenagem de Aracaju vem  sendo levantada e conhecida, estimando-se a existência de 

70  canais que deságuam nos diversos corpos hídricos da região de Aracaju, como os rios 

Poxim, Sergipe, Santa Maria e rio do Sal, além do oceano, lagoas e mangues. Foram mapeado 

64 pontos de alagamento durante o inverno, nenhum deles, porém,  dentro da Jabotiana.  

O aporte de investimentos privados mostra que esta área detém grande importância 

para a expansão imobiliária da cidade. Apesar disso, informações levantadas nessa pesquisa 
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concluíram  pelo  desconhecimento do poder público municipal sobre a dinâmica da expansão 

urbana em uma área carente de infraestrutura de drenagem. O vetor da ocupação norte -sul da 

Jabotiana, dominado por prédios comerciais a partir  da Faculdade Pio X, acontece agora com  

significativo número de condomínios residenciais já habitados,  entre estes o Privillege 

Residence, Condomínio Serigy, Nature Ville, Porto Alvorada, Laguna Mar, Bossa Nova e Las 

Veredas, os  avançados para o Largo da Aparecida como Vila Verde e  Reserva das Flores, e 

sobre  terreno onde antes era o Morro da Jabotiana, como  os condomínios Canto Belo, 

Parque das Serras e  Vivendas do Bosque. Por esses fatores, requer-se um conhecimento 

profundo das condições ambientais locais pelo poder público que demanda tempo, custos e 

outros requisitos. Nesse âmbito se insere o entendimento sobre o crescimento de matas 

ciliares de espécies exóticas e o dos manguezais antes inexistentes ou incipientes, e que se 

desenvolveram pela fertilização trazida pelas águas da drenagem pluvial  e dos esgotos 

domésticos a elas misturados.  

Esse estudo poderá ser um marco temporal e de conhecimento para o  

acompanhamento da urbanização do Bairro Jabotiana e das transformações ambientais atuais 

e emergentes.  

 

REFLECTIONS OF THE URBANIZATION IN THE WEST OF THE CITY OF ARACAJU 

AND IMPACTS ON WATER RESOURCES 

ABSTRACT 

This article analyzes the urbanization of the Neighborhood Jabotiana and the reflections on the  

Poxim river and its network of watershed and drainage between 1979 and 2012, through 

cartographic documents, satellite images and field research. The urban evolution was preceded by 

the mineral extraction, with degradation of the landscape and the topography and formation of 

large ponds, whose waters were discarded, in part, through artificial channels. Urbanization, 

initiated by the construction of the University campus in lands of the municipality of São 

Cristóvão, expanded the allotment of farmland and consolidated Urban Macro-Zone 2-Big Rosa 

Elze, near the Neighborhood Jabotiana, which together share the same urban space. Situated in the 

western part of the city of Aracaju, the Neighborhood Jabotiana incorporated the lands West of 

Avenida Tancredo Neves and receives the waters of the rainwater drainage pipes of the 

neighborhoods East of this Avenue, which flow directly into the tributaries of the  Poxim river or 

through artificial channels, the same happening with the rainwater drainage of commercial and 

residential buildings in the Neighbourhood. The forms of relief and all natural and artificial 

drainage network suffered the impacts of urbanization, presenting itself impacted and with new 

spatial arrangement which reconfigures under the construction of new buildings and new access 

streets. This study may be a timeframe and knowledge to the accompaniment of the urbanization of 

Neighborhood  Jabotiana and current and emerging environmental transformations. 

 

Keywords: Jabotiana. Urbanization. Water resources. Aracaju. 
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COMUNIDADES TRADICIONAIS: EVOLUÇÃO SOCIOAMBIENTAL, 

CONCEITOS E GESTÃO TERRITORIAL 
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RESUMO 
 

O presente paper aborda a proteção constitucional e infraconstitucional da posse e da 

propriedade do território nas diversas comunidades tradicionais, discorrendo desde o início da 

colonização do país aos primeiros passos do socioambientalismo. Procura-se conceituar e 

caracterizar as comunidades tradicionais, no intuito de diferenciá-las dos demais povos. 

Enfatizam-se brevemente a importância de suas culturas, seus modos de vida e manejos dos 

solos na preservação da biodiversidade. 

 

Palavras-chave: Socioambientalismo. Comunidades tradicionais. Indigenato. Posse. 

Propriedade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Diante da diminuição da visibilidade das comunidades tradicionais no cenário atual, 

principalmente da sua importância frente à sustentabilidade social e ambiental, torna-se 

imprescindível a proteção legal à posse e a propriedade dos territórios dessas populações. 

Proteger a terra em que trabalham de forma subsistente, significa não só garantir o 

alimento, mas também manter os costumes, as tradições, os ritos e os símbolos dos povos 

formadores da história brasileira, além da biodiversidade e da sociodiversidade, promovendo 

uma vida digna aos integrantes destas minorias. 

Neste sentido, o presente trabalho busca conceituar e caracterizar as comunidades 

tradicionais, no intuito de diferenciá-las dos demais povos. A identidade de suas culturas, 

massacradas no período colonizador, hoje ganha relevância em nível mundial. 

Desta forma, a preocupação social e ambiental tem adentrado as legislações, ganhando 

cada vez mais espaço e proteção legal. Assim, demonstra-se as diversas legislações protetivas 

da posse e da propriedade dessas populações, bem como seu modo de manejo, consideradas 

de baixo impacto ambiental e com respeito aos ciclos naturais, como forma de garantir a 

sustentabilidade. 
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2  BREVES CONSIDERAÇÕES DA COLONIZAÇÃO BRASILEIRA E EVOLUÇÃO 

HISTÓRICA DO SOCIOAMBIENTALISMO 
 

Num primeiro momento histórico ligado ao colonialismo, durante a conquista do novo 

continente pelos colonizadores europeus, encontramos os povos americanos sendo dominados 

por meio da destribalização, da desculturação, da escravidão e das chamadas guerras justas. 

Neste período, os nativos são obrigados a absorver em grande parte a cultura dos 

colonizadores, perdendo elementos de sua identidade, tanto na sua forma de trabalho, nas 

vestimentas, na culinária e igualmente nos seus cultos religiosos, por meio da catequização 

implementada pelos jesuítas como ocorreu nos sete povos das missões, passando a fazer parte 

da nova identidade local missigenada. 

Na formação histórica do Estado brasileiro, bem como nos demais Estados da América 

espanhola, temos que, embora o movimento de conquista fosse claro, os regramentos 

jurídicos e éticos reconheciam os direitos dos povos americanos, como podemos visualizar 

nos documentos da igreja católica, que estabeleciam os seguintes conceitos morais: 
 

determinamos e declaramos que os ditos índios e todas as demais gentes que 

daqui em diante vierem à noticia dos cristãos, ainda que estejam fora da Fé 

de Cristo, não estão privados, nem devem sê-lo, de sua liberdade, nem do 

domínio de seus bens, e não devem ser reduzidos à servidão; declarando que 

os ditos índios e as demais gentes hão de ser atraídas e convidadas à dita Fé 

de Cristo, com a pregação da Palavra divina e com o exemplo de boa vida 

(BULA PAPAL VERITAS IPSA, de 1537) 

 

É facilmente visualizado que por meio desta Bula de Paulo III, se estabelece uma 

questão crucial referente a moral cristã e o relacionamento com os índios, pois fixa “de forma 

definitiva sua dignidade inviolável e serviu como um argumento a mais para deslegitimar a 

conquista” (RUIZ, 2007, p. 60). No mesmo sentido encontramos os ensinamentos do Padre 

Bartolomeu de Las Casas, um dos fundadores das leis que estabeleciam a extinção da 

escravidão indígena, principalmente por sua produção literária, tendo como destaque a obra 

Brevísima relação da destruição das índias, escrita em 1542 (LAROUSSE, 1999, p. 3509).  

Como contraponto dentro do pensamento cristão, no desenvolvimento do debate sobre 

a colonização das novas terras, encontramos Ginés de Sepúlveda, que segundo lição de Castor 

Bartolomé Ruiz (2007, p.61): 

 
[...] considera que a cultura inferior dos povos indígenas é um indício 

evidente de que ‘seus príncipes carecem de potestade e de autoridade 

legítima’. Afirma que o grau de incultura dos nativos americanos torna-os 

incapacitados para se reger por si mesmos, isto é, para exercer a soberania e 

administrar seus estados. Por este motivo, deveriam ser submetidos por 

outros povos de um nível cultural superior. 
 

Os pensamentos de Ginés de Sepúlveda favoráveis a guerras justas, são visíveis, 

apoiados no pensamento de Santo Agostinho, por serem “isentas de impiedade e de 

iniqüidade” (1996, p. 409); assim, justificava estas demandas frente aos selvagens 

americanos, com finalidade de catequizá-los, na tentativa de suprimir os seus pretensos vícios 

e pecados. Esta doutrina estabelecia restrições à guerra, pois haveria necessidade de ser 

declarada por um príncipe, ter a demanda motivo nobre ou reto e não ter finalidade de ganhos 

materiais. 

Quando Césare Cantu faz referência à “escravidão indiana”, menciona importante 

passagem, onde refere que “Isabel, declarou que os índios eram naturalmente livres, e que, 

portanto, não os podiam obrigar à servidão sem motivo fundado” (CANTU, 1957, p. 455), ao 
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fazer referência das reclamações dos missionários ao governo espanhol sobre a servidão 

imposta aos povos indígenas do continente americano. Mas o certo é que “os missionários 

tiveram um papel importante na desculturação dos índios, desorganizando sua vida social, 

econômica e religiosa”. (BENATTI, 2008, p. 99). 

Apesar dos fatos históricos em seu favor, embora em menor escala, o índio continuou 

a ser dominado econômica, política e militarmente, e nesta perspectiva, Louis Forline e Jorge 

Pozzobon, referem que nesse processo: “muitas sociedades foram dizimadas e 

desestruturadas, enquanto boa parte foi absorvida pela sociedade nacional no processo de 

‘caboclização’” (FORLINE, 2008, p.31). 

A defesa da liberdade dos índios fez com que os colonizadores procurassem outros 

braços para conquistar o imenso território americano, e neste ponto começa a histórica luta 

contra a escravidão e submissão dos negros ao conquistador branco. Vários sucumbiram, mas 

a luta pela liberdade fez grandes heróis e moldou a formação do homem brasileiro por meio 

da miscigenação. 

Esse processo de ocupação de um novo território, com suas características ambientais 

diferenciadas em relação ao local de origem, só pode ocorrer por meio de dois processos, “a 

primeira é tentando adaptar o seu conhecimento à nova realidade, e a segunda é aprendendo 

com a população existente no local [...] difusão cultural” (BENATTI, 2008, p. 108). Neste 

caso o procedimento de difusão cultural é o principal mecanismo formador das comunidades 

tradicionais.  

Mas o que podemos extrair desta parte histórica da ocupação do continente é colocado 

de forma brilhante por Sparemberger e Kretzmann (2008, p. 95) quando se referem ao 

multiculturalismo, da seguinte forma: 
 

É necessário que se reconheça a plurietnicidade e a pluriculturalidade que 

está presente na formação da maioria dos Estados, o que vem justificar a 

afirmação de que os Estados não possuem uma composição homogênea e, 

com isso, o reconhecimento e a tutela de todos os grupos presentes em sua 

formação é imprescindível para que a dignidade humana seja realmente 

protegida e respeitada. 

 

Diante das atrocidades cometidas no passado em virtude da colonização do país, 

principalmente em razão da disseminação de diversos povos indígenas, movimentos sociais e 

ambientalistas juntam forças na busca da identidade nativa do país e no arrimo das 

comunidades tradicionais sobreviventes, enfatizando a proteção de suas culturas e da 

biodiversidade preservada nestes povoados, nascendo assim o socioambientalismo na segunda 

metade dos anos 80. 

O surgimento do socioambientalismo ocorreu com o processo histórico de 

redemocratização do país, com o fim do regime militar, em 1984, e consolidado com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, e a realização de eleições presidenciais diretas, 

em 1989 (SANTILLI, 2005. p. 31). 

Para Santilli (2005, p. 35) este movimento que surge com uma proposta social ligada a 

preservação do ambiente, tem como pressuposto que as políticas públicas ambientais só 

teriam eficácia social, ambiental e sustentabilidade política se incluíssem as comunidades 

locais e promovessem uma repartição socialmente justa e equitativa dos benefícios derivados 

da exploração dos recursos naturais, já que sua maneira de utilização da natureza tem como 

característica o baixo impacto ambiental, bem como sua exclusão do processo somente geraria 

impactos negativos social e ambientalmente. 

As idéias ambientais foram aos poucos sendo semeadas, tomando importância no 

cenário nacional. Em 1937 foi criado o primeiro parque nacional brasileiro, o Itatiaia, e 

subsequentemente adviram dezenas de outros parques, mas marca-se essa iniciativa como 
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sendo uma atuação de preservação nos moldes dos países centrais, como os EUA, excluindo 

as populações que viviam nestas áreas, com a justificativa de preservar a natureza de forma 

intocada, formando um cinturão de miséria ao redor das áreas a serem protegidas. 

Em 1964 inicia o regime militar e a forte repressão política aos movimentos sociais, 

que geraram uma desmobilização da cidadania. De 1964 a 1984 não havia espaço político e 

democrático para discussão e avaliação de impactos ambientais provocados por obras e 

projetos de interesse do governo militar. Neste período o regime militar promoveu a 

construção de inúmeras obras e projetos de grande impacto ambiental, sem qualquer consulta 

pública prévia ou avaliação ambiental (SANTILLI, 2005, p. 27). 

Em âmbito mundial, iniciavam os grandes marcos da história do ambientalismo, como 

em 1972, a Conferência de Meio Ambiente das Nações Unidas em Estocolmo, e em 1987 a 

divulgação do relatório das Nações Unidas intitulado “Nosso Futuro Comum”, coordenado 

por Gro Brundtland. Foi o primeiro relatório internacional que utilizou e defendeu o conceito 

de desenvolvimento sustentável, entendido como “aquele que satisfaz as necessidades das 

gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas 

próprias necessidades”. O referido conceito coincide historicamente com o apoio nacional e 

internacional ao movimento dos povos da floresta (índios, seringueiros, etc) pela conservação 

da floresta amazônica e sua articulação com a conservação ambiental (SANTILLI, 2005, p. 

30-31). 

O socioambientalismo fortaleceu-se nos anos 90, principalmente, depois da realização 

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de 

Janeiro, em 1992 – Eco-92 – quando os conceitos socioambientais passaram claramente a 

influenciar a edição de normas legais internas. Os documentos internacionais assinados 

durante a Eco-92 são referências fundamentais para o Direito Ambiental Internacional e 

pautaram a formulação de políticas públicas sociais e ambientais em todo mundo (SANTILLI, 

2005. p. 31 e 43). 

Durante a Eco -92 foi adotado e aprovado a Convenção sobre Diversidade Biológica – 

CDB, o principal instrumento formal para garantir a conservação da biodiversidade. O Brasil 

teve um papel de destaque nessas negociações e foi o primeiro signatário da Convenção. Esse 

interesse deriva do fato de que o Brasil é o maior detentor de biodiversidade do planeta. 

Visando a implementação da CDB o Governo Brasileiro criou o Programa Nacional da 

Diversidade Biológica-PRONABIO, por meio do Decreto 1.354, de 29 de dezembro de 1994 

(Ministério do Meio Ambiente). 

No Brasil, a implementação do artigo 8j da Convenção sobre Diversidade Biológica 

tem se dado por meio da aplicação da legislação em vigor, a Medida Provisória nº 2.186-

16/01. Essa legislação reconhece que o conhecimento tradicional associado é parte do 

patrimônio cultural brasileiro e estabelece direitos às comunidades indígenas e locais 

(Ministério do Meio Ambiente), sendo um grande marco para o reconhecimento da 

importância da biodiversidade, dos conhecimentos tradicionais e dos povos das florestas para 

o desenvolvimento sustentável do Brasil. 

Neste liame, passaremos a analisar os conceitos e características das comunidades 

tradicionais, delineando a importância desses povos para o país. 

 

3 CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Diante da diversidade étnica brasileira, torna-se de suma importância conceituar e 

caracterizar as comunidades tradicionais, como forma de diferenciá-las dos demais povos que 

formam o povo brasileiro, a fim de arrolar seus conhecimentos, usos e práticas, pois na 

concepção de Diegues e Arruda (1999, p. 05), sem dúvida, elas são os grandes depositários de 

parte considerável do saber sobre a diversidade biológica hoje conhecida pela humanidade. 
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Com efeito, faz-se oportuno dizer que o nosso país abriga comunidades humanas de 

grande diversidade sociocultural, que reproduzem seu modo de vida com base em formas 

específicas de relações estabelecidas no território entre a natureza e a sociedade. Nesse 

contexto, são reconhecidas como “populações tradicionais” as constituídas por indígenas, 

remanescentes de quilombos, grupos extrativistas, quebradeiras de coco de babaçu, 

ribeirinhos, pescadores artesanais, jangadeiros, caiçaras, ciganos, faxinais, pantaneiros, 

pomeranos e gerazeiros conforme estabelecidas pela Comissão Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável das Comunidades Tradicionais coordenada pelo Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (TEIXEIRA SILVA, 2008, p. 04). 

Conceitualizando esses povos, Diegues e Arruda (1999, p. 25), arrazoam que 

populações tradicionais são grupos humanos diferenciados sob o ponto de vista cultural, que 

reproduzem historicamente seu modo de vida, de forma mais ou menos isolada, com base na 

cooperação social e relações próprias com a natureza. Tal noção refere-se tanto a povos 

indígenas quanto a segmentos da população nacional, que desenvolveram modos particulares 

de existência, adaptados a nichos ecológicos e específicos. 

O Princípio 22 da Declaração do Rio de Janeiro/1992 menciona que as populações 

indígenas e suas comunidades, bem como outras comunidades locais, têm papel fundamental 

na gestão do meio ambiente e no desenvolvimento, em virtude de seus conhecimentos e 

práticas tradicionais. Os Estados devem reconhecer e apoiar de forma apropriada a identidade, 

cultura e interesses dessas populações e comunidades, bem como habilitá-las a participar 

efetivamente da promoção do desenvolvimento sustentável. 

A Medida Provisória nº 2.186/2001 define comunidade tradicional como grupo 

humano, incluindo remanescentes de comunidades de quilombos, distinto por suas condições 

culturais, que se organiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes próprios, e 

que conserva suas instituições sociais e econômicas. 

Passando para a caracterização das comunidades, Benetti (2008, p. 20) explana que as 

diversas definições existentes apresentam elementos caracterizadores destes grupos sociais, 

que são: a ligação com um território determinado, a organização social e política, a relação 

com a natureza e o uso dos recursos naturais renováveis, e o pequeno grau de envolvimento 

com o mercado e a sociedade envolvente. 

Diegues e Arruda (1999, p. 20-21), com base nas considerações estudadas, dizem que 

essas sociedades se caracterizam: 

 
a) pela dependência freqüentemente, por uma relação de simbiose entre a 

natureza, os ciclos naturais e os recursos naturais renováveis com os quais se 

constrói um modo de vida; 

b) pelo conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se reflete 

na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse 

conhecimento é transferido por oralidade de geração em geração; 

c) pela noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz 

econômica e socialmente; 

d) pela moradia e ocupação desse território por várias gerações, ainda que 

alguns membros individuais possam ter se deslocado para os centros urbanos 

e voltado para a terra de seus antepassados; 

e) pela importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de 

mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica uma 

relação com o mercado; 

f) pela reduzida acumulação de capital; 

g) importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações 

de parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, 

sociais e culturais; 
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h) pela importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, à 

pesca e a atividades extrativistas; 

i) pela tecnologia utilizada que é relativamente simples, de impacto limitado 

sobre o meio ambiente. Há uma reduzida divisão técnica e social do 

trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo produtor (e sua família) domina o 

processo de trabalho até o produto final; 

j) pelo fraco poder político, que em geral reside com os grupos de poder dos 

centros urbanos; 

l) pela auto-identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma 

cultura distinta das outras. 

 

É importante destacar na caracterização das comunidades tradicionais, a capacidade 

que elas possuem de se relacionar com um meio ecológico complexo graças a um saber 

prático que valoriza e preserva os ecossistemas e que muitas vezes é visto como práticas 

improdutivas pelas sociedades modernas. Ao mesmo tempo em que retiram da natureza os 

recursos necessários para seu sustento, esses grupos tradicionais preservam os ecossistemas 

respeitando seus ritmos ou ciclos de renovação e equilíbrio (SPAREMBERGER; 

KRETZMANN, 2008, p. 107). 

Neste sentido, as sociedades tradicionais constituem um exemplo prático de efetivação 

do desenvolvimento sustentável no Brasil. Desta forma, Sparemberger e Kretzmann (2008, p. 

109) lecionam que a valorização e o respeito aos povos detentores de saberes tradicionais e 

que dependem diretamente da natureza para viver, pode partir também do reconhecimento às 

formas de manejo que desenvolvem. Como todas as populações tradicionais dependem dos 

recursos naturais para a sobrevivência familiar, medidas ecológicas-sustentáveis são 

fundamentais no desenvolvimento das atividades dessas populações. 

Um aspecto relevante na concepção de Diegues e Arruda (1999, p. 23), na definição 

dessas culturas tradicionais é a existência de sistema de manejo dos recursos naturais 

marcados pelo respeito aos ciclos naturais, e pela sua exploração dentro da capacidade de 

recuperação das espécies de animais e plantas utilizadas. Esses sistemas tradicionais de 

manejo não são somente formas de exploração econômica dos recursos naturais, mas revelam 

a existência de um complexo de conhecimentos adquiridos pela tradição herdada dos mais 

velhos, por intermédio de mitos e símbolos que levam à manutenção e ao uso sustentado dos 

ecossistemas naturais. 

Ademais, para estes povos a terra não é utilizada simplesmente para a subsistência, 

muito pelo contrário, ela desempenha um papel fundamental na vida social, principalmente a 

indígena, e está intimamente ligada com o sistema de crenças e de conhecimento desses povos 

(BENATTI, p. 82), gerando assim, grande respeito à terra, aos seus ciclos e recursos. 

Além do manejo sustentável da natureza, as comunidades tradicionais são detentoras 

de um conhecimento rico, fruto dessa relação diferenciada com a natureza e que constituem 

uma manifestação da diversidade cultural brasileira (SPAREMBERGER; KRETZMANN, 

2008, p. 113). Para Diegues e Arruda (1999, p. 31-32), as populações tradicionais não só 

convivem com a biodiversidade, mas também nomeiam e classificam as espécies vivas 

segundo suas próprias categorias e nomes. Uma importante particularidade, no entanto, é que 

essa natureza diversa não é vista pelas comunidades tradicionais como selvagem em sua 

totalidade; ela foi e é domesticada, manipulada. Uma outra diferença é que essa diversidade 

da vida não é vista como “recurso natural”, mas sim como um conjunto de seres vivos que 

tem um valor de uso e um valor simbólico, integrado numa complexa cosmologia. 

No entanto, no entendimento de Paulo de Bessa Antunes (2009, p. 471), não se deve 

olvidar, que o elemento mais importante em toda e qualquer experiência que envolva o acesso 

aos conhecimentos tradicionais associados à diversidade biológica é que assegure a sua 

sustentabilidade. Sustentabilidade esta que deve ser, ao mesmo tempo, social e ambiental. 
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Sustentabilidade social é aquela que faz do acesso um instrumento para fortalecimento dos 

laços sociais e culturais de uma comunidade tradicional ou indígena, que desenvolve a sua 

auto-estima, que documenta e registra práticas e costumes, que protege língua e cultura; 

sustentabilidade ambiental se traduz na utilização racional dos recursos da diversidade 

biológica, de forma que eles não sejam superutilizados e passem a viver em regime de 

escassez. 

Nesta seara, Antunes (2009, p. 465) denota que a importância da proteção dos 

conhecimentos tradicionais reveste-se de urgência, pois várias são as ameaças que sobre eles 

pairam, identificando, liminarmente, as seguintes: a) acelerado processo de urbanização e 

abandono das áreas rurais por parte das comunidades locais e populações indígenas; b) 

ampliação da utilização de produtos industrializados, fazendo com que aqueles produzidos 

localmente fiquem relegados ao segundo plano; e c) natureza oral de tais conhecimentos, que 

faz com que eles tendam a se perder no tempo e na memória. Além, é claro, do aspecto que 

diz respeito à proteção dos conhecimentos tradicionais em face de sua utilização comercial 

não autorizada pelos seus detentores. 

Concluindo este pensamento, tem-se ciência que há amparo legal aos direitos dos 

povos da floresta e outras comunidades tradicional, no entanto, a dificuldade de se estabelecer 

meios e modos que sejam capazes de conferir efetiva proteção, tornam ainda mais vulneráveis 

esses povos e seus saberes. 

 

4 PROPRIEDADE E POSSE NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Como importante elemento na relação entre as populações tradicionais e a natureza 

está a noção de território. Nessa concepção, a proteção não se restringe às manifestações 

culturais desses povos, mas busca assegurar-lhes condições de sobrevivência física e cultural, 

dando garantias aos seus territórios e aos recursos naturais neles contidos (TEIXEIRA 

SILVA, 2008, p. 05). 

Paul Little (apud SANTILLI, 2005, p. 138-139) ao fazer algumas considerações no 

conceito de comunidades tradicionais com base no enfoque da teoria antropológica da 

territorialidade a define como: 
 

[...] o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar controlar e se 

identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, 

convertendo-a assim em seu “território” ou homeland. 

[...] 

Outro aspecto fundamental da territorialidade humana é que ela tem uma 

multiplicidade de expressões, o que produz um leque muito amplo de tipos 

de território, cada um com suas particularidades socioculturais. [...]. No 

intuito de entender a relação particular que um grupo social mantém com seu 

respectivo território, utilizo o conceito de cosmografia, definindo como os 

saberes ambientais, ideologias e identidades – coletivamente criados e 

historicamente situados – que um grupo social utiliza para estabelecer e 

manter seu território. A cosmografia de um grupo inclui seu regime de 

propriedade, os vínculos afetivos que mantém com seu território específico, 

a história da sua ocupação guardada na memória coletiva, o uso social que 

dá ao território e as formas de defesa dele. 

 

Nesse contexto, cabe observar que para a corrente do socioambientalismo a natureza 

não é intocada e o ser humano não é um estranho ou um intruso nos ambientes naturais. Ao 

contrário, o homem constitui parte da natureza e sua presença ou interferência no ambiente 

natural não é, por definição, predatória. Desse modo, foi estabelecido na Lei do SNUC – 
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Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a possibilidade da permanência das 

populações tradicionais nas florestas nacionais, art. 17, § 2º, criando-se, para tal, as Unidades 

de Conservação com o objetivo de “proteção ou de desenvolvimento das populações 

tradicionais”, tais como as Reservas Extrativistas, art.18, e as Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável, art. 20. (TEIXEIRA SILVA, 2008, p. 08) 

Santilli (2005, p. 140) leciona que o conceito de território, portanto, deve ser 

compreendido à luz da interpretação antropológica como o espaço necessário à reprodução 

física e cultural de cada povo tradicional, considerando as formas diferenciadas de seu uso e 

apropriação do espaço territorial. 

Diegues e Arruda (1999, p. 68) demonstram no mapa a seguir, as populações 

tradicionais brasileiras e as terras utilizadas por cada uma delas. 
 

 

Nesta senda, explanaremos algumas formas de uso e exploração de territórios e as 

concepções legais para cada população tradicional. 

 

 

4.1 O Indigenato 

Os índios têm destaque no que concerne a seus direitos em relação às terras que 

ocupam se comparado com as demais comunidades tradicionais; e por tal perspectiva o 

instituto jurídico do indigenato se constitui em garantia da posse da terra como seu habitat, 

onde estas comunidades têm o espaço necessário à sua reprodução física e cultural, segundo 

seus usos e costumes. Para Benatti (2008, p. 94), admitir o indigenato é afirmar que os 

direitos territoriais indígenas precedem ao Estado enquanto fonte de direito, exatamente por 
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serem direitos anteriores ao próprio Estado, sendo um direito congênito, primário e legítimo 

por si só. 

Existem no país mais de 500 áreas indígenas reconhecidas pelo Estado, habitadas por 

cerca de 200 sociedades indígenas culturalmente diferenciadas, as quais desenvolveram, ao 

longo dos séculos de sua existência, formas de adaptação a toda variedade dos ecossistemas 

presentes no território nacional (DIEGUES; ARRUDA, 1999, p. 29). 

Segundo Antunes (2009, p. 904), somente com o Estatuto do Índio é que as 

peculiaridades da posse indígena sobre as suas terras foram reconhecidas. A Lei nº 6.001/73, 

em seu artigo 23, dispõe: “Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da 

terra que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detêm e onde habita ou exerce 

atividade indispensável à sua subsistência ou economicamente útil”. 

A Carta cidadã de 1988 reconheceu aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, em conformidade com o artigo 231, caput, estabelecendo a competência da União 

em demarcá-las e protege-las. Não apenas a posse indígena das terras ocupadas, mas também 

seus bens. 

A norma constitucional vai mais além, pois estabelece o significado ou conceito de 

terras tradicionais do §1º do artigo 231, pois situa as mesmas como sendo as ocupadas, as 

habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as 

necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo os usos, costumes e tradições.   

É importante observar que a demarcação das terras indígenas somente ocorre quando 

uma comunidade indígena ocupa determinada área nos moldes previstos na Constituição 

Federativa, cabendo ao Estado, através da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, a tarefa de 

delimitá-la e realizar a demarcação física dos seus limites. Nesse contexto, a regularização das 

terras indígenas no Brasil tem avançado nas últimas décadas, através de homologações 

decretadas pelo Presidente da República e publicadas no Diário Oficial da União, ou 

registradas em Cartórios e/ou no Departamento de Patrimônio da União (TEIXEIRA SILVA, 

2008, p. 07). 

A posse indígena é muito mais ampla do que os conceitos civilistas e agraristas, pois 

ela terá que obedecer fundamentalmente, aos usos, costumes e tradições indígenas, que dão 

um sentido todo especial a sua relação de subsistência com ela. Reconhecê-la é levar em 

consideração a moradia indígena, os espaços necessários para roça, o amplo local de caça, o 

extrativismo junto a floresta preservada, as áreas de perambulação, as antigas aldeias ou 

ocupações antigas, os cemitérios e referenciais sagrados e míticos, naturais ou culturais 

(BENATTI, 2008, p. 92), que ligam de forma íntima aquela comunidade ao solo em que 

vivem, onde se estabelece uma interação única. 

O texto constitucional ao perfilhar tal direito, especificamente no §2º do artigo 231, 

assegurou o usufruto exclusivo pelos índios dos recursos naturais, das riquezas do solo, dos 

rios, dos lagos, bem como as demais serventias encontradas nas terras, (BENATTI, 2008, p. 

90), o que possibilita que estas comunidades se desenvolvam conforme seus costumes e em 

respeito a seus conhecimento e ligações culturais com a natureza. A proteção das terras 

indígenas se perfectibiliza, com a declaração constitucional de nulidade e extinção de atos de 

ocupação e exploração por terceiros, bem como em virtude de os direitos a ela serem 

inalienáveis e indisponíveis, bem como imprescritíveis em conformidade com os §§ 4º e 6º do 

já referido artigo. 

A remoção dos grupos indígenas de suas terras - é vedada, em conformidade com o 

§5º do artigo 231 da Constituição Federal. Embora exista a exceção em casos interesse da 

soberania nacional ou em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco esta população, 

mas tal remoção deve se submeter a "ad referendum" do Congresso Nacional, desde que 
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garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco, a que estes grupos 

indígenas estejam expostos. 

Como vimos, o instituto do indigenato estabelece uma relação dupla com as áreas 

indígenas, estabelecendo a propriedade para a União Federal, e a posse para a comunidade 

indígena. Nos dizeres de Benatti, aos povos indígenas cabe a posse permanente e o poder de 

usufruírem dela exclusivamente, com privação até do titular da propriedade, que é a União; 

por outro lado a União adquire o domínio de todas as terras indígenas. As comunidades 

indígenas têm todos os poderes sobre suas terras, menos o poder de aliená-las (BENATTI, 

2008, p. 92). 

A exploração das áreas indígenas somente pode ser feita a princípio pelos próprios 

povos detentores da posse destas áreas, embora o § 3º do artigo 231 da Constituição Federal 

estabelece a possibilidade de exploração de recursos hídricos, potências energéticos e da 

pesquisa e lavra de riquezas minerais nestas áreas, sob três condições: a) a autorização do 

Congresso Nacional; b) a participação democrática destas comunidades afetadas; e c) a 

participação nos resultados. Tal norma se caracteriza pela proteção a estes povos e o respeito 

a sua autodeterminação, possibilitando que escolham o modo que estabelecerão a exploração 

de seus recursos, permitindo que eles possam, se assim desejarem, se beneficiar dos seus 

recursos minerais, e conhecimentos tradicionais e sua biodiversidade, existente no ambiente 

em que vivem; excluindo inclusive por meio do §7º do referido artigo, o favorecimento das 

cooperativas de garimpeiros para a extração de riquezas minerais. 

A proteção aos direitos e interesses indígenas se completa com a legitimação dos 

índios, das comunidades e organizações para ingressarem em juízo, em prol do respeito dos 

mesmos, em conformidade com o artigo 232 da Carta Magna, sendo que o Ministério Público 

intervirá em todos os atos processuais, como custos legem. 

Ainda hoje a qualidade da ocupação indígena deve ser enfatizada. Suas áreas 

geralmente são as de cobertura florestal mais preservada, mesmo nos casos em que a 

devastação ambiental tenha se expandido a seu redor. Isso se aplica também às situações de 

envolvimento de povos indígenas em processos de extração ambientalmente predatórios 

(madeira, minérios, etc.). Baseados em formas socioculturais que restringem a ampliação 

desmesurada do uso dos recursos naturais assim como a acumulação privada, esses povos 

desenvolveram um conhecimento aprofundado e extenso das características ambientais e das 

possibilidades de manejo dos recursos naturais dos territórios que ocupam (DIEGUES; 

ARRUDA, 1999, p. 29). 

 

4.2 Propriedade Quilombola 

 

Os descendentes de quilombolas, na mesma perspectiva que os índios, possuem um 

reconhecimento diferenciado pela sociedade, quanto a seus direitos sobre as terras por eles 

ocupadas, que se reflete nas leis, em virtude da exploração histórica perpetuada contra eles no 

início da formação do Estado brasileiro. Como denota Antunes (2009, p. 468), trata-se de uma 

importante reparação histórica feita a uma parcela significativa de nossa população. 

É neste contexto que a Constituição Federal no artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, estabeleceu o direito dos remanescentes de quilombolas ao 

reconhecimento da propriedade definitiva das terras por estas comunidades ocupadas; 

estabelecendo ainda o dever do Estado em emitir os respectivos títulos. Quanto à 

aplicabilidade imediata do referido dispositivo, não devemos tecer muito comentários, já que 

concordamos com o pensamento de Walter C. Rothenburg, segundo o qual, o referido artigo: 
 

[...] possui suficiente densidade normativa, sendo autoaplicável. É perfeitamente 

cabível a regulamentação de aspectos meramente administrativos relacionados a 
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dispositivo constitucional autoaplicável. E há diversas leis preexistentes que dão 

sustentação a essa regulamentação (ROTHENBURG, 2008, p. 201).  

 

Além desta última, cabe ressaltar que o Decreto n. 4.887 de 20 de novembro de 2003, 

regulamentou o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas por quilombos. O seu artigo 2º “considera remanescentes das 

comunidades dos quilombos, todos os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-

atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 

presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”, 

devendo-se destacar que, diferentemente dos povos indígenas, as terras de remanescentes de 

quilombos ainda estão, em grande parte, por ser constituídas e demarcadas pelo INCRA 

(TEIXEIRA SILVA, 2008, p. 07). 

Nota-se que no caso dos quilombolas, a norma constitucional tem como referencial a 

perspectiva civilista de propriedade, não estabelecendo o respeito a todas as formas de 

interação destas comunidades seja com o meio em que vive ou não, como o fez no caso dos 

grupos indígenas. Tal questão é bem explicitada por Walter Claudius Rothenburg, ao 

estabelecer uma critica ao conceito constitucional , que não se refere de forma explicita a 

dimensão não territorial, e nesta perspectiva leciona: “quilombo é antes de mais, uma 

comunidade, um grupo de pessoas que desenvolvem relações específicas.” (ROTHENBURG, 

2008, p. 192). 

A solução jurídica da questão vem atrelada ao uso da analogia, com espelho no artigo 

231, e seus parágrafos da Constituição Federal, que estabelece tratamento aos grupos 

indígenas, levando em conta suas relações particulares com o meio em que desenvolvem sua 

identidade única, já que a palavra terra referida no artigo 68 (ADCT) da Carta Cidadã 

possibilita uma interpretação do termo que abranja os espaços necessários ao 

desenvolvimento físico, econômico, cultural das comunidades quilombolas (ROTHENBURG, 

2008, p. 199). 

Por força desta ideia que temos no Decreto 4.887/2003, onde se estabelece que esta 

propriedade seja de titularidade coletiva de todo o grupo quilombola, bem como seja 

inalienável, imprescritível, e impenhorável, possibilitando que a comunidade permaneça com 

sua identidade cultural e interação com seu ambiente da forma com que seus costumes foram 

estabelecidos, mais próximo a propriedade comunal do que a propriedade civil. 

 

4.3 Posse Agroecológica 

 

Antes de falarmos propriamente na posse agroecológica, faz-se necessário 

entendermos que no início da exploração da floresta amazônica, ao latifundiário somente 

interessava os bens extraídos da floresta, pouco lhe interessava a posse e a legalização da 

terra, sendo esta importante apenas na medida de legitimação para a apropriação e exploração 

dos coletores das “especiarias do sertão”, a propriedade da produção advinda da floresta; e a 

posse da terra ficava nas mãos destes coletores, muito em virtude das dificuldades de acesso.  

Posteriormente, o latifundiário passa a se interessar não somente na a produção ou a 

comercialização, mas quanto ao controle da terra, já sob outras condições. É preciso ter a 

propriedade em sua condição plena. A terra tem que ser uma mercadoria disponível, 

comensurável e divisível para poder entrar no mercado (BENATTI, 2008, p. 110), e desta 

mudança da relação entre proprietário e possuidor surge os conflitos pela terra na Amazônia. 

Deste embate, surge a luta dos povos da floresta, aglutinados juntos aos seringueiros 

tendo por líder Chico Mendez, com a finalidade de reconhecer os seus direitos possessórios 
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quanto a terra que exploravam de forma extrativista, visualizando uma possibilidade de 

desenvolvimento sustentável destas comunidades, sem degradação ambiental.  

O acesso à terra para o exercício das atividades agrícolas e extrativas se dá sob a 

mediação de um certo grau de coesão e solidariedade, que é construído nos momentos de 

litígio externos e de extrema adversidade ao grupo social. Essa reciprocidade, ajuda mútua 

entre os camponeses, se fortalece nos momentos de conflito com grupos sociais que tentam 

desestruturar sua forma peculiar de apossamento (BENATTI, 2008, p. 110). 

É desta realidade que surge a posse agroecológica, termo utilizado por José Heder 

Benatti (2008, p. 115) quando faz referência do tipo de relação que as comunidades 

tradicionais e os povos da floresta (não índios) possuem com a terra, e o conceitua da seguinte 

maneira: 

 
é a forma por que um grupo de famílias camponesas (ou uma comunidade 

rural) se apossa da terra, levando em consideração neste apossamento as 

influências sociais, culturais, econômicas, jurídicas e ecológicas. 

Fisicamente, é o conjunto de espaços que inclui o apossamento familiar 

conjugado com área de uso comum, necessária para que o grupo social 

possa desenvolver suas atividades agroextrativistas de forma sustentável. 
 

Assim, a reserva extrativista apresenta-se como espaço em que os camponeses 

agroextrativistas podem construir ou reconstruir as suas relações socioeconômicas com o 

respectivo meio ambiente (BENATTI, 2008, p. 22), possibilitando o reconhecimento de seu 

direito a permanecer no local a ser preservado, atuando como fator humano de baixo impacto, 

que se utiliza da natureza para construir sua identidade cultural e forma de sobrevivência 

harmônica com o meio que o cerca. 

Para termos posse agroecológica segundo Benatti (2008, p. 111), é necessário o uso 

sustentável da terra, interagindo com o meio deve ser de nenhum ou de baixo impacto, 

surgindo duas forma de apossamento: da comunidade – de uso coletivo, onde todas as 

famílias da área vão explorar de forma extrativista, normalmente o local de coleta de produtos 

da floresta; e/ou da família – unidade de trabalho familiar, onde o uso será restrito a uma 

unidade familiar pertencente a comunidade situada na Reserva Extrativista, normalmente se 

desenvolve uma pequena lavoura ou criação de animais domésticos de subsistência. 

A posse agroecológica, nesta percepção, se materializa enquanto espaço ecológico e 

social, distinto e interligado, em três conjuntos: casa, roça e mata (BENATTI, 2008, p. 113). 

Considera-se casa, enquanto espaço físico familiar; roça, enquanto atividade produtiva 

agrícola ou pastoril; e mata, enquanto atividades extrativistas de coleta e caça. 

Nesses momentos de conflito, a definição da faixa de terra necessária para que esses 

segmentos de camponeses desenvolvam suas atividades agroextrativistas torna-se essencial 

para estruturar os vínculos de solidariedade e forjar uma coesão social capaz de enfrentar seus 

adversários, como também para garantir o controle sobre sua área (BENATTI, 2008, p. 110), 

possibilitando que a comunidade se fortaleça e preserve o seu modo de vida peculiar. 

As reservas extrativistas, bem como suas populações encontram-se regulamentadas no 

artigo 18 da Lei n 9.985/2000, Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, que 

define “a reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, 

cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 

subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger 

os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 

naturais da unidade”. 

O referido artigo, em seu § 1º prevê que a reserva é de domínio público, com uso 

concedido às populações extrativistas tradicionais por meio de contrato, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas. 
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A Lei do SNUC prevê ainda a proibição da exploração de recursos minerais e a caça 

amadorística ou profissional e a obrigação das populações a participar da preservação, 

recuperação, defesa e manutenção da unidade de conservação, obedecendo: a) proibição do 

uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que danifiquem os seus 

habitats; b) proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos 

ecossistemas; c) demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo da unidade 

de conservação e no contrato de concessão de direito real de uso. 

Da mesma forma, as quebradeiras de coco, a partir da Lei do Babaçu Livre, aprovada 

em 2007, conquistaram o direito de sustento das famílias ao ter garantido o livre acesso às 

áreas de babaçuais, em terras públicas e privadas, assim como a proibição de derrubadas, 

queimadas e uso de agrotóxicos nessas áreas, à exceção daquelas destinadas a obras ou 

serviços de utilidade pública ou de interesse social (TEIXEIRA SILVA, 2008, p. 08). 

Em suma, o reconhecimento dos direitos territoriais para as comunidades tradicionais 

é de importância ímpar na busca da manutenção das culturas, práticas sustentáveis e 

conhecimentos biodiversos. 

No contexto sociopolítico em que essas populações estão inseridas, sua caracterização 

é a que tem, muitas vezes, legitimado uma identidade diferenciada e fundamentado, no plano 

das relações com o Estado, a reivindicação por direitos territoriais e culturais específicos. Por 

um lado, se a fidelidade a esses “traços socioculturais” lhes dá um certo poder de negociação 

com o Estado, por outro, lhes inibe o caminho de qualquer transformação sociocultural 

posterior inviabilizando seu devir como sociedades e culturas diferenciadas com direitos 

específicos (DIEGUES; ARRUDA, 19991, p. 26). 

Corroborando, Sparemberger e Kretzmann (2008, p. 118) lecionam que elevar as 

comunidades tradicionais à condição de cidadãs do Estado brasileiro e ampliar a noção de 

democracia, de solidariedade e de participação, constituem premissas básicas para se atingir a 

verdadeira emancipação e inclusão social e para que seus direitos culturais sejam garantidos e 

respeitados no Estado Democrático de Direito. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil é um país rico não apenas em termos de biodiversidade, mas igualmente em 

termos de diversidade cultural, em virtude da formação histórica de seu Estado, da 

miscigenação de vários grupos que imigraram para a América com os nativos do continente, 

formando uma população bem heterogênea. 

Essa realidade diferenciada, somado ao fortalecimento do socioambientalismo no 

mundo dentro do movimento ambientalista, possibilitou que ganhasse força a ideia de que, 

juntamente com a proteção ambiental devemos proteger as comunidades tradicionais ligadas 

aos sistemas naturais, a fim de preservarmos num mesmo momento o ambiente e 

possibilitarmos uma vida digna aos povos que tem uma relação particular com a terra em que 

vivem.  

Neste contexto, a perspectiva socioambiental possibilita o reconhecimento da 

importância destes grupos e seu conhecimento com o meio em que vivem para a própria 

preservação da natureza. O reconhecimento de seus direitos, nada mais é que o propiciar aos 

povos da floresta o respeito de sua dignidade humana, que somente ocorre com a efetiva 

proteção de seus territórios, seja por meio da posse indígena ou indigenato, da propriedade 

coletiva quilombola ou da posse agroecológica das demais comunidades. 

Devido a relação diferenciada das comunidades tradicionais com seu território, o 

reconhecimento de seu direito relativo aos seus apossamentos, é um primeiro passo para a sua 
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proteção, mas uma comunidade não é apenas seu território, é também suas relações culturais, 

sociais e econômicas, igualmente diferenciadas, que também devem ser protegidos, a fim de 

dar efetividade ao arcabouço legal, por meio de políticas públicas ativas de proteção a estas 

minorias.   

Sua proteção demonstra que o desenvolvimento sustentável não é orientado apenas na 

busca de uma interação do homem moderno com o meio ambiente, mas deve ser orientado 

igualmente para as populações tradicionais, que possuem uma relação diferenciada ligada 

física, cultural e economicamente ao ambiente natural em que construíram sua identidade.  

Assim como não poderia deixar de ser, a proteção efetiva dos direitos e conhecimentos 

tradicionais, nada é mais do que cumprir com um dos principais preceitos constitucionais, o 

respeito a dignidade humana, através de uma melhor qualidade de vida aos grupos 

culturalmente diferenciados, possibilitando por em pratica o princípio do desenvolvimento 

sustentável.   

 

TRADITIONAL COMMUNITIES: SOCIO-ENVIRONMENTALISM 

EVOLUTION, CONCEPTS AND TERRITORIAL MANAGEMENT 

 

ABSTRACT 

This article brings up the constitutional protection and protection of possession and ownership 

of the territory in many traditional communities, discussing since the early colonization of the 

country to the first steps of the socio-environmentalism. The aim is to conceptualize and 

characterize the traditional communities, in order to differentiate them from other people. 

Briefly emphasize the importance of their cultures, their lifestyles and soil management in the 

preservation of biodiversity. 

  

Keywords: Socio-environmentalism. Traditional communities. Native law. Possession. 

Ownership. 
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RESUMO 

 

O presente estudo trata-se de um estudo sobre o desenvolvimento dos programas esportivos 

disponibilizados pelo Governo Federal, enfatizando a descoberta de talentos e sua afinidade 

com a Educação Física escolar. Objetivou-se descrever e comparar os programas de seleção 

de talentos esportivos nacional com politicas de fomento a seleção de talentos esportivos. Para 

tanto, foi realizado o levantamento bibliográfico de fontes secundárias impressas e digitais, 

pautadas no método de análise de conteúdo. Constatou-se que os programas ofertados pelo 

Governo Federal para a promoção da prática esportiva nas escolas, têm seu investimento 

próprio viando a que se possa manter a estrutura necessária no ambiente escolar, como por 

exemplo, material esportivo, uniforme e alimentação. Entretanto, notou-se que algumas 

escolas de Sergipe, mantém sua estrutura convincente sem que haja argumentos para a 

inclusão de atividades distintas ao esporte, visando aos programas do Governo Federal, 

muitas vezes considerados inúteis e irreconhecíveis no meio escolar e também até mesmo, 

pela sociedade. Conclui-se assim, que a gestão escolar em seu maior número prefere a 

implantação de atividades de pequeno custo como o plantio de hortaliças e o incentivo ao 

artesanato, em substituição à prática esportiva. Deixando de oferecer as condições necessárias 

para a adoção dos programas esportivos e ainda, as condições de trabalho dos profissionais 

envolvidos.  

 

Palavra Chave: Educação Física. Esporte. Desenvolvimento de Programas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo Barbanti (2005), os benefícios da participação de crianças no esporte são 

muitos, como exemplos os esportes podem contribuir para o desenvolvimento físico, 

psicológico e social. De fato, muito já foi escrito por educadores, médicos, treinadores e pais 

sobre o que eles acreditam ser objetivo dos esportes para crianças. Uma revisão da literatura 

sobre esse assunto, em mais de quatrocentos artigos, produziu uma lista de mais de vinte 

objetivos, segue: 

Desenvolver competências motoras, aptidão física, senso de realização e 

autoconceito positivo, interesse e desejo contínuo da prática esportiva, competências sociais, 

identidades fortes e saudáveis, velocidade, força, resistência, coordenação e flexibilidade, 

habilidade e liderança, autoestima e estabilidade emocional, desenvolver iniciativa, tomar 

decisão, aceitar responsabilidades e ensinar o espírito esportivo a competir. 

Ajudar a desenvolver a independência, reunir à familiar, conhecer suas capacidades 

pela cooperação com os outros, combater a criminalidade, evitar o ingresso precoce de 

crianças e adolescentes no mercado de trabalho, contribuir para o desenvolvimento moral, ter 

alegrias e diversão, ensinar cooperação, dar oportunidade de aprendizagem física-afetiva, 

entender e expressar emoções, imaginação e apreciação das capacidades motoras 

(BARDANTI, 2005, p.6). 

                                                           
6
 Acadêmicos do curso de Licenciatura Educação física da Faculdade Estácio de Sergipe.  

7
 Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe (2003). Atualmente é professor 

da Faculdade Estácio de Sergipe. Também é professor de educação básica n III - Secretaria de Estado da 

Educação de Sergipe desde 2004.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

As crianças são naturalmente ativas e fazem exercícios físicos vigorosos na rotina 

diária. Viver na cidade, morar em apartamento e desfrutar do onipresente aparelho de TV, 

celular etc., são fatores que permitem uma vida sedentário. A resistência aeróbica, a força 

muscular, a resistência muscular, a flexibilidade das articulações e a composição corporal são 

componentes da aptidão relacionada à saúde. A extensão de cada um desses fatores no 

indivíduo irá influenciar suas capacidades de desenvolvimento motor, por exemplo, à 

distância percorrida ou pedalada está relacionada ao seu nível de força muscular e de 

resistência aeróbia. 

Os fatores do comportamento humano (cognitivo, afetivo e psicomotor) influenciam 

o desenvolvimento, os fatores próprios do indivíduo, do ambiente e da tarefa em si. Os 

pertinentes à área psicomotora são denominados fatores “físicos” e “mecânicos”. Esses 

fatores têm um impacto profundo sobre a aquisição, manutenção e a diminuição de nossas 

habilidades motoras no decurso da vida. Nosso nível de aptidão física e as exigências 

mecânicas de uma tarefa influenciam a habilidade de nos movimentarmos com controle, 

habilidade e segurança (GALLAHUE; OZMUN, 2005). 

 “Pensar é agir” de Piaget indica que as crianças precisam ser conduzidas a 

demonstrar reais ações na matéria para formar uma base de aprendizagem, ações essas que 

são tão concretas e dirigidas quanto às matérias podem ser. Como as ações são repetidas e 

variadas, começam a interacionar-se e também a tornarem-se esquematizadas e internalizadas 

(FLINCHUM, 1981). 

Observa-se o declínio do simbolismo em favor dos jogos com regras, contemporâneo 

da descentralização, possibilitada pelo alcance operacional da imagem do corpo. Os jogos 

com regras há a aceitação ou a criação de um código para poderem ser praticados 

coletivamente (LE BOULCH, 1988). 

Crianças menos ativas, precisam de um treinamento de força para condicionar os 

músculos, tendões, ligamentos e ossos. Em um nível mínimo de condicionamento físico 

musculoesquelético. A categoria dos esportistas necessita de um programa geral de 

treinamento de força para assegurar um desenvolvimento muscular balanceado e um risco 

baixo de lesões por abuso. Assim, programas de treinamento de força proporcionam aos 

estudantes sedentários uma atividade pós-período escolar positivo (FAIGENBAUM; 

WESTCOTT, 2001). 

Engajados em programas regulares de atividade/exercícios físicos podem melhorar o 

perfil lipídico sanguíneo, controlar a glicemia e a pressão arterial, evitar a obesidade 

(LAZZOLI et al., 1998). Jovens bem condicionados apresentam menores valores de pressão 

arterial de repouso, circunferência abdominal, IMC, colesterol total e glicemia 

(CARNETHEON; GULATI; GREENLAND, 2005). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatra as crianças devem participar de 

atividades de sua escolha recreativas, até os 7 anos de idade seja estimulada a desenvolver a 

ludicamente, os movimentos naturais. Sejam elas: jogos de quadra e campo, natação, 

capoeira, dança, ginástica rítmica, lutas e atletismo.  

Dos 7 aos 10 anos, aumenta-se as exigências de velocidade e coordenação, após os 

11 anos aplicação das técnicas e depois do estirão do crescimento atividades de força 

(musculação), tornando-se a modalidade competitiva. Sendo de caráter geral, devendo-se 

observar a evolução da criança na modalidade e o seu estado de maturação para suportar as 

exigências físicas (PALITO, 2010). 

Desporto é Educação, os jogos recreativos é uma preparação para a prática 

desportiva com regras mais complexas. Podendo ser individuais como o atletismo, natação, 
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judô, boxe, esgrima, arco e flecha, ciclismo, hipismo, tiro ao alvo etc., ou coletivo como o 

voleibol, basquetebol, futebol, handebol etc. (FERREIRA, 2006). 

Segundo Piaget (2005), a regra é uma regularidade imposta pelo grupo, e de tal sorte 

que a sua violação representa uma falta. Definição da regra, característica principal das 

relações dos indivíduos em sociedade, os quais, quando jogam, o fazem socialmente. Durante 

o jogo de regas, por mais que a atividade pareça “séria”, comprometendo profundamente seus 

praticantes com objetivos coletivos, não se escapa à fantasia, aos voos da imaginação 

(FREIRE, 2005). 

O Sport 21 na Escócia é para estimular Talentos Esportivos, com apoio do Sport 

Scotland desde o ano 2000, com o Programa de Identificação e Desenvolvimento de Talentos 

(TID). Trabalha com jovens nas idades de 10 e 12 anos, através do The Institute of Sport and 

Talent Program, complementa as vias de talentos existentes e representação mundial, com 

duas áreas-chaves: permitir o acesso a várias opções esportivas e conseqüentemente aos 

Talentos Esportivos. 

O Instituto do Desporto de Especialização e de Alto Desempenho (Sport Scotland 

Institute Of Sporthigh Performance Expertise), desenvolve e apoiar um sistema esportivo de 

classe mundial em todos os níveis, mantém um planejamento dos processos e suportes para 

cada programa atleta e do esporte, em parcerias com os programas de treinamento há a 

participação em competições num aprimoramento contínuo, desempenha papéis relevantes 

com o treinador e os Esportes Corpos Governantes (SGB), analisando o desempenho físico, 

tático e psicológico. 

Envolvem atletas de elite, aspirante e de nível universitário, devido ao clima 

temperado e oceânico desenvolvem os esportes rugby e golfe. Há suas próprias competições 

desportivas e órgãos de governo, como a Associação Camanachd, a Scottish Rugby Union, 

Scottish Rugby League. Tem representação independente em muitos eventos esportivos 

internacionais, por exemplo, a Rugby Cup Liga Mundial e os Jogos da comunidade que não 

são Jogos Olímpicos. Nas modalidades esportivas: golfe, curling, futebol, rugby, jogos das 

montanhas para o atletismo, shinty, ciclismo (bicicleta de pedal), basquete e pólo aquático. 

O Programa Ativo Escola, incentiva as crianças e os jovens de várias intuições, tem 

parceria com 32 autoridades locais sendo escolas, clubes, programas comunitários, associados 

e iniciativas nacionais composto por uma rede de gestores e coordenadores. Ligado à 

Educação Física, ao Desporto Escolar e Clubes Esportivos são 10 anos coordenando 

programas de Esporte e Atividade Física no âmbito curricular e fora do horário escolar 

(SPORT SCOTLAND, 2014). 

O Programa Ativo Girls financiado pelo Governo, gerido pela Sport Scotland em 

parceria com The Dance, Youth Scotland e o Youth Sport Trust, o objetivo é aumentar a 

participação das meninas em Projetos Esportivos e Atividade Física através do Dance 

Program Ativa, Girls on the Move e Fit for Girls. O Prêmio Sport Scotland na Escola é uma 

iniciativa nacional destinada a incentivar as escolas a melhorarem continuamente a qualidade 

e quantidade de oportunidades na educação e no Desporto Escolar, dentro e fora dela (SPORT 

SCOTLAND, 2014). 

 

2.4 Escandinávia 

 

2.4.1 Dinamarca 

 

Na última década na Escandinávia (Dinamarca), as iniciativas tomadas para 

promover o talento no esporte envolveram escolas, clubes e o esporte de elite. O desporto para 

todos têm em cada quatro, três crianças e adolescentes e cerca da metade da população adulta 

pratica esporte. São dois milhões de uma população de 5,5 membros de um dos 14.000 mil 
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clubes desportivos ou associações. O sucesso no desportivo internacional encontra-se nos 

sistemas dos clubes desportivos, apoiados com subsídios de municípios locais, ligados a 

população, sob o trabalho voluntário dos treinadores dos clubes (DENMARK, 2015).  

A organização do desporto está sob o Ministério da Cultura nos esportes de elite e 

recreativo. O estado e os municípios apoiam a elite e as massas, caracterizado por três setores: 

o Governo, Setor Privado e a Sociedade Civil.  O Desporto para todos, fundado em 1896, hoje 

com 62 Federações Nacionais com cerca de 11.000 clubes com aprox. 1,6 milhões de 

membros. Independentemente do nível, idade e gênero funciona com as intervenções dos 

poderes públicos, que fornecem as configurações físicas, e os clubes desportivos que 

preenchem o quadro com atividades para os atletas de elite e os demais com exercício. 

As Federações Nacionais atuam nos esportes de elite, recreativo, Atividades 

Internacional, Nacional e Regional. O Comitê Olímpico Nacional da Dinamarca é responsável 

pela participação nos Jogos Olímpicos. O Esporte de Elite Dinamarquês (Danish Elite Sports) 

fornece apoio financeiro aos esportes e seus atletas. 1.000 atletas são de responsabilidade da 

Federação Nacional e o Team Danmark, a organização apoia equipes de 30 esportes 

nacionais. São 2.500 atletas jovens no sistema educacional (DENMARK, 2015).  

O objetivo é sediar grandes eventos esportivos internacionais, a realização de grandes 

eventos é baseada na estreita cooperação e interação entre federações desportivas nacionais, 

cidades-sede e Evento Desportivo Dinamarquês. 

O International Sport and Culture Association (ISCA), é uma plataforma global aberta 

há organizações que atua no campo do desporto para todos, esportes recreativos e de 

Atividade Física. Com suas 180 organizações filiadas (entidades não governamentais) em 

quatro continentes, membros, ONGs internacionais e agentes dos setores público e 

privado. Seus 40 milhões de membros individuais de 74 países representam um grupo 

diversificado de pessoas ativas dentro da juventude, esporte e atividades culturais. 

Criado em 1995, a (ISCA), tem a finalidade de apoiar a compreensão transfronteiriça 

através do esporte e da cultura, na promoção do desporto como um portador da identidade 

cultural, incentivando a participação mais ampla possível em atividades esportivas e culturais 

para membros filiados. Fundada para fornecer alternativas para as Federações Desportivas 

Internacionais. Governada por um Comitê Executivo (DENMARK, 2015).  

 

2.5 Reino Unido 

 

2.5.1 Grã-Bretanha 

 

Fundado em 1997, o UK Sport, com 36 medalhas olímpicas em Atlanta e o terceiro 

no quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, Londres 2012. É uma Agência 

de Esportes de Alto Rendimento, financiado pelo Governo e pela Loteria. A missão é 

trabalhar em parceria para levar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos para o Reino Unido. Os 

atletas britânicos tiveram 65 medalhas Olímpicas e 120 Paraolímpicos, Londres 2012. Nos 

jogos Olímpicos 4 e Paraolímpicos 6 medalhas, Sochi 2014. Uk Sport inclui licitação e realiza 

eventos esportivos ao nível internacional. Apoiando e investindo os atletas aos Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos. Não atua na comunidade ou desporto escolar. 

O TinyTykes é um programa inovador, criado por especialistas em puericultura, para 

introduzir as crianças com idade de 18 meses a 5 anos nas habilidades básicas de 

futebol. Permitindo explorar e aprender, promovendo assim o desenvolvimento social, físico e 

emocional por meio do futebol (TINYTYKES, 2015). 

UK ACADEMY o Atletismo Britânico está empenhada em criar um legado ao longo 

prazo e resgatar futuros campeões. Oferece uma abordagem única para o desporto de base, 

dando a todas as crianças oportunidade de se envolverem no atletismo e que desejam almejar 

http://www.isca-web.org/
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a olimpíada e/ou paraolimpíada. São seis programas, incluindo concorrência local e exterior. 

As Atividades vão desde a formação de professores, o recrutamento de atleta, o envolvimento 

nos programas escolares e de férias, para isso a academia funciona 365 dias para o 

desenvolvimento do atletismo de base (BRITISH ATHLETICS ACADEMY, 2015). 

 

2.6 Brasil 

 

O Pré-Congresso Paralímpico Brasileiro na UNICAMP, o canadense Colin Higgs, 

membro do Conselho Internacional para Ciência do Esporte e Educação Física, tema 

abordado: “processo de formação de jovens atletas,” Biomecânico e professor por mais de 35 

anos, suas pesquisas passam desde o acesso a escola para pessoas com deficiência física até a 

identificação de Talentos Esportivos e Formação de Atletas. Chegou a desenvolver cadeiras 

de rodas especiais para corridas na década de 70. Higgs “é tudo muito detalhado, para um 

atleta desses ter braços treinados completamente, leva 15 anos. São, no mínimo, 10 anos, 

cerca de 10 mil horas de treino,” (COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO, 2010). 

Para o Brasil conseguir um desempenho extraordinário nos Jogos, os treinadores 

precisam pensar no custo benefício da tecnologia, e, dentro do orçamento, apostar em 

acessórios que poderão, junto ao talento do atleta, chegar ao resultado esperado. Foram cinco 

as estratégias apresentadas pelo canadense aos Brasileiros: entender e usar a classificação 

funcional, ganhar vantagem com a tecnologia, identificar os talentos, desenvolver atletas em 

longo prazo e utilizar o apoio da população em geral (COMITÊ PARALÍMPICO 

BRASILEIRO, 2010). 

Entre os destaques, o Ceará no Triathlon, projetos que consegueu aliar esporte à 

saúde, por exemplo, precisam ser mais visualizados pela sociedade (SANTOS, 2010). Marília 

Matos, coordenadora oficial dos Projetos do Conselho Britânico, destacou o valor que o 

Brasil pode ter na capacitação: “A esperança é que o desenvolvimento de tutores brasileiros 

capacitados a ensinar nossos métodos possa capacitar outras pessoas no País e, até mesmo, no 

mundo.” 

Norman Brookd diretor da Brook Sports e Leisure consultor Sênior da UK Sport e 

ex-presidente da Federação Britânica de Triathlon: Brook: “a identificação e desenvolvimento 

de talentos no esporte se inserem em todo o contexto técnico, já que o envolvimento torna-se 

mais massificado frente a alguém de sucesso. O mais importante não é apenas a aptidão, e sim 

o que vem depois (constatação de um talento, excelência esportiva e auto-realização da 

genialidade), talento é a constatação de um potencial. O mais importante é a confirmação de 

um talento em seguida desenvolver as habilidades”, (COMITÊ PARALÍMPICO 

BRASILEIRO, 2010). 

Visando uma integração entre o Reino Unido e o Brasil, abrangendo crianças e 

adolescentes, destacando subsídios técnicos para desenvolver e incentivar a participar nos 

programas em quanto à revelação de futuros atletas. A UK Sport atua através do Programa 

Inspiração Internacional com as modalidades triathlon e atletismo cearense desde 2007, em 

Alagoas e Pernambuco e entre outras, o basquete em cadeira de rodas e a vela.  

Composto por organizações não governamentais, escolas, confederações e 

federações esportivas e órgãos do governo. Organizam eventos, difundem os conceitos de 

esporte e cidadania, realizam reuniões com conselhos municipais a respeito das políticas 

públicas de esporte desenvolvidas nos municípios. Cada país-piloto é beneficiado por um 

conjunto de programas, nas três áreas: Educação Física nas Escolas e escolas parceiras 

(Conselho Britânico); Desenvolvimento do Esporte e Excelência Esportiva (UK Sport); e 

desenvolvimento social e humano através dos esportes (UNICEF), (COMITÊ 

PARALÍMPICO BRASILEIRO, 2010). 
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São voltados à prática esportiva para crianças e jovens os Programas Atleta na Escola 

(PAE), Segundo Tempo (PST) / Mais Educação (PME) e o Centro de Iniciação ao Esporte 

(CIE), (BRASIL 2016, 2015). Pela primeira vez um país da América do Sul sediará os Jogos 

Olímpicos e os Paraolímpicos (MINSTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013). 

O (PAE), de maio de 2013, visa democratizar o acesso ao esporte por meio do 

incentivo à sua prática na rede básica de ensino. Além de estimular a formação de atleta, 

reforçando os valores inerentes ao esporte, como disciplina, perseverança e lealdade, entre 

outros, o programa pretende identificar e orientar jovens talentos e difundir valores olímpicos 

e paraolímpicos. Em parceira com o Distrito Federal, estado e município os Jogos Escolares 

[Competições que identificarão talentos esportivos em modalidades olímpicas e 

paraolímpicas]; Núcleo de Esporte Escolar (NEE) [voltado para o acolhimento dos talentos 

identificados nos Jogos Escolares]. 

Jogos Escolares: Principal instrumento para motivar as crianças e jovens a praticar 

esporte na escola, são compostos de 4 fases consecutivas de competição, são elas: Fase 

Escolar: Em todas as escolas cadastradas no programa; Fase Municipal–regional: Por 

municípios de 100 mil ou mais hab., e pelos estados, cidades com menos de cem mil 

habitantes; Fase Estadual: realizada pelo governo estadual; Fase Nacional: Pelo (COB), e pelo 

Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB). 

Somente os melhores atletas de cada estado alcançam as competições Nacionais/JEJ 

ou as Paraolimpíadas Escolares. A participação das escolas: Federais, Estaduais, Municipais e 

Privadas no (PAE) dependem do seu interesse (BRASIL 2016, GOVERNO FEDEAL, 2015). 

O (PST), antigo (PME), o (PME), foi instituído pela Portaria Interministerial n.º 17/2007 e 

regulamentado pelo Decreto 7083/2010, com a finalidade de contribuir para a melhoria da 

aprendizagem, em tempo integral por crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola 

pública.  

Com a duração igual ou superior a sete horas diárias durante o período letivo, através 

do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), atendendo escolas com percentual igual ou 

superior a 50% de estudantes participantes do Programa Bolsa Família. De 2003, o (PST), seu 

objetivo é democratizar o acesso à prática esportiva e promover o desenvolvimento integral de 

crianças, adolescentes e jovens como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade 

de vida, em áreas de vulnerabilidade social. O Ministério do Esporte procura integrar a 

política esportiva educacional com a de educação vigente de modo a incentivar a prática 

esportiva. 

O Comitê Organizador Rio 2016, favorecerá o compromisso do Governo Federal de 

oferecer a todos os brasileiros ao acesso à educação e esporte, entre o crescimento do (PST), 

apoiado pelas Nações Unidas, incluindo atualmente um milhão de crianças de 2009 até 2016, 

até abranger 3 milhões de crianças brasileiras. Em um Investimento de mais de US$ 400 

milhões em infraestrutura esportiva, os métodos de ensino de Educação Física e Esportiva 

serão melhorados, reforçando o objetivo global, que é popularizar as aulas de Educação Física 

e Esporte em todos os estabelecimentos escolares (MINSTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013).  

Em 2013, a expectativa é que cerca de 8,6 milhões de crianças sejam atendidas 

pelos (PST) e (PME), quase 150% maior do que o previsto no Dossiê. Em relação aos 

investimentos em infraestrutura previstos no Dossiê, mais de R$ 700 milhões já foram 

empregados na construção de novas quadras esportivas nas escolas e na cobertura das quadras 

existentes (BRASIL 2016, 2015). 

O (PME), em parceria com 1.309 Secretarias de Educação sendo 1.282 Municipais e 

26 Estaduais, além da Secretaria de Educação do Distrito Federal, em 2011, aderiram ao 

Programa 14.995 escolas com 3.067.644 estudantes a partir dos seguintes critérios: Escolas 

Estaduais ou Municipais de baixo IDEB que foram contempladas com o PDE/Escola 2009; 

http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/olimpiadas/legado/iniciacaoebase/atletanaescola
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/olimpiadas/legado/iniciacaoebase/segundotempo
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/olimpiadas/legado/iniciacaoebase/centrodeiniciacaoaoesporte


56 
 

escolas localizadas em territórios de vulnerabilidade social e escolas situadas em cidades com 

população igual ou superior a 18.844 habitantes (MINSTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013).  

O Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), essencial no processo de massificação a 

iniciação a prática esportiva, através de recursos do Governo Federal disponibilizando várias 

modalidades Olímpicas e Paraolímpicas, sua construção será em todo o país, num investindo 

acima de R$ 967 milhões do Orçamento Geral da União. São 263 municípios para receber 

285 unidades do CIE. São três modelos (1.600m2, 2.750m2 ou 3.700m2), a depender do 

tamanho do terreno. O menor dos CIE disponibiliza 13 modalidades Olímpicas e 6 

Paraolímpicas, o maior com 16 modalidades Olímpicas e as mesmas 6 Paraolímpicas dos 

demais CIE. 

Nas modalidades Olímpicas: atletismo, badminton, basquete, boxe, esgrima, futsal, 

ginástica artística, ginástica de trampolim, ginástica rítmica, handebol, judô, levantamento de 

peso, lutas, tae-kwon-do, tênis de mesa e vôlei. As modalidades paraolímpicas: esgrima em 

cadeira de rodas, judô, halterofilismo, tênis de mesa, vôlei sentado e goalball. O Programa 

Bolsa Atleta (PBA), maior programa de patrocínio individual do mundo, criado pela Lei nº 

10.891, de 9 de julho de 2004, e regulamentado pelo Decreto nº 5.342, de 14 de janeiro de 

2005. De 2005 até 2013, investiu R$ 439,9 milhões em benefícios. Nisso o número de atletas 

contemplados foi multiplicado por 7, beneficiando 924 esportistas e em 2013, foram 6.557. 

O público-alvo são atletas que obtêm boas performances em competições Nacionais 

e Internacionais da Base ao Alto Rendimento. São cinco categorias: Base, Estudantil, 

Nacional, Internacional e Olímpica/Paraolímpica. Os valores variam entre R$ 370 e R$ 3.100, 

ano, depositado em conta específica do atleta na Caixa Econômica Federal. Em 2012, 

amparados pela Lei 12.395/11, os contemplados passaram a ter direito de, além do benefício, 

contar com outros patrocínios pessoais. 

Em 2013, foi reservado pelo Governo um orçamento de R$ 183 milhões, um valor 

jamais aportado antes ao programa. Esse montante foi utilizado para pagar as bolsas relativas 

a dois exercícios (BRASIL 2015, 2016). 

Sancionada em julho de 2001 a Lei Nº 10.264, Agnelo/Piva somou-se ao (PBA), a 

Lei de Incentivo ao Esporte, o Plano Brasil Medalhas, lançado em 13 de setembro de 2012.  

Os investimentos Federais no esporte Olímpico e Paraolímpico foram incrementados ano a 

ano, como também o surgimento de novos programas que ampliaram as condições estruturais 

e técnicas. O incentivo em 2 de outubro de 2009, durante a 121ª (COI), realizada em 

Copenhague, na Dinamarca, o Rio de Janeiro conquistou o direito de sediar os Jogos 

Olímpicos e os Paraolímpicos de 2016, (BRASIL 2015, 2016). 

 

2.6.1 Rio de Janeiro 

 

Costin (2012) Secretária Municipal de Educação do Município/RJ “Iniciou-se uma 

experiência baseada na descoberta e desenvolvimento de talentos esportivos no âmbito 

escolar, criou-se o Ginásio Experimental Olímpico (GEO), em regime integral atendendo do 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, além das aulas, os estudantes recebem treinamento em 

sete modalidades: atletismo, xadrez, tênis de mesa, judô, futebol, handebol e vôlei”, 

(CONFEF, 2012). 

As aulas de Educação Física não estão relacionadas ao treinamento esportivo, são 

orientadas pela cultura do movimento corporal, com jogos, ginástica, atividades rítmico-

expressivo-acrobáticas, lutas e esportes juvenis. “O (GEO) não só mantém condições para a 

descoberta de talentos, mas para a formação em outras áreas, como: um futuro profissional da 

medicina esportiva, da biomecânica, da fisiologia etc., explica Claudia,” (CONFEF, 2012). 

De Rose; Deschamps; Korsakas (1999) o esporte de alto rendimento tem a proposta 

única da busca constante da perfeição do profissional da área. Sendo que os resultados 



57 
 

dependem basicamente da estrutura que é disponibilizada para o atleta e a sua formação junto 

à instituição responsável pelo mesmo. O aluno-atleta-cidadão é aquele que desenvolve seus 

conhecimentos acadêmicos, esportivos e sociais, através de um olhar crítico e da busca por 

tornar possíveis os ideais de uma sociedade mais justa e solidária (GEO, 2015). 

 

2.6.2 São Paulo 

 

Criado com o objetivo de articular e potencializar políticas públicas destinadas ao 

surgimento de aptidões esportivas, integrando ações entre os setores públicos e privados na 

promoção e gestão estadual de competições, o programa São Paulo Potência Esportiva 

(PPE/SP) foi criado em 1º de janeiro de 2004 e têm entre suas ações os campeonatos estaduais 

de esporte, cursos na área esportiva e esporte para atletas portadores de necessidades especiais 

(SELJSP, 2015). 

Proporcionando condições aos Atletas de Talento do estado para então formá-los 

para as Seleções Paulista e Brasileira, foi criado em 1984 o Centro de Excelência, uma 

iniciativa do Governo do Estado por meio da antiga Secretaria de Esportes e Turismo. São 

aceitos no projeto os atletas destaque, na faixa etária de 15 a 22 anos, os com mais de 18 anos 

podem permanecer, desde que estejam entre os primeiros colocados no ranking nacional e 

necessitem de amparo governamental para treinar os quais devem estar estudando. 

Dispondo de atendimento médico, odontológico, psicológico, nutricional e 

fisioterápico, são residentes e recebem vale transporte. As modalidades atletismo, judô e 

natação participam dos Campeonatos Estadual, Brasileiro, Mundial e das Olimpíadas. Há 26 

anos e em destaque os atletas Maurren Hlga Maggi no atletismo, Thiago Camilo no judô etc. 

Possibilitando atender 1270 jovens e promissores atletas em 14 cidades do Estado (CENTRO 

DE EXCELÊNCIA ESPORTIVA – SP, 2010). 

São 540 jovens no Centro de Treinamento Base com as modalidades Voleibol, 

Basquetebol, Futebol e Tênis. Já no Centro de Excelência com Atletismo 150/atletas, Judô 

150/atletas, Atletismo no interior 245 jovens: 56/integral e 189/parcial, Presidente Prudente 

35 atletas: 27/parcial e 08/integral, Piracicaba 35/atletas: 27/parcial e 08/integral, Sertãozinho 

35/atletas: 27/parcial e 08/integral], Campinas 35/atletas: 27/parcial e 08/integral, São José do 

Rio Preto 35/atletas: 27/parcial e 08/integral, Praia Grande 15 atletas/parcial, Cubatão 15 

atletas/parcial, Itapetininga 15 atletas/parcial e São José dos Campos 15 atletas/parcial. 

Judô núcleos: Bastos 30/Judocas, Santos 35/Judocas. Voleibol Feminino: São Paulo 

120/atletas, São Caetano do Sul 20/atletas. Ciclismo: Americana 120/atletas, Americana 

BMX 20/atletas, Campinas 20/atletas (SELJSP, 2015). 

O Projeto Esporte Social seu objetivo é democratizar o acesso a prática esportiva e 

de lazer, visando estabelecer convênios e parcerias com o Governo do Estado, prefeituras 

municipais, instituições e terceiros de natureza esportiva. Estes devem contar com toda 

infraestrutra necessária que possibilite a implantação do projeto (quadra, ginásio poliesportivo 

e/ou campo esportivo, banheiros/vestiários, sala de aula, refeitório/cozinha, etc.), (SELJSP, 

2015). 

 

2.7 Sergipe 

 

2.7.1 Aracaju 

 

Departamento de Educação Física (Def), da Secretaria de Estado da Educação 

(Seed), do Estado de Sergipe, para o Diretor de Serviços de esportes deste departamento os 

programas esportivos disponibilizados pelo Governo Federal, são: Programa Mais Educação 

(PME), antigo Programa Segundo Tempo (PST), sua finalidade específica é promover os 
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alunos a participem dos Jogos Escolares, da TV Sergipe, da Primavera e qualquer outro 

promovido ou apoiado pela (Seed). 

As características do projeto de área é o acolhimento do aluno ou atender uma 

necessidade da escola, sempre voltada à educação Física, por exemplo, montar um grupo de 

dança, ou seja, quando aberta a propostas. São projetos elaborados por professores da área 

legalmente registrados no Conselho Regional (Cref), e no Conselho Federal (Confef), criado 

pela Lei Nº 9696/98.  

Apresentado o projeto à escola e incluído no Projeto Político Pedagógico (PPP), 

ratificando a necessidade e enviado ao (Def), apreciado e encaminhado a (Seed), sendo 

aprovado, o professor pode utilizar sua carga horária disponível para desenvolver o projeto. 

Esta assumindo a necessidade deve dispor da infraestrutura necessária (material e física) e 

participar de competições ou festivais, caso contrário perde o professor a próxima 

oportunidade (MENEZES, 2015). 

Quanto ao Desenvolvimento de Projetos Esportivos (Elaboração e Execução como 

Atividades Extracurriculares) é de autonomia da escola e deve ter objetivo geral como 

complemento educacional e melhoria da qualidade do ensino. Para tanto é necessário o 

cadastramento conforme a portaria nº 2.910/2013, os quais deverão ser desenvolvidos por 

profissionais com conhecimentos específicos. 

Vivenciar várias atividades esportivas e lúdicas focando o cooperativismo tornando 

os alunos socializáveis auxiliando no processo de formação do estudante-cidadão, devendo 

acontecer em ambientes seguros e estimuladores, com atividades variadas, sistemáticas e 

específicas às necessidades do contexto dos alunos. Segue portaria Nº 2.910 de 19/03/2013 no 

Art. 1º, Art. 4º. O Programa Esporte na/da Escola está dentro do (PME), que é um conjunto de 

atividades, propiciando a desenvolver atividades extracurriculares dentre elas a Escola 

Comunidade da (Seed/DEF), desenvolvido no turno contrário ou no fim de semana 

(MENEZES, 2015). 

O (PME), busca ocupar o espaço da escola com oficinas nas modalidades 

esportivas e programações culturais, as opções ficam a disposição da escola. Já o programa 

que leva a descoberta de Talentos Esportivos no estado é o Programa Atleta na Escola (PAE), 

que através deste a escola recebe recurso para promover eventos esportivos e participar de 

competições. O Esporte na Escola no ano passado trabalhou com Atletismo, Judô, 

Basquetebol e Voleibol. 

Diferente dos demais programas como o Esporte na Escola é o (PST), que 

disponibiliza recursos para contratar profissional, ele é sistemático e acontece durante duas a 

três vezes por semana. Esse outro citado não só faz uma competição e identifica, mas o 

professor e a escola ficam dentro da proposta dos Projetos Esportivos, possibilitando recursos 

para a compra de material, onde consta no projeto uma previsão de gastos (MENEZES, 2015). 

O programa sistemático (PME) tem uma proposta de trabalho de uns oito meses, leva 

o atleta a competições estaduais e nacionais, depois de identificado o professor mantém ativos 

os trabalhos. Em nível nacional, é necessário participar dos jogos da primavera e ser campeão, 

em modalidade coletiva e/ou individual, os Jogos Escolares da Juventude é pelo Comitê 

Olímpico Brasileiro (COB). 

O Estado conveniado com a (COB), os jogos oficiais da Primavera são seletivos para 

os Escolares da Juventude que tem um cronograma instituído por lei, qualquer aluno da rede 

de ensino pode participar, de 12 a 14 anos de idade, categoria “A” e na ”B” de 15 a 17 anos. 

Qualquer instituição de ensino pode participar, sendo campeã coletiva e/ou individualmente o 

estado se responsabilizará de garantir seus representantes nos Jogos Escolares da Juventude e 

em seguida os Jogos Sul-Americanos ou Jogos Mundiais. 

Acontece em momentos distintos, o da primavera no período de 22 de julho a 10 de 

agosto, em destaque a atleta Duda, passando por essas fases é campeã no voleibol e campeã 
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olímpica nos Jogos da Juventude. O Breno ciclista não chegou aos Escolares da Juventude, 

surgindo dos Escolares da Primavera hoje na Seleção Brasileira Juvenil com título no Sul-

Americano, está para ir à Espanha. 

A atleta Estelina Judoca, participou do Sul-Americano, concluiu aqui algumas 

modalidades. Nos Jogos da Juventude havia em média uma delegação com 150 a 190 pessoas 

por categoria, cerca de 340 sergipanos por ano. Sergipe tem na natação uma atleta medalha de 

prata, no vôlei de praia Duda e Caroline campeãs Brasileira (MENEZES, 2015). 

No Departamento de Pedagogia do Estado de Sergipe (PME). Segundo a técnica em 

pedagogia, no estado foram 150 escolas cadastradas, dentro do macro campo esporte e lazer 

mantém-se assegurada várias atividades, antes existia o Programa Segundo Tempo Padrão 

que era aberto à comunidade e o Segundo Tempo Mais Educação, foi resumido em Esporte na 

Escola o Atletismo e as suas múltiplas vivências esportivas no primeiro ano. 

O recurso é para compra dos materiais necessários: no atletismo o sarrafo, colchões, 

material de arremesso, bloco de partida, poste para salto em altura, dardo competitivo, disco 

de lançamento para treinamento, bola de arremesso etc. Recurso depositado pelo Ministério 

do Esporte através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

(FERNANDES, 2015). 

O (PME), indutor da educação integral nas atividades esporte e lazer. Este aderido 

não sofre efeito na descoberta de talentos, de acordo com o projeto educativo em curso, optam 

por desenvolver atividades nos macros campos de acompanhamento pedagógico; educação 

ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; 

promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da 

natureza e educação econômica. 

A lei Nº 9.608, de 18/02/1998 dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras 

providências, ver Art. 1º. Solicitando assim aos voluntários o preenchimento e assinatura do 

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário, disponível no portal do FNDE 

(www.fnde.gov.br), junto à Resolução CD/FNDE vigente no exercício. Resolução CD/FNDE 

Nº 26, de 17 de junho de 2013, no seu art. 2º, são diretrizes da Alimentação Escolar 

(PLANALTO.GOV, 2015). 

Sem uma carga horária específica, dependendo da quantidade de turmas e do plano 

de atividades elaborado pela escola, oferecendo no mínimo de 7 horas diárias ou 35 horas 

semanais de atividades em tempo integral. Quanto à atividade de Orientações de Estudos e 

Leitura, o Manual destaca que o monitor pode atender a duas turmas simultâneas.  

Concluímos que, de acordo com as fontes, os dados e informações obtidas 

fomentadas neste Artigo chegam-se à conclusão de que há uma deficiência contraditória no 

estado a respeito do desenvolvimento dos programas e há uma insuficiência no 

desenvolvimento de uma metodologia a respeito da descoberta de talentos esportivos na 

educação básica ligada as aulas de Educação Física escolar.  

Haja vista que os programas (PME/PST e o Atleta na Escola), que deveriam dispor 

de meios para revelar esses talentos e servir de ponte para os avanços dos futuros atletas, 

simplesmente se tornam ocultos e a Educação Física mais uma vez é estacionada, sua visão é 

única nos moldes ao movimento do corpo, a ludicidade, o lazer etc., eximindo assim valorizar 

os talentos em destaque (MENEZES, 2015). 

De acordo com Tubino (2010), até 1985 as relações entre o esporte e a educação no 

Brasil eram muito tímidas e as competições escolares estavam limitadas à reprodução do 

esporte de alto rendimento, e a ideia de alcançar medalhas e descobrir talentos era fortemente 

inculcada no modelo esportivo da época (ainda podemos perceber essas características no 

modelo atual) e a atuação dos órgãos públicos do esporte era equivocada, uma vez que 

relacionavam o esporte a resultados e não ao seu aspecto educacional. A educação física por 

sua vez, era encarada como o local de produção desses talentos (BRACHT, 1992), sendo que 
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o principal elemento legitimador da área era o ideal esportivo, desenvolvido especialmente em 

1960 e 1970, mas ainda forte nos dias de hoje (MILLEN NETO; FERREIRA; SOARES, 

2011). 

Em uma análise feita sobre as mudanças dos objetivos dos Jogos Escolares a partir 

do século XXI, Tubino (2010), salienta que as práticas esportivas a partir desse período 

marcam uma revisão nos seus objetivos, as quais além de terem fins educativos e sociais 

permitem a identificação dos talentos esportivos: fica claro que as Olimpíadas 

Escolares/JEBs, promovidas pelo Ministério do Esporte, COB e Organizações Globo, 

constituem-se como uma manifestação de Esporte Escolar. Outra nova característica 

consolidada é a substituição das seleções regionais por escolas/colégios campeões dos 

estados, compreendendo escolas privadas e públicas. A divisão em faixas etárias é mais uma 

inovação nos Jogos Escolares Brasileiros. Essas mudanças passaram a ocorrer a partir de 

2005. Numa análise crítica das inovações, pode-se afirmar que ocorreu uma modernização em 

termos de Esporte Escolar (TUBINO, 2010, p. 138). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este Artigo foi desenvolvido com base em uma pesquisa exploratória em busca do 

conhecimento a partir de bases textuais. As fontes de consulta secundária nos embasaram na 

construção do tema abordado, a identificação e seleção das fontes de pesquisa foram às 

análises da bibliografia. Localizados artigos, monografias, livros e site´s com temas 

pertinentes, através de uma revisão bibliográfica a respeito do tema Programas de 

Desenvolvimento de Atletas com fins na descoberta de Talentos Esportivos na Educação 

básica, tanto no de Sergipe, no Brasil sendo no Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP e nos países 

da Europa sendo estes Escócia, Dinamarca precisamente na Escandinávia e na Grã-Bretanha. 

 

4 RESULTADOS DISCUSSÃO 

 

A construção dessa pesquisa bibliográfica ressalta os problemas encontrados mais 

significativos no desenvolvimento dos programas esportivos e na descoberta de talentos nas 

aulas de Educação Física Escolar. Os programas disponibilizados pelo Governo Federal para 

promover também a prática esportiva nas escolas têm seu investimento próprio para que se 

possa manter toda estrutura necessária no seu ambiente escolar. “Deve-se possibilitar que as 

crianças experimentem diversos tipos de esportes, para que elas façam a sua escolha” 

(BARBANTI, 2005 p.3). Para Barbanti (2005), a idade (em anos), de início, especialização e 

alto rendimento em diferentes esportes é o seguinte:  

 

ESPORTE 
Iniciação da 

Prática 

Idade da 

Especialização 

Idade do Alto 

Rendimento 

Atletismo 10-12 13-14 18-25 

Basquetebol 8-9 10-12 20-25 

Futebol 8-10 11-14 20-26 

Futsal 6-8 10-12 20-26 

G. O. (mulheres) 6-7 9-10 15-20 

G. O. (homens) 6-7 12-14 18-24 

Ginástica Rítmica 6-7 10-12 15-20 

Judô 8-9 12-14 20-26 

Natação 4-7 10-12 18-24 

Tênis 6-8 12-14 22-28 

Voleibol 11-12 14-15 22-28 
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O Ministério do Esporte pretende avaliar 100 mil estudantes entre 10 e 15 anos para 

descobrir talentos e disponibilizá-los para as entidades esportivas. Nas capitais, o evento será 

realizado simultaneamente, nos espaços públicos de fácil acesso. Permitindo a inserção, o 

desenvolvimento e o aprimoramento no esporte competitivo, proporcionando um aumento de 

quantidade e qualidade à base esportiva nacional. Os selecionados serão incluídos em um 

banco de dados do Ministério (Banco de Talentos), disponibilizado ao (COB), Federações, 

Clubes e demais instituições interessadas na formação de novos atletas. 

Os profissionais de Educação Física serão capacitados para utilizar uma metodologia 

única de avaliação contínua nas escolas através do programa “Talento Esportivo na Escola.” 

Nesta segunda fase é avaliar 1,9 milhões de estudantes. A meta final é cadastrar 40 mil novos 

atletas (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2015). 

É através da Educação Física que as crianças se iniciam no esporte o que acaba 

gerando outro entendimento: “as aulas da disciplina é o espaço ideal para a descoberta e o 

desenvolvimento de futuros atletas de alto rendimento.” A questão é que a descoberta de 

novos talentos esportivos pressupõe uma seleção, enquanto a Educação Física Escolar 

objetiva a inclusão (BETTI, 2012).  

Considerados como fatores importantes na qualidade do processo técnico, o apoio da 

família, dos colegas, a questão financeira e o apoio médico que é um fator extremamente 

importante fazem parte de um processo organizacional (VAN ROSSUM, 2004). 

Sobre a estrutura organizacional do esporte o Brasil é incompleto, não há modelo 

padrão em suas Confederações para desenvolver os programas que levem a descoberta de 

talentos e assegure o atleta, ao pleno exercício no esporte de alto nível, tanto que Matsuba 

(1999 apud MASSA, 2006), afirma que o Brasil possui Programas Esportivos de forma 

assistemáticos, de forma que o Estado, os Clubes e até a família se responsabilizam pelo 

desenvolvimento do esporte. 

Os resultados na prática não são positivos, em Sergipe, as Federações e as Secretarias 

de Esporte, as responsáveis pelo desenvolvimento do esporte na região, não estão dando 

segmento às atividades. Porém o estudo de Arena e Bohne (2000), realizado em vários clubes 

e entidades esportivas, verificou-se que cada um (Clubes associados e Secretarias 

Municipais), possui diferentes formas de Iniciação Esportiva e Programas que por sua vez não 

interagem uns com os outros. 

Entende-se que há uma necessidade de verificarmos o funcionamento dos programas 

ofertados pelo Ministério do Esporte, visto que estes podem levar a Descoberta de Talentos no 

meio escolar. No Brasil com relação ao seu desenvolvimento nas ultimas Olimpíadas nos anos 

de: 2008/ 2004/ 1996/ 1992e, nos jogos Pan-Americanos que aconteceram nos anos de: 

2007/2003/1999/1995 observou-se que o desempenho dos atletas, por exemplo, de natação é 

muito significativo em relação a outras modalidades participantes (COB, 2008). 

Ressalta-se que a natação é uma modalidade representativa em termos de resultados 

Internacionais e Nacionais dentre os dez melhores clubes ranqueados no ano de 2007, sendo 

que, cinco são pertencentes aos clubes do Estado de São Paulo (CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE DESPORTOS AQUÁTICOS, 2008). 

Este estudo de revisão objetiva analisar as estruturas esportivas de países da Europa 

com relação ao Brasil, especificamente o Estado de Sergipe. Visando avaliar os diferentes 

aspectos que envolvem a realização e o desenvolvimento de Programas Esportivos no 

ambiente escolar. Notou-se que algumas escolas mantêm sua estrutura convincente de 

promover a prática esportiva inicial nas aulas de Educação Física sem que haja argumentos 

para estas serem substituídas por atividades distintas que manteriam os programas 

irreconhecíveis. 
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4.1 Análise dos Dados Bibliográficos 
 

Fundamentada em documentos como artigos disponibilizados na internet, em sites 

dos Institutos Esportivos Internacionais da Uk Sport, Sport Scot Land e o Isca, sites do 

Ministério do Esporte, do MEC, da (Seed), (Def), do Departamento de Pedagogia do estado 

de Sergipe, da (SELJ-SP), (SEMERJ) e do (GEO), revistas e obras disponíveis aos 

construtores da pesquisa. Uma breve entrevista no Def/SE onde tivemos a oportunidade de 

coletar alguns dados e manter contato com documentos que enfatizaram a nossa pesquisa. 

As entrevistas com o Diretor de Serviços de Esportes do (Def/SE), e com a Técnica 

do Departamento de Pedagogia do Estado foram autorizadas por ambos, os quais 

disponibilizaram a nós uma entrevista nos seus respectivos departamentos, onde foram 

alertados e cientes da gravação do áudio e da filmagem de alguns documentos. A voz dos 

entrevistados foi gravada do início ao fim, captada a fala e armazenados através de um 

dispositivo móvel. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Ministério do Esporte através das Secretarias dos Estados, dos Programas 

Esportivos e dos CIE´s e dos recursos disponibilizados é uma fonte segura para estimular, 

sensibilizar e democratizar a prática esportiva nas escolas, a pesquisa consiste também nos 

autores: Betti, Barbanti, Sperekas, Ferreira, Le Boulch, Gallahue e Ozmun, Flinchum, 

Faigenbaum e Westcott, Lazzoliet al., Carnetheon, Gulati e Greenland, Palito, Freire e no 

Confef, Cob, Cbda, Cbtm e Cbginastica valorizando assim os resultados obtidos através da 

prática esportiva em prol dos vários de benefícios. 

Já para as metodologias utilizadas no Sport Scotland, UK Sport, Isca, Iyle, Eose e 

TinyTykes são fontes de referências para que o Brasil venha sistematizar suas aulas de 

Educação Física escolar com os Programas Esportivos, haja vista o respeito aos limites 

impostos. 

Diante do que foi exposto, fica evidente que a responsabilidade também não se deve 

ao Profissional de Educação Física. Trata-se de um assunto até então desconhecido, 

abordando justamente a atual realidade vivenciada por nós. Por exemplo, quanto aos materiais 

disponibilizados de quantidades mínimas possíveis (quando disponíveis), as condições da 

quadra que em muitos casos mantém o profissional e os alunos expostos a riscos iminentes.  

Consequentemente deve-se cobrar dos gestores ações voltadas aos Programas à 

descoberta de talentos que deverão ser desenvolvidos também através das aulas, a promoção 

da prática esportiva em várias modalidades, a disponibilidade de material em quantidade 

suficiente e seus espaços em condições adequadas. 

Concluímos não com tons de denúncia, mas sim há um nível revoltante para nós 

futuros profissionais e os demais já atuantes que vivenciam cada etapa e situação erguida 

perante a nossa profissão. Que venham outros trabalhos com temas semelhantes e estes 

também proporcionem informações essenciais ao ponto de sensibilizar não só os da área da 

educação, como também os alunos, pais e toda a comunidade ao ponto de mantê-los 

informados suficientemente das responsabilidades do poder hierárquico de uma escola, da 

gestão e dos Governos. 
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ATHLETE DEVELOPMENT PROGRAMS IN BASIC EDUCATION 

 

ABSTRACT 
 

It is a study on the development of sports programs offered by the Federal Government, 

emphasizing the discovery of talents and their affinity with the School Physical Education. 

With the prospect of working skills and physical abilities, we understand the importance of 

sport for their motivational power, especially for the development of skills, interaction and 

socialization, and respect for others, courage, discipline and persistence. The objective was to 

compare the sports talent selection programs of Scotland, Britain, Denmark, the United States 

and Israel regarding school sports programs Sergipe. Therefore, it performed the literature 

printed and digital secondary sources, guided the content analysis method. It was found that 

the programs offered by the Federal Government for the promotion of sports in schools, have 

their own pivoting investment that we can maintain the necessary structure in the school 

environment, such as sports equipment, uniforms and food. However, it was noted that some 

schools of Sergipe, retains its structure without convincing arguments for the inclusion of 

different activities to sports, aiming to federal government programs, often considered useless 

and unrecognizable in schools and also even for the society. We conclude therefore that the 

school management in its largest number prefer the deployment of small cost activities such 

as planting vegetables and encouraging handicrafts, replacing the sport. Failing to provide the 

necessary conditions for the adoption of sports programs and also the working conditions of 

the professionals involved. 

 

Keyword: Physical: Education, Sport and the Development of Sports Programs. 
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RESUMO 

O Austismo é definido como uma síndrome caracterizada por desvios qualitativos na 

comunicação, na interação social e no uso da imaginação, com surgimento precoce, 

tipicamente antes dos três anos de idade. As manifestações do espectro autista acarretam 

prejuízos amplos na interação social, especialmente, em comportamentos não-verbais (contato 

visual direto, expressão facial, gestos corporais) que regulam a interação social.  Em se 

tratando da educação, a Inclusão escolar tem como objetivo principal, a construção de uma 

escola democrática, na qual as necessidades educacionais específicas dos alunos sejam 

atendidas e na qual a diversidade seja uma característica intrínseca, respeitada e valorizada. A 

Educação Física representa um meio de promoção da aprendizagem, favorecendo o 

desempenho educacional e motor da criança autista, relacionando-o com a área 

psicopedagógica no processo de ensino-aprendizagem, provocando, assim, uma modificação 

no desenvolvimento cognitivo. Um dos desafios de todo professor de Educação Física é o 

convívio com portadores de necessidades educacionais diferenciadas. A síndrome do Autismo 

requer que o educador físico tenha um preparo especial e diferenciado embasado em 

conhecimentos teóricos e práticos. O presente estudo visa avaliar a Educação Inclusiva, 

voltada à inclusão de alunos autistas, e a Educação Física como ferramenta nesse processo 

educacional. O presente estudo utilizou a metodologia amparada a uma pesquisa qualitativa, 

que apresenta foco de interesse amplo através do método Survey de pesquisa, através do uso 

do questionário. As respostas fornecidas pelo questionário serão avaliadas através da 

comparação entre as respostas e os conceitos previamente publicados na literatura científica. 

Diante do resultado do questionário, pretende-se analisar a aptidão do professor de Educação 

Física ao ministrar aulas de Educação Física através de questionário que relacione 

conhecimentos teóricos e práticos, analisando assim a contribuição da Educação Física no 

processo de Inclusão Educacional e da construção da autonomia de crianças e adolescentes 

autistas. 

 

Palavras-chave: Autismo. Educação Física. Inclusão escolar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O autismo é definido como uma síndrome caracterizada por desvios qualitativos na 

comunicação, na interação social e no uso da imaginação, com surgimento precoce, 

tipicamente antes dos três anos de idade (MELLO, 2003; MACHADO, 2001). Esta síndrome 

enquadra-se na categoria dos transtornos globais do desenvolvimento (TDG) que se 

caracteriza pelo comprometimento grave e global em algumas áreas do desenvolvimento, 

como por exemplo, habilidades de interação social, reciprocidade nas interações, habilidades 

de comunicação, além da presença de comportamentos, interesses e atividades motoras 

estereotipadas e repetitivas (WALTER, 2000; BOSA, 2002; SCHWARTZMAN, 2003; 

GIARDINETTO, 2005; CAMARGOS, 2005; SUPLINO, 2007; ORRÚ, 2007; BALEOTTI; 

DELIBERATO, 2008; CAMARGO; BOSA, 2009; GIKOVATE, MOUSINHO, 2009; 

BRASIL, 2010; GOMES; MENDES, 2010; NUNES, 2010; TAMANAHA, 2011; DAVID, 

2012). Tais condições representam um desvio acentuado em relação ao desenvolvimento do 

indivíduo (DSM-IV, 1994). 

As manifestações do espectro autista acarretam prejuízos amplos na interação social, 

especialmente em comportamentos não-verbais (contato visual direto, expressão facial, gestos 

corporais) que regulam a interação social. Prejuízos importantes estão na comunicação, pois é 

comum o atraso ou ausência total do desenvolvimento da linguagem falada. Mesmo aqueles 

autistas que desenvolvem a linguagem falada, comumente encontram dificuldades na 

capacidade de iniciar ou manter uma conversação, devido ao uso estereotipado e repetitivo da 

linguagem, o que dificulta o entendimento do ouvinte. Outros prejuízos a serem considerados 

são os movimentos corporais estereotipados e as anormalidades de postura (WALTER, 2000; 

BOSA, 2002; ORRÚ, SUPLINO 2007; LAMPREIA; LIMA 2008; MERCADANTE; 

ROSÁRIO, 2009; BRASIL, 2010; FERNANDES et al., 2009; COPETTI, 2012). Grande parte 

de crianças com autismo também apresenta deficiência intelectual, sendo que a profundidade 

desse déficit é variável (WALTER, 2000; SALLE et al., 2005; SERRA, 2004, 2007). Ainda, 

pode haver comportamentos denominados de auto-lesivos, ações dirigidas ao próprio corpo 

que podem ocasionar danos físicos como mutilações, sangramentos ou fraturas (SUPLINO, 

2007).  

Atualmente ainda não se sabe a causa principal do autismo, por possuir etiologia 

ainda desconhecida (LAMPREIA; LIMA, 2008), entretanto, esta síndrome pode estar 

relacionada a muitas anormalidades biológicas (STEFFEMBERG, 1991), tais como epilepsia 

e retardo mental, e a uma variedade de doenças do sistema nervoso associadas. As 

características clínicas dos autistas são variáveis, podendo apresentar lesões cerebrais, 

problemas neurológicos, inteligência aguçada, ou ainda não apresentar nenhuma destas 

características de maneira expressiva (VOLKMAR, 1996). Além disso, há variedade também 

na época da apresentação dos sintomas, já que estes podem ser percebidos durante os 

primeiros dias de vida, ou somente durante a infância, normalmente até os cinco anos de 

idade. Entretanto, características importantes descrevem a síndrome como hiperatividade, 

déficit de atenção, desordens motoras, sensoriais e de percepção (COPETTI, 2012). 

A ausência de etiologia da síndrome Autista dificulta seu tratamento, já que na 

ausência das causas e origens específicas, profissionais, pais e estudiosos do assunto parecem 

estar muitas vezes no escuro. Todavia, sugere-se que esta síndrome seja vista por todos os 

segmentos da área de saúde e educação de maneira interdisciplinar, visando sempre à 

melhoria nas condições de saúde e na qualidade de vida dos pacientes e familiares 

(MACHADO, 2001). Um importante viés do tratamento por profissionais de saúde, 

psicólogos, educadores em geral e psicopedagogos está na experiência real vivida no trabalho 

com estas crianças diagnosticadas como autistas. 
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Em se tratando da educação, a inclusão escolar tem como objetivo principal a 

construção de uma escola democrática, na qual as necessidades educacionais específicas dos 

alunos sejam atendidas e na qual a diversidade seja uma característica intrínseca, respeitada e 

valorizada (MEC, 2006). Dessa forma, escolas inclusivas devem possibilitar tanto à docência, 

quanto à discência a busca pela devida adequação de necessidades e interesses, afastando 

assim, uma realidade injusta, perturbada e preconceituosa, respeitando o pensamento 

educacional que materializa um dos direitos humanos alienáveis, que é o de igualdade de 

dignidade e de direitos (OMS, 2004). 

Dentro da esfera educacional, levando-se em conta todas as disciplinas acadêmicas e 

o conjunto de experiências teóricas e práticas que um aluno é submetido durante os anos 

escolares, a Educação Física representa um importante meio de promoção da aprendizagem, 

pois favorece o desempenho cognitivo e motor da criança autista, relacionando-os com a área 

psicopedagógica no processo de ensino-aprendizagem, provocando, assim, uma modificação 

no desenvolvimento cognitivo (STRAPASSON; CARNIEL, 2007). Além disso, 

considerando-se que a Educação Física concentra os seus objetivos no movimento humano, 

associando, assim, o desenvolvimento motor e físico com outras áreas da educação que se 

preocupam com o mental, social e emocional, o momento da aula de Educação Física se 

reveste de valor na experiência educacional destas crianças com a síndrome Autista 

(COPETTI, 2012).  

Dessa forma, a Educação Física pode e deve ser um meio de intervenção, ajudando a 

diminuir os comportamentos indesejados (TOMÉ, 2007). A prática de exercícios físicos 

provoca a liberação de neurotransmissores e para as crianças autistas isto pode ter um efeito 

calmante, ajudando no desempenho acadêmico e comportamental como um todo (KERN, 

1982). Além de novas experiências motoras, as aulas de Educação Física proporcionam a 

todos os alunos a utilização de espaços físicos diferenciados dentro da escola, a manipulação e 

utilização de uma grande quantidade de objetos e principalmente uma nova maneira de 

relacionamento aluno-professor. O professor estará nas aulas de Educação Física, não mais 

separado ou distante na frente da sala de aula, enquanto os alunos não mais estarão sentados 

em suas carteiras. Este pequeno detalhe talvez seja o grande segredo que educadores físicos 

possam utilizar no relacionamento com essas crianças autistas. 

A atividade física, quando realizada dentro da concepção de inclusão, deve ser 

proposta pelos professores levando-se em conta, obviamente, necessidades específicas, 

limitações motoras e cognitivas e principalmente interesses diferenciados tanto dos alunos 

como dos objetivos a serem alcançados nas aulas. Assim, atividades cíclicas como: ginástica, 

natação, dança, relaxamento, atividades em circuito e atividades aeróbicas em geral se 

relevam mais coerentes com as condições diferenciadas de cada criança. Já as atividades com 

regras e alto nível de complexidade como jogos e atividades esportivas, devem ser utilizadas 

com as devidas adaptações para que atinjam os objetivos propostos de maneira diferenciada 

para cada aluno (VATAVUK, 1996).  

A síndrome do Autismo requer que o professor tenha um preparo especial e 

diferenciado embasado em conhecimentos teóricos e práticos (BONIN, 2013). Dessa forma, a 

Educação Física para alunos portadores de necessidades educacionais diferenciadas 

proporciona melhoras em seu equilíbrio psicológico, no seu fortalecimento muscular, na 

criatividade, expressividade e socialização. Neste contexto de inclusão, a Educação Física 

sempre deve ter o objetivo de facilitar a independência e autonomia, bem como o processo de 

inclusão e aceitação em seu grupo social (FREITAS, 1997). 

A presente pesquisa justifica-se pela necessidade de entender como se apresenta, na 

atualidade aracajuana, essa relação entre o professor de Educação Física e o aluno autista. 

Através de relatos de profissionais da área, que apresentaram suas dificuldades e dúvidas, 

podemos vislumbrar a realidade desta problemática. O objetivo é verificar a aptidão do 
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professor ao ministrar aulas de Educação Física através de questionário que relacione 

conhecimentos teóricos e práticos, analisando assim a contribuição da Educação Física no 

processo de Inclusão Educacional e da construção da autonomia de crianças e adolescentes 

autistas. Além disso, circunda em questões norteadoras que dizem respeito às características 

da Síndrome do Autismo e como se apresentam; à forma como as crianças com necessidades 

especiais são incluídas no contexto educacional e as limitações das crianças autistas que 

interferem e modificam o planejamento da aula; se os professores de Educação Física estão 

aptos a lidar diariamente com crianças que apresentam necessidades especiais apenas com o 

aprendizado curricular de graduação; E, qual o papel do professor de Educação Física na 

conquista da Interação Social das crianças autistas. 

Tal pesquisa se faz necessária, pois ampliará a visão do professor de Educação Física 

em relação ao seu conhecimento e prática com crianças autistas elucidando dessa forma se a 

formação desse profissional está adequada à necessidade de lidar com crianças com algum 

tipo de deficiência, especialmente, o Autismo. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O Autismo 

 

Há relatos na antiguidade de que algumas crianças e adultos apresentavam 

comportamentos estranhos, e tais comportamentos poderiam ter relação com o Autismo 

(COLL,1995). A partir desses acontecimentos, o estudo do Autismo começou a ser conduzido 

por Leo Kanner, um psiquiatra americano que em 1942 publicou o relato de 11 crianças com 

necessidades especiais, caracterizando o autismo como um “distúrbio autistico do contato 

afetivo”, cujas características principais relatadas por ele são: inabilidade no relacionamento 

interpessoal; atraso na aquisição da fala ou uso não-comunicativo da mesma; e, 

comportamentos inapropriados e insistência obsessiva na manutenção de rotina (BOSA, 

2002).  

Posteriormente, outros pesquisadores foram desenvolvendo estudos que 

descrevessem e conceituassem o Autismo, definindo-o de maneira geral, como uma síndrome 

caracterizada por desvios qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da 

imaginação, com surgimento precoce, tipicamente antes dos três anos de idade (MELLO, 

2003; MACHADO, 2001). O autismo, atualmente está agrupado no conjunto de condições 

denominado transtornos globais do desenvolvimento. (CID 1019, 2006; DSM IV TR20, 2002) 

e atualmente possui incidência de 15 casos a cada 10.000 da população infantil mundial. O 

autismo,  
é definido pela Organização Mundial de Saúde como um distúrbio do 

desenvolvimento, sem cura e severamente incapacitante. Sua incidência é de 

cinco casos em cada 10.000 nascimentos caso se adote um critério de 

classificação rigoroso, e três vezes maior se considerarmos casos 

correlatados, isto é, que necessitem do mesmo tipo de atendimento 

(MANTOAN, 1997, p. 13).Apesar do DSM-IV-TR (Associação Americana 

de Psiquiatria, 2002) considerar a estimativa de 15 casos em cada 10.000 

indivíduos, outras fontes estimam valores diferentes. Baird e colaboradores 

(2006), por exemplo, indicaram 116,1 casos de Transtorno do Espectro do 

Autístico em cada 10.000 indivíduos, o que, segundo esses pesquisadores 

resulta na proporção estimada de 1% da população infantil apresentando 

algum tipo de Transtorno do Espectro Autístico (GOMES; MENDES, 2010, 

p.377). 
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Autores como Camargo (2005), Campos (2005), Leão e Aguiar (2005) vem 

analisando a incidência deste transtorno na população brasileira, e em outros países, chegando 

a uma proporção de 1: 2000 casos. Se considerarmos os dados do último Censo Demográfico 

do Brasil, realizado pelo IBGE em 2010, encontraremos cerca de 95.336 brasileiros com 

autismo, independente do nível de comprometimento apresentado.  

Os estudos também apontam ser mais comum a manifestação em meninos que em 

meninas, com prevalência entre 4:1 a 5:1, independente do nível socioeconômico, etnia, raça, 

idade dos pais, local de moradia. Entretanto, as meninas diagnosticadas tendem a apresentar 

quadros mais graves (BOSA, 2002; SERRA, 2004; SUPLINO, 2007; MERCADANTE; 

ROSÁRIO, 2009). 

Atualmente, ainda não se sabe o fator principal que determina a ocorrência do 

Autismo. Entretanto, esta síndrome pode estar relacionada a muitas anormalidades biológicas, 

tais como epilepsia e o retardo mental, e a uma variedade de doenças do sistema nervoso 

associadas. As características clínicas dos autistas são variáveis, podendo apresentar lesões 

cerebrais, problemas neurológicos, inteligência aguçada, ou ainda não apresentar nenhuma 

destas características de maneira expressiva. Além disso, há variedade também na época da 

apresentação dos sintomas, já que estes podem ser percebidos durante os primeiros dias de 

vida, ou somente durante a infância, normalmente até os cinco anos de idade. Já é 

comprovado, 
o fato de que o autismo está associado a doenças viróticas, visto que tem 

sido descrito em pacientes portadores de rubéola congênita, encefalite, 

sarampo e infecção pelo vírus de inclusão citomegálica (a última envolve 

estruturas cerebrais profundas, como as dos gânglios de base). Distúrbio 

cardiorrespiratório perinatal é outra causa possível. A hipoxia pode 

ocasionar dano a áreas cerebrais específicas (incluindo os gânglios basais), 

sendo as áreas atingidas diferentes das afetadas em conseqüência de anoxia. 

É possível que, em certas circunstâncias, o dano seja menos grave que o 

encontrado na paralisia cerebral. Ele pode afetar estruturas nervosas tanto 

macro quanto microscópicas, diferentes das envolvidas na paralisia cerebral 

e, em seu lugar, determinar a síndrome do autismo. A perfusão insuficiente 

do cérebro também é uma causa a ser considerada (GAUDERER,1985, p. 

88). A tendência atual na definição de autismo é a de conceituá-lo como uma 

síndrome comportamental, de etiologias múltiplas, com intensas implicações 

para o desenvolvimento global infantil (VOLKMAR et al., 2004). Embora 

ainda não haja um marcador biológico definitivo, alguns achados têm 

demonstrado particularidades nas áreas da genética e do funcionamento 

cerebral. (CAMARGO; BOSA, 2009, p.68). 
 

As manifestações do espectro autista acarretam prejuízos amplos na interação social, 

especialmente em comportamentos não-verbais (contato visual direto, expressão facial, gestos 

corporais) que regulam a interação social. Prejuízos importantes estão na comunicação, pois é 

comum o atraso ou ausência total do desenvolvimento da linguagem falada. Mesmo aqueles 

autistas que desenvolvem a linguagem falada, comumente encontram dificuldades na 

capacidade de iniciar ou manter uma conversação, devido ao uso estereotipado e repetitivo da 

linguagem, o que dificulta o entendimento do ouvinte. Outro prejuízo a ser considerado está 

nos movimentos corporais estereotipados e nas anormalidades de postura. Ressalta-se que,  

 
[...] problemas persistentes de alimentação, falta de sono, excitabilidade 

inexplicável e difícil de controlar, medo anormal de pessoas e lugares 

estranhos, condutas de pânico sem causa aparente, tendência progressiva a 

evitar e ignorar as pessoas, etc. [...] os sintomas de autismo não se 

manifestam por igual, nem têm o mesmo significado em diferentes fases da 
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vida das pessoas autistas. Ao considerar um distúrbio profundo do 

desenvolvimento, que além disso tem um caráter crônico, é necessário 

recorrer a uma descrição cuidadosa desse desenvolvimento. Naturalmente, 

existem importantes diferenças –relacionadas ao QI, ao nível lingüístico e 

simbólico, ao temperamento, à gravidade dos sintomas – entre uns autistas e 

outros, no que diz respeito às características da síndrome e às peculiaridades 

do desenvolvimento[...](COOL et al, 1995, p. 278).  

A capacidade de ter a mesma experiência emocional, de ter empatia com as 

emoções de outros, de “colocar-se emocionalmente em seu lugar, [...] é 

muito deficiente nas pessoas com autismo que 1) discriminam pior que 

outras pessoas os sinais emocionais, 2) percebem-nos com um nível menor 

de pregnância (ou seja, são menos chamativos ou “salientes” para os 

autistas) e, sobretudo 3) não os revivem em si mesmos com a mesma 

facilidade que outras pessoas[...] (COOL et al, 1995, p. 283). 

 

De maneira geral, é consenso entre os autores que o autismo envolve falha na 

interação social, dificuldade na comunicação (verbal e não-verbal) e comprometimento na 

imaginação, comportamentos, interesses e atividades restritos, esteriotipados e repetitivos. 

(WALTER, 2000; BOSA, 2002; SCHWARTZMAN, 2003; GIARDINETTO, 2005; 

CAMARGOS, 2005; SUPLINO, 2007; ORRÚ, 2007; BALEOTTI; DELIBERATO, 2008; 

CAMARGO; BOSA, 2009; GIKOVATE; MOUSINHO, 2009; BRASIL, 2010; GOMES; 

MENDES, 2010; NUNES, 2010; TAMANAHA, 2011; DAVID, 2012). 

 

2.2 O Sistema Educacional e o Autismo 

 

A Educação possui um importantíssimo papel no desenvolvimento da criança e tem 

por objetivo proporcionar o desenvolvimento máximo de habilidades e competências; garantir 

um equilíbrio pessoal; estabelecer relações significativas e até mesmo proporcionar um bem 

estar emocional (COOL, 1995).  

Vive-se atualmente momentos cada vez mais intensos de lutas pelos direitos dos 

grupos minoritários até então excluídos e marginalizados de nossa sociedade. Em se tratando 

de Educação, esse movimento se traduz como Inclusão Escolar, cujo objetivo principal é 

construir uma escola democrática, na qual as necessidades educacionais específicas de todos 

os alunos, sem exceção, sejam atendidas e na qual a diversidade seja uma característica 

intrínseca e, como tal, seja aceita, respeitada e valorizada. A ideia de 
 

uma sociedade inclusiva se fundamenta numa filosofia que reconhece e 

valoriza a diversidade como característica inerente à constituição de 

qualquer sociedade. Partindo desse princípio e tendo como horizonte cenário 

ético dos Direitos Humanos, sinaliza a necessidade de se garantir o acesso e 

a participação de todos, a todas as oportunidades, independentemente das 

peculiaridades de cada indivíduo e/ou grupo social. (MEC, 2006 p. 28. Série 

-  Educação Inclusiva). 

 

Acompanhando a tendência mundial da luta contra a marginalização das minorias, 

começaram a ser divulgados em nosso país, no inicio da década de 1980, os princípios que 

norteavam a chamada Filosofia da “Normalização”. A sua premissa básica era que as pessoas 

com deficiências têm o direito de usufruir as condições de vida o mais comuns ou normais 

possíveis na comunidade onde vivem, participando das mesmas atividades sociais, 

educacionais e de lazer que os demais (GLAT; FERNANDES, 2005; GLAT; BLANCO, 

2009). Desse modo,  
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[...] [a] incapacidade de desenvolver um relacionamento interpessoal se 

mostra na falta de resposta ao contato humano e no interesse pelas pessoas, 

associada a uma falha no desenvolvimento do comportamento normal, de 

ligação ou contato. Na infância, estas deficiências se manifestam por uma 

inadequação no modo de se aproximar, falta de contato visual e de resposta 

facial, indiferença ou aversão a afeto e contato físico (GAUDERER, 1985, p. 

14). 

 

O autismo apresenta importantes dificuldades na interação social, e dessa forma, 

necessitam de um sistema educacional especializado, que foque em suas características como 

deficiências de comunicação, interação, linguagem e atenção. Há uma 

 
variação notável de sintomas no autismo. As crianças com funcionamento 

mais baixo são caracteristicamente mudas por completo ou em grande parte, 

isoladas da interação social e com realização de poucas incursões sociais. No 

próximo nível, as crianças podem aceitar a interação social passivamente, 

mas não a procuram. Nesse nível, pode-se observar alguma linguagem 

espontânea. Entre as que possuem grau mais alto de funcionamento e são 

pouco mais velhas, seu estilo de vida social é diferente, no sentido de que 

elas podem se interessar pela interação social, mas não podem iniciá-la ou 

mantê-la de forma típica. O estilo social de tais indivíduos foi denominado 

‘ativo, mas estranho’, no sentido de que eles geralmente têm dificuldade de 

regular a interação social após essa ter começado. As características 

comportamentais do autismo se alternam durante o curso do 

desenvolvimento (KLIN, 2006, p.6) 
 

Portanto, a escola tem uma função primordial não só na educação, como também, na 

inclusão desses indivíduos na sociedade. É a escola que deve conduzir o desenvolvimento 

intelectual e também afetivo dessas crianças autistas por meio de uma interação entre os 

ambientes que ela faz parte, fazendo-as conhecer a realidade existente na sociedade e 

proporcionando um saber da humanidade e das relações que a cercam (FELICIO, 2007). O 

foco deixou de ser a deficiência intrínseca no indivíduo. Sendo assim, era preciso então que o 

meio fosse capaz de oferecer condições adequadas capazes de promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento das pessoas com deficiências (GLAT; BLANCO, 2009). Dessa forma, os 

ambientes educacionais devem ser estruturados e adequados a necessidade. Cool et al. (1995) 

relata como devem ser esses ambientes educacionais para a educação dos autistas: O modelo 

clínico começou a dar espaço ao paradigma educacional.  

 
[...] 1) em primeiro lugar, refere-se à necessidade de que o ambiente não 

seja, excessivamente, complexo, senão, pelo contrário, relativamente 

simples. As crianças autistas têm um maior aproveitamento, quando são 

educadas em grupos pequenos [...], que possibilitem um planejamento 

bastante personalizado dos objetivos e procedimentos educacionais em um 

contexto de relações simples e, em grande parte, bilaterais; 2) em segundo 

lugar, o ambiente deve facilitar a percepção e compreensão, por parte da 

criança, de relações contingentes entre suas próprias condutas e as 

contingências do meio[...]; 3) além disso, o educador deve manter uma 

conduta educadora[...] estabelecendo, de forma clara e explícita, seus 

objetivos, procedimentos, métodos de registro, etc. (COOL et al , 1995, p. 

286). 

 

Outro fator importante está presente na interação da escola com os pais da criança 

autista. A intervenção social junto das famílias e instituições implica construir uma rede 
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(CAMPANINI; LUPI, 1991; RONCON, 2003) que reúna num mesmo espaço os pais, a 

equipe terapêutica e pedagógica, assim como pessoas influentes que fazem parte do contexto 

familiar.Assim,  
[...][é] na creche, jardim de infância, público ou privado ou ainda na escola 

que a criança freqüenta que damos início a este processo em que interactuam 

os vários parceiros sociais e comunitários nele envolvidos. Os saberes e os 

esforços desenvolvidos pelos distintos técnicos e outros parceiros sociais, até 

aí dispersos e descoordenados, passam a convergir num único processo de 

apoio, mais centrado na família do que na criança com esta perturbação 

(RONCON, 2003, p.56).  

 

É interessante apontar que o Decreto 7611/11 enfatiza que a família do aluno da 

Educação Especial deve participar da proposta do atendimento educacional especializado: 

 
§2° O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta 

pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno 

acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das 

pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado em articulação 

com as demais políticas públicas (BRASIL, 2011, [n.p.]). 
 

A educação, portanto, precisa estar intimamente ligada à socialização e integração 

dos autistas, pois o contato com os professores e com as crianças da escola será fundamental 

(GAUDERER, 1985). Assim, torna-se possível desenvolver habilidades sociais para que o 

indivíduo autista possa interagir, de forma aceitável, nesta sociedade. Além disso,  

 
Crianças com necessidades educativas especiais devem receber apoio 

adicional no programa de estudos, em vez de seguir um programa de estudos 

diferente. O princípio diretor será o de dar a todas as crianças a mesma 

educação, com a ajuda adicional necessária àquelas que a requeiram. E, 

ainda a alunos com necessidades educativas especiais deverá ser dispensado 

apoio contínuo, desde a ajuda mínima nas classes comuns até a aplicação de 

programas suplementares de apoio pedagógico na escola, ampliando-os, 

quando necessário, para receber a ajuda de professores especializados e de 

pessoal de apoio externo (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p.33-

34). 
 

No entanto, educar crianças nunca foi uma tarefa fácil. Quando se trata de autistas 

então, nunca se sabe as reações que cada situação causará no indivíduo. A interação social, 

nesse caso torna-se importante, pois propicia a descoberta e torna-a mais independente do 

ponto de vista social, como afirma Gauber (1985, [n.p.]): 

 
Educar uma criança, por mais difícil que seja, aumenta o sentimento de amor 

na maioria das pessoas. Os pais sentem que a criança é parte deles e da 

família, não querendo que ela vá embora. Além disso, a criança autista pode 

ser bastante cativante e sua própria impotência e confusão faz brotar 

emoções profundas nos que lidam com ela. Então, quando começam a fazer 

progresso, a alegria que cada pequeno passo avante traz, parece muitas vezes 

maior do que o que é dado por uma criança normal (GAUDERER, 1985, p. 

127). 
 

Dessa forma, explicita-se a importância fundamental que o professor exerce na vida 

social desses indivíduos. A sua atuação deve ser realizada de forma a atender a todas as 

necessidades das crianças autistas, sempre a relacionando ao convívio familiar. Diante disso, 
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faz-se necessária a formação curricular adequada desses profissionais docentes, 

proporcionando oportunidades curriculares que sejam apropriadas às crianças com habilidades 

e interesses diferenciados.  Glat e Pletsch, (2011), relatam em seu estudo os principais 

problemas enfrentados por professores ao educar crianças autistas: 

 
[...] problemas enfrentados para garantir recursos humanos qualificados e 

materiais para oferecer (tanto em termos quantitativos quanto qualitativos) 

os suportes adequados e necessários ao atendimento de alunos com 

necessidades educacionais especiais incluídos em turmas comuns, bem como 

para orientar e promover a formação continuada de seus professores. 

(GLAT; PLETSCH, 2011, p.66). 

 

2.3 A Educação Física no Paradigma da Educação Inclusiva 

 

No inicio do século XXI a Educação Inclusiva efetivou-se como política educacional 

oficial do país, amparada pela legislação em vigor e convertida em diretrizes para a Educação 

Básica dos sistemas federal, estaduais e municipais de ensino. Conforme delibera a Resolução 

CNE/CEB Nº. 2 de 2001: 

 
Art. 2º: Os sistemas de ensino devem matricular a todos os alunos, cabendo 

às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando às condições necessárias para uma 

educação de qualidade para todos (BRASIL, 2001, [n.p.]). 

 

A inclusão social é um processo que contribui para a construção de um novo tipo de 

sociedade através de transformações pequenas e grandes, nos ambientes físicos e na 

mentalidade de todas as pessoas, como também da pessoa com deficiência física (SASSAKI, 

1997). Assim, a Educação Física Escolar se posiciona como um agente de inclusão, já que, a 

atividade física adequada às possibilidades e limitações dos sujeitos, valoriza, integra à 

realidade, obtendo autonomia, autoconfiança e liberdade.  

A inclusão de alunos com necessidades especiais na escola regular constitui uma 

perspectiva e um desafio para o século XXI, cada vez mais firme, nos diferentes sistemas e 

níveis educativos (CARDOSO, 2003; MACHADO, 2001). Somente recentemente, os Cursos 

de Educação Física colocaram, em seus programas curriculares, conteúdos relativos às 

pessoas com necessidades especiais. No entanto, o material didático que trata das formas de 

trabalho com essa população, escrito em nossa língua, é escasso (DUARTE, 2003; 

MACHADO, 2001). 

A Educação Física é uma área que interage com o ser humano em sua totalidade, 

englobando aspectos biológicos, psicológicos, sociológicos e culturais e a relação entre eles. 

Dessa forma, a Educação Física possui um papel importante no desenvolvimento global dos 

alunos, tanto no desenvolvimento motor quanto no desenvolvimento intelectual, social e 

afetivo, principalmente daqueles com deficiência (STRAPASSON; CARNIEL, 2007). O 

Autismo requer que o professor de Educação Física tenha um preparo especial e diferenciado 

embasado em conhecimentos teóricos e práticos (BONIN, 2013). Assim, as aulas de 

Educação Física objetivam desenvolver atitudes em quem necessita de cuidados especiais, 

fazendo com que a interação no meio em que estão inseridos seja facilitada. Nesse contexto, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais citam que: 

 
A Educação Física para alcançar todos os alunos deve tirar proveito dessas 

diferenças ao invés de configurá-las como desigualdades. A pluralidade de 

ações pedagógicas pressupõe que o que torna os alunos diferentes é 
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justamente a capacidade de se expressarem de forma diferente 

(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1997, p.85). 
 

Além de estar ligada com a aprendizagem a Educação Física visa à saúde e assim a 

melhoria da qualidade de vida, identificando as necessidades e capacidades de cada educando 

quanto às suas possibilidades de ação e adaptações para o movimento, bem como facilitar sua 

independência e autonomia, facilitando o processo de inclusão e aceitação em seu grupo 

social (STRAPASSON; CARNIEL, 2007).  

 
Como componente curricular, a Educação Física é uma disciplina que atende 

as novas perspectivas educacionais, pois preconiza o acesso a todos e a 

busca de uma formação mais completa ao fato do homem ser composto 

pelos aspectos cognitivos, afetivos e motores, e o desenvolvimento dos 

mesmos, desperta a consciência de ser um cidadão ativo na sociedade. Assim 

as aulas de Educação Física devem ter um caráter recreativo, favorecendo a 

consolidação de bons hábitos, o desenvolvimento corporal e mental, a 

melhoria da aptidão física, a socialização e a criatividade, tudo isso visando 

à formação da personalidade de quem a prática (COPETTI, 2012, p.24). 

 

Portanto, a Educação Física Escolar deve propiciar o desenvolvimento global de seus 

alunos, identificar as necessidades e capacidades de cada educando quanto às suas 

possibilidades de ação e adaptações para o movimento, bem como facilitar sua independência 

e autonomia, facilitando o processo de inclusão e aceitação em seu grupo social. 

 
A escola regular é o ambiente mais adequado para se garantir o 

relacionamento dos alunos com ou sem deficiência e de mesma idade 

cronológica, a quebra de qualquer ação discriminatória e todo tipo de 

interação que possa beneficiar o desenvolvimento cognitivo, social motor, 

afetivo dos alunos, em geral (MANTOAN, 2003, p. 38). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo utilizou a metodologia amparada a uma pesquisa qualitativa, que 

apresenta foco de interesse amplo, sendo aplicado quando se requer uma abordagem mais 

flexível para a solução de problemas relacionados à pesquisa, diferentemente da pesquisa 

quantitativa. A obtenção de dados descritivos mediante contato direto e interativo do 

pesquisador com a situação do objeto de estudo faz parte da pesquisa qualitativa. Além disso, 

nesse tipo de pesquisa, o pesquisador procura entender os fenômenos, segundo a perspectiva 

dos participantes da situação estudada e, a partir daí, situa sua interpretação em relação aos 

fenômenos estudados (NEVES, 1996) 

Os estudos qualitativos diferem entre si quanto ao método, à forma e aos objetivos. 

As principais características do método qualitativo são: O ambiente natural como fonte direta 

de dados e o pesquisador como instrumento fundamental; O caráter descritivo; O significado 

que os indivíduos dão às coisas e à vida como preocupação do investigador; E, o enfoque 

produtivo (GODOY, 1995). De maneira geral, esses estudos caracterizam-se por incluir o 

pesquisador como condutor da pesquisa, interpretando a realidade colhida através de ações 

exercidas na sociedade por parte de um indivíduo ou grupo. 

Além disso, esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa do tipo 

Survey, pois a coleta de dados se dará através de um questionário investigativo. A pesquisa 

Survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações sobre características, 

ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma 

população-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário 
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(TANUR; PINSONNEAULT; KRAEMER, 1993). As principais características do método de 

pesquisa Survey são: o interesse em produzir descrições quantitativas de uma população; e, 

faz uso de um instrumento predefinido (FINK, 1995). 

 

3.1 Amostra 

 

A melhor amostra é a representativa da população ou um modelo dela (FINK,1995). 

Contudo, a amostra pode variar gerando o grau de erro ou viés. Dessa forma, alguns aspectos 

devem ser fortemente considerados, como ter claramente definido o objetivo que se tem com 

a realização da Survey, o que fornecerá melhores condições de assegurar a adequação da 

amostra. Outro importante aspecto diz respeito à definição objetiva dos critérios de 

elegibilidade dos respondentes que compõe a amostra. A amostra do estudo em questão foi 

não probabilística por conveniência. A amostra não probabilística é obtida a partir de algum 

tipo de critério, e nem todos os elementos da população possuem a mesma chance de serem 

selecionados. Esse tipo de amostra pode ser conveniente quando os respondentes são pessoas 

difíceis de identificar ou ainda, quando existe restrição no orçamento da pesquisa (FINK, 

1995). Ainda, a amostra é por conveniência, pois os participantes serão escolhidos por 

estarem disponíveis (BICKMAN; ROG, 1997). 

O tamanho da amostra se refere ao número de respondentes necessários para que os 

resultados obtidos sejam precisos e confiáveis, e quanto maior a amostra, menor o erro 

(FINK, 1995). O tamanho da amostra deve ser estabelecido considerando alguns aspectos: se 

o universo é finito ou infinito; o nível de confiança estabelecido (usualmente 95%) e o erro 

permitido (normalmente não superior a 5%); e a proporção em que a característica foco da 

pesquisa se manifesta na população. Moscarola (1990) ressalta a “lei dos grandes números” 

em que a amostra que esteja adequada deve ser maior que 30 respondentes e consequentes 

observações. Uma amostra inferior a 30 observações se tem chances de encontrar tanto um 

valor errôneo ou defasado como um valor se aproximando da realidade. As chances de 

obtenção de valores ou resultados alinhados com a realidade aumentam consideravelmente 

com 100 observações. (MOSCAROLA, 1990, p.63) 

 

3.2 Critérios de Inclusão da Amostra 

 

Foram incluídos na pesquisa todos os questionários respondidos com grafia legível e 

cujos professores de Educação Física tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Além disso, esses professores devem estar oficialmente declarados como 

integrantes da escola que apresente turmas com pelo menos um aluno matriculado. 

 

3.3 Instrumento 

 

Um dos instrumentos que podem ser utilizados para a realização do Survey é o 

questionário, tendo como estratégia de aplicação a entrevista pessoal. O questionário que 

utilizado foi anteriormente publicado por Felicio (2007). A autora aplicou o questionário aos 

professores das primeiras séries do ensino fundamental regular em dezenove escolas da rede 

pública estadual, localizadas no município de Bauru, SP. Tal questionário teve o objetivo de 

verificar o conhecimento dos professores a cerca do tema trabalhado – Crianças Autistas a fim 

de que se tomasse conhecimento também das possibilidades de se identificar crianças autistas 

no âmbito escolar. Em caráter principal, esta pesquisa destinou-se à uma investigação por 

meio de questões que abordam o desenvolvimento e as principais características de uma 

pessoa com o autismo (FELICIO, 2007). O estudo a ser realizado apresentou uma abordagem 

semelhante a anteriormente publicado por Felicio (2007), no entanto se aplicou no contexto e 
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âmbito da Educação Física e foi respondido, portanto, por professores de Educação Física de 

escolas particulares de ensino regular que atendem a Educação Inclusiva. Em caráter 

principal, esta pesquisa destina-se a investigação, por meios que abordem o desenvolvimento 

e as principais características de crianças com Autismo. 

O questionário utilizado sofreu uma alteração na grafia, adaptando-se ao contexto da 

Educação Física e apresentou as seguintes questões: 

1.Defina o que significa, em sua concepção, o autismo. 

2.Quais características você atribui a uma criança autista? 

3.Você conhece ou já conviveu com uma criança autista? Em caso positivo, descreva como 

foi essa experiência. 

4.Você já teve algum contato com crianças autistas por meio de mídias como o vídeo, a TV, 

filmes, documentários, etc.? 

5.Você tem algum conhecimento prático e/ou teórico sobre como trabalhar com crianças 

autistas em aulas de Educação Física? 

6.Em sua aula de Educação Física, você identifica alguma criança com características 

semelhantes às apresentadas por autistas? 

7.Caso uma criança apresente características autistas em sua turma, quais estratégias você 

utilizaria para promover a inclusão e a aprendizagem dessa criança? 

8.Em sua opinião, como e por meio de quem deveria ser feita a capacitação dos professores de 

Educação Física para se trabalhar com crianças dessa realidade? 

 

3.4 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Juntamente com o questionário, foi enviado um termo de consentimento livre e 

esclarecido para todos os diretores e responsáveis pelas escolas a serem pesquisadas, 

professores de Educação Física, de forma a conscientizá-los dos objetivos e da importância 

desta pesquisa. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido documenta a autorização do 

sujeito da pesquisa e permite que as informações básicas possam ser mantidas para leitura 

posterior (BRASIL, 1996), tem por objetivo permitir que a pessoa que está sendo convidada a 

participar de um projeto de pesquisa compreenda os procedimentos, riscos, desconfortos, 

benefícios e direitos envolvidos, visando permitir uma decisão autônoma. A obtenção de 

consentimento livre e esclarecido é um dever moral do pesquisador, é a manifestação do 

respeito às pessoas envolvidas no projeto (CLOTET, 1995). 

 

3.5 Delineamento Metodológico 

  

Inicialmente foi realizada uma lista contendo as escolas particulares do município de 

Aracaju-SE que realização a Educação Inclusiva em seu método de Ensino. Posteriormente, 

identificadas como inclusivas e que possuíssem matriculas de Alunos Autistas em aulas de 

Educação Física serão visitadas a fim de se obter o contato e autorização da pesquisa pelo 

Diretor da escola, assim como a identificação dos professores de Educação Física licenciados 

que lecionam as suas aulas a pelo menos um aluno Autista. Esses professores foram, então, 

convidados a conhecer os objetivos e propostas da pesquisa assim como, a assinar o termo de 

consentimento e a responder o questionário a ser realizado, através de suas experiências 

prévias e base teórica a todas as perguntas pertencentes ao questionário em questão.  

Após a coleta, os questionários realizados foram reunidos e analisados sendo 

descartados aqueles que possuírem letras ilegíveis, respostas totalmente insatisfatórias ao que 

foi perguntado ou ausência de respostas a qualquer uma das respostas do questionário.  

A avaliação dos questionários foi realizada através da comparação das respostas 

fornecidas pelos professores de Educação Física questionados com a literatura previamente 
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publicada em artigos científicos, periódicos e em livros acadêmicos. Após a avaliação, os 

resultados serão elucidados através de gráficos e tabelas (Figura 1). 

 

Figura 1: Delineamento Metodológico da Pesquisa. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O termo “pesquisa de campo” é geralmente empregado para descrever um tipo de 

pesquisa feito nos lugares da vida cotidiana e fora do laboratório ou da sala de entrevista. 

Nesta ótica, o pesquisador ou pesquisadora vai ao campo para coletar dados que serão depois 

analisados utilizando uma variedade de métodos tanto para a coleta quanto para a análise. De 

um modo geral, pesquisas de cunho qualitativo exigem a realização de entrevistas, quase 

sempre longas e semi-estruturadas. Nesses casos, a definição de critérios segundo os quais 

serão selecionados os sujeitos que vão compor o universo de investigação é algo primordial, 

pois interfere diretamente na qualidade das informações a partir das quais será possível 

construir a análise e chegar à compreensão mais ampla do problema delineado. A descrição e 

delimitação da população base, ou seja, dos sujeitos a serem entrevistados, assim como o seu 

grau de representatividade no grupo social em estudo se trata do solo sobre o qual grande 

parte do trabalho de campo será assentada. 

O estudo foi realizado com o objetivo de analisar a aptidão do professor de Educação 

Física ao ministrar aulas através de questionário que relacione conhecimentos teóricos e 

práticos, analisando assim a contribuição da Educação Física no processo de Inclusão 

Educacional e da construção da autonomia de crianças e adolescentes autistas. Assim, o 

estudo foi aplicado em escolas de Educação Inclusiva da cidade de Aracaju- Sergipe, com a 

aplicação de questionários aos professores de Educação Física. Estes deveriam responder os 

questionários baseando-se em seus conhecimentos prévios e nas experiências vivenciadas 

durante a prática de ministrar aulas de Educação Física a crianças autistas. A coleta de dados 

foi realizada desde Fevereiro de 2014 e visou o preenchimento dos questionários por 50 

professores de Educação Física que atuam na Educação Inclusiva. A técnica utilizada foi 

anteriormente publicada por Felício et al. (2007) e diz respeito a um questionário contendo 8 
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questões dissertativas relacionadas ao conhecimento dos professores ao tratar da Educação 

Inclusiva com alunos autistas. Tal questionário precisou ser adaptado a linguagem e 

conhecimento do professor de Educação Física, a fim de facilitar o entendimento deste ao 

respondê-lo. 

Durante a pesquisa conseguiu-se realizar a aplicação de 31 questionários, 

diferentemente do objetivo inicialmente proposto, 50 questionários. Isso se deu devido à 

recusa, por parte de alguns professores, cerca de 19, em responder ao questionário alegando 

não estarem aptos para relatar suas experiências. 

Assim, os dados coletados nos 31 questionários serviram de objeto para esse estudo 

evidenciando-se assim, uma análise mais ampla com comparações baseadas na literatura. 

A pergunta 1 do questionário investigativo, solicitava que os professores de 

Educação Física descrevessem o seu conhecimento diante da definição do termo “Autismo”. 

Diante das respostas, observou-se que em sua grande maioria, o autismo foi definido 

como um transtorno do desenvolvimento (n=8) como observado no gráfico 1. Além disso, 

percebeu-se através dessa pergunta as características que são mais evidentes do ponto de vista 

do professor de Educação Física, são elas: dificuldade de socialização (n=12), dificuldade de 

comunicação (n=7) e, afastamento da realidade ou universo particular (n=7). Como exemplo, 

segue abaixo a resposta de um dos professores de Educação Física questionados (Gráfico 1; 

Tabela 1): 
 

 

 

 

 

Gráfico 1: Definições do autismo relatadas por professores de Educação Física em escolas de 

Educação Inclusiva. 

Defina o que significa, em sua concepção, o autismo 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
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Tabela 1: Principais características citadas por professores de Educação Física ao definir o autismo. 

Principais características relatadas na definição 

Característica Nº de professores que citam 

Dificuldade de socialização 12 

Afecção da comunicação 7 

Afastamento da realidade 7 

Afecção do comportamento 6 

Dificuldade de atenção 4 

Comprometimento do cognitivo 3 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

Assim, as respostas evidenciadas vão de acordo com a definição proposta pela 

Organização Mundial de Saúde e da American Psychiatric Association: “O autismo é definido 

como um distúrbio do desenvolvimento, sem cura e severamente incapacitante que apresenta 

incapacidade de estabelecer relações, deterioração da comunicação e respostas estranhas ao 

meio” (MANTOAN, 1997; COOL, 1995). 

A pergunta 2 do questionário investigativo dizia respeito as características atribuídas 

as crianças autistas. 

 

 

 

 

 

Ao responder esse questionamento, a maioria dos professores de Educação Física 

reafirmou que a dificuldade de socialização (n=11) era a principal característica, seguida da 

afecção da comunicação (n =8), déficit de atenção/ concentração (n=8). Além disso, outras 

importantes características também foram citadas como: movimentos estereotipados (n=4), 

movimentos repetitivos (n=5), déficit cognitivo (n=4), impulsividade ou hiperatividade (n=5), 

incomodo com o barulho (n=3), individualidade (n=4), alteração de comportamento (n=3) e 

afecção motora (n=3) como visualizado na tabela 2. 

 
Tabela 2: Características do Autismo relatadas por professores de Educação Física 

Características do Autismo 

Característica Nº de professores que a citam 

Dificuldade de socialização 11 

Afecção da comunicação 8 

Déficit de atenção/ concentração 8 

Movimentos estereotipados 4 

Movimentos repetitivos 5 

Déficit cognitivo 4 

Impulsividade ou hiperatividade 5 

Incomodo com o barulho 3 

Individualidade 4 

Alteração do comportamento 3 

Afecção motora 3 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

As características do Autismo, citadas pelos professores de Educação Física 

questionados, estão de acordo, ainda que incompletas, com o que preconiza a literatura, como 

afirma COOL (1995): 
[...] problemas persistentes de alimentação, falta de sono, excitabilidade 

inexplicável e difícil de controlar, medo anormal de pessoas e lugares 

Quais características você atribui a uma criança autista? 
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estranhos, condutas de pânico sem causa aparente, tendência progressiva a 

evitar e ignorar as pessoas, etc. [...]os sintomas de autismo não se 

manifestam por igual, nem têm o mesmo significado em diferentes fases da 

vida das pessoas autistas.Ao considerar um distúrbio profundo do 

desenvolvimento, que além disso tem um caráter crônico, é necessário 

recorrer a uma descrição cuidadosa desse desenvolvimento. Naturalmente, 

existem importantes diferenças –relacionadas ao QI, ao nível lingüístico e 

simbólico, ao temperamento, à gravidade dos sintomas – entre uns autistas e 

outros, no que diz respeito às características da síndrome e às peculiaridades 

do desenvolvimento[...] (COOL et al, 1995, p. 278).  

 

A pergunta 3 apresenta-se como forma de analisar o número de professores que possam 

ter convivido com autistas e assim, obter conhecimento a cerca das experiências que lhes 

foram proporcionadas. No entanto, é importante ressaltar que esta informação está interligada 

ao diagnóstico médico do autismo.  

 

Em resumo, 52% dos professores de educação física responderam que sim, ou seja, 

tiveram experiências com autistas. Em contrapartida, 48% responderam que nunca 

conviveram com uma criança autista (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 
Gráfico 2: Experiência ou convivência dos professores de educação física com autistas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

 

Você conhece ou já conviveu com uma criança autista? Em caso positivo, 

descreva como foi essa experiência. 
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A pergunta número 4 tem como objetivo conhecer o nível de informações que os professores 

de Educação Física possuem sobre o assunto.  

 

 

 

 

Em resposta a essa pergunta, 29 professores de Educação física responderam que sim, 

enquanto que, 2 responderam que não. As respostas evidenciaram que o contato por meio de 

mídias vem sendo cada vez mais freqüente, uma vez que o autismo está em evidência devido 

ao atraso e dificuldade no estabelecimento do diagnóstico.  

 

A pergunta 5 teve como objetivo a abordagem mais profunda do papel da educação 

inclusiva em aulas de Educação Física (Gráfico 3). 

 
 

Gráfico 3: Conhecimento teórico-prático descrito por professores de Educação Física 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

Como visto no gráfico 3, a maioria dos professores (52%) relatou possuir 

conhecimento teórico-prático suficiente para ministrar aulas de Educação Física para crianças 

autistas. No entanto, é importante salientar que a minoria obteve um valor próximo, o que 

significa que muitos deles ministram aulas de Educação Física sem possuir o conhecimento 

necessário. Outro fator importante é que, cerca de 10 professores se recusaram a responder o 

questionário alegando não possuir nenhum conhecimento que fosse satisfatória a pesquisa. 

Isso significa que, quando analisamos, de maneira geral, a quantidade de professores quem 

não sabem como trabalhar com autistas. 

Dessa forma, a apresentação de elevada quantidade de professores de Educação Física 

que não possuem conhecimento teórico-pratico suficiente confirma os dados que temos em 

relação a formação de professores para a Educação Inclusiva como afirma Freitas ao dizer 

que: 
[...] o currículo [...] pode ser identificado como um dos obstáculos à 

Inclusão. [...] A diferenciação curricular que se procura na Inclusão é a que 

Você já teve algum contato com crianças autistas por meio de mídias como o 

vídeo, a TV, filmes, documentários, etc.? 

Você tem algum conhecimento prático e/ou teórico sobre como trabalhar com 

crianças autistas em aulas de Educação Física? 
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tem lugar num meio em que não se separam os alunos com base em 

determinadas categorias, mas em que se educam os alunos em conjunto, 

procurando aproveitar o potencial educativo das suas diferenças, em suma, 

uma diferenciação na classe assumida como um grupo heterogêneo 

(FREITAS, 2005, p.49)  
 

A pergunta 6 teve como objetivo captar a incidência de alunos autistas nas aulas de 

Educação Física, assim como a sensibilidade na percepção do professor diante do tema em 

questão: o Autismo (Gráfico 4). 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Identificação de crianças autistas em aulas de Educação Física 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

Diante das respostas, verificou-se que a maioria (61%) dos entrevistados não 

identifica qualquer criança autista em sua aula, enquanto que outros 39% conseguem 

identificar. Levando em consideração que, todas as escolas visitadas eram de Educação 

Inclusiva, esses dados afirmam que o diagnóstico ainda é precário e que sem ele, os 

professores de Educação Física não atribuem as características vistas nos alunos à síndrome 

autista, e sim a outras patologias do sistema nervoso central que podem estar ou não 

associadas ao autismo. Além disso, é evidente a ausência de inclusão escolar de autistas que 

promova uma interação social, ainda mais em aulas de Educação Física como vista em um 

questionário respondido por um professor de Educação Física (P11): “Procuro me aproximar 

devagar e faço jogos individuais já que constato que ele não gosta de contato com os outros. 

A resposta do professor P11 no entanto, vai de encontro ao que proconiza a literatura que 

afirma que: 
A idéia[sic] de uma sociedade inclusiva se fundamenta numa filosofia que 

reconhece e valoriza a diversidade como característica inerente à 

constituição de qualquer sociedade. Partindo desse princípio e tendo como 

horizonte cenário ético dos Direitos Humanos, sinaliza a necessidade de se 

garantir o acesso e a participação de todos, a todas as oportunidades, 

Em sua aula de Educação Física, você identifica alguma criança com 

características semelhantes às apresentadas por autistas? 
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independentemente das peculiaridades de cada indivíduo e/ou grupo social. 

(MEC, 2006 p. 28. Série: Educação Inclusiva). 

 

A pergunta 7 é a seguinte: 

 

 

 

 

 

Nesta pergunta, a maioria dos professores de Educação Física soube desenvolver 

estratégias que promovessem a inclusão e aprendizagem das crianças autistas. Cerca de 19% 

relataram não saber como incluir esses alunos autistas em suas aulas de Educação Física. 

Enquanto que, a grande maioria (81%) dos professores lançou estratégias que promovessem a 

inclusão e a aprendizagem desses alunos (Gráfico 5). 
 

 

Gráfico 5: Estratégias dos professores para incluir autistas em aulas de Educação Física. 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Além disso, essa pergunta deixou claro, quais as estratégias que os professores de 

Educação Física utilizam para incluir os autistas em suas aulas. 

 

A pergunta 8 diz respeito a capacitação dos professores e foi a seguinte: 

 

 

 

Ao responder essa pergunta, apenas 4 professores de Educação Física afirmaram não 

saber como realizar ou aprimorar a capacitação dos professores de Educação Física para 

trabalhar com crianças autistas. Em contrapartida, os 30 professores citaram diversas 

maneiras, entre elas: curso de especialização (30%), cursos teóricos ou palestras durante a 

Caso uma criança apresentasse características autistas em sua turma, quais 

estratégias você utilizaria para promover a inclusão e a aprendizagem dessas 

crianças? 

Em sua opinião, como e por meio de quem deveria ser feita a capacitação dos 

professores de Educação Física para se trabalhar com crianças dessa 

realidade? 
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graduação (44%), promovida por outros profissionais da área de saúde (19%) e através da 

secretaria da Educação (7%) (Gráfico 6). 

 
Gráfico 6: Meio através do qual deveria ser realizada a capacitação dos professores de Educação 

Física. 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Através dessa pergunta, foi possível perceber as formas como os professores 

acreditam que seriam melhor capacitados, caso a fundamentação do assunto fosse mais 

aprofundada. Além disso, evidencia-se também a necessidade que se tem de se realizar cursos 

e palestras durante a graduação que abordem o tema do autismo de maneira específica, pois 

estes se sentem incapacitados ao sair da graduação por possuir um componente curricular 

incompleto. Outro fator importante é o fato desses professores de Educação Física sentirem a 

necessidade do auxilio de profissionais da área de saúde que não só auxiliem, como também 

ampare-os esclarecendo dúvidas e promovendo assim, uma interação social satisfatória ao 

autista, como afirma Gauderer (1985, [n.p.]): 

 
Estes profissionais da área de saúde são essenciais não somente para 

auxiliarem no desenvolvimento dos autistas, mas também para suprir 

informações aos pais e familiares, de forma a esclarecer dúvidas freqüentes e 

promover uma interação de sucesso entre o autista e o meio social em que 

vive. 

 

5 CONCLUSÕES 
 

Os resultados demonstraram que, apesar de 19 professores de Educação Física da 

área educacional inclusiva da cidade de Aracaju/SE terem recusado responder o questionário, 

por não se sentirem preparados, os outros 31 profissionais apresentaram um bom 

embasamento da literatura ao responder os questionamentos. Além disso, evidenciou-se 

através da resposta, a dificuldade do profissional ao lidar com crianças autistas, especialmente 

devido ao componente curricular inapropriado, onde a educação inclusiva não é fator 

principal a ser estudado durante a graduação. Assim, tal despreparo é causado pela 
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informação profissional insuficiente, como também pela ausência de informações sobre o 

autismo e suas manifestações. 

O que se observa nos questionários é que, a maioria dos entrevistados apresentam 

conhecimento diante do autismo, mas que estes foram adquiridos posteriormente a graduação, 

devido a necessidade obrigatória de se pesquisar o conceito e suas manifestações para que se 

conseguisse trabalhar com crianças autistas no âmbito escolar. Dessa forma, fica evidente que 

o conhecimento do professor de educação física é superficial conhecendo apenas as principais 

características e não outras que possam vir a se manifestar durante as aulas de Educação 

Física. 

Outro fator importante é que ficou evidente nos questionários, que alguns professores 

se destacaram mais que outros, isso quer dizer que, as instruções e conhecimentos não são 

designados a estes profissionais de maneira uniforme. Dessa forma, evidencia-se que o grau 

de instruções e informações dadas a esses professores não são suficientes para se trabalhar de 

maneira funcional, adequada e significativa promovendo a ideal educação corporal desses 

autistas. Assim, esses profissionais demonstraram a necessidade ao acesso em cursos e 

palestras que foquem no tema autismo e evidenciem as suas características. Além disso, os 

professores de educação física relataram a necessidade de apoio de outros profissionais da 

área de saúde que os ajudem com explicações e esclarecimentos, a fim de tornar o 

conhecimento mais satisfatório ao se ministrar aulas de Educação Física a crianças autistas. 

Isso torna ainda mais evidente a necessidade de uma multidisciplinariedade ao se trabalhar 

com crianças autistas. 

Diante do exposto, acredita-se que esse estudo venha a se somar a estudos 

anteriormente realizados que demonstram o despreparo do professor de educação física ao 

lidar com crianças autistas, alertando que estes estão procurando cada vez mais a busca pelo 

conhecimento de forma a promover a interação social desses autistas. Dessa forma, o 

conhecimento atrelado a vontade de se realizar uma educação inclusiva fará com que essa 

deficiência seja cada vez mais, vista como algo comum em nossa sociedade, reduzindo assim, 

o preconceito a essa síndrome.   

Portanto, conclui-se com esse trabalho que o Autismo é um tema que precisa ser 

mais aprofundado em nossa sociedade e que os professores de educação física devem estar 

mais bem capacitados para lidar com crianças com essa síndrome, dando atenção as suas 

características e necessidades.  

 

PHYSICAL EDUCATION AND AUTISM: INCLUSIVE EDUCATION AND REPORT 

OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER EXPERIENCES 

 

 

ABSTRACT 

The Austismo is defined as a syndrome characterized by qualitative shifts in communication, 

social interaction and the use of imagination, with early onset, typically before the age of 

three. The manifestations of autism spectrum entail large impairments in social interaction, 

especially in nonverbal behaviors (eye contact, facial expression, gestures) to regulate social 

interaction. In terms of education, the school Inclusion aims to build a democratic school, 

where the specific educational needs of students are met and where diversity is an intrinsic, 

respected and valued function. Physical Education is a means of promoting lifelong learning, 

promoting educational and motor performance of the autistic child, relating it with the 

psychopedagogic area in the teaching- learning process, thus causing a change in cognitive 

development. One of the challenges of every physical education teacher is living with 

individuals with different educational needs. The syndrome of autism requires that the 
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physical educator has special and differential preparation grounded in theoretical and practical 

knowledge. The present study aims to evaluate the Inclusive Education, aiming at the 

inclusion of autistic students, and physical education as a tool in the educational process. This 

study used a qualitative methodology supported research that has a focus of broad interest 

through Survey research method, by using the questionnaire. The answers provided in the 

questionnaire will be evaluated by comparing the responses and concepts previously 

published literature. Given the results of the questionnaire, we intend to analyze the suitability 

of the physical education teacher to teach physical education classes through a questionnaire 

that relates theoretical and practical knowledge, thus analyzing the contribution of Physical 

Education in Educational Inclusion process and the construction of autonomy of autistic 

children and adolescents. 

 

Keywords: Autism. Physical Education. School Inclusion. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO 

 

Prezado Professor de Educação Física, 

Este questionário tem por objetivo principal constatar o nível de conhecimento de professores 

de Educação Física a cerca do tema que escolhi para o meu Trabalho de Conclusão de Curso 

intitulado “A educação física escolar e o autismo: Educação inclusiva e relato de experiências 

de professores de Educação Física”. As perguntas podem ser respondidas de forma objetiva, 

não havendo necessidade de sua identificação. Assim, agradeço desde já sua participação, que 

será de fundamental importância para esta etapa de meu trabalho. 

1) Defina o que significa, em sua concepção, o autismo. 

2) Quais características você atribui a uma criança autista? 

3) Você conhece ou já conviveu com uma criança autista?Em caso positivo, descreva como 

foi essa experiência. 

4) Você já teve algum contato com crianças autistas por meio de mídias como o vídeo, a TV, 

filmes, documentários, etc? 

5) Você tem algum conhecimento prático e/ou teórico sobre como trabalhar com crianças 

autistas em sala de aula? 

6) Em sua sala de aula, você identifica alguma criança com características semelhantes às 

apresentadas por autistas? 

7) Caso uma criança apresentasse características autistas em sua turma, quais estratégias você 

utilizaria para promover a inclusão e a aprendizagem dessa criança? 

8) Em sua opinião, como e por meio de quem deveria ser feita a capacitação dos professores 

para se trabalhar com crianças dessa realidade? 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Do diretor da Escola) 

 

 

Eu, _____________________________________________, abaixo assinado, Diretor da EE 

____________________________, no uso de minhas atribuições e na forma da Lei, ciente 

dos objetivos da pesquisa intitulada “A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E O AUTISMO: 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E RELATO DE EXPERIÊNCIAS DE PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA”, conduzida pelas Graduandas CARMELITA BARRETO ROCHA, 

RENATA OLIVEIRA RIBEIRO MUNERATO e SABRINA LISBOA FERREIRA, e sob a 

orientação da Profa. ROSA LUCIANA PRADO, docente da FACULDADE ESTÁCIO- 

FASE/ ARACAJU-SE, concordo em permitir a realização da pesquisa nesta escola em 

situações previamente combinadas com a pesquisadora. Concordo, também, com a divulgação 

dos resultados provenientes da pesquisa, com intuito de dar divulgação às pesquisas 

cientificas, sendo resguardado o direito de sigilo à minha identidade pessoal e das demais 

pessoas participantes da mesma. 

 

 

 

ARACAJU-SE. , ____/____/_____. 

 

 

 

 

____________________________________ 
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

(Dos professores) 

 

Eu, _____________________________________________, abaixo assinado, Professor de 

Educação Física da EE __________________________, no uso de minhas atribuições e na 

forma da Lei, ciente dos objetivos da pesquisa “A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E O 

AUTISMO: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E RELATO DE EXPERIÊNCIAS DE 

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA”, conduzida pelas Graduandas CARMELITA 

BARRETO ROCHA, RENATA OLIVEIRA RIBEIRO MUNERATO e SABRINA LISBOA 

FERREIRA, e sob a orientação da Profa. ROSA LUCIANA PRADO, docente da 

FACULDADE ESTÁCIO- FASE/ ARACAJU-SE, concordo em participar da mesma em 

situações previamente combinadas com a pesquisadora. Concordo, também, com a divulgação 

dos resultados provenientes da pesquisa, com intuito de dar divulgação às pesquisas 

cientificas, sendo resguardado o direito de sigilo à minha identidade pessoal e das demais 

pessoas participantes da mesma. 

 

 

 

ARACAJU-SE., ____/____/_____. 

 

 

 

 

 

____________________________ 
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RESUMO 

 

No Brasil desde junho 2013, emergiram os movimentos sociais (MS) em todo o país com 

protestos contra a realização da copa do mundo para denunciar a exclusão social, e propor 

mudanças no cenário político do país. Para sediar esse megaevento os países investem bilhões 

onerando os cofres públicos. O problema deste estudo é: Como os protestos dos movimentos 

sociais contra a Copa do Mundo no Brasil podem revelar pela mídia eletrónica, a insatisfação 

dos brasileiros em relação às  precariedades em que se encontra o país  e através da 

participação político-social construir uma realidade mais justa? A metodologia optou pelo 

paradigma interpretativo de natureza qualitativa e enfoque indutivo. As análises mostraram 

que os MS sensibilizaram a opinião pública, e levantaram questionamentos, para suas acções 

coletivas. As considerações finais do estudo ressaltam que os MS denunciaram a realidade 

social e criaram propostas junto ao governo, para melhoria da qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Movimentos Sociais. Exclusão social. Democracia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A presente investigação baseia-se no corpus de dados com potencial latente 

disponível na Internet, isto é, dados disponíveis na rede, sem intencionalidade ou propósito 

para fins de investigação científica (NERI DE SOUZA; NERI DE SOUZA, 2010). Neste 

sentido, selecionou-se como corpus de dados as interações de 1 blog e 5 sites jornalísticos que 

abordaram notícias sobre os protestos dos movimentos sociais (MS) contra a copa do mundo 

no Brasil. A maioria dos sistemas de blogs conta hoje com uma ferramenta muito popular: a 

de comentários, que permite que os internautas deixem observações e comentários sobre os 

posts publicados pelo autor do blog. O crescimento dos blogs é um dos fenômenos mais 

intensamente comentados da era Web 2.0, porque são um marco em relação aos primeiros 

anos da web já que simbolizam o aumento do envolvimento dos usuários com as redes 

sociais. Além disso, os blogs têm uma interface amigável e possibilitam a publicação de 

conteúdo de maneira simples e intuitiva. A partir daí foram escolhidos notícias e comentários 

mais recentes de pessoas identificadas pelo sexo  entre os períodos de janeiro a abril de 2014. 

A escolha recorreu nas últimas notícias disponíveis na mídia eletrónica sobre os protestos dos 

MS, já que estas revelam a maturidade dos MS iniciados em junho de 2013. 
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Para Castels (1999), os usos da internet são esmagadoramente instrumentais e 

estritamente ligados ao trabalho, família e à vida cotidiana. É uma extensão da vida real, em 

todas as dimensões e sob todas as suas modalidades, pois, ela contribui com um novo padrão 

de sociabilidade. As redes sociais na ‘era da informação’, constitui uma importante 

ferramenta de comunicação e/ou interação social porque são dotadas de dinamismo e, 

funcionam como espaços virtuais para o compartilhamento de informação e de conhecimento 

em que pessoas trocam experiências, criando bases e gerando informações relevantes para o 

setor em que atuam. Essas pessoas formam redes com base em seus interesses, valores, 

afinidades e projetos. Por causa da flexibilidade e do poder de comunicação da internet, a 

interação social no ambiente virtual, desempenha crescente papel na organização social como 

um todo, dando assim aos indivíduos maior capacidade de reconstruir estruturas de 

sociabilidade de baixo para cima.  Sendo assim, a interatividade é importante para os MS 

tendo em vista que, a comunicação interativa possui eficácia porque oferece a possibilidade 

do público interferir, deixando de ser um alvo, para ser também um agente no processo de 

comunicação.  

O cenário político brasileiro nos últimos meses sofreu modificações  em mais de 

1000 cidades, que foram palcos de inúmeros movimentos sociais (MS). Trata-se de um 

conjunto de mega-manifestações inéditas na história de nosso país, que revirou o debate 

político nacional. De acordo com Karl Marx (1818-1883), nos processos de mudança social, 

nota-se a importância dada aos conflitos sociais, ou seja, a participação da sociedade civil e da 

articulação dos atores sociais em busca de superar as condições de exploração.  Para os MS, 

sediar uma copa do mundo vai além de mobilizar emoções, significa disponibilizar 

infraestrutura adequada para a realização de 64 partidas de futebol, hospedar e garantir 

deslocamento durante um mês de 32 equipes, suas comitivas e torcedores vindos de todas as 

partes do mundo, além da sociedade local que igualmente participa do evento. Tudo isso, 

exige grandes investimentos na construção e reforma de estádios, mas, também em sistema de 

transporte e infraestrutura, tais como aeroportos, rodovias, ferrovias, portos, mobilidade 

urbana rápida, confortável, segura e eficiente por meio de infraestrutura segregada com 

prioridade de ultrapassagem, operação rápida e frequente, excelência em marketing e serviço 

ao usuário.  

O Brasil é o maior país da América do Sul,  possui uma área de 8.514 mil km
2
 e com 

uma população de 190 milhões de habitantes. De acordo com o Banco Mundial (2010 apud 

BRANSKI; NUNES; LOUREIRO; LIMA JR. 2013) o Brasil é considerado um país 

emergente, pois o PIB brasileiro é de 1.6 trilhões de dólares e a renda per capita de 4 mil 

dólares/ano. Entretanto, revela disparidades econômicas e sociais, tendo em vista que ocupa a 

73ª posição no ranking de desenvolvimento humano. Coloca-se, então, um desafio, pois o 

processo de preparação de evento esportivo de grande porte é complexo, cujas exigências 

requer investimentos dos cofres públicos que podem trazer um legado negativo, tais como: o 

custo final das obras quase sempre superior ao previsto, número de turista menor que o 

esperado, má utilização da infraestrutura, tornando-se elefante branco.  

Para nortear o estudo foi elencada a seguinte questão: Como os protestos dos MS 

contra a Copa do Mundo no Brasil podem revelar pela mídia eletrónica, a insatisfação dos 

brasileiros em relação às  precariedades em que se encontra o país  e através da participação 

político-social construir uma realidade mais justa? A partir do direcionamento da questão 

foram traçados os seguintes objetivos: 1) Compreender  como os protestos dos MS contra a 

realização da copa do mundo no Brasil  revelam  através da mídia eletrónica, a insatisfação 

dos brasileiros com as políticas sociais desenvolvidas e tentam mudar a realidade social. 2) 

Analisar como os protestos dos MS contra a realização da copa do mundo no Brasil retratados 

pela mídia eletrónica, podem desencadear conduta ética na política. 3) Analisar como os 

protestos retratados pela mídia eletrónica, dos MS contra a realização da copa do mundo no 
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Brasil se expressam como um processo democrático, interferindo nas dimensões políticas para 

mudar a realidade social. 

 

2 QUADRO TEÓRICO 

 

2.1 Manifestações Populares: futebol, copa do mundo e movimentos sociais 

Em toda análise da sociedade, nota-se a importância dada a participação da sociedade 

civil e da articulação dos atores sociais para permitir a implantação da democracia e também 

combater eficientemente à corrupção no setor público. Os megaeventos, de modo geral, 

provocam significativas consequências sobre a política macroeconômica do país já que 

vultosos investimentos públicos são direcionados para necessários incrementos na infra-

estrutura das cidades hospitaleiras. Em 2007, os brasileiros experenciaram dois grande 

momentos no cenário esportivo: a realização dos jogos Pan-Americanos na cidade do Rio de 

Janeiro e a tão desejada confirmação do Brasil como país sede da Copa do Mundo em 2014. 

Mas, por quê o Brasil e não outro país? O Dossié da Articulação Nacional dos Comités 

Populares da Copa afirma que o povo brasileiro pratica e ama os esportes. Talvez mais que 

outros povos do mundo, os brasileiros têm grande paixão pelo futebol e é conhecido pelo 

epíteto ”Brasil, país do futebol”. Para além disso, (HELAL; GORDON, 2002) salientam que 

em sendo o futebol  a “paixão nacional” dos brasileiros constitui-se uma ideia de que o 

futebol é quase uma propriedade nossa, que fomos talhados para o futebol, pois o Brasil é o 

lugar do mundo onde mais se ama e se entende o futebol. Não podemos deixar de pontuar que 

o Brasil representa a supremacia em Copas do Mundo, após cinco conquistas 

(1958/1962/1970/1994/2002). 

A Copa do Mundo de Futebol é um torneio de seleções que acontece de quatro em 

quatro anos em locais previamente determinados por sorteios no final da realização de cada 

torneio. Segundo postulam (Bossle, Pojo & Yamim, 2014) a Copa do Mundo representa uma 

das grandes potências de consumo, pois engloba um grupo de atores interessados, como a 

Federaração Internacional de Futebol Associado (FIFA), o Governo, os patrocinadores, bom 

como os consumidores, tendo a FIFA situada no topo. Faz-se necessário assinalar  que a FIFA 

faz exigências quanto a infra-estrutura das cidades sedes para que possam satisfazer as 

necessidades e expectativas do evento e do turismo proporcionado pelo mesmo.  

Esses investimentos produzem um impacto expressivo na economia das cidades que 

sediam um megaevento desse porte, pois são grandes projetos que envolvem o uso de mão de 

obra de residentes locais e a compra de grandes quantidades de insumos da construção civil de 

empresas que alavancam a economia local com a ampliação da produção de insumos para 

atender a demanda do encadeamento dos serviços. Acalentados por esta consciência, os MS 

surgiram inicialmente em São Paulo, e posteriormente generalizaram-se em todo o país, no 

sentido de desenvolver acções sociais coletivas de caráter sócio-político e cultural que 

viabilizam formas distintas de a população se organizar e expressar suas demandas (GOHN, 

2011).  

 

2.2 Movimentos Sociais no Brasil: lutas e conquistas democráticas 

Para compreender os movimentos sociais na Contemporaneidade, se faz 

imprescindível debruçar-se sobre as análises de Alain Touraine e Jurgen Habermas. Habermas 

(1997) reintroduz a questão democrática através de um aspecto participativo e social, em que 

todos os cidadãos podem ter oportunidade de expressão, porque os ‘sujeitos’ são orientados 

pelo entendimento e possuem uma prática intersubjetiva. Inclusive, é isto que legitima o 

processo legislativo em qualquer sociedade na atualidade. Habermas (1997) vê o processo 
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legislativo como meio de integração social, pelo fato de que é dado espaço a todos os 

cidadãos – mulheres, negros, minorias raciais, trabalhadores – em suas multiculturalidades. 

Este autor explica que os interesses emancipatórios ou libertadores estão ligados à auto-

reflexão que permite estabelecer modos de comunicação entre os homens tornando razoáveis 

as suas interpretações. 

Segundo Touraine (1989) os movimentos sociais (MS), estão intimimamente ligados 

às aspirações e necessidades da sociedade, mas, também podem se manifestar a partir de uma 

reflexão sobre sua própria experiência. São tão importantes para a vida da sociedade que por 

isso se configuram como o coração ou o pulsar da própria sociedade. Este autor ainda 

acrescenta que são os movimentos sociais que vão dar o diagnóstico da realidade social, 

através de suas manobras bem articuladas, eles criam propostas que respondem às suas 

necessidades. Para além disso, atuam em redes, constróem acções coletivas que denunciam a 

exclusão social e lutam por espaços de inclusão na sociedade. Na análise de Gohn (2011), 

sobre o contexto hitórico-social em que os movimentos sociais estão inseridos, é notório  que 

eles têm contribuído para criar uma consciência social, suas demandas são apresentadas em 

forma de pressão/mobilização e suas lutas estão no eixo dos direitos humanos e se baseiam no 

ideal civilizatório de uma sociedade democrática.  

 

2.3 Consciência Coletiva: Cidadania versus Democracia 

Na visão habermasiana, a mercantilização da cultura e a penetração dos interesses 

privados no campo da política implicam na decadência da esfera pública. Habermas 

contribuiu para que no fim do século XX, graças à sua obra “Transformação estrutural da 

esfera pública”, surgisse uma nova teoria, a teoria dos novos movimentos sociais,  nela 

Habermas (1997) discute o ‘paradigma da identidade’, assume o que o processo de formação 

dos movimentos sociais automaticamente cria uma identidade através da interação coletiva e 

da interação entre grupos, porque o princípio da democracia revela-se como núcleo do sistema 

de direitos. Para Habermas (1997), a eficácia dos movimentos sociais se deve ao fato de que 

eles brotam lançando fora os grilhões milenares da estratificação social e da exploração e se 

configuram como potencial, apesar dos conflitos que surgem e que produzem novos 

significados de vida que, compartilhados por inúmeros e diferentes meios disponíveis formam 

um todo organizado capaz de promover mudanças sociais, que na perspectiva de Karl Marx 

(1818-1883), são o motor da história (materialismo histórico). Para ele, a mudança social é 

promovida por factores económicos, e estas mudanças são derivadas de conflitos entre classes 

que fornecem a motivação para os desenvolvimentos históricos “[…] toda história humana é, 

até a data, a história da luta de classes”. (MARX apud GIDDENS, 2007, p. 12) 

A Sociedade atual conta com o uso das tecnologias, isto acarretou diversos avanços 

no campo das comunicações e informações. A este respeito, Scherer-Warren (2006) discute a 

necessidade dos movimentos sociais se articularem com outros grupos com a mesma 

identidade social ou política, a fim de ganhar visibilidade, produzir impacto na esfera pública, 

obter conquistas para a cidadania, e, por fim ganham legitimidade frente às esferas de 

mediação, tais como: fóruns e formação de redes em todo o território nacional, como também 

no âmbito internacional, isto porque as redes são multiformes, logo, aproximam atores sociais 

diversificados. 

As análises de Touraine (1989) foram muito influenciadas pelo debate marxista, 

sobre a formação da consciência operária entre os trabalhadores do carvão e de metalurgia no 

Chile e no operariado de São Paulo, e iniciou a transição para conceber os movimentos sociais 

para além das lutas de classe. Então, no cenário latinoamericano, ele enfatiza a categoria 

“sujeito” apresentando-a cada vez mais central e determinante no estudo dos movimentos 
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sociais. Assim, Touraine dedica-se a analisar a potencialidade política e social subjacente às 

idéias de "sujeito" e "ator social".  

Em sua obra mestre sobre os movimentos sociais: A Produção da Sociedade, 

Touraine destaca um debate sobre a “democracia” pautando-se na teoria sociológica 

especialmente as teorias da ação e das instituições políticas. Em sua visão, a prática 

democrática exige a visualização do ‘outro’. É necessário perceber a multiculturalidade, logo, 

a diversidade. A democracia não será, assim, só um conjunto de instituições, pois, ela é uma 

das dimensões da constituição do ‘sujeito’ em ator social. Ele aponta em suas análises o 

espaço democrático como essencial para o desenvolvimento das acções dos movimentos 

sociais. Analisou as raízes de políticas autoritárias da América Latina, tais como: caudilhismo, 

clientelismo, populismo, paternalismo e os potenciais de lutas dos atores dominados (dos 

comunitarismos aos movimentos históricos), e compôs sua obra maior Palavra e Sangue 

(1989). Por isso Touraine diferencia o sujeito do indivíduo e afirma que o “sujeito” é o sujeito 

da acção em sua vida pessoal e coletiva. 

Enfim, Touraine (1989) estabelece que na América Latina a democracia significa a 

luta das minorias contra o poder e a ordem estabelecida. Logo, a democracia, deve ser 

pensada na dimensão da constituição do sujeito como ator social, dotado de um contexto 

histórico, isto é, tendo em vista a emergência de um novo tipo de sociedade, com a definição 

de novos problemas, novos conflitos, e, portanto, novos atores. E, a  estes sujeitos, ora 

construtores de um projeto, de uma cultura, podem ser acrescentadas duas dimensões das 

acções coletivas: racionalidade e subjetivação. A sociologia da América Latina para Touraine 

é caracterizada pelo fenómeno da multiculturalidade proporcionando as dinâmicas 

identitárias, pelos dilemas da modernidade e da democratização.  

 

3 OPÇÕES METODOLÓGICAS 

3.1 Métodos e Procedimentos  

O presente estudo tem como foco compreender o grau de insatisfação dos 

movimentos sociais  com as políticas desenvolvidas pelo governo brasileiro, para tal optou-se 

por um estudo enquadrado no paradigma interpretativo de natureza qualitativa por possuir 

este método um conjunto de técnicas interpretativas que visam decodificar e descrever um 

conjunto de significados contidos nos corpus dados. Este método possui um cunho racional e 

intuitivo capazes de contribuir para a melhor compreensão dos fenômenos em questão. Para 

isso, o trabalho explica a escolha da pesquisa qualitativa, ao analisar o significado que as 

pessoas dão ao fato, através de dados recolhidos nas interações contidas em sites e notícias,  

tendo em vista que esta se dá no ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador 

como instrumento fundamental; possui o caráter descritivo; o significado que as pessoas dão 

às coisas e à sua vida como preocupação do investigador; e, por fim, ressalta-se o enfoque 

indutivo (NEVES, 1996, p. 2). Por outro lado, “[…]a riqueza destes dados podem ser 

surpreendentemente diversificados, permitindo abordagens e análises para além do 

quantitativo”. (NERI DE SOUZA; ALMEIDA, 2009, p. 3). A escolha também se deve pelo 

fato de acordo com o registro de Neves (1996) que a pesquisa de cunho qualitativo, possui o 

objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenómenos na sociedade. Guimaraes; Cação e 

Coutinho (2013), afirmam que a pesquisa qualitativa é caraterizada pela descrição, 

compreensão e interpretação da realidade como um todo, sem a isolar do seu contexto natural, 

tal como acontece com os dados disponíveis na internet. A codificação das participações 

incidiram nas mensagens dos utilizadores que interagiram com discurso sólido e consistente 

acerca dos contextos políticos, econômicos e sociais expressos nas manifestações. Por outro 

lado, foram desprezados os segmentos de mensagens sem expressões e sem conteúdos. Desta 
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forma é possibilitada uma análise mais segura do conteúdo das interações, uma vez que as 

mesmas são classificadas de acordo com o contexto em que surgem, no decorrer da discussão 

e não de forma independente e descontextualizada Guimaraes; Cação; Coutinho (2013). Este 

facto justifica a inclusão de uma mesma mensagem em múltiplas categorias em análise. Para a 

codificação das interações e cruzamento das categorias de análise foi utilizado o software 

webQDA (NERI DE SOUZA; COSTA; MOREIRA, 2011). A escolha deste software se deu 

pelo facto de que o mesmo permite a análise de textos, vídeos com audios e imagens, 

funcionando num ambiente colaborativo disponível na internet com inúmeras facilidades de 

acesso em qualquer computador. Para Neri de Souza, Costa e Moreira (2011, p. 6) “[…] no 

webqda o  utilizador poderá editar, visualizar, interligar e organizar documentos. Poderá criar 

categorias, codificar, controlar, filtrar, fazer pesquisas e questionar os dados com o objetivo 

de responder às suas questões de investigações”. Portanto, a natureza do estudo em questão se 

adequa ao método abordado e priorizado, tendo em vista que o corpus dados, podem ser lidos, 

descritos e interpretados, pois existe uma multiplicidade de sentidos que a partir deles podem 

ser construídos. Os textos que compõem o corpus da análise.  

 

3.2 Procedimentos de Recolha dos Dados 

Corpus dados são documentos já existentes, previamente encontrados, neste estudo 

foi na internet pelo motor de busca google na categoria ‘notícias sobre protestos dos 

movimentos sociais contra a copa do mundo no Brasil’. Foram retirados relativamente, em 6 

sites jornalísticos: ‘último segundo’, ‘terra’, ‘globo.com’ ‘cruzeiro do sul’, ‘BBC Brasil’ e 

‘Brasilpost’ e no blog do jornalista da Revista Veja, Reinaldo Azevedo. A escolha das 

notícias e comentários teve como critério de seleção as notícias mais recentes sobre a questão 

da pesquisa.  Sendo as interações que expressavam posicionamentos político, económico e 

social, e que fossem favorável ou desfavorável aos movimentos sociais, para que 

conseguissem responder com consistência a questão da pesquisa. O período de tempo das 

notícias e comentários compreendeu os meses de janeiro a maio de 2014.  

 

3.3 Definição das Categorias de Análise 

Entende-se por categoria de análise como uma “espécie de gavetas ou rubricas 

significativas que permitem a classificação dos elementos de significação constitutivos da 

mensagem” (BARDIN, 2009, p. 32). O processo de definição das categorias de análise 

priorizou os movimentos sociais enquadrados  na questão de investigação. A partir da análise 

de conteúdo foram priorizadas as categorias de análise, escolhidas pelos autores pelo método 

dedutivo, do geral para o particular, para a sustentação teórica da pesquisa, em consonância 

com a questão de investigação e com os objetivos propostos, sendo denominadas categorias a 

priori, definidas no quadro teórico: 1. Movimentos Sociais; 2. Democracia; 3. Cidadania; 4. 

Direitos Humanos; Posteriormente trazemos para o contexto da pesquisa, sub-categorias que 

surgiram na prática pelo método indutivo, sendo construídas do particular para o geral, a 

partir das informações contidas no corpus dados e que têm relação com a questão de 

investigação que trata dos protestos dos MS contra a copa do mundo no Brasil, revelados pela 

mídia eletrónica. Foram levantadas por um proceso de comparação e contrastação entre as 

unidades de análise como categorias a posteriori: 1. Consciência de classe; 2. Participação 

Social; 3. Conflitos Sociais. Para isso, “[…]o pesquisador vai organizando conjuntos de 

elementos semelhantes, geralmente com base em seu conhecimento tácito, conforme 

descrevem Lincoln e Guba” (1985 apud MORAES, 2003, p. 197). 
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3.4 Cruzamento das Dimensões de Análise 

As funcionalidades de questionamento do Webqda procuram responder à questão de 

investigação e aos objetivos propostos. Neste caso, para a análise dos resultados, recorreu-se 

ao cruzamento das diferentes dimensões de análise estabelecidas e proporcionadas pela 

codificação do corpus de dados latente na Internet. Em primeiro lugar, obteve-se a matriz 

referente à categorização de todas as mensagens, gerada pelo cruzamento dos nós em árvore, 

com os descritores referentes às categorias estabelecidas. Posteriormente foram geradas as 

matrizes que cruzam a informação relativa ao perfil de utilizador, tal como o sexo e categorias 

estabelecidas e ainda o local onde ocorreram os movimentos sociais e os comentários dessas 

mesmas categorias.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise que se segue incidirá sobre os corpus dados disponível na internet. Após a 

codificação foram criadas as matrizes compostas pelo cruzamento das categorias inseridas nos 

nós de árvore e nos descritores codificados referentes às notícias inseridas dos sites 

jornalísticos, bem como os comentários correspondentes das notícias sobre os movimentos 

sociais contra a realização da copa do mundo no Brasil. De acordo com o site Brasilpost 

(2014), cinco movimentos assinam o manifesto. O mais conhecido deles talvez seja o 

Movimento Passe Livre (MPL), um dos principais catalisadores dos protestos políticos em 

junho com a pauta do modelo de transporte público. Os outros são o Fórum Popular de Saúde 

do Estado de São Paulo, articulação que reúne diversos coletivos em defesa das melhorias na 

saúde pública; o Coletivo Autônomo dos Trabalhadores Sociais, que reúne, principalmente, 

assistentes sociais que atuam em São Paulo; o Periferia Ativa, fundado por comunidades da 

zona sul e da região metropolitana da capital paulista; e o Comitê Contra o Genocídio da 

População Preta, Pobre e Periférica, que combate a violência da polícia e dos grupos de 

extermínio ligados a ela que atuam nas periferias.  

De acordo com o site Terra(2014), os protestos dos MS ocorreram principalmente 

nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Porto 

Alegre e Brasília. Os protestos mobilizaram categorias profissionais diversificadas em todo o 

país, convocados pelas redes sociais no sentido de sensibilizar a opinião pública, dialogar e 

promover debates levantando um amálgama de questionamentos sobre objetivos, rumos, 

pautas e significados de um movimento popular singular na história brasileira desde a 

restauração do regime democrático em 1985. Denunciavam o aumento de passagens, seguidos 

de redução da jornada de trabalho, melhorias e reajustes, bem como, a realização da Copa do 

Mundo de 2014.  De acordo com a notícia do site Terra (2014), quatro categorias se 

posicionaram, tais como: a polícia federal, os aeroviários e aeronautas e os vigilantes no 

sentido de exigirem melhores condições de trabalho e salários maiores. A tabela nº 1 de 

acordo os dados, mostra que o estado de São Paulo foi campeão em mobilizações, seguido do 

Rio de Janeiro, embora as ondas de mobilizações tenham se alastrado por todo o país.  
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Tabela nº 1: Ocorrência e localidade das Manifestações Sociais 

LOCALIDADE  OCORRÊNCIA 

São Paulo 19 

Rio de Janeiro 04 

Brasilía 01 

Belo Horizonte 01 

Salvador 01 

Curitiba 01 

          Fonte: A Pesquisa 

O site Útimo Segundo (2014), noticiou que os protestos começaram de forma 

pacífica, mas, a cada dia dia foi criando corpo, gerando caos social e culminou com a 

intervenção agressiva da polícia militar e civil, utilizando bomba de efeito moral, cacetetes e 

até em alguns casos armas de fogo com saldo de feridos e mortos. O site ainda revela que 

desde junho de 2013 os brasileiros vão a rua para protestar munidos de cartazes, panfletos, e 

discursando sobre os gastos que chamaram de abusivos para a realização do evento no Brasil,  

perceberam que os gastos milionários na construção de estádios não melhoram a vida da 

população, apenas retiram investimentos que poderiam ser destinados aos direitos sociais. 

Relatam nos comentários que: "Não vai ter Copa se não tiver direitos". E ainda, “Os políticos 

dizem que esta será a "melhor copa de todos os tempos" $$$$$$..não sei não...esse será o 

maior carrapato a chupar o nosso pescoço Junho de 2013 foi só o começo”, e os manifestantes 

relatam indignados com o intuito de transformar a realidade afirmam em comentários, “que 

sem a consolidação dos direitos sociais (saúde, educação, moradia e transporte), não há 

possibilidade de o povo brasileiro admitir megaeventos como a Copa do Mundo e as 

Olimpíadas”. E seguia adiante: "Nossa proposta é barrar a Copa! Mostrar nacionalmente e 

internacionalmente que o poder popular não quer a Copa!". O gráfico 1 mostra as áreas que 

poderiam alocar investimentos, indicadas nos comentários. 

 

Gráfico 1: Áreas de Investimento Social segundo comentários versos Sexo 

 

Fonte: A pesquisa. 

O Site último segundo (2014), registra comentário referente à articulação dos 

manifestantes em buscar apoio: “Agora que recomeçou não pode mais parar. ACORDA 

GIGANTE. não se esqueça em breve essa conta da Copa batera no vosso bolso, e vc terá que 

pagar. Vamos fazer uma pirâmide cada um chama mais 3 para participar”. Os MS expressam 

em comentários, acreditar em mudanças sociais. Neste site um professor da Unesp comentou 

que: “O Brasil está num momento econômico delicado, mas permanecemos num discurso de 

crescimento e desenvolvimento, e estamos sediando grandes eventos internacionais. É natural 

que os trabalhadores queiram uma parte disso. Estamos em ano eleitoral, há tensões 

inflacionárias e houve perdas salariais, então é natural que haja toda essa movimentação”,   

ele ainda acrescenta, “A Copa não criou essa conjuntura econômica […]”.  
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Uma liderança dos MS comenta que “As mobilzações podem ocorrer, sim, se os 

direitos forem desrespeitados. Não queremos atrapalhar o desenvolvimento do país, não 

somos baderneiros, e não estamos movimentando nenhum processo para prejudicar a Copa. 

Queremos que nossas demandas sejam atendidas, e que o legado inclua melhores condições 

de trabalho para o nosso setor”. Touraine em sua análise sobre os MS na América Latina, 

afirma que, para entender a intricada ambigüidade dessas acções coletivas em relação à 

questão democrática, especialmente aquelas relacionadas aos temas da pobreza ou das 

carências nas cidades: é necessário perceber o que eles sofrem, e o tipo de privação que 

passam é o que dão um fundamental valor aos seus protestos, “Porque é quando os problemas 

da vida privada e os da vida pública se unem da forma mais intensa para dar origem a um 

protesto cujo objetivo é a defesa da vida.” (TOURAINE, 1989, p. 276). O jornalismo on line 

oferece  a interatividade aos seus usuários, com a possibilidade de receber e oferecer 

informação, potencializando a comunicação através de  fóruns de discussão, chat, sites 

pessoais, uso de comentário online como ferramenta de reportagem.  Um comentário do site 

último segundo (2014), ainda informa que o dinheiro gasto com a Copa poderia ser revertido 

em investimentos nas áreas da saúde, educação e transporte público, por exemplo: “não temos 

condições econômicas ou estruturais de bancar um eventos destes […]” Outros comentários 

expressam, “Brasileiros, não precisa fazer quebra quebra, veja que ate os gringos já estão 

vendo que nós os brasileiros não tem saúde, educação e segurança, esta copa esta mostrando 

para o mundo o que os políticos estão fazendo […]”. (ver gráfico nº 1 e nº2).  

O comentaristas relembram que, o Presidente da República Lula, em 2007 afirmou 

que a Copa da FIFA no Brasil seria realizada somente com dinheiro de empresas privadas. 

Mas, não foi isso que aconteceu, dos R$ 28 bilhões gastos para o evento, R$ 23 bilhões foram 

de cofres públicos. As notícias falam que tramita no Congresso um projeto que criminaliza as 

ações de movimentos sociais.  Isso mostra a forma arbitrária como os MS são tratados no 

Brasil. O Brasil necessita conceber e implementar uma estrutura política baseada em 

princípios universalistas com o reconhecimento do pluralismo cultural existente. Com efeito, 

a participação social na discussão é fundamental para a formulação do processo de 

participação. Então, Habermas (1997), aponta para a necessidade dos cidadãos deliberarem a 

respeito de suas necessidades e de suas demandas sociais, como também para a exigência da 

opinião pública direcionar o poder administrativo ao atendimento desta demanda social. 

Contrariando essa análise, relata um comentário: "Vão ser presos porque lideraram uma 

manifestação para baixar o preço da passagem de ônibus. Isso é ser preso político". É um 

retrocesso, afeta direitos garantidos pela Constituição, como o de greve e o de livre 

manifestação, e poderá gerar presos políticos em plena vigência do regime democrático 

brasileiro. Esse foi o alerta feito por participantes da audiência pública realizada nesta quinta-

feira (22/05/2014) pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do 

Senado.  

O site Brasilpost (2014),  apresentou no dia 04 de junho de 2014 notícia sobre debate 

no senado enfocando as criminalizações das acções dos MS. Vale salientar que Habermas 

(1997), ao analisar Direitos e Democracia, aponta para a necessidade de se garantir aos 

cidadãos direitos de comunicação e direitos de participação política.  Em relato o académico 

Matheus Gomes, membro da direção da Assembleia Nacional de Estudantes Livres (Anel) é 

um dos investigados, junto com outros cinco estudantes que, na opinião dele, estão sofrendo 

um processo de tentativa de desmoralização, por parte da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e 

da Justiça. Segundo afirmou Mateus Gomes, os policiais utilizam “gestos arbitrários e 

acusações falsas” para embasar os inquéritos e comprometer os organizadores das 

manifestações como mentores intelectuais de desordens e roubos ocorridos e sobre os quais 

não tiveram responsabilidade. Ele citou ainda os abusos cometidos pelas autoridades policiais, 

com detenções acompanhadas de violência física e psicológica, especialmente contra 
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mulheres e jovens negros da periferia que sofrem todo tipo de humilhação. E enquanto 

centenas de organizadores dos protestos respondem a processos, nenhum policial é 

investigado por abusos cometidos, informou o estudante. A esse respeito, a notícia ainda 

relata que, “José Maria de Almeida, representante da Central Sindical e Popular (CSP 

Conlutas), diz que, atualmente os MS já vêm sofrendo com o aumento da violência da polícia 

contra os manifestantes, o desrespeito aos direitos de greve e de manifestação e os 

assassinatos nas periferias, além da instauração de inquéritos responsabilizando os líderes 

desses movimentos. O quadro piorará se tais propostas forem aprovadas, opinou. O 

sindicalista citou a responsabilidade do governo pela onda de manifestações, que deixou de 

oferecer à população serviços decentes em educação, saúde e segurança, e por isso agora se 

revolta e toma as ruas. Também criticou a falta de diálogo e negociação com os movimentos 

grevistas”. Para Habermas (1997), a vontade legítima emana de cidadãos que passam a ser 

parceiros do direito e da própria democracia, e não somente meros espectadores das questões 

jurídico-políticas. Dessa forma, o processo legislativo passa, então, a ser espaço de integração 

social, pois, segundo este autor, a vontade é legítima, e resulta em autolegislação tendo em 

vista que, os cidadãos são racionais e politicamente autônomos. 

Conforme relato feito por José Maria de Almeida, representante da CSP, houve um 

recrudescimento da repressão e da criminalização de dirigentes e ativistas militantes de 

maneira alarmante desde as manifestações de junho do ano passado até agora. Já foram mais 

de dois mil presos e destes, 370 respondem a inquéritos. José Maria relembra “atentado do 

Riocentro, durante a ditadura, protagonizado pelos próprios militares para culpar os 

manifestantes.” O BBC Brasil (2014), em nótícia realizada por Montenegro (2014, 28 de 

fevereiro), apontou que os analistas da ONU - Organizações da Nações Unidas - criticam a 

falta de um órgão independente para investigar abusos de policiais, se referindo a frequentes 

manifestações contra a Copa do Mundo no Brasil e em que autoridades do país discutem um 

eventual endurecimento das leis para punir manifestantes. Segundo Christof Heyns, relator da 

ONU, o direito à assembleia, expressão e associação é garantido pelo direito internacional. 

"Mas é crucial que os Estados apoiem no nível nacional esses parâmetros", afirmou Christof 

Heyns (2014, citado por Motenegro, 2014, 28 fevereiro 2014) relator especial da ONU sobre 

execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias. Para ele, no caso do Brasil duas questões 

preocupam e ferem à democracia: a aprovação de novas leis que podem inibir os direitos 

democráticos de manifestações populares e a impunidade no caso da investigação de policiais 

que teriam cometidos atos de violência na repressão a protestos. Este analista salientou a 

importância de treinamentos adequados para a polícia. Neil Corney (2014, 28 de fevereiro, 

citado por BBC Brasil, 2014, 28 de fevereiro) afirma: "A polícia não deveria ser responsável 

por julgar membros da própria polícia", especialista em procedimentos policiais da Omega 

Foundation, no Reino Unido. Segundo ele, órgãos independentes ou o Poder Judiciário 

poderiam estar à frente dos inquéritos, para que a polícia não julgue ela própria, pois, a luta 

dos MS é legítima  

Conforme mostra o gráfico nº 2, majoritariamente os comentários provêm do sexo 

masculino e  aspiram ganhar visibilidade na mídia nacional e internacional, e opinião pública 

para mostrar insatisfação quanto aos anseios para estabelecer a cidadania e direitos humanos e 

como prática da democracia e participação social, além de fazer barreira contra a corrupção 

dos políticos no Brasil com o objetivo de promover mudança social. Ao analisar as categorias 

cidadania, democracia, participação social e direitos humanos, observa-se que o estado de São 

Paulo possui uma consciência nítida a respeito desses valores em pleito.  
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Gráfico 2: Natureza do Discurso  versus Sexo e Posicionamento 

 

Fonte: A pesquisa 

O site Globo (2014), anuncia que a Presidente do Brasil Dilma Rousseff, no início 

dos protestos em 24 de junho de 2013 propôs aos 27 governadores e aos 26 prefeitos de 

capitais convidados por ela para reunião no Palácio do Planalto a adoção de cinco pactos 

nacionais (por responsabilidade fiscal, reforma política, saúde, transporte, e educação). Em 

relação ao segundo pacto, a presidente apresentou a proposta de convocação de um plebiscito 

para que o eleitorado decida sobre a convocação de um processo constituinte específico 

destinado a fazer a reforma política. "Quero neste momento propor um debate sobre a 

convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo 

constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita. O Brasil está 

maduro para avançar e já deixou claro que não quer ficar parado onde está", (Dilma 

Rousseff). O G1 ainda afirma que: A reunião com governadores e prefeitos foi convocada 

como forma de resposta à série de manifestações que levaram milhares às ruas em protesto 

contra aspectos da conjuntura política, econômica e a qualidade dos serviços públicos. Esses 

dados respondem aos objetivos do estudo. O Blog do Reinaldo Azevedo (2014) da Revista 

Veja (Abril Cultural) denuncia ataques feitos por grupos de manifestantes mascarados à 

polícia com bombas caseiras, ele relata que houve depredações contra agências bancárias. 

Pedro Trengrouse, professor da FGV e consultor da ONU/PNUD para a Copa, diz que “existe 

realmente um componente de oportunismo, sim, mas que não é determinante, porque cada 

greve e protesto têm suas peculiaridades e intensidades diferentes”. O ‘Último Segundo 

(2014), relata que um dos organizadores da manifestação, afimou que a mobilização ocorre 

porque as pessoas estão indignadas. "O protesto não é partidário, mas partidos são bem 

vindos. Nota-se nos discursos dos comentaristas que a maioria é favorável aos movimentos 

sociais (conforme tabela 2): 

 

Tabela 2: Comentários x Sexo  

COMENTÁRIOS FEMININO MASCULINO TOTAL 

Favorável 10 35 45 

Desfavorável 01 05 06 

Total 11 40 51 

Fonte: A pesquisa 

Os manifestantes alegam direitos sociais principalmente por ordem de força e 

incidência dos argumentos nas áreas de Educação, Saúde, Transporte Público, urbanização e 

moradia. Sendo que cerca de 60,8% dos comentários são favoráveis às manifestações, e 8,1% 

desfavoráveis. Foram analisados 74 comentários, mas apenas 51 comentaristas se 

posicionaram como favorável ou desfavorável aos MS, sendo desprezados 17 comentários 

que corresponde a 14,9% dos comentários, sem conteúdo consistente para a análise (ver 

gráfico nº 3).  
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Gráfico 3: Comentários Favoráveis aos MS e Desfavoráveis 

 

                           Fonte: A pesquisa 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trajeto das políticas sociais no Brasil, de acordo com Paoli (1990) manteve um 

caráter emergencial e assistencialista da pobreza e miséria estabelecidas ao longo dos séculos. 

Os movimentos sociais (MS) surgem em realidades complexas e diversificadas procurando 

estabelecer um novo horizonte de valores públicos para o exercício das funções 

governamentais, dentro de um contexto de noções de representação parlamentar 

constitucional. Em resposta a questão da pesquisa, constatou-se que  os MS contra a copa do 

mundo no Brasil, revelaram diante da mídia nacional e internacional, suas insatisfações com a 

situação de exclusão social em que se encontram e com o tipo de política desenvolvido no 

Brasil. Os acontecimentos mostraram que os MS vislumbram um horizonte democrático, ao 

tentar interferir com mudanças na prática dos políticos ditos provincianos e corruptos, que 

insistem em exercer a política através de pactos de interesses locais não visualizando o povo e 

os conflitos sociais. Para Paoli (1990), a figura universal do cidadão moderno impõe a 

construção de uma esfera intermediadora de seus conflitos, com espaço para seus 

posicionamentos e concepções simbólicas de vida. Ao que tudo indica, os MS tentam superar 

os espaços que reproduzem miséria, violência e arbítrio imposto pela matriz hierárquica de 

desigualdades sociais, estabelecida há muitos séculos desde a colonização e que transforma os 

cidadãos em sujeitos inválidos e fora da equivalência jurídica. No interior desta cultura 

política subsiste a figura de um cidadão pobre merecedor de assistência e favores, impotente 

das decisões políticas, que sofre através dos séculos uma exploração selvagem e depiladora 

das suas formas legítimas de sociabilidade. Através do trabalho precário, os trabalhadores 

informais são reduzidos à condição de trabalhadores sem cidadania, sem direitos 

institucionalizados, expulsos do mercado de trabalho pelas inovações tecnológicas,  sendo 

esta uma reflexividade da contemporaneidade nas sociedades globalizadas. 

Paoli (1990), adverte sobre o caráter da atuação dos novos movimentos sociais no 

Brasil e sua incapacidade de formular projetos mais abrangentes e sólidos. Afirma que é 

frequente na literatura sociológica crítica, o argumento de que os MS possuem um caráter 

intermitente, cíclico e defensivo. Esta autora discute que há fragmentação de seus interesses, 

imediatismo da ação, localismo de seu alcance. Ela chama a atenção para a noção corporativa 

de direitos que elaboram e para o comunitarismo de suas identificações. Assim, os MS não 

conseguem generalizar de modo significativo suas lutas e conquistas e, portanto, não se 

universalizam como perspectiva de um outro horizonte político para a sociedade. Na maioria 

dos casos, esses MS são tratados como caso de polícia, inseridos pela ONU como execuções 

extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, o que causa preocupação entre os especialistas da 

Universidade de Genebra, conforme Montenegro (2014).  

Todavia, ao que tudo indica os MS ocorridos no Brasil contra a realização da copa do 

mundo em 2013/2014, têm-se inserido em lutas para ganhar visibilidade na mídia nacional e 
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internacional, afim de romper o silêncio que permite a hegemonia no monopólio do complexo 

jurídico-político, e deslocar-se para fronteiras de rupturas que anunciam uma nova ordem de 

legitimidade ultrapassando as circunstâncias dos conflitos para operar mudanças na ordem 

simbólica da sociedade. Entre os dizeres, o site Terra (2014) noticiou que, houve espaço até 

para protestos bilingues - com os dizeres "não venha para a Copa" lado a lado de "World Cup 

for whom?" (Copa do Mundo para quem?). Tudo isto tem contribuído, mesmo que de forma 

lenta e gradual, para a conquista de espaços democráticos ao manifestar insatisfações com o 

tipo de política vigente no país. Posteriores estudos poderão identificar quais as propostas dos 

MS que foram concretizadas e fizeram parte das políticas sociais. 

 

ANALYSIS OF SOCIAL MOVEMENTS AGAINST THE WORLD CUP IN BRAZIL 

IN 2014 AND POLITICAL DIMENSIONS 

 

ABSTRACT 

 

In Brazil since June 2013, social movements (MS) emerged throughout the country to protest 

against the holding of the World Cup to denounce social exclusion, and propose changes in 

the political scenario of the country. To host this mega event, the countries make huge 

investments, overburdening mainly the public coffers. The question of this study is: how 

social movement protests against the World Cup in Brazil can reveal, by the media, the 

dissatisfaction of Brazilians regarding the precariousness in which lies the country and 

through the political and social participation build a reality more fair? The methodology chose 

the interpretive paradigm of qualitative nature and inductive approach. The analysis showed 

that MS sensitized the public opinion, came up with some questions, for their collective 

actions. The concluding remarks of the study point out that MS denounced the social reality 

of Brazil and created proposals for improving the quality of life. 

 

Keywords: Social Movements, social exclusion, democracy. 
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RESUMO 

O estudo das perdas existentes no pré-preparo dos alimentos nas Unidades de Alimentação e 

Nutrição (UAN) podem auxiliar na avaliação do desperdício, um fato de suma importância 

devido aos custos gerados para empresa. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo 

avaliar o desperdício durante o pré-preparo das hortaliças através da determinação do fator de 

correção das mesmas utilizadas em uma UAN da cidade de Aracaju-SE e comparar os valores 

encontrados com os dados presentes no estudo de Ornelas, 2008. A empresa foi avaliada 

durante o mês de outubro de 2014 e as hortaliças pesadas foram: batata inglesa, cebola, 

cenoura, pepino, pimentão (verde), repolho branco, tomate e vargem. Para o cálculo do fator 

de correção, utilizou-se a relação entre o peso bruto e o peso líquido, sendo aferido o peso de 

três amostras distintas de cada uma das oito hortaliças. Verificou-se que três hortaliças 

apresentaram fatores de correção acima do estabelecido pela literatura utilizada e quatro 

apresentaram fatores de correção inferior a mesma referência, sendo a cebola, a única que 

mostrou-se em conformidade com Ornelas, 2008. Com isso, vários fatores como condições de 

armazenamento e técnicas de pré-preparo deveriam ser melhor direcionadas para maior 

controle da UAN, sendo o cálculo do fator de correção uma forma de controlar o desperdício 

dos alimentos, tornando este trabalho uma ferramenta para contribuição dos serviços de uma 

UAN. 

 

Palavras-chave: Desperdício. Hortaliças. Fator de Correção (FC). 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, há uma grande preocupação no sentido de se aproveitar ao máximo 

os alimentos, estudos mostram a importância do controle do processo de produção como 

técnicas corretas de pré-preparo, métodos para se evitar o desperdício no momento da 

aquisição dos alimentos, treinamentos, bem como, a valorização da mão-de-obra. No 

gerenciamento de uma unidade de alimentação e nutrição (UAN), o controle de desperdícios, 

um indicador de falta de qualidade, é um fator altamente importante, uma vez que isso está 

ligado diretamente com os custos da unidade, sendo o controle do processo de produção a 

garantia para um bom funcionamento das atividades, diminuindo as falhas ou pontos 

deficitários. Saber qual o motivo real ocasiona o desperdício é algo necessário para que assim 
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providências corretas sejam desempenhadas, otimizando máxima produtividade e mínimos 

riscos e perdas (VANIN et al., 2010). 

Durante o processo de produção de refeições em UAN, pode ocorrer desperdício 

de alimentos, tanto no pré-preparo quanto nas etapas da cadeia produtiva, transporte, 

comercialização, sistema de embalagem e armazenamento. Entre os alimentos mais 

desperdiçados estão as hortaliças, que compreendem as partes comestíveis das plantas, como 

raízes tuberosas, tubérculos, caules, folhas, flores, frutos e sementes.  As perdas destes 

alimentos, do momento da colheita até a mesa do consumidor variam de 35 a 45%. Apesar 

dessas perdas serem irreversíveis e inevitáveis, elas podem ser diminuídas através do 

conhecimento do fator de correção (FC) das hortaliças, visto que este prevê as perdas 

inevitáveis sofridas pelos alimentos na fase de pré-preparo (GOES et al., 2013). Tais perdas 

sofrem ação direta de algumas variáveis como o tipo de alimento, qualidade e grau de 

amadurecimento, técnicas utilizadas no pré-preparo e habilidade do operador (CORTESE et 

al., 2010). 

Para a determinação do FC são necessários dados referentes ao peso bruto (PB) e 

ao peso líquido (PL) dos alimentos, sendo que o PB é obtido através da pesagem do alimento 

"in natura", sem sofrer qualquer tipo de perda. O PL é obtido após a retirada das partes não 

comestíveis como aparas, sebo, ossos, cascas, talos, sementes, caroços, etc (CORTESE et al., 

2010). Sendo assim, o FC serve para definir a quantidade de alimento a ser comprada, já 

considerando o que será perdido durante o processo de preparação (BARROS et al., 2011). 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar o desperdício durante 

o pré-preparo das hortaliças, através da determinação do fator de correção das mesmas 

utilizadas em uma UAN. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo foi desenvolvido durante o mês de outubro de 2014 em uma 

UAN no município de Aracaju-Sergipe. A UAN era especializada em refeições transportadas 

e serviço self service, produzindo valor médio de 500 refeições diárias, sendo, a maioria das 

refeições com hortaliças. 

As hortaliças utilizadas nesta pesquisa foram: batata inglesa, cebola, cenoura, 

pepino, pimentão (verde), repolho branco, tomate e vargem. 

As pesagens foram realizadas na própria UAN, durante a realização do Estágio 

Supervisionado em Unidade de alimentação e Nutrição, do curso de nutrição da Faculdade 

Estácio de Sergipe, por meio de uma balança digital da marca Torrey ano 2013, com 

capacidade carga máxima de 20 Kg e carga mínima de 40 g, com precisão de 5g. A balança 

era da própria unidade e nunca tinha sido calibrada, pois a mesma foi comprada recentemente. 

Para determinar o fator de correção, utilizou-se a relação entre o peso bruto e o 

peso líquido (FC= PB/PL). A obtenção do peso bruto foi realizada com as amostras das 

hortaliças na forma in natura. Em seguida, após o pré-preparo, foi aferido o peso das cascas 

e/ou aparas das mesmas para cálculo do peso líquido. A aferição do peso das amostras de cada 

hortaliça foi realizada três vezes, em dias diferentes, totalizando três fatores de correção, 

denominados FC1, FC2 e FC3. Utilizou-se para a obtenção do desvio padrão e da média 

aritmética das amostras o programa Microsoft Excel 2013. 

Após a coleta de dados e cálculo dos desvios padrão e valores médios dos fatores 

de correção dos vegetais, os dados foram agrupados em tabelas para comparação dos desvios 

padrão obtidos entre si e das médias com os dados constantes no estudo de Ornelas, 2008, 

assim como para avaliação do desperdício no pré-preparo das hortaliças. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A maior parte, 75%, das hortaliças (Gráfico 1), era empregada no preparo de 

saladas, visto que a unidade fornecia quatro tipos diariamente, dentre estas, as saladas cozidas 

(batata inglesa, cenoura, repolho branco e vargem), as saladas mistas (cenoura e vargem, 

batata inglesa e cenoura, pepino e tomate) e as saladas cruas simples (cenoura ralada, pepino, 

repolho branco e tomate). Também eram utilizadas na preparação das guarnições, como purê 

de batatas, batata sauté e ensopado de legumes.  

 

Gráfico 1: Percentual das preparações em que se utilizam as hortaliças estudadas. 

 

 

Após a avaliação dos três fatores de correção obtidos, observou-se que a batata 

inglesa, a cebola, a cenoura, o pepino e o repolho branco foram as hortaliças que 

apresentaram os maiores desvios padrão (Tabela 1), ou seja, as que tiveram as maiores 

variações entres os três fatores de correção em relação à média. As variações entre os fatores 

de correção podem ser justificadas pelo pré-preparo das hortaliças ser realizado por 

manipuladores diferentes, podendo indicar insatisfação, falta de consciência e/ou 

comprometimento do colaborador e ainda, a falta da presença diária do nutricionista na 

unidade. Dentre essas, a batata inglesa foi a que apresentou a maior variação, sendo, portanto, 

a hortaliça que apresentou maiores perdas na UAN entre as três amostras. Diferentemente do 

estudo de Goes et al. (2013) que dentre essas hortaliças destacadas, encontrou uma maior 

variação entre os fatores de correção do repolho branco. 
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Tabela 1: Fatores de correção, médias e desvios padrão das hortaliças de uma Unidade de 

Alimentação e Nutrição da cidade de Aracaju-SE. 

Hortaliça FC1 FC2 FC3 Méd

ia 

Des

vio 

padr

ão 

Batata 

Inglesa 

1,30 1,97 1,45 1,57 0,35 

Cebola 1,24 1,22 1,07 1,18 0,09 

Cenoura 1,62 1,53 1,45 1,53 0,09 

Pepino 1,50 1,79 1,60 1,63 0,15 

Pimentão 

(verde) 

1,21 1,19 1,19 1,20 0,01 

Repolho 

Branco 

1,30 1,42 1,46 1,39 0,08 

Tomate 1,05 1,12 1,11 1,09 0,04 

Vargem 1,24 1,27 1,22 1,24 0,03 
FC= Fator de Correção 

 

Gráfico 2: Conformidade das médias dos fatores de correção das hortaliças encontradas neste 

estudo comparado ao estudo de Ornelas, 2008. 

37%

13%

50%

Superior Conforme Inferior

 

 

Tabela 2: Média dos fatores de correção encontrados em uma Unidade de Alimentação e 

Nutrição da cidade de Aracaju-SE, e fatores de correção encontrados em outro estudo. 

Hortaliça Média encontrada Ornelas, 2008 

Batata Inglesa 1,57 1,06 

Cebola 1,18 1,03-2,44 

Cenoura 1,53 1,17 

Pepino 1,63 1,42 

Pimentão (verde) 1,20 1,26 

Repolho Branco 1,39 1,72 

Tomate 1,09 1,25 

Vargem 1,24 1,41 
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Das oito hortaliças estudadas, 37% (Gráfico 2) apresentaram fator de correção 

acima do estabelecido, conforme reportado por Ornelas, 2008 (Tabela 2), podendo, dessa 

forma, ocorrer melhora dos fatores de correção destas hortaliças (batata inglesa, cenoura e 

pepino) que tiveram maiores perdas na unidade. Schneider et al. (2012) avaliando também 

estas hortaliças encontrou para batata inglesa, assim como neste estudo, um fator de correção 

acima do recomendado, já para a cenoura e pepino encontrou tais fatores menores que os 

preconizados, diferentemente desse trabalho. O armazenamento e cortes inadequados e a 

retirada excessiva de cascas e aparas durante a manipulação, provavelmente sejam os 

processos responsáveis pelo desperdício observado na UAN, logo, estes podem interferir na 

quantidade final produzida, ocasionando uma elevação nos custos do restaurante (Cortese et 

al., 2010). Durante a realização da pesquisa pôde-se observar que as hortaliças são compradas 

diariamente, embora nem sempre sejam preparadas e utilizadas no mesmo dia da compra, o 

que também pode indicar o motivo do desperdício observado no pré - preparo, uma vez que 

estes alimentos estocados podem estragar até a próxima utilização. A falha no armazenamento 

das hortaliças pode levar à redução de peso e qualidade, além disso, as em questão ficavam 

armazenada em temperatura ambiente por até dois dias. O armazenamento em baixas 

temperaturas é o indicado para garantir a vida útil das hortaliças, assim como, o treinamento 

da equipe é essencial para a prática de técnicas de cortes de hortaliças e instrumentos de 

controle de desperdício que diminuam os FC e, desta forma, o desperdício (GOES et al., 

2013). 

Contudo, a cebola, representando 13% das hortaliças (Gráfico 2), foi a única que 

apresentou fator de correção em conformidade com o autor citado na Tabela 2. Apresentando-

se também conforme quando avaliada por Monteiro et al, S.D. Já o fator de correção de 50% 

das hortaliças estudadas (Gráfico 2) foi menor que o encontrado por Ornelas, 2008, sendo 

elas: pimentão (verde), repolho branco, tomate e vargem (Tabela 2), que pode sugerir uma 

boa qualidade dos alimentos adquiridos e a utilização de técnicas corretas de pré-preparo 

pelos funcionários. 

Diversas vezes a comparação dos fatores é impraticável, devido a falta de 

padronização e/ou informação das técnicas de coleta e manipulação das hortaliças pelo estudo 

analisado, como no caso do trabalho de Ornelas, 2008 que não há relato da técnica empregada 

no pré-preparo, da habilidade da mão-de-obra e qualidade do produto, que são fatores que 

interferem diretamente no FC. (LEMOS, 2009), o que pode justificar o caso do tomate, na 

qual neste trabalho não se retirou tanto a semente como o miolo, encontrando-se um fator de 

correção inferior ao preconizado pelo autor citado (Tabela 2). 

Esse resultado é semelhante aos dados apresentados em um estudo realizado em 

uma UAN hospitalar, que segundo Goes et al. (2013) o tomate foi uma das hortaliças que 

obteve fatores de correção inferiores aos referidos na literatura por todos os autores 

comparados. 

Embora em nenhum dos artigos analisados tenha-se encontrado referencial para a 

vargem, no trabalho de Selau et al. (2012) o pimentão (verde) apresentou um fator de correção 

maior e o repolho branco um fator de correção menor quando comparados a este estudo. 

 

4 CONCLUSÃO 

Portanto, conclui-se que o cálculo de FC é uma forma de controlar as perdas dos 

alimentos, tornando este trabalho um meio de colaborador para os serviços de UAN. 

De acordo com os resultados obtidos, é possível observar que a maior parte dos 

fatores de correção determinados neste estudo apresenta-se satisfatória, ressaltando-se a 

necessidade de um maior controle para que se tenha a redução de todos os fatores de correção, 
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para conferir a qualidade do serviço, a eficiência dos funcionários e a diminuição do 

desperdício.  

O treinamento dos funcionários da produção é primordial para o controle do fator 

de correção, pois pode instigar a conscientização desses profissionais. Além, de um 

armazenamento adequado para garantir a qualidade dos alimentos. Vale ressaltar, a 

importância do acompanhamento na produção diária pelo nutricionista, o qual direcionará 

melhor este processo.  

 

EVALUATION OF WASTE THROUGH THE CORRECTION FACTOR 

OF VEGETABLES IN A UNIT OF FOOD AND NUTRITION IN THE CITY OF 

ARACAJU UP 

 

ABSTRACT 

The study of existing losses in the pre-preparation of foods in Food and Nutrition Unit (FNU) 

cold be assisted in the evaluation of the waste, a fact of great importance due to the costs 

generated for the company. Therefore, this study aimed to evaluate the waste during the pre-

preparation of vegetables, by determining the correction of the same used in a FNU city of 

Aracaju-SE and compare the values found with the data present in the study factor Ornelas, 

2008. The company was assessed during the month of October 2014 and were heavy 

vegetables: potatoes, onions, carrots, cucumber, peppers (green), white cabbage, tomato and 

vargem. To calculate the correction factor, was used the ratio between the gross weight and 

the net weight, the weight being measured from three different samples of each of the eight 

vegetables. It was found that three vegetables correction factors presented above to the 

literature used and four had lower correction factors the same reference, and the onions, the 

one that showed up in accordance with Ornelas, 2008. Thus, various factors such as storage 

conditions and pre-preparation techniques should be better targeted for greater control of the 

UAN, and the calculation of the correction factor a way to control the wastage of food, 

making this work a tool for the contribution of a FNU services. 

 

Keywords: Waste. Vegetables. Correction Factor (CF). 
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RESUMO  

As instituições de longa permanência para idosos são comumente procuradas por serem 

consideradas uma alternativa segura e confortável para aqueles que não possuem mais 

vínculos com seus familiares e para as famílias de baixa renda que não dispõem de condições 

para cuidar deste idoso, no entanto, esses ambientes também podem despertar o sentimento de 

solidão, fragilidade e medo causando neste idoso o isolamento e despertando tantos outros 

sentimentos que o impedem de aproveitar a vida. Todos esses transtornos também podem 

desencadear a falta de apetite e rejeição a alimentação, piorando quando está é precária e não 

oferece os nutrientes necessários para manter a saúde e o bom funcionamento do corpo. Por 

tanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a oferta de frutas em uma instituição de longa 

permanência em Aracaju – SE e incentivar a sua distribuição em substituição ao suco servido 

por frutas através da identificação das preferencias alimentares dos idosos, a fim de garantir o 

consumo de ao menos três porções diárias das cinco recomendadas pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS), realizando a avaliação pela observação e aplicação de questionário no 

intuito de verificar e garantir que esta substituição seja bem aceita pelos idosos e não 

prejudque a produção da unidade ou lhe cause prejuízos, obtendo-se um resultado satisfatório 

quanto a preferencia por frutas tendo 17 (68%) dos 25 entrevistados terem optado pela fruta 

contra 8 (32%) que disseram preferir o suco. Concluindo-se que as preferencias deste grupo 

devem ser consideradas como grande aliadas no planejamento das dietas a fim de garantir o 

suprimento adequado em quantidade e qualidade de nutrientes para que se alcancem os 

objetivos nutricionais previamente determinados e para assegurar que não haja rejeição de 

uma nova rotina alimentar causando prejuízos a instituição. 

Palavras-chave: Idosos. Aceitabilidade. Preferencias. Incentivo. Alimentação. 

1. INTRODUÇÃO  

No Brasil, nos últimos 50 anos houve um aumento expressivo da população idosa. 

Em 1950 essa população era de aproximadamente 2 milhões, e correspondia a 4,1% da 

população total. Projeções para 2025 indicam que a população idosa brasileira poderá ser 
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superior a 30 milhões, o que corresponderia a 14% da população total estimada (GALESI, 

2008). 

O envelhecimento populacional brasileiro surge acompanhado de uma transição 

social, apresentando famílias menores e com necessidades financeiras que exigem a 

participação das mulheres no mercado de trabalho, reduzindo para muitos idosos, a 

perspectiva de envelhecimento em um ambiente familiar seguro. A busca por instituições de 

longa permanência para idosos surge como uma alternativa para as famílias de baixa renda ou 

para idosos que perderam seus vínculos familiares. Porém, a mudança para a instituição 

impõe alterações na rotina diária dos idosos, sobretudo na área da alimentação, que podem 

acarretar modificações de hábitos alimentares e fragilizar a saúde destes indivíduos 

(SANTELLE, 2007). 

A associação destas alterações ao uso de medicamentos, comum nesta população, 

aumenta o risco de má nutrição, além do aparecimento de inúmeras doenças que podem 

atrapalhar todo o processo de ingestão, digestão, absorção e utilização dos nutrientes ou 

aumentar a necessidade dos mesmos comprometendo ainda mais o estado de saúde e as 

necessidades nutricionais do indivíduo idoso. É importante ainda lembrar que as condições 

socioeconômicas podem ser determinantes para o estado nutricional, pois muitas vezes 

dificultam o acesso à alimentação. Daí a importância do idoso ter uma alimentação rica e 

variada, para evitar desequilíbrios nutricionais, a fim de ter maior longevidade com melhor 

qualidade de vida (MALTA, 2013). 

A nutrição, a saúde e o envelhecimento estão relacionados entre si, por isso o 

envelhecimento saudável esta relacionado à manutenção de um estado nutricional adequado e 

a alimentação equilibrada. A alimentação balanceada e equilibrada propicia um aumento na 

qualidade de vida dos seres humanos. Assim sendo, para a manutenção de um bom estado 

nutricional, torna-se necessário ingerir, diariamente, uma quantidade ideal de energia e 

nutrientes para suprir as necessidades energéticas (ROCHA, 2011). 

Em 2004 a Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs recomendações pautadas 

em mudanças de estilo de vida visando a prevenir e minimizar a prevalência mundial das 

doenças crônicas não transmissíveis. Uma de suas principais recomendações foi o consumo 

diário de cinco porções ou mais de frutas e hortaliças. O consumo aumentado desses 

alimentos atuaria de forma importante na redução do risco das principais doenças crônicas, 

especialmente devido a maior oferta de vitaminas, minerais antioxidantes e fibras alimentares. 

Este consumo de frutas e hortaliças é em parte determinado pelas condições socioeconômicas 

da população. Em dois estudos recentes, a baixa renda familiar mostrou-se 

independentemente associada a práticas alimentares inadequadas, especialmente ao baixo 

consumo diário de frutas, legumes e verduras. Outros fatores também têm sido associados ao 

baixo consumo de frutas e hortaliças de idosos brasileiros, como: baixa escolaridade, 

inapetência, dificuldades para a aquisição e preparo dos alimentos e presença de doenças 

crônicas (VIEBIG, 2009). 

Atitudes negativas podem contribuir significativamente para a negligência alimentar 

e comprometer a saúde do idoso. Ainda é predominante na sociedade ocidental a concepção 

de que envelhecer significa apenas apresentar perdas, prejuízos, decadência e incapacidades. 

Essas concepções levam à desvalorização da experiência de vida dos mais velhos e, quase 

sempre, culminam em trajetórias para institucionalizar o idoso em ambientes sombrios, 

decadentes, sem estímulos, distantes da realidade exterior, permitindo apenas a sua 

sobrevivência (CARVALHO, 2003).  

O idoso institucionalizado apresenta peculiaridades importantes e, por isso, as 

instituições devem estar preparadas em termos de recursos humanos, quer seja em quantidade, 

habilidade ou preparo ideal (CARVALHO, 2003). 
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2 OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a oferta de frutas e incentivar a sua 

distribuição em substituição ao suco servido em uma instituição de longa permanência para 

idosos em Aracaju – SE. 

3. MATÉRIAIS E MÉTODO 

Este artigo foi realizado em uma instituição filantrópica de longa permanência para 

idosos em Aracaju SE, durante o estagio obrigatório do curso de nutrição da Faculdade 

Estácio de Sergipe, correspondente a disciplina de UAN (Administração em Unidade de 

Alimentação e Nutrição) no período de fevereiro a maio de 2015. 

Tratou-se de um estudo realizado no ano de 2015, onde, durante seis dias alternados 

dentro do período de 08 a 15 de maio, foi observado o numero de ofertas diária e os horários 

em que acontecia a distribuição da fruta in natura e do suco de polpa de fruta congelada. Em 

seguida, no dia 18 de maio, por volta das 10h00minhs foi aplicado um questionário com a 

intenção de identificar a aceitabilidade e preferencias alimentares do grupo estudado em 

relação a esta oferta.  

O questionário encontrasse em anexo e foi elaborado utilizando-se uma linguagem 

clara e de fácil compreensão, sendo composto por três perguntas objetivas tendo seus 

resultados discutidos neste artigo e distribuídos em forma de gráficos tabulados em Excel 

2010. 

Participaram da pesquisa 25 idosos de ambos os sexos (14 do sexo feminino e 11 do 

sexo masculino), com idade entre 70 e 95 anos, sem critérios de exclusão, residentes nas 

moradias duplas da instituição. No total residem nas moradias duplas 48 idosos. Não 

participaram do estudo os idosos que se recusaram os que estavam acamados e os que 

possuíam algum tipo de deficiência que os impedia de compreender e responder as perguntas.    

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Salienta-se que o cardápio da unidade possui variedade alimentar e adequações para 

os pacientes com necessidades alimentares especiais, no entanto, notou-se deficiência quanto 

ao numero das porções de frutas ofertadas diariamente, quando comparada com a 

recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e destacada pelo Grupo de Estudos 

de Nutrição para Idosos (GENUTI) que desenvolveu o Guia alimentar para idosos sob a 

forma de ampulheta, símbolo de longevidade, a qual contém todos os grupos de alimentos: 

energéticos, construtores e reguladores, e baseia-se na pirâmide alimentar adaptada. (JACOB 

FILHO, 2008). Na recomendação preconizada pelo GENUTI consta um numero 

correspondente a oferta de 3 a 5 porções de frutas ao dia, sendo observada a distribuição de 

apenas uma representada por 33% no gráfico 1, apontando uma carência de 67% no valor 

total da oferta. 

Esta única porção é servida diariamente no horário de almoço como sobremesa, a 

não ser pelas raras vezes em que é substituída por um pedaço de goiabada, reduzindo a zero o 

numero de porções ofertadas no dia.  
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Gráfico 1 – Número da oferta de frutas observada no cardápio da Instituição e quantidade não 

ofertada de acordo com o proposto pelo GENUTI no Guia alimentar para idosos. 

33%

67%

OFERECIDA

NÃO OFERTADA

 

Dietas pobres nesse grupo constituem um risco de deficiência de micronutrientes, 

uma vez que correspondem às principais fontes de vitaminas e minerais (TORAL, 2006). Tal 

baixa oferta pode ser explicada pelo fato das frutas terem um custo considerado alto para a 

instituição e em sua maioria necessitam ser descascadas e cortadas, exigindo maior tempo de 

preparo e cuidado na manipulação. 

Em um estudo realizado por SCHMALTZ (2011) em uma instituição asilar foi 

observado ao analisar o cardápio servido pela instituição, que este apresentou escassez de 

frutas, monotonia no café da manhã e preparações repetidas no almoço e jantar. 

Nesse sentido a oferta e elaboração de um cardápio adequado são de suma 

importância para atender as necessidades dos idosos e este deve ser planejado de acordo com 

as preferências, hábitos alimentares e limitações da faixa etária, pois os cardápios monótonos 

e rotineiros e a oferta insuficiente de hortaliças e frutas interferem negativamente no processo 

de alimentação, podendo conduzir os pacientes à inapetência (MORAIS, 2010).  

Com o proposito de incentivar que a unidade inclua ao menos mais duas porções de 

frutas em seu cardápio totalizando três ofertas diárias, de maneira viável para a instituição e 

garantindo que o máximo de vitaminas e minerais seja consumido pelos idosos diariamente, 

foi observado que a melhor opção para que esta oferta fosse realizada seria através da 

substituição do suco de polpa de fruta congelada que é servido na instituição em dois horários 

pela oferta da fruta in natura.  

Então, a fim de identificar a melhor maneira de realizar essa substituição e assegurar 

a aceitação de tal troca pelo grupo de idosos estudado foi aplicado um questionário com três 

perguntas, sendo possível observar que os dados do gráfico 2 obtidos a partir da primeira 

pergunta apresentaram um alto índice de aceitabilidade ao suco, tendo um total de 21 (84%) 

dos 25 entrevistados respondido gostar.  

Com relação ao pequeno número de reprovação encontrado no gráfico, 

correspondente a 04 (16%) entrevistados acredita-se serem devido à aversão que alguns 

idosos apresentam ao suco de sabor mais azedo, principalmente os idosos diabéticos que 

necessitam consumi-los com adoçante já que devem restringir o consumo de açúcar o que 

compromete ainda mais essa aceitabilidade. 
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Gráfico 2 – Índice de aceitabilidade do suco ofertado. 
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Esse resultado pode ser utilizado para sugerir a instituição que nos dias em que não 

seja possível realizar as três ofertas de frutas que se escolha um horário para manter a 

distribuição de suco, pois este tem boa aceitação, frisando que essa medida seja tomada só em 

raras ocasiões. 

Visto que o processamento utilizado para obtenção de polpa congelada, que implica 

no descarte das partes não comestíveis reduz o teor de fibra alimentar original dos frutos 

(SALGADO, 1999). 

Foram listados na segunda pergunta do questionário os oito sabores de suco 

comumente servidos pela unidade, sendo estes os de caju, goiaba, acerola, manga, mangaba, 

jenipapo, seriguela e umbu, com a finalidade de identificar quais os sabores mais bem aceitos 

pelo grupo estudado propondo a instituição que se opte por eles nos dias em que a distribuição 

de suco necessite ser realizada. Dessa maneira chegou-se ao resultado do gráfico 3 que aponta 

o suco de manga e mangaba tendo os dois maiores índices de preferência com 7 (28%) e 6 

(24%) votos respectivamente, ao contrario do suco de seriguela, jenipapo e umbu que não 

obtiveram nenhum voto. Neste gráfico também consta um resultado de 4 (16%) idosos que 

relataram não ter preferencia por nenhum dos sabores citados. 

 

Gráfico 3- Grau de preferência por sabor de suco ofertado. 
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Para Corrêa (2014) o sabor, um fator decisivo na escolha e na aceitação dos 

alimentos, é uma resposta integrada, principalmente, à sensação do gosto e do aroma. O gosto 

é atribuído aos compostos não voláteis nos alimentos, tais como açúcares, sais, limonina e 

ácidos, determinando os quatro gostos básicos conhecidos como doce, salgado, amargo e 

ácido, respectivamente. A doçura e a acidez são predominantes em alguns produtos. O 

amargor também é importante, do mesmo modo que a adstringência, sendo ambos decorrentes 

do tipo de compostos fenólicos presentes. 

A terceira pergunta foi inserida com a intenção de assegurar a instituição que a troca 

do suco pelas frutas seria bem aceita pelos idosos, questionando-os qual das duas opções seria 
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a sua preferida, obtendo-se um numero de 17 idosos que declararam preferir a fruta, 

correspondendo a 68%, contra apenas 8 que disseram preferir o suco, sendo estes 

representados por 32% no gráfico abaixo, demonstrando que essa substituição seria eficaz 

para que se alcance o consumo do numero de ofertas de frutas recomendadas por dia, já que 

nota-se ser bem aceita pela maioria dos indivíduos estudados, principalmente a banana e o 

mamão, expostos como as frutas preferidas por boa parte dos entrevistados enquanto 

respondiam a terceira pergunta. 

 

Gráfico 4 - Preferência entre suco ou fruta. 

68%

32% FRUTA

SUCO

 

 

Em um estudo realizado por Costa (2007) viu-se que, entre os que não consomem 

frutas, o custo é a principal justificativa, mas também chama a atenção o fato de não se gostar 

e a falta de hábito, o “não tenho costume de comer”.  

Já em um estudo realizado por Quadros (2014) como resultado da dinâmica de 

identificação das frutas, observou-se que as principais frutas consumidas foram banana, 

laranja e mamão, tanto para o período atual quanto para a infância. Assim, verificou-se que as 

principais frutas consumidas no período da infância são as mesmas que permanecem na fase 

atual. 

3. CONCLUSÃO  

Conclui-se a partir desse estudo que ações voltadas para iniciativas da promoção ao consumo 

de frutas são necessárias, visto que o consumo dos indivíduos estudado esteve abaixo das 

recomendações atuais. Notou-se também que as preferencias deste grupo devem ser 

consideradas como grande aliadas no planejamento das dietas a fim de garantir o suprimento 

adequado em quantidade e qualidade de nutrientes para que se alcancem os objetivos 

nutricionais previamente determinados e para assegurar que não haja rejeição de uma nova 

rotina alimentar causando prejuízos a instituição. 
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FRUIT OFFER ASSESSMENT ON A LONG STAY INSTITUTION FOR ELDERLY 

IN ARACAJU - IF AND ENCOURAGE THE FRUIT JUICE REPLACEMENT FOR 

SERVED 

 

ABSTRACT 

Long-term care facilities for the elderly are commonly sought after because they are 

considered a safe and comfortable alternative for those who no longer have ties to their 

families and for low-income families who do not have conditions to take care of this elderly, 

however, these environments They can also evoke the feeling of loneliness, frailty and fear 

causing this old isolation and awakening so many other feelings that keep you from enjoying 

life. All of these disorders can also cause lack of appetite and rejection of food, worsening 

when is precarious and does not offer the nutrients needed to maintain health and the proper 

functioning of the body. Therefore, the aim of this study was to evaluate the offer of fruit on a 

long-stay institution in Aracaju - SE and encourage its distribution to replace the juice of 

fruits served by identifying the food preferences of the elderly in order to ensure consumer of 

at least three daily servings of the five recommended by the World Health Organization 

(WHO), carrying out the evaluation by observation and a questionnaire in order to verify and 

ensure that this substitution is well accepted by the elderly and not prejudque production unit 

or you cause losses, obtaining a satisfactory result as the preference for fruit with 17 (68%) of 

the 25 respondents have opted for fruit against eight (32%) who said they preferred the juice. 

Concluding that the preferences of this group should be considered as great allies in planning 

diets to ensure an adequate supply in quantity and quality of nutrients to achieving nutritional 

goals predetermined and to ensure that there is no rejection of a new routine food causing 

losses to the institution. 

 

Keywords: Elderly. Acceptability. Preference. Encouragement. Food. 
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ANEXO 

 

Questionário de preferências alimentares 

Nome:                                                                               

Idade:  

 

1º Você gosta do suco servido pela instituição? 

 

 

    Sim                 Não  

 

2º Qual dos sucos abaixo é o seu preferido? 

 

 

    Caju               Goiaba                Acerola              Manga      

 

 

    Mangaba        Jenipapo               Seriguela           Umbu  

 

 

3º Qual das duas opções abaixo você prefere? 

 

    Suco                 Fruta  
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A QUALIDADE DOS ALIMENTOS PRODUZIDOS EM FRITURA EM UMA 

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS TRANSPORTADOS DO MUNICÍPIO 

DE ARACAJU/SERGIPE 
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RESUMO 

 

A modernidade trouxe muitas mudanças ao hábito de se alimentar, agora as refeições são 

consumidas fora de casa, há também uma procura por alimentos de fácil preparo que exigem 

pouca dedicação. A fritura é um dos métodos de cocção mais antigos, atualmente vem sendo 

empregada em estabelecimentos comerciais, no processo de fritura, o método por imersão 

expõe alimentos, a óleo quente, um método que promove características importantes para 

atrair o consumidor como, cor, sabor, aroma e textura. Porém a umidade proveniente do 

alimento e do ar faz com que o óleo sofra reações que prejudicam a qualidade do alimento. 

Com o objetivo de saber a qualidade das frituras produzidas em uma UAN de Aracaju - SE, 

foi realizado uma pesquisa de cunho observacional, seguindo alguns itens para serem 

visualizados na produção de alimentos. Foi possível determinar que o óleo de soja e um dos 

mais indicados levando em conta a reações ocorridas durante o processo e ser viável para 

troca com mais frequência, a produção de alimentos de origens diferentes no mesmo óleo é 

prejudicial tanto no valor nutricional do alimento como também influência na qualidade 

sensorial, fazendo com que este alimento seja rejeitado pelo consumidor. A produção deve ser 

realizada de maneira que ofereça alimentos com qualidade nutricional. Sendo necessárias que 

ocorram mudanças nas práticas de preparo dos alimentos da UAN, treinamento dos 

profissionais para atender as boas práticas de produção ou substitui as frituras por outros tipos 

de preparações bem menos prejudiciais a saúde do consumidor e que agreguem sabor e 

nutrientes essenciais à saúde.  

 

Palavras - chave: Frituras. Alimentos de qualidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a modernidade comer fora de casa, se tornou uma necessidade devido ao ritmo 

de vida cotidiana, também houve a necessidade de modificar a dieta tradicional para as que 

exigem pouca dedicação durante o seu preparo, sendo importante ressaltar o aumento do 

consumo de refeições prontas fora do domicílio, levando em conta que elas podem causar 

riscos à saúde da população. (LELIS; TEIXEIRA; SILVA, 2012) 

Atualmente fritura é uma das técnicas de cocção mais utilizada sendo empregada 

frequentemente em estabelecimentos comerciais é um método rápido e prático utilizado no 

preparo de alimentos, principalmente por ser de excelente aceitação por diferentes grupos 
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populacionais. (MARTINS; BRIOLO; ZANI, 2010, p.27) É um dos métodos de cocção mais 

antigos que existe que tinha como produto típico para a produção o azeite de oliva. (OSAWA; 

GONÇALVES; MENDES, 2010) 

 No entanto, as desvantagens deste processo são que os óleos e gorduras aquecidos 

repetidamente em altas temperaturas por períodos prolongados podem sofrer uma série de 

alterações físicas e químicas danificando o alimento produzido. (MARTINS; BRIOLO; 

ZANI, 2014, p. 27) 

Há vários tipos de fritura, o processo de fritura por imersão é um método geralmente 

utilizado em produção de alimentos, processo em que os óleos são continuamente expostos à 

ação de vários fatores que levam a uma grande diversidade de reações químicas, como: 

hidrólise, oxidação e polimerização da molécula. (CORSONI; JORGE, 2006) 

A fritura é uma operação complexa que envolve vários fatores como, o óleo e o tipo 

de alimento. O tipo de alimento influência muito na fritura, sua umidade inicial é um fator 

crítico para a qualidade final, e está relacionada com o tempo de processamento e à 

incorporação de óleo no produto final. (SAMPAIO, 2008) 

Segundo OSAWA; GONÇALVES; MENDES, 2010 os fatores que devem estar 

presentes para que se mantenha a qualidade dos alimentos são: a temperatura correta do óleo, 

tempo de resistência do óleo na fritadeira, tipo e material constituinte da fritadeira e tipo de 

equipamento utilizado por batedura ou contínuo. 

 O processo de fritura expõe o óleo a altas temperaturas, a umidade proveniente do 

alimento e do ar, faz com que o óleo sofra várias alterações químicas que prejudicam a 

qualidade do alimento. O grau de alterações sofridas pelo óleo varia em função do tipo de 

aquecimento, da temperatura utilizada, do tipo de gordura e das características do alimento 

que esta sendo processado. (WITSCHINSKI; GHISLENI; VALDUGA, 2012) 

O consumo de alimentos fritos e pré-fritos tem aumentado nos últimos anos 

provocando maior ingestão de óleos e gorduras. A crescente utilização de óleos e gorduras 

comestíveis para preparação de produtos fritos exige um controle cada vez mais rígido, 

visando manter a qualidade e a segurança dos alimentos. É conhecimento que o processo de 

fritura altera a natureza química do óleo aquecido e seu consumo representa riscos à saúde. 

(BORJES; CECON; SILVA, 2014).  

WITSCHINSKI; GHISLENI; VALDUGA, 2012, fala sobre um estudo com ratos 

que foram alimentados com gorduras expostas a processo de fritura prolongado apresentou 

pré-disposição para alteração metabólica, perda de peso, supressão do crescimento, 

diminuição do tamanho do fígado, e dos rins, má formação de gordura, aumento da taxa de 

colesterol no fígado dentre outros. 

 

2 OBJETIVO 

 

 Considerando os aspectos observados, o presente estudo teve como objetivo avaliar 

a qualidade nos alimentos produzidos em fritura em uma unidade de produção de alimentos 

transportados de maneira que ofereça alimentos seguros à saúde do consumidor. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O trabalho trata-se de uma pesquisa observacional realizado em uma unidade de 

produção de alimentos transportados, onde foi realizado estágio supervisionado em UAN, que 

teve como foco avaliar a qualidade e os riscos que podem trazer a saúde, o consumo de 

alimentos produzidos em fritura com reutilização e reposição do óleo de soja. 
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Para realização da análise qualitativa observacional do uso de fritura, foram adotados 

os parâmetros e as recomendações do uso do óleo em fritura do Informe Técnico nº 11, de 5 

de outubro de 2004, da Avisa intitulado, óleos e gorduras utilizados em frituras e também as 

recomendações da Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, para o uso dos óleos 

em frituras. Utilizando alguns critérios como, ocorre fritura de alimentos de origens 

diferentes, tipo de óleo que é utilizado, frequência de troca, faz reposição de óleo, boas 

práticas dos manipuladores. A pesquisa teve duração de vinte dias, os resultados foram 

tabulados em planilhas do Excel. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A avaliação da qualidade dos alimentos produzidos sob o método de fritura é de 

grande importância para população por demonstra qual é a qualidade dos alimentos 

produzidos em UAN e proporciona segurança aos comensais. 

A tabela 1 apresenta as porcentagens de adequações e inadequações obtidas depois 

dos dias de observação na unidade de produção, sendo possível ver à porcentagem de 100% 

de adequações e inadequações entre os itens que foram observados na tabela também é 

possível ver que na unidade a uma quantidade maior de inadequações do que adequação na 

prática de fritura. 

 

Tabela 1: Adequações e inadequações do uso de óleo em fritura 

Itens observados  Inadequado  Adequado 

Quando não tem fritura o óleo 

permanece na fritadeira 

100% - 

Utiliza óleo de soja e armazena de 

maneira adequada 

-  100% 

Sempre ocorrem reposição e 

reutilização do óleo durante a fritura 

100% - 

Troca do óleo não foi observada 100% - 

Sempre ocorre fritura de alimentos 

de origens diferentes 

100% - 

Fonte: Pesquisa na unidade 

Há consequências de reutilizar o óleo de fritura e não realizar a filtragem para 

eliminar resíduos de alimentos, que no meio da fritura leva a diminuição da vida útil, esses 

resíduos continuando na fritura podem catalisar reações de degradação que contribui para 

degradação do óleo. (OSAWA; GONÇALVES; MENDES, 2010, p. 49) 

As carbonizações dos resíduos que continuam na fritadeira são responsáveis pelo 

escurecimento do óleo e confere sabores e aromas desagradáveis ao alimento e ao mesmo 

tempo em que aceleram a degradação do óleo. (SAMPAIO, 2008) 

Sobre o tipo do óleo SAMPAIO 2008, fala sobre a importância da escolha do tipo 

ideal do óleo para o método de cocção utilizado e do seu armazenamento de maneira correta, 

visando manter a qualidade do produto. 
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Os óleos/gorduras utilizados em fritura devem apresentar estabilidade que tolere altas 

temperaturas durante a produção, embora ainda não esteja bem esclarecido qual o óleo mais 

indicado, um estudo para avaliar a qualidade do óleo de soja e da gordura parcialmente 

hidrogenada de soja, mostrou que ambos sofrem alterações, sendo o óleo de soja, mas 

indicado para o processo de fritura por formar menos isômeros trans e possibilitar seu 

descarte em menor tempo. (MARTINS; BRIOLO; ZANI, 2014, p.34). 

A diluição de óleo usado em óleo novo pode influência na qualidade da fritura, onde 

os compostos e alterações presentes no óleo utilizado fazem com que o óleo novo deteriore 

rapidamente. (SAMPAIO, 2008). 

SOUZA et al 2007, cita a importância do controle do tempo de uso do óleo de fritura 

dos alimentos, considerando se trata de problema de saúde pública, que temos ciência dos 

problemas que pode causa a saúde. 

Como não temos uma legislação para determina qual o período de utilização de óleos 

em fritura, apenas fica a recomendação de usa o mínimo possível.  De modo geral há uma 

dificuldade em determina o tempo correto de troca o óleo de fritura sendo que o indicador 

utilizado para controla à qualidade cor, sabor e aroma, torna-se mais preocupante pelo fato 

destes indicadores não serem métodos tão precisos para determina qualidade do produto. 

(MARTINS; BRIOLO; ZANI, 2014, p.35). 

O óleo deve ser trocado sempre que se observar formação de espuma e fumaça durante a 

fritura, escurecimento do óleo e do alimento produzido e percepção de odor e sabor não 

característicos, lembrando que o aspecto da fumaça é diferente do vapor naturalmente 

liberado durante o processo. (ANVISA, 2004)  

Alimentos como peixes, empanados entre outros ao serem preparados no mesmo 

óleo podem, transmitir odores e sabores característicos, deixando-os desagradáveis ao paladar 

do consumidor (OSAWA; GONÇALVES; MENDES, 2010, p.49). 

 Figura 1 relata a presença no cardápio semanal da unidade, preparações que utilizam o 

método de fritura para cocção, sendo possível ver que o cardápio da unidade contém uma alta 

quantidade de alimentos ricos em frituras e a frequência em que aparece no cardápio. 

 

Figura 1: Oferta de preparações semanal da unidade, produzidos sob método de fritura. 

0

1
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4

Peixe Frango Frango
empanado

Unidade

 
 

Fonte: Pesquisa na unidade 

 

A oferta de frituras no cardápio é avaliada como negativo para saúde, se consumido 

em excesso está relacionado ao surgimento de doenças cardiovasculares. No processo 

produtivo das refeições é necessário leva em conta não só a aceitação, mas também o impacto 

a saúde do consumidor, sendo indicador reduzir a oferta das frituras e substitui por outras 

formas de preparação. (SAMPAIO, 2008). 

SAMPAIO 2008 Cita alguns trabalhos realizados sobre risco de saúde surgimento de 

doenças, destacando as doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias e do trato digestivo, 

dentre outras e as relaciona ao consumo de alimentos fritos. 
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Foi possível observar na unidade de produção que funcionários se revezavam durante 

o preparo dos alimentos, sendo que o chefe de cozinha é quem determina quando o óleo deve 

ser trocado, com a orientação da nutricionista, visando não apenas a qualidade do alimento, 

mais um fator que pesa muito na decisão é o custo que gera na produção.  

Recomenda-se para manter a qualidade dos alimentos, capacitação dos 

manipuladores de alimentos (FILIPE, 2013). Essa capacitação é imprescindível em todo o 

segmento da produção de alimentos e independe de como a unidade gerência seus custos 

sendo esta medida vista como preventiva de transtorno a saúde. (SAMPAIO, 2008) 

Na prática de manuseio de fritura deve-se ressalta a importância de controla a 

temperatura do óleo durante o processo, pois o óleo ao ser aquecido em altas temperaturas 

sofre alterações físico-químicas, sendo necessário o responsável técnico adequar há unidade 

algum método de controle e faça o treinamento dos profissionais. (MARTINS; BRIOLO; 

ZANI, 2014, p.36) 

 

5 CONCLUSÃO  

Com o estudo foi possível observa que o óleo de soja é o mais utilizado em 

preparações fritas e um dos mais indicados, não sendo indicada reposição e reutilização de 

óleo em frituras por acarreta riscos à saúde.  Na fritura produzida por imersão pode ocorre 

deteriorização do óleo a depende dos fatores envolvidos como; o alimento, o óleo, tipo de 

preparação, entre outros. 

É importante que óleo de fritura utilizado na produção de alimentos seja melhor 

avaliado de maneira que realize o descarte na hora correta, antes da formação de compostos 

antinutricionais em alimentos produzidos, evita a reposição do óleo, adequar melhores 

práticas de manuseio e formulação de um cardápio oferecendo outras formas de preparação 

diminuindo a oferta de frituras que são tão prejudiciais à saúde. 

 

THE QUALITY OF THE FOOD PRODUCED IN FRYING IN A FOOD 

PRODUCTION UNIT TRANSPORTED THE MUNICIPALITY OF ARACAJU / 

SERGIPE 

 

ABSTRACT 

 

Modernity has brought many changes to the habit of eating, now the meals are consumed 

outside the home, there is also a demand for easy to prepare foods that require little 

dedication. Frying is one of the oldest methods of cooking, is now being used in commercial 

establishments, in the frying process, by immersion method exposes food, no hot oil, a 

method which promotes important features to attract the consumer as color, taste , aroma and 

texture. But the moisture from the food and air causes the oil suffer reactions that harm the 

quality of the food. In order to know the quality of fried foods produced in a UAN Aracaju - 

SE, an observational nature of research was carried out by following a few items to be viewed 

in food production. It was possible to determine that the soybean oil and one of the most 

suitable taking into account the reactions occurring during the process and should be feasible 

to exchange more frequently, the production of food from different sources in the same oil is 

detrimental to both the nutritional value of the food as also influence the sensory quality, 

making this food will be rejected by the consumer. Production should be carried out so that 

offers foods with nutritional quality. It is necessary that any change in the food preparation 

practices of UAN, training of professionals to meet the good manufacturing practices or 
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substitute the fries for other far less harmful preparations consumer health and that add flavor 

and nutrients essential to health. 

 

Keywords: Fried foods. Quality food. 
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LINHA EDITORIAL 

Os artigos submetidos ao Conselho Editorial do CPEDeC deverão estar de acordo 

com as normas editoriais e com a natureza dos trabalhos abaixo relacionados: 

 relatos de pesquisas teóricas e/ou empíricas que utilizem adequadamente os 

pressupostos da metodologia científica; 

 ensaios que utilizem construtos teóricos na análise de temas relevantes; 

 resenhas críticas; 

 artigos de cunho científico com argumentação adequada ao tema proposto   

(monografias, dissertações e teses). 

 

Além disso, os artigos devem representar contribuição científica, com pesquisa 

metodologicamente fundamentada e referencial teórico, refletindo o estado da arte do 

conhecimento na área, com conclusões claras e adequadas, que demonstrem os resultados 

alcançados. 

A linha editorial do CPEDeC priorizará a discussão interdisciplinar e transdisciplinar 

nas seguintes áreas temáticas: energia, agro-negócio, turismo, meio ambiente, tecnologia, 

gestão, comunicação, educação, cultura, saúde, direito e sociedade. Os trabalhos enviados 

para publicação não devem ter sido publicados em outras revistas científicas. Os textos 

propostos para publicação serão selecionados pelo Conselho Editorial e submetidos aos 

comitês técnico e científico. Os resultados do processo de seleção e de revisão científica serão 

comunicados aos autores para eventuais reformulações no artigo (quando for o caso). Após a 

publicação, os autores receberão 2 (dois) exemplares do número da revista no qual o artigo foi 

publicado. 

Os artigos deverão ser preparados em língua portuguesa, dentro das especificações 

de estilo e normalização da revista, e enviados para revistadesafioscriticos@fase-se.edu.se, 

informando os dados do autor principal para contato. A identificação dos autores será 

separada do corpo do artigo, para que este seja avaliado de forma independente por 

especialistas anônimos. Poderão ainda ser enviados pelo correio, gravado em disquete ou CD-

rom, versão Word for Windows, versão 7.0 ou mais atualizada, com três cópias impressas em 

papel A4, para o endereço da Faculdade de Sergipe-FaSe. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS (normas para submissão) 

 

Os trabalhos devem ser enviados pelo correio eletrônico ou em meio digital, podendo 

estar no formato Rich Text Format (RTF) ou no formato do software Microsoft Word, versão 

6.0 ou posterior. 

 Formatação  

 

O texto deve observar o mínimo de 10 (dez) páginas e o máximo de 15(quinze), 

digitadas em Arial, com tamanho de letra 12 e 10 para os casos de ilustrações (tabelas, 

quadros, figuras), utilizando espaço duplo entrelinhas para os parágrafos e simples nas 
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ilustrações, citações em destaque e notas de rodapé. Devendo ser justificado, com margem 

superior e esquerda igual a 3cm e direita e inferior a 2 cm, utilizando linguagem impessoal (3
a
 

pessoa do singular). A primeira linha de cada parágrafo deve ser recuada em 2 cm. 

Para identificação do artigo, este deve ter uma página de rosto, contendo o título (em 

português), a autoria, o resumo (em português) e uma relação de 3 a 5 (três a cinco) palavras-

chave (em português). Na nota de rodapé desta mesma folha, separada do texto por um filete 

de 3cm, deve constar as credenciais do(s) autor(es), sendo elas: maior titulação, endereço, 

telefone, e-mail e menção, de maneira precisa, de divulgação anterior do artigo se for o caso. 

Após as conclusões, o título mencionado, o resumo e as palavras-chave são transcritos para 

outro idioma, preferencialmente inglês, francês ou espanhol, seguindo a mesma estrutura e 

organização utilizada na folha de rosto para esses itens. 

 

 Resumo 

O resumo deve conter entre 250 e 300 palavras, com uma descrição cuidadosa do 

problema abordado, das ideias principais para sua solução, bem como dos resultados e das 

conclusões alcançadas. Deve apresentar ainda, o objetivo da pesquisa ou estudo, o problema 

investigado e a metodologia utilizada. 

 

 Palavras-chave 

São aquelas significativas da pesquisa, dando-se preferência às indexadas. 

 Texto 

O artigo pode ser: original ou de revisão. Sendo original, no caso de pesquisas 

científicas inéditas e de revisão, quando resultante de amplo estudo investigativo sobre 

determinado tema executado sobre referencial teórico, com base nos paradigmas IDC 

(Introdução, Desenvolvimento e Conclusão) ou IRMRDC (Introdução, Revisão da Literatura, 

Materiais e Métodos, Resultados, Discussão (Resultados e Discussão) e Conclusão. Os títulos 

de seção deverão ser numerados em até três níveis, formatados em negrito, com tamanho de 

letra 14 (primeiro nível), com tamanho de letra 12 (segundo nível) e sem negrito com 

tamanho de letra 12 (terceiro nível), com o uso de dois espaços duplos inter e intra títulos. 

 

 Tabelas, Quadros e Figuras 

Poderão fazer parte do artigo, desde que em preto e branco, com numeração 

sequencial, preferencialmente, inserida diretamente no texto, usando os recursos do editor 

textos para essa finalidade. Se isso não for possível, os originais de cada figura deverão ser 

enviados em separado, para editoração na revista. Neste caso, o autor deverá reservar o espaço 

correspondente a cada figura no corpo do trabalho ou texto. Os títulos das tabelas com negrito 

na palavra tabela e respectivo número, serão apresentados na margem superior da mesma 

(Tabela 1: Título), com suas fontes em negrito, na margem inferior (conforme IBGE 1994); 
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já os dos quadros e figuras, deverão constar na margem inferior das mesmas, seguidos da 

identificação de suas fontes.  

 

Exemplo: 

Figura 1: Título 

Fonte: origem da figura 

 

 Notas de Rodapé 

Serão somente do tipo  notas explicativas, com numeração sequencial dentro do 

artigo. Devem aparecer logo após as palavras-chave de acordo com a ordem utilizada no 

texto. 

 

Exemplo: 

¯¯¯¯¯¯¯ 

1 __________ 

2 __________ 

3 __________ 

4 __________ 

 

 Apêndices  

Poderão ser empregados, desde que contidos no limite de páginas estabelecido. 

Aparecem logo após as referências. 

 

 Citações no Corpo do Texto 

As citações indiretas (interpretação das ideias de um ou mais autores) deverão ser 

feitas com o uso do último sobrenome, seguido do ano de publicação do trabalho, com 

identificação opcional da página, no parágrafo. 

 

Exemplo: 

Alves (2004, p. 30) 

(ALVES, 2004, p. 30) 

As citações textuais até três linhas, identificá-las entre aspas nos parágrafos e 

destacar, ao seu final, a  autoria conforme o item anterior, com página obrigatória. 
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Exemplo: 

 

 

 

 

 

Destacar as citações textuais acima de três linhas logo após o parágrafo 

correspondente, com identificação da autoria, conforme mencionado anteriormente. A página 

é obrigatória. Utilizar tamanho de letra 10 e espaço simples na citação. 

 

Exemplo:  

 

 

 

 

Obs.: Evitar citações nas notas explicativas. 

 Referências  

As referências devem ser arroladas no final do artigo, conforme NBR 6023 da 

ABNT. 

 

 Resumos de Dissertações e Teses 

Serão selecionados para publicação as contribuições mais relevantes, com base nas 

linhas de interesse editorial, a critério do CPEDeC, respeitando as limitações de espaço. Só 

serão considerados resumos de dissertações e teses que já tenham sido defendidas. 

Os resumos deverão ser apresentados compreendendo uma versão em português e 

uma em outro idioma (preferencialmente inglês, francês ou alemão), contendo cada um entre 

200 e 400 palavras. 

2 cm ___________________ 

_________________________

_________________________ 

“-----------------------------------------

-----“(AUTORIA, ano, p.). 

____________________ 

______ Autoria (ano, p.), “-------

------------------------------------------

-----------------------“ 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________, 

----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------- 
(AUTOR, ano, p.). 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________. 

4 cm 
(recuo) 
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Devem conter informações adicionais, assim dispostas: título, nome do autor, nome 

da instituição (programa de pós-graduação), local e data da defesa, com uma relação de 3 a 5 

(três a cinco) palavras-chave, contemplando os idiomas anteriores. Indicar a procedência e 

finalidade. 

 

ESTILO DE APRESENTAÇÃO DAS RESENHAS (normas para submissão) 

 

As resenhas submetidas para análise deverão seguir os parâmetros: conter título de 

fantasia (criado pelo autor com base no assunto tratado na obra); conter identificação da 

autoria na margem esquerda, com número de chamada no rodapé, com as credenciais (maior 

titulação, endereço, telefone, e-mail); 

 conter a referência completa da obra; 

 indicar o campo de estudo no qual se enquadra a obra; 

 apresentar no texto: 

o Introdução contextualizadora (comentário sobre o autor e apresentação 

do assunto); 

o Resumo da obra (descrição do seu conteúdo); 

o Crítica da obra (apreciação dos seus pontos positivos e negativos); 

o Indicação para leitura (público-alvo); 

 mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco) páginas; 

 formatar no mesmo estilo do artigo científico. 

 

As resenhas deverão ser encaminhadas à revista, da mesma forma que os artigos 

científicos. A sua avaliação é de responsabilidade da comissão editorial. Os casos omissos 

serão resolvidos pela revista. 


