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EDITORIAL 

 

Nos dias atuais a produção científica passou a fazer parte do cotidiano acadêmico, 

imprimindo a urgência em comunicar os resultados de um estudo ou pesquisa. É com 

satisfação que a Faculdade Estácio de Sergipe vem a público apresentar mais uma edição do 

CPEDeC, com o intuito de contribuir com a divulgação do conhecimento entre seus pares e a 

sociedade sergipana e por que não dizer, brasileira.  

Nesta edição, constam temáticas interdisciplinares nas áreas das Ciências Humanas, Sociais e 

da Saúde, permeando um leque de assuntos que contemplam conteúdos variados e 

perspectivas diferenciadas, entretanto com a mesma finalidade de fomentar a produção do 

conhecimento e a maturação de novas ideias que venham se juntar as já existentes.  

A revista abre as suas páginas, apresentando três trabalhos que tratam da educação, com as 

seguintes abordagens: o primeiro na perspectiva da integração, escola e família no processo 

ensino – aprendizagem; o segundo com ênfase na importância do letramento literário na 

prática da escrita e o terceiro, que contempla a didática e suas implicações no processo de 

ensino-aprendizagem: perspectivas e desafios da prática docente.  

Prosseguindo, são apresentados dois estudos que tratam das contribuições da educação física, 

iniciando com a inclusão de crianças autistas na educação física escolar, seguido do 

treinamento resistido manual: aplicação em adolescentes, também no âmbito escolar. Análises 

e interpretações que trazem à baila contribuições importantes que certamente, servirão para 

ampliar o conhecimento nas perspectivas enfocadas.  

No aspecto da nutrição, são destaque os trabalhos que abordam temáticas que incluem, desde 

a avaliação do perfil dos manipuladores em UAN hospitalar na cidade de Estância - Se, 

perpassando pela avaliação da satisfação dos funcionários em relação às refeições oferecidas 

em um hotel localizado na orla de Aracaju e ainda, a implantação de ficha técnica de preparo 

em uma unidade de alimentação e nutrição situada na zona sul de Aracaju - Se.  

Na mesma área de conhecimento, são destaques os estudos sobre a avaliação da satisfação dos 

comensais referente ao almoço servido em uma unidade de alimentação e nutrição (UAN) em 

um restaurante localizado na cidade de Aracaju/Se e, o nutricionista na visão dos 

colaboradores: administração e a relação interpessoal em unidade de alimentação e nutrição 

de Aracaju - Se.  
O conjunto dos assuntos enfatizados nesta edição apontam para novas argumentações, perspectivas e 

práticas que visam a promoção do conhecimento legitimamente e integralmente, conforme as 

exigências do padrão científico, proporcionando ao leitor, não apenas o acesso a informação 

atualizada, como também, as diferentes posturas do pensamento crítico acerca dos conteúdos 

abordados.  

Entendemos que a visibilidade da produção acadêmica, mesmo que em nível de iniciação científica, 

propicia a socialização de resultados de pesquisa, tornando-os em alicerces para futuros estudos.  

 

Uma boa leitura! 

 

 

 

Zênia Oliveira Nascimento 

Jornalista pela Universidade Tiradentes 

Recursos Humanos pela Universidade Estácio de Sá 

Especialista em Gestão estratégica de Pessoas pela FANESE  

Professora da Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FaSe 
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INTEGRAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA NO PROCESSO ENSINO - APRENDIZAGEM 

Izaías Lourenço Ferreira
1
 

 Jeremias Lourenço Ferreira
1
 

José Michael da Silva Santos
1
 

Maria da Paixão de Almeida Dias
1
 

André Luiz Mandarino Borges
2
 

 

RESUMO 

 

Este artigo visa a levantar reflexões acerca da necessária integração entre a escola e a família 

no processo ensino-aprendizagem, pontuando alguns aspectos do contexto familiar e seus 

reflexos para a escola. Neste sentido, pretende-se abordar os benefícios da participação tanto 

da escola quanto da família na busca de alternativas e soluções para minimizar ou acabar com 

as dificuldades ou interferências quanto ao ensino e a aprendizagem. Estratégias e ações essas, 

que buscam a construção de um compromisso coletivo em prol dos educandos. Tendo como 

finalidade o envolvimento e a participação da escola e da família no processo ensino-

aprendizagem, buscando meios e alternativas para uma educação de qualidade, com segurança 

e direcionamento. Os elementos aqui apresentados buscam servir como motivadores e 

incentivadores nesse processo, e nas atividades que são, ou deveriam ser de competência tanto 

da família quanto da escola. 

 

Palavras-chave: Integração. Família. Escola. Aprendizagem e qualidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A relação escola-família tem sido tema de diversas discussões sobre o alcance de 

melhor desempenho dos alunos no processo ensino-aprendizagem. Diante desse contexto, é 

importante destacar a necessidade de a família estar articulada junto à escola, para que assim 

promovam uma melhor qualidade de ensino. Tanto a escola quanto a família, como 

instituições sociais que são, devem preparar as crianças e os adolescentes para enfrentar as 

exigências da sociedade. 

A família e a escola são parceiras fundamentais no desenvolvimento de ações que 

favoreçam o sucesso escolar e social das crianças, assim formando uma equipe. É 

fundamental que ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a mesma direção 

em relação aos objetivos que desejam atingir. Educação é um termo elástico que perpassa 

tanto o ambiente escolar quanto o familiar. 

A família como socialização primária, deve perceber o quanto seu papel é importante 

na formação da estrutura básica da criança e na influência que exerce em toda socialização 

secundária. Desde seu nascimento, a criança ocupa um espaço de aprendizagem no âmbito 

familiar. É ali que se encontram os primeiros professores e ensinamentos cujos resultados 

refletirão e perdurarão por toda vida. Por isso, a educação escolar só vai dar continuidade aos 

saberes na forma de disciplinas curriculares após a influência dos pais nesse processo. 

(ALMEIDA, 2011). 

 Decorrente de tudo isso, o artigo visa a abordar uma questão relacionada ao ambiente 

escolar e às atribuições ao que é de responsabilidade da família no processo de aprendizagem. 

                                                           
1
 Acadêmicos do curso de Letras Português e Espanhol pela Faculdade Estácio de Sergipe – Estácio FaSe. 

2
 Graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Sergipe (1999) e mestrado em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente pela Universidade Federal de Sergipe (2003). Professor da Faculdade Estácio de Sergipe – 

Estácio FaSe.  
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Para os professores esse é um assunto muito importante e necessário, porque esse ciclo está 

sendo quebrado, algumas vezes, pela distração dos professores ou pela distração dos próprios 

alunos. As barreiras que surgem entre o professor e o aluno refletem na falta de 

acompanhamento dos pais na vida escolar de seus filhos. 

Essas barreiras se dão muitas vezes por conta do despreparo do professor na hora de 

passar o conhecimento ao aluno, ou ainda por falta de interesse do próprio aluno, dissociando-

o da importância do conteúdo trabalhado em sala de aula para a vida fora dos portões da 

escola. Vale ressaltar, que a atmosfera do lar reflete nos traços de caráter que o aluno 

transmite em sala de aula. Tudo isso se dá por falta de um diálogo entre as três partes: aluno, 

professor e família. Segundo Paulo Freire: (2008, p.45), “a educação é um diálogo entre os 

homens que visa a uma transformação. ” 

 

2 ESCOLA E FAMÍLIA: INTERAÇÃO, ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Diante de tudo o que foi abordado, pode-se destacar alguns importantes aspectos no 

que se refere ao papel e responsabilidades dessas duas instituições, além de apresentar 

propostas e possíveis soluções para as interferências que muitas vezes são encontradas nessa 

relação, para que assim, interajam na consecução de um objetivo comum: o ensino e a 

aprendizagem das crianças e adolescentes. 

A família sendo a base de uma formação completa do indivíduo, tendo papel decisivo 

na formação de caráter, deve ter participação direta na educação das crianças. É fundamental 

que aconteça essa parceria entre a escola e a família, e que juntas, possam alcançar o objetivo 

em comum, de formar cidadãos críticos e conscientes. E o que se percebe no atual momento 

em que se encontra a educação, é a falta de envolvimento, participação e apoio das famílias 

para com as crianças e adolescentes, tornando impossível uma educação de qualidade.  

É claro que a escola também é o lugar de se aprender valores como a solidariedade e o 

respeito às diferenças, mas ela não tem a força que a família tem na formação pessoal desses 

valores, pois o exemplo e a orientação familiar terão mais importância no desenvolvimento da 

criança. (ALMEIDA, 2011, p. 148) 

A escola como detentora do conhecimento científico deve fornecer e promover nessa 

relação todo seu cabedal de conhecimento de forma que esse esforço leve em consideração os 

aspectos particulares da situação social e cultural hora vigente, e que influenciam de forma 

decisiva o equilíbrio familiar. Por sua vez, as famílias responsáveis pelo desenvolvimento 

social e psicológico de seus filhos devem buscar a interação com a escola, promovendo, 

questionando, sugerindo e interagindo de forma a fornecer elementos que através de 

discussões e ampla comunicação com os educadores promovam as iniciativas que vão de 

encontro às necessidades dos educandos. Faz-se necessária uma abordagem individualizada 

dessas duas instituições para uma melhor compreensão de sua situação atual e como isso 

influencia na relação família e escola, foco dessa abordagem. (CAMARGO, 2011). Assim,  

 
[..] [costuma-se] dizer que a família educa e a escola ensina, ou seja, à 

família cabe oferecer à criança e ao adolescente a pauta ética para a vida em 

sociedade e a escola instruí-lo, para que possam fazer frente às exigências 

competitivas do mundo na luta pela sobrevivência (OSORIO, 1996, p.82). 

 

Apesar de ambas as instituições terem papel importantíssimo no crescimento e 

desenvolvimento das crianças, deve-se saber que cada uma possui o seu próprio papel nesse 

processo de educá-las. Daí a importância de se ter uma boa relação entre ambas as partes. Por 

isso, com as duas instituições cumprindo os seus papéis, tanto a escola quanto a família terão 

maiores chances de fazerem cumprir os seus papéis. Destaca-se que  
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o papel da família na formação e nas aprendizagens das crianças e jovens é 

impar. Nenhuma escola por melhor que seja, consegue substituir a família. 

Por outro lado, destaco também que a função de escola na vida da criança é 

igualmente impar. Mesmo que as famílias se esmerem em serem educadoras, 

o aspecto socializador do conhecimento e das relações não é adequadamente 

contemplado em ambientes domésticos. (PAROLIN, 2008, p.1). 

 

Tanto a família quanto a escola devem trabalhar de maneira inseparáveis para que o 

aluno possa desenvolver seu processo de aprendizagem. Juntas formam um triângulo que não 

pode ser quebrado, onde a base é a família, o lado esquerdo o aluno e o lado direito o 

professor. Daí a importância e significação da família e da escola. Além disso, quando 

 
o foco de debate é o papel dos pais na escolarização dos filhos e suas 

implicações para a aprendizagem, na escola, há aspectos a serem ressaltados. 

A família como impulsionadora da produtividade escolar e do 

aproveitamento acadêmico e o distanciamento da família, podendo provocar 

o desinteresse escolar e a desvalorização da educação, especialmente nas 

classes menos favorecida (POLONIA; DESSEN, 2005, p. 304). 

 

É de suma importância que os pais procurem estar envolvidos no processo de ensino 

de seus filhos, sobre tudo o que se passa e acontece na escola. Assim como a escola deve 

buscar sempre interagir com os pais em quaisquer atividades que sejam realizadas. Dessa 

forma, conseguirão possibilitar e proporcionar uma melhor qualidade de ensino. 

 

3 RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO: PREPARAÇÃO E AUTONOMIA 

 

É necessário ressaltar que tanto os pais quanto os professores devem respeitar a 

autonomia e a individualidade do aluno, seja no que diz respeito ao pensamento crítico, 

racional ou reprodutor de suas ideias e pensamentos. Conforme Ellen (2007) é papel do 

professor instigar no aluno a vontade de pensar e descobrir a verdade dos conteúdos através 

da sua própria linguagem com base na investigação, pois por esse método se pode obter uma 

aprendizagem mais livre e autônoma. 

Paulo Freire (2002, p.11) em seu livro Pedagogia da Autonomia, diz que é preciso que 

o professor motive o seu aluno a desenvolver um pensamento crítico. Que não fique somente 

apegado ao ensino sem experiência, senão isso pode se tornar ineficaz. Pois segundo o mesmo 

autor: “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou 

a sua construção. ” 

Necessário se faz que o professor seja bastante criativo e inovador, já que muitas 

vezes, ainda se encontram alunos desmotivados e sem autonomia. Que sejam trabalhados 

conteúdos de forma mais dinâmica, formas criativas e divertidas. Bem como os pais possam 

estar capacitados para contribuírem na formação do desenvolvimento intelectual do seu filho. 

Os professores que sempre se colocaram em suas salas de aula, como meros 

transmissores de seus conhecimentos, hoje se deparam com uma realidade na qual apenas 

transmitir tais conhecimentos não basta. É preciso ir mais além das quatro paredes da sala de 

aula, é preciso inovação e criatividade. Ou ainda mais que isso, é necessário conhecimento, 

habilidade e atitude.  

Muitos métodos de ensino devem ser revistos, as crianças não são mais simples 

receptoras passivas do conhecimento transmitido. As aulas devem conter uma visão mais 

crítica na transmissão desses conhecimentos. O professor deve agir como intermediário e com 

interdisciplinaridade (CAMARGO, 2011). 
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Diante disso, o professor contemporâneo tem função que o obriga a ir além da sala de 

aula. É necessário um contato com a realidade do seu aluno e enxergá-lo de maneira 

cuidadosa, não apenas com meros números de estatísticas, mas como indivíduos que 

necessitam do seu apoio. (CAMARGO, 2011). 

 

4 ESCOLA E FAMÍLIA: CONTRIBUIÇÕES DE PAPÉIS DIFERENTES PARA OS 

MESMOS RESULTADOS 

 

Observando o que já foi mencionado, é possível perceber a relação estreita entre a 

escola e a família, mas que ambas precisam cumprir seus papéis. Porque apesar dos interesses 

serem das duas partes, a escola ficou com um importante papel de promover iniciativas que 

levem as famílias a participarem das atividades e projetos da escola. E as famílias por sua vez 

têm o dever de participar da educação de seus filhos, já que a educação é um dever de todos. 

A escola é uma grande parceira da família ou a família é a grande parceira da escola. 

Tanto faz a ordem em que se coloque, pois, o mais importante é que ambas cumpram com seu 

papel de educador. Diante disso, “participação não é resultado de processos automáticos e 

espontâneos, mas de uma conquista diária e consequência do fortalecimento da 

responsabilidade dos indivíduos” (PELLEGRINI, 1999, p. 26). 

Tanto a família quanto a escola devem viabilizar relações pautadas na afetividade e no 

adequado desempenho dos papéis. As crianças ao viverem ora como aluno ora como filho, 

aprendem as normas sociais e éticas e compreendem o seu lugar no mundo. Se os adultos se 

eximirem da sua tarefa educativa, a criança encontrará dificuldades na construção do ser 

“sujeito” e dificilmente entenderá o mundo e seu funcionamento. O que uma família tem que 

fazer nenhuma escola consegue substituir, por melhor que seja; o que a escola tem que fazer 

as famílias não consegue, mesmo sendo educadoras. (CORREIA, 2009) 

A família tem o papel de acolher a criança e promover individuação e pertencimento. 

No convívio diário, nas conversas, na forma de proceder diante das rotinas do dia a dia. Até 

porque as crianças compreendem todos os aspectos da família, assim como a forma deles de 

viver e conviver. 

A escola tem o papel de socializar o conhecimento e as relações. Ela precisa promover 

um espaço educativo propício aos riscos de acertar e errar, de levantar hipóteses, de discorrer 

o pensamento, enfim, um espaço de aprendizagem. Esse contexto é individual e coletivo, é 

solitário e participativo, tornando-se, portanto, fundamental o grupo, as trocas e as diferenças. 

Diante deste movimento, é fácil entender que o grupo funcionará regido por normas e por 

regras de funcionamento, colorido pelo tom e pela temperatura das relações afetivas. 

(CORREIA, 2009) 

A escola deve abrir cada vez mais espaço para a participação da família, a ponto de 

serem coautoras nas decisões administrativas e pedagógicas, o que contribui para o 

favorecimento da aprendizagem. A participação da família, incentivada pela escola, permite 

ao aluno a integração ao ambiente escolar, possibilitando um melhor aproveitamento nos 

estudos acadêmicos. Sendo assim, a família e a escola são agências socializadoras que, apesar 

de distintas, buscam atingir objetivos complementares. (CORREIA, 2009). ”A parceria 

família e escola é fundamental para que ocorram os processos de aprendizagem e crescimento 

de todos os membros deste sistema, uma vez que a aprendizagem não está circunscrita a 

conteúdos escolares”(BARTHOLO, 2001, p.23).  

Segundo Baptista (2005), escola e família, cada qual com a sua função, devem ser 

vistas como cooperantes e não concorrentes. Assim, a função da família e da escola 

complementa-se na construção de um ser humano mais participativo e mais consciente. Sendo 

assim, a família sendo a base da formação do indivíduo, que por sua vez tem um papel 

fundamental e decisivo na formação das virtudes, deve ter participação indispensável na 
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educação das crianças. Por isso é fundamental que essa parceria com a escola seja em busca 

de um mesmo objetivo, de formar cidadãos capazes de encarar às realidades do mundo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa de campo teve como objetivo analisar a real participação da escola e da 

família no processo ensino-aprendizagem. Foram analisados quarenta alunos da 5° série (6° 

ano) do ensino fundamental em quatro escolas de quatro municípios diferentes do estado de 

Sergipe (Aracaju, Areia Branca, Nossa Senhora do Socorro e Santa Rosa de Lima). Sendo 

entregue um termo de consentimento livre e esclarecido para os responsáveis legais assinarem 

e depois um questionário contendo cinco questões, este respondido pelos próprios alunos. 

Os dados coletados foram surpreendentes e satisfatórios. Mesmo não coincidindo com 

a realidade em que se encontra a educação atualmente, os resultados mostraram que ainda 

existe participação tanto da escola quanto da família. Mas também ficou claro que é 

necessária uma participação ainda mais eficaz de ambas as partes. Notou-se também, o quanto 

essa parceria contribui para uma educação de qualidade. Entretanto, diante do que foi 

encontrado, se sente a necessidade de se fazer novas pesquisas na área da educação, até 

porque essa foi uma simples pesquisa de campo servindo como uma pequena amostragem da 

educação e os reflexos da participação familiar e escolar do estado. 

Diante de tudo isso que foi abordado, percebe-se o quanto é importante e necessária 

participação da escola e da família no processo ensino-aprendizagem das crianças e 

adolescentes, para que assim ocorra uma educação de qualidade. É fundamental que haja uma 

integração entre ambas as partes, e não apontar quem é a culpada ou não por essas situações, 

mas sim juntas, encontrarem soluções para as problemáticas. Não é uma tarefa fácil, mas 

também não é impossível, e para que realmente vire realidade é preciso agir. 

 Conclui-se, então, que a relação entre a escola e a família cria compromissos, tece 

redes de inter-relações, reproduz laços éticos e morais dando novos significados e abrindo 

horizontes para uma formação eficiente de prática pedagógica. Somente com a família e a 

escola comprometidas com o futuro desta geração, é que se pode obter uma educação de 

qualidade, formando cidadãos críticos, conscientes e comprometidos com a vida social. 

Portanto, só a perfeita integração família e escola poderá produzir uma relação satisfatória, 

uma educação harmoniosa e coerente entre os professores e os pais, além de propiciar 

segurança, tranquilidade e confiança ao longo da vida. 

 

ESCUELA DE INTEGRACIÓN Y LA FAMILIA EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

RESUMEN 

 

En este artículo se pretende dar a la reflexión sobre la necesaria integración entre la escuela y 

la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, resaltando algunos aspectos del contexto 

familiar, y sus consecuencias para la escuela. En este sentido, tenemos la intención de hacer 

frente a los beneficios de la participación en la escuela y la familia en la búsqueda de 

soluciones alternativas y para minimizar o eliminar las dificultades o interferencias sobre la 

enseñanza y el aprendizaje. Estas estrategias y acciones que buscan construir un compromiso 

colectivo de los estudiantes. Y los objetivos, la implicación y la participación de la escuela y 

la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la búsqueda de medios alternativos a una 

educación de calidad, seguridad y dirección. Los elementos que aquí se presentan pretenden 

servir como motivadores y alentadores en este proceso, y las actividades que están, o deberían 

estar corriendo tanto en la familia y la escuela. 
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Palabras-claves: Integración. Familia. Escuela. Aprendizaje y calidad. 
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A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO LITERÁRIO NA PRÁTICA DA ESCRITA 

Denise Araujo de Jesus3 

Suzana Mary de Andrade Nunes
4
 

RESUMO 

 

Analisar a importância da leitura na construção do conhecimento e no aprendizado da escola. 

O fracasso escolar tem levantado muitas questões nos meios pedagógicos e a leitura é 

essencial para resolver esse problema. A leitura pode abrir todas as portas para entender o 

mundo que nos rodeia, cabe aos professores a função primordial de desenvolver na escola o 

papel de mediadores do conhecimento e enriquecedores dos espaços, e de ensinar e aprender 

mostrando o caminho para se tornarem amantes da leitura. Compreender o letramento literário 

e sua influência na escrita como um conjunto de práticas e eventos sociais que envolvem a 

interação leitor e escritor, produzindo o exercício socializado na escola por meio da leitura de 

textos literários, sejam estes canônicos ou não com a finalidade da construção e reconstrução 

dos significados identificados dentro ou fora da sala de aula. O texto literário sinaliza a 

construção de novos caminhos acerca da interpretação de mundo vivenciado por ambos, 

escritor e leitor, protagonistas envolvidos no processo de aprendizagem. Estudo de base 

bibliográfica com ênfase sobre a importância da leitura. Conclui-se que o letramento literário 

é o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de 

ter-se apropriado da escrita com influência da leitura. A análise partiu da hipótese de que as 

dificuldades da escrita apresentadas por pessoas são ocasionadas pela falta de leitura que 

interferem também na pronuncia de sons. 

 

Palavras-chave: Gramática. Letramento literário. Leitura e escrita. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A linguagem é uma forma de comunicação que permite integração e participação 

social ativa. É um veículo facilitador de estruturas de pensamento e um meio de 

aprendizagem, o qual busca mostrar a importância da mesma no dia-a-dia através da leitura e 

na obtenção de resultados positivos para a formação da escrita. Escolhi este tema por procurar 

saber sobre a influência da escrita na leitura. Este assunto é importante, pois a grafia está 

relacionada à leitura e a oralidade, presentes na sociedade e no seu desenvolvimento 

intelectual. 

Fundamentado sob o conceito de letramento que se define enquanto “um conjunto de 

práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 

contextos específicos, para objetivos específicos” (KLEIMAN, 2004, p.19) a admissão de tal 

conceito para o campo de estudos literários torna-se bastante pertinente. 

Nas últimas décadas, a democratização do acesso dos alunos ao ensino superior tem 

revelado as fragilidades em torno das questões de letramento. Sendo assim entende-se que por 

meio da leitura podem-se melhorar as potencialidades da linguagem constituída de saberes 

                                                           
3
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sobre o homem e o mundo.  Nesse sentido, o presente artigo visa analisar a importância do 

letramento na articulação da escrita e na afetação da leitura no contingente da escrita. 

Em relação aos aspectos metodológicos, a realização deste estudo, recorreu-se ao 

levantamento bibliográfico que segundo Lakatos (2010, p 166.): “abrange toda bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins [...].” 

Para tanto, buscou-se fontes secundárias que contemplaram publicações com 

abrangência entre os anos de 1973 e 2015, com o intuito de estabelecer um diálogo com os 

referenciais teóricos. 

 
2 GRAMÁTICA NORMATIVA E DESCRITIVA X LÍNGUISTICA: DA SALA DE AULA 

PARA A EVOLUÇÃO DA LÍNGUA 

 

A gramática normativa é a modalidade de gramática que se preocupa em preservar as 

formas linguísticas da alta literatura de uma língua, e assim prescreve normas de uso da 

linguagem que atinjam esse efeito. Em suma, prescreve normas de uso correto da língua com 

base no estilo literário considerado de tipo culto. Já a gramática descritiva se preocupa como o 

nome já diz, em descrever o uso da língua pelos falantes no seu cotidiano, ou seja, a língua 

como ela é, com suas variantes cultas, padrão e popular, os usos dos falantes no dia-a-dia. É o 

estudo da língua padrão, prendendo-se a normas e as regras que devem ser seguidas e 

estudadas de forma linear. 

Com o surgimento da linguística moderna no século XX com o suíço Ferdinand 

Saussure, há um rompimento na visão da língua padrão (langue) que visualiza a linguagem de 

uso (parole), de uma abrangência maior, no que diz respeito à aceitação do que é considerado 

correto ou incorreto, dentro das regras da língua portuguesa. Segundo ele, a língua pode ser 

analisada e desarticulada com a fala. Assim a linguagem no campo social existe 

independentemente do seu uso. Com isso, pode-se afirmar que a escola ao romper com a 

indissociabilidade da linguagem, cria um código racional e convencional no qual o “certo” e o 

“errado”´ são construções de uma elite da sociedade escolarizada. 

Diversos fatores podem influenciar a forma como o indivíduo escreve ou se comunica. 

Dentre eles pode-se citar: fatores sociais, culturais, regionais, entre outros. A língua 

portuguesa que se fala em São Paulo não é a mesma língua portuguesa que se fala no Rio de 

Janeiro. As variações linguísticas não descritas pela gramática normativa são consideradas 

erradas e por isso, são menosprezadas e são próprias de cada pessoa, fazendo parte de sua 

cultura. Porém, nas salas de aulas isso não é considerado e muitas vezes, se coloca à margem 

da prática pedagógica, gerando um preconceito linguístico. O professor não deve entrar em 

uma sala de aula programada, com a finalidade de cumprir uma grade curricular com regras e 

conceitos formados, que muitas vezes não fazem parte da realidade do aluno. 

Segundo Faraco e Moura (1996, p.1): “a descrição dos fatos gramaticais procura 

abranger ocorrências de diferentes níveis de linguagem, sem atribuir-lhes uma rígida 

conotação de “certo ou errado”. Pois “uma gramatica não deve ser apenas normativa”. É 

preciso associar os ensinos da gramática normativa junto com a linguística para moldar o 

indivíduo sem vetá-lo, explicando os caminhos que deve seguir. 

Com isso o aluno não precisará perder suas origens naturais e culturais para 

desenvolver uma linguagem correta dentro da sociedade, mas aprender a identificar o uso 

formal e saber qual tipo de formalidade deverá aplicar de acordo com o contexto em que 

estiver inserido. Segundo Franchi (1991 apud MUSSALIN; BENTES, 2006, p.234):  
 

Gramática é o conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever, 

estabelecidas pelos especialistas, com base no uso da língua consagrado 

pelos bons escritores. Dizer que alguém sabe a gramática significa dizer que 
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esse alguém conhece essas normas e as domina tanto nocionalmente quanto 

operacionalmente. 
 

Pode-se observar que a gramática normativa é a mais conhecida, porque ela é a mais 

utilizada nas escolas, veiculada por livros didáticos e reconhecida como gramatica tradicional. 

O seu uso passa a ser entendido como regra para falar e escrever a língua portuguesa. 

Enquanto que a descritiva não se prende às regras e imposições, valorizando sua linguagem 

natural e sua cultura linguística. 

O português padrão apresenta-se como o elemento que impulsiona a instrução e que, a 

partir do aprimoramento cultural, propicia ao indivíduo uma comunicação clara e precisa. 

Menosprezando os diferentes usos da língua, as particularidades, a norma culta tem a 

pretensão de ensinar a Língua Portuguesa ao povo que a utiliza em todas as suas formas 

linguísticas. Segundo Silva (2002, p. 12): “De fato a Gramática Tradicional estabelece regras 

de um predeterminado modelo ou padrão de língua, para aqueles que já dominam outras 

variantes dessa língua e também algumas regras daquela variante que é padrão”. A falta do 

português culto e normativo na fala, não deve ser julgada como errado, porque a variedade 

linguística depende do contexto sociocultural em que se está inserido. Em situações 

corriqueiras, a maioria das pessoas deixa-se levar pela língua que não é a padronizada que é a 

“língua” que todos entendem.  

Para Mesquita (2009, p. 30): “a gramatica tem como objetivo descrever e expor 

inúmeras variedades que o português contemporâneo apresenta bem como capacitar o aluno 

para um desempenho eficiente, coerente e coeso no manejo dessas variedades.” Uma boa 

Gramática deve ser capaz de extrapolar a visão reducionista que faz da língua um amontoado 

de regras prescritas pelos estudiosos do sistema linguístico, devendo ser capaz não apenas de 

prescrever o idioma, mas também de descrevê-lo, preservá-lo e, sobretudo, ter utilidade para 

os falantes.  

A Gramática apresenta as regras, mas quem movimenta e faz da língua um sistema 

vivo e mutáveis somos nós, agentes da comunicação. Segundo Lauar (2005, p. 20), “a 

gramatica tem como objetivo o desenvolvimento de diferentes capacidades na utilização dos 

conhecimentos linguísticos”, cuja apropriação adequada se faz necessária tanto para a 

produção escrita como oral. 

É possível observar que a Linguística é o discurso do português para todos, 

democrático, aquele dos mestres, dos doutores, dos criadores de teorias e quebrando regras. 

Mas infelizmente, a realidade não é democrática, não é de todos, não é restrita às discussões 

acadêmicas. Ela é no âmbito do conhecimento linguístico, fria, impessoal, normativa. As 

entrevistas de emprego, os concursos públicos, os vestibulares, enfim, o espaço formal, em 

sua diversidade, mostra-se impermeável às reflexões sobre a língua.  

Bechara (1995, p.1) afirma que: 
 

Dificilmente haverá seção da Moderna Gramática Portuguesa que não tenha 

passado por uma consciente atualização e enriquecimento: atualização no 

plano teórico da descrição do idioma, e enriquecimento por trazer à 

discussão e à orientação normativa a maior soma possível de fatos 

gramaticais levantados pelos melhores estudiosos da língua portuguesa, 

dentro e fora do país. 
 

Segundo o autor pode-se dizer que a língua é um fator social natural, e que sofre 

mudanças continuamente, portanto não se deve ter o mesmo tratamento que teve outrora. É 

preciso considerar que a gramática normativa não pode ser tomada como verdade absoluta. 
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O ensino de língua materna na sala de aula estabelece um foco para várias discussões 

no sentido de estabelecer uma relação com bases teóricas e práticas, visto que o ensino se 

encontra distante da realidade de seus aprendizes, não fazendo nenhum sentido para eles.  

Assim percebe-se que a leitura é tão indispensável no aprendizado que ela merece ser 

trabalhada de forma interdisciplinar, por todos os professores e não ficar como uma carga de 

responsabilidade apenas nas costas do educador de Língua Portuguesa, e que o texto é um 

espaço de interação, de diálogo entre autor-texto-leitor, e que esse dialogismo vai contribuir 

para o aprendizado de diversas naturezas, entre os quais o da leitura e o da gramática de uma 

língua. 
 

3 LETRAMENTO LITERÁRIO: CONTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS 

DA ESCRITA 

 

O termo Letramento pode ser definido como processo de apropriação da escrita, que 

envolve a interação do leitor e escritor por meio da leitura, com a função de construir e 

desconstruir significados em relação ao texto lido, dentro ou fora do ambiente escolar. 

Todavia, o emprego mais largo da palavra para designar a construção de sentido em uma 

determinada área de atividade ou conhecimento. O letramento literário remete ao seu 

entendimento, enquanto significados da escrita e tem uma relação diferenciada, por 

consequência, é um tipo de letramento singular.  

Segundo Eagleton (2003, p.105) o texto literário necessita constantemente: “da 

participação ativa do leitor”, sem a qual não há obra literária. Para Chartier (1999, p. 19): 

“cada leitor, cada espectador, cada ouvinte produz uma apropriação inventiva da obra ou do 

texto que recebe”, como num jogo, do qual pode participar ativamente. 

A leitura é um jogo em que o autor escolhe suas peças, dá as regras, monta o texto e 

deixa ao leitor a possibilidade de fazer combinações. Quando ela faz sentido, está ganha a 

aposta. Mas isso só acontece porque o leitor aceita as regras e se transporta para o mundo 

imaginário criado. Se ele resiste, fica fora da partida (AGUIAR, 2006, p. 254). Nesse jogo 

literário não há ganhadores, mas é possível que haja novatos que precisam ser iniciados nas 

regras da partida. 

Vale a pena pensar sobre as necessidades de uma formação específica, para atuar em 

projetos de leitura, seguida de capacitação e qualificação do profissional para atuar em várias 

áreas de conhecimento, inclusive no âmbito bibliotecário. 

A imagem evocada fala da Literatura como um espelho através do qual se pode mirar, 

de modo indireto, a realidade, sem que esta nos “petrifique”. A literatura como função 

existencial, pode bem representar “a busca da leveza como reação ao peso do viver” 

(CALVINO, 1995, p. 39). Enquanto representação da experiência humana, a literatura, “nos 

permite entender quem somos e aonde chegamos” (CALVINO, 2004, p. 16). 

Como assegurar o lugar do texto literário quando a internet, os filmes e documentários 

oferecem imagens, histórias, personagens de forma interativa? Antônio Candido (1973), 

importante estudioso da Literatura brasileira, afirmou que essa arte deve ser vista como um 

direito do ser humano, uma vez que ela contribui para a humanização do leitor:  

Humanização é o processo que confirma no homem aqueles traços que assim 

indagam-se essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição 

para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da 

vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do 

humor. “A literatura desenvolve no indivíduo a quota de humanidade na medida em que o 

torna mais compreensivo e aberto para a natureza, a sociedade, e semelhante” (CANDIDO, 

1973, p. 18). 

Com isso a sugestão é que ele estabeleça em sua rotina não só momentos de leitura 

individual, mas também espaços em que molde o ato de ler. Para tanto, um texto deve ser 
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escolhido e sua leitura deve ser em voz alta iniciada com interrupções do próprio docente que, 

ao perceber uma habilidade de leitura, faz seus comentários e a exemplifica. 

De acordo com Presley (2002 p.56), são sete as habilidades ou estratégias no ato de 

ler: conhecimento prévio, conexão, inferência, visualização, perguntas ao texto, sumarização e 

síntese. Claro que, ao ler, todas essas habilidades são colocadas em ação sem uma ordem 

específica, mas ao ensinar ao aluno tais mecanismos, o professor agirá didaticamente, 

explicando-os conforme surgem no decorrer da leitura do texto. 

O letramento literário é diferente dos outros tipos de letramento porque a literatura 

ocupa um lugar único em relação à linguagem, ou seja, cabe à literatura “[...] tornar o mundo 

compreensível transformando a sua materialidade em palavras de cores, odores, sabores e 

formas intensamente humanas” (COSSON, 2006, p. 17). Depois, o letramento feito com 

textos literários proporciona um modo privilegiado de inserção no mundo da escrita, posto 

que conduza ao domínio da palavra a partir dela mesma. Finalmente, o letramento literário 

precisa da escola para se concretizar, isto é, ele demanda um processo educativo específico 

que a mera prática de leitura de textos literários não consegue sozinha efetivar. 

Segundo Soares (1999) evidencia-se ainda que a adequada escolarização da literatura é 

aquela que conduz a práticas de leitura que ocorrem no contexto social, a atitudes e aos 

valores que correspondem ao ideal de leitor que se quer formar. 

Já Rildo Cosson (2006) defende que o processo de letramento literário é diferente da 

leitura literária por fruição, na verdade, esta depende daquela. Para ele, a literatura deve ser 

ensinada na escola: 
 

[...] devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e, 

como tal, responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada não é se a 

escola deve ou não escolarizar a literatura, como bem nos alerta Magda 

Soares, mas sim como fazer essa escolarização sem descaracterizá-la, sem 

transformá-la em um simulacro de si mesma que mais nega do que confirma 

seu poder de humanização. (COSSON, 2009, p. 23). 

 

No letramento literário não se pode simplesmente exigir que se leia a obra e ao final, 

se faça uma prova ou ficha, pois a leitura é construída a partir dos mecanismos que a 

desenvolve para a proficiência da leitura literária. Rildo Cosson (2007 p.34) apresenta ao 

longo de seu livro diversos relatos de experiências que foram estudados na disciplina 

ministrada por ele, na faculdade e aplicados não só por ele, mas também pelos seus alunos.  

 

3.1 Práticas de Letramento na Escola 

 

Os estudos sobre letramento na escola admitem uma nova perspectiva sobre a prática 

social da escrita. Sendo a escola a principal agência de letramento, o ambiente escolar é o 

lugar mais visível à leitura de textos literários, o lugar onde se configuram modos especiais de 

se ler esses textos, conforme os pressupostos acadêmicos. Tais modos não têm alcançado o 

seu objetivo já que os alunos muitas vezes demonstram grandes dificuldades de leitura e 

interpretação. Considerando que os alunos que se formam as vezes  não são capazes de ler 

uma obra literária, pode-se afirmar que em algumas situações eles podem ser vistos como  

iletrados.. 

Isto levou alguns autores como Magnani (1989 p.35) a escrever que “para ler e 

escrever é preciso, antes de qualquer coisa, ser alfabetizado, tarefa que, em nossa sociedade, 

cabe historicamente à escola”. O papel que a escrita assume dentro do ambiente escolar, a 

interpretação de um texto se limita apenas na descodificação textual. O aluno perderia o 

contato com todas as nuances da linguagem literária, ou seja, toda a literalidade do texto se 
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perderia. Por outro lado, espera-se que o leitor que leia corretamente seja capaz de reproduzir 

o sentido do texto. 

O sistema de escrita, a priori percebido como parte integrante do universo adulto, 

deve, pois, ser considerado como um objeto do conhecimento humano que exerce forte 

influência sobre a cultura infantil e é por ela influenciado. Desde o momento em que nascem 

as crianças já são sujeitos neste mundo e, como tal, desenvolvem capacidades que lhes 

ajudam a descrevê-lo, compreendê-lo e com ele interagir. A aprendizagem da língua escrita é 

um desses conhecimentos que muito precocemente invade o território das crianças e lhes 

desperta a atenção. 

Para se cumprir o papel da escola no que se refere à formação de um leitor literário é 

necessário que esta patrocine uma leitura apropriada de textos literários, através do ensino das 

regras que regem esse tipo peculiar de escrita, tais como as noções de gênero e estilo. Para 

que também não haja nenhum distanciamento entre a escola e o universo do aluno, que seja 

capaz de comprometer esse trabalho de formação do leitor. É importante fazer um resgate das 

práticas de letramento efetivadas pelos próprios estudantes a fim de que eles possam 

estabelecer estratégias de leitura eficientes e interagir com a escrita.  

Brito (1998, p.61) afirma que, para boa parte dos professores, a prática da leitura 

limita-se a um nível mínimo, pragmático, dentro do próprio universo estabelecido pela cultura 

escolar e pela indústria do livro didático. Profissionalmente o professor da escola regular de 1º 

e 2º graus não tem a obrigação ou necessidade de ler além dos produtos que informam a 

prática escolar. Por outro lado, como cidadãos, têm pouco acesso a estes textos, tanto pelos 

veículos culturais estabelecidos, quanto pela sua condição socioeconômica. Com isso a leitura 

deve ser desenvolvida de forma natural e não artificial de forma impositiva segundo Saussure 

(Séc.XIX). 

No cotidiano da escola, mais especificamente no âmbito da sala de aula, os gêneros 

literários têm exercido, muitas vezes, o papel de pretexto para ensinar aspectos gramaticais da 

língua e como objetos de interpretações prontas e acabadas, e, quando não, são vistos como 

mero passatempo. Outro equívoco é associar a leitura literária ao mero prazer, como se prazer 

ou desprazer pela leitura não fosse uma produção social e cultural, pois ninguém nasce 

gostando ou não de ler; tendo prazer ou não pela leitura. “Os defensores do mero prazer, por 

vezes, são contraditórios, pois o único valor que atribuem à literatura é o reforço das 

habilidades linguísticas” (COSSON, 2007, p. 29).  

O leitor proficiente não nasce pronto; tal condição é consequência da atmosfera 

leitora reinante no seu contexto social, principalmente, no que diz respeito à escola e, 

essencialmente, à sala de aula.  

Há experiências muito proveitosas, e há também relatos (além de questionamentos) 

de professores que participavam das oficinas que ele oferecia o que confere credibilidade ao 

livro no sentido de ser possível se fazer o letramento literário na escola a partir das 

orientações apresentadas Num mundo e numa escola cada vez mais pragmáticos, reconhecer o 

direito à literatura implica que aqueles que se dedicarão à formação desse tipo de leitor 

tenham antes compreendido que a literatura é indispensável, porque transgrede o senso 

comum, porque nos desloca, permitindo um olhar diferente para o mundo, porque nos faz 

descobrir o que não pensávamos existir, inclusive em nós. 

O potencial formador da literatura é uma garantia de autonomia e liberdade na 

contribuição para vida social. Haverá, no entanto, outros motivos para ler literatura na escola: 

conhecer parte de nosso patrimônio cultural e artístico, conhecer a história da literatura, 

conhecer nossos grandes autores, refletir sobre um tempo histórico a partir de suas 

manifestações artísticas e literárias, reconstruir o conhecimento do tempo específico. Alguns 

deles mais, outros menos justificáveis, dependendo de “com quem” o professor lê literatura ou 

“para quê/quem” prepara suas aulas. Os “desvios” operados pelo processo de escolarização 
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devem ser, no entanto, contornados - se acreditamos no valor da literatura - por práticas 

centradas no letramento literário, até mesmo para que o trabalho em torno dos “outros 

objetivos” da disciplina obtenha sucesso ou faça sentido. 

A estratégia de conexão permite à criança ativar na escola seu conhecimento prévio 

fazendo conexões com aquilo que está lendo. Assim, relembrar fatos importantes de sua vida, 

de outros textos lidos e de situações que ocorrem no mundo, em seu país ou sua cidade, ajuda 

a compreender melhor o texto em questão. 

Outra estratégia é compreender a conclusão ou interpretação de uma informação que 

não está explícita no texto, esse trabalho na sala de aula leva o aluno a entender a 

compreensão do texto, e o que ele está lendo ou do que se trata o texto. Uma inferência é uma 

suposição ou uma oferta de informação que não está explícita no texto – algo como ler nas 

entrelinhas. 

Ensinar os alunos a fazerem perguntas ao texto também auxilia na identificação de 

palavras, compreensão e na interpretação da história. Essa estratégia ajuda as crianças a 

aprenderem com o texto, a perceberem as pistas dadas pela narrativa e, dessa maneira, facilita 

o raciocínio. Quando o aluno prende a perguntar ao texto, essas questões podem ser 

respondidas no decorrer da leitura com base no texto ou no conhecimento do próprio leitor. 

Vale ressaltar que o objetivo do letramento literário escolar ou do ensino da literatura 

na escola é formar leitores, não como um leitor qualquer, mas um leitor que seja capaz de se 

inserir em uma comunidade, manipular seus instrumentos culturais e construir com eles uma 

identidade e sentido para si e para o mundo em que vive, posto que:  

 
[...] a ficção feita palavra na narrativa e a palavra feita matéria na poesia são 

processos formativos tanto da língua quanto do leitor. Uma e outra permitem 

que se diga o que não sabemos dizer e nos dizem de maneira mais precisa o 

que queremos dizer ao mundo e nós mesmos (COSSON, 2006, p. 16). 

 

Afirma-se então que, o educador tem a responsabilidade de garantir aos alunos os 

saberes linguísticos, valorizando suas variedades de forma a despertarem o prazer de 

participarem do processo de construção da escrita utilizando a leitura como matéria-prima, 

envolvendo-a em atividades específicas que viabilizem o acesso do aluno ao universo do 

conhecimento e da leitura contribuindo para a escrita, visto que são partes importantes desse 

universo criado pela linguagem, ampliando as condições de interação e convívio social.  

É na escola que a criança, em sua maioria e, principalmente as oriundas de meios 

iletrados, têm contato com textos diversos, inclusive o literário. É nela que ocorre o maior 

número de eventos de letramento, o que por sua vez modela as práticas de letramento das 

crianças. Contudo, as práticas de letramento da escola estão muito ligadas à alfabetização. Em 

suas atividades, a escola utiliza-se da leitura e da escrita, tendo como a principal finalidade 

desenvolver o processo de aquisição de códigos (sejam numéricos ou alfabéticos), 

propiciando à criança o desenvolvimento de capacidades individuais relacionadas ao codificar 

e decodificar, sem que esses processos tenham um sentido prático na vida de seus alunos. 

Deste modo, o professor tem que orientar o aluno a realizar uma adequação e assim mostrar 

que a ortografia não é inimiga dele e sim uma grande aliada. 

Por isso, deve-se estimular o aluno a uma leitura prazerosa na escola, no qual ele 

tenha autonomia para escolher o quer ler, assim pode-se pensar em um futuro com mais 

leitores críticos e satisfeitos com o ato de ler, sendo que, por meio da leitura o indivíduo estará 

obtendo informações e ao mesmo tempo estar se interagindo com a sociedade em que vive e 

também com o mundo. 

O professor de língua portuguesa do mundo contemporâneo, ainda é visto como o 

principal responsável pela explícita problemática referente à leitura e escrita nas escolas. 

Diante de todos esses impasses, é reconhecido o incentivo dos governos federal e estadual no 
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investimento a formação continuada dos professores para a atuação de uma prática 

educacional renovada em sala de aula, estimulando em seus alunos maior interesse pela 

leitura, e maior desenvolvimento dos conhecimentos para a formação de indivíduos 

questionadores no meio social.  

A alfabetização é a ação de ensinar e aprender a ler e escrever. O letramento é o 

estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas 

sociais que usam a escrita. Ao incorporar a palavra letramento ao vocabulário, significa que já 

se compreendeu que o problema não é apenas ensinar a ler e escrever, mas levar os indivíduos 

a fazer uso da leitura e da escrita, envolver-se em práticas sociais destas. 

Problemas pedagógicos são os mais observados no processo ensino-aprendizagem da 

leitura e escrita, a metodologia empregada pelos professores são deficientes, a falta de 

estímulo na pré-escola, à precariedade de atenção devido a superlotação em sala de aula, o 

deficiente relacionamento professor-aluno, a desnutrição devido a dificuldade econômica 

familiar. 

Recursos didáticos podem ser utilizados na escola com objetivo de aprimoramento da 

escrita são vários, mas na presente pesquisa pretende-se destacar os seguintes: a biblioteca e o 

livro didático. A biblioteca escolar com a dimensão do papel educativo toma proporções 

extras, onde se constitui em um instrumento precioso no processo educacional do cidadão, 

uma força de um fator impulsor da educação. Dessa forma, a biblioteca inserida no processo 

educativo, deverá servir de suporte a programas educacionais, integrando-se à escola como 

parte dinamizadora de toda ação educacional. Dessa forma, a biblioteca deve existir na escola e, 

os professores devem usufruir desta ao máximo no processo de ensino/aprendizagem. “A 

existência de uma boa biblioteca e seu bom uso por alunos e professores colabora com o 

processo de aprendizado dos alunos.” (BRASIL, 2006, p. 06).  

Conclui-se então que a biblioteca da escola tem como principal função, a de educar e 

informar porque se torna um centro ativo de aprendizagem imprescindível no processo 

educacional e no desenvolvimento de aptidões de leitura e escrita, no uso da informação, no 

ensino e aprendizagem. 

 

3.2 A Importância da Leitura no Aprimoramento da Escrita 
 

Por meio da leitura é possível viajar ao passado e resgatar grandes acontecimentos. 

No mundo do saber o leitor, encontra conhecimento e satisfação, buscando a leitura como 

hábito diário. Sendo então, capaz de perceber exatamente os complexos sociais do mundo a 

sua volta. Ampliando seu olhar diante da sociedade e das suas origens.  Em épocas remotas, o 

homem trabalhava a manutenção da informação, por meio da oralidade, passava o 

conhecimento para as demais pessoas através do diálogo. A exemplo, pode-se citar a Grécia 

Antiga a.C., ocasião em que os gregos ficaram conhecidos na História, como grandes oradores 

e formadores de opiniões. Isto era uma prática narrativa muito comum em tempos antigos.  

Com a criação da escrita e posteriormente dos livros, surgiram bibliotecas para 

àqueles que buscavam o exercício da leitura. Com isso, as palavras, tomaram formas, volumes 

e variedades, enriquecendo o vocabulário. A leitura é uma prática que se realiza 

individualmente, mas que se insere num contexto social, envolvendo capacidades que vão 

desde a decodificação do sistema de escrita até a compreensão e a produção do sentido do 

texto lido. Abrange capacidades desenvolvidas no processo de alfabetização que habilitam os 

indivíduos à participação ativa nas práticas sociais letradas que contribuem para o seu 

aprimoramento na escrita através da leitura. 

A fala, a leitura e a escrita são funções que se complementam, assim, o ensino da 

leitura e da escrita requer a observação de detalhes que fazem a diferença quando se trata de 

metodologias a serem ministradas. Pode-se afirmar que em geral, a metodologia desenvolvida 
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em sala de aula pelo professor de língua portuguesa, relacionada com a leitura e a produção 

textual é muito tradicional, monótona, prejudicando o desenvolvimento crítico do educando. 

A grafia e o texto são desenvolvidos a partir da articulação dos signos (significante e 

significado), ou seja, o escrito. Nesse sentido, ressalta-se que b significado contempla uma 

unidade, relativamente complexa de sentido da qual emerge a escrita, na perspectiva 

discursiva. Considerando que a leitura é importante para o aprimoramento da escrita, salienta-

se que “em torno da importância do ato de ler, que implica sempre percepção crítica, 

interpretação e ‘reescrita’ do lido” (FREIRE, 2005, p. 21). Todo trabalho desenvolvido na 

escola, referente ao aprimoramento da escrita, sempre deve haver primeiramente uma boa 

leitura sobre o assunto, pelo qual, pretende-se desenvolver um texto.  

Sendo assim, a leitura é um: 
 

[...] processo que envolve uma compreensão crítica do ato de ler, que não se 

esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas 

que se alonga na inteligência do mundo. [...]. A compreensão do texto a ser 

alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o 

texto e o contexto [...] (COSSON, 2006, p.16). 

 

Portanto para que a leitura seja sempre agradável, é preciso que se tenha o prazer em 

ler, caso contrário, não se alcançará o objetivo pretendido. Além disso, quando imposta ou 

obrigatória, o que deveria ser algo prazeroso, torna-se um ato desconfortável, não tirando 

proveito daquilo que se ler. 

Com o surgimento da escrita mecânica, a escrita passa a ter autonomia com relação à 

palavra falada, e as palavras passam a ser grafadas separadas umas das outras, o que permite a 

leitura silenciosa. Tal leitura veio intensificando-se ao longo dos séculos tornando-se a mais 

difundida atualmente.  

Na produção e circulação de textos, as tipografias e editoras buscaram obter o direito 

de publicação sobre as obras elaboradas pelos escritores, cuidando da divulgação e 

distribuição dos exemplares. Destaca-se que a circulação de uma obra, requer diferentes 

públicos e o autor deve, além de dominar a escrita, ter acesso à imprensa, à internet e outras 

formas de circulação e comunicação. 

Visa-se com isso, a divulgação do conhecimento e que a leitura faça parte do 

cotidiano das pessoas, essencial para que haja compreensão da vida e da sociedade, por meio 

de suas as próprias experiências e necessidades de inserir-se no mundo da escrita para que se 

desenvolvam habilidades linguísticas, objetivando ir além da simples decodificação de 

palavras. 

Em se tratando da leitura na sala de aula, deve-se visar que se aprenda a ler e 

escrever corretamente. Desse modo, é preciso planejar situações didáticas específicas com a 

finalidade de não inundar o aluno no mundo das letras, e sim desenvolver meios para que ele 

possa descobrir os prazeres da leitura. 

Ao trabalhar com a linguagem escrita, é preciso propor ao leitor que escreva suas 

histórias de vida e que apresente aos colegas os seus escritos, pois com isso, além de 

socializá-los, estarão divulgando a linguagem oral e a escrita. Além disso, faz-se necessário 

que cada leitor demonstre o interesse por essas produções, não apenas para corrigir os erros 

ortográficos, mas também para mostrar experiências de vida e conhecimentos. 

É preciso oferecer oportunidade de leitura, de forma convidativa e prazerosa. É nesse 

sentido que o incentivo à leitura desempenha um importante papel, isto é, conduzir o leitor ao 

desconhecido, ao um mundo novo de informações é preciso desenvolver o gosto pela leitura, 

apresentando e conhecendo diversos livros, fazendo com que os indivíduos sejam capazes de 

ler textos diversificados, bem como fazer leituras em lugares diferentes, assim, desenvolvendo 

atividades para criar condições excelentes de ambiente de leitura. E com isso, possibilitando 
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com que se adquiram mais conhecimentos, para que possa desenvolver uma escrita com muito 

mais informação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar das interpretações de um texto literário serem incontroláveis, é papel da 

escola, como meio de letramento e formador de leitores literários, atuar como mediadora no 

processo de leitura. Devendo fornecer todos os meios possíveis com as quais os estudantes 

possam desenvolver o domínio sobre as normas de estilo da escrita literária. Igualmente, deve 

também diferenciar as formas com as quais a literatura canônica ou não se organiza, como os 

gêneros literários e os estilos de época que moldam o texto.  

Se a escola considerar o repertório de leitura de um aluno e o seu contato com outras 

formas literárias, que estão além dos muros, as aulas de literatura finalmente terão sentido e 

deixarão de ser uma prática elitista e desmotivante. 

Entende-se que a leitura e a escrita têm uma função social, porque elas desenvolvem 

tanto o individual, quanto o social, por definir que os indivíduos se estabeleçam como seres 

humanos iguais e, ao mesmo tempo, diferentes de todos os outros, por seus atos e 

pensamentos, os quais modificam suas realidades. Portanto, um aluno com hábito de leitura, 

cresce bem preparado para enfrentar os desafios da vida, pois desenvolve a capacidade de 

leitura e de interpretação, além da facilidade de descobrir o significado de certas palavras, o 

que facilita sua produção textual e a oralidade. 

Para desenvolver este hábito no aluno é necessário proporcionar-lhe o contato com os 

livros. Neste caso, ao ouvir uma história lida pelo pai, mãe, avós, irmãos etc., o interesse pela 

leitura é despertado. Contudo, ressalta-se que o ideal seja começar desde a educação infantil, 

pois, quanto mais cedo mais fácil será a aceitação deste hábito. 

O incentivo à leitura e a escrita, não cabe somente à responsabilidade da escola, mas 

também da família. É com esta parceria que o indivíduo chega ao ápice do amadurecimento 

deste processo que é utilizado em toda a sua vida escolar e pessoal, tornando-o um ser com 

um nível elevado de conhecimento e um cidadão ciente de sua contribuição para que a 

sociedade se torne mais justa e a desigualdade social seja minimizada. 

Acredita-se que essa reflexão aponte um caminho aberto para o que se entende por 

letramento e escrita, caminho este que, apesar de muito explorado por vários autores, 

representa ainda um começo a ser trilhado por todos os leitores. Assim, buscar o incentivo 

para que se leia mais, deve fazer parte do contexto da sala de aula, proporcionando ao leitor, 

oportunidades de vivenciar a fantástica experiência da magia dos livros, a partir da leitura de 

tudo àquilo que estiver no seu alcance.  

 

THE IMPORTANCE OF LITERACY IN LITERARY WRITING PRACTICE 

 

ABSTRACT 

 

Show the importance of reading in the construction of knowledge, seeking comprehensive 

description experiencing the importance of reading and learning in the life of society. School 

failure has raised many questions in teaching methods and reading is essential to resolve this 

problem. Reading can open all the doors to understand the world around us, it is for teachers 

to primary function of developing the school as mediators of knowledge and enriching the 

spaces, and teaching and learning leading the way to become book lovers. Understanding the 

literary literacy and its influence on written as a set of practices and social events involving 

the interaction reader and writer, producing socialized exercise in school through reading of 

literary texts, whether canonical or not for the purpose of construction and reconstruction of 
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the meanings identified inside or outside the classroom. The literary text signals the creation 

of new ways about the interpretation of the world experienced by both writer and reader, 

protagonists involved in .Stud learning process bibliographic database with emphasis on the 

importance of reading. It concludes that the literary literacy is the state or condition that takes 

a social group or an individual because of having appropriated the writing with influences of 

reading. The analysis started from the assumption that writing difficulties presented by people 

are caused by the lack of reading that also interfere in the pronunciation of sounds. 

 

Keywords: Grammar. Literary literacy .Reading and writing. 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem por finalidade refletir sobre o papel que desempenha a didática na busca 

por dois caminhos antagônicos: ou a busca por um espaço de aprendizados mais democrático, 

em que se valoriza a participação discente, ou a perpetuação de um espaço tradicional, 

mecânico, que não instiga tampouco proporciona a participação ativa de terceiros que não o 

professor. Refletir-se-á também sobre as implicações mais profundas que podem e de fato são 

geradas quando se opta por cada um daqueles caminhos, evidenciando os quais essenciais são 

os procedimentos pedagógicos que valorizam os saberes que cada um dos alunos traz consigo 

antes mesmo de entrarem na escola, onde se faça presente nas aulas a interdisciplinaridade, a 

valorização da multiculturalidade e a concretização de um espaço que permita a formação 

crítica de seus alunos. Para tanto, é necessário que se passe a enxergar aquele que pisa no 

chão da escola todos os dias não como um simples aluno, mas como um sujeito sociocultural 

que possui outras maneiras de enxergar o que está ao seu redor, e o professor pode justamente 

usar essa diversidade tão rica para formar um espaço escolar mais lúdico, feliz e cujo 

conhecimento seja construído no processo de participação coletiva, que deveria ser a proposta 

político-pedagógica de toda escola. Finalmente, evidenciar-se-á também o quanto a avaliação 

pode servir para finalidades distintas dentro de um modelo mais tradicional e de outro mais 

crítico. O trabalho tem a pretensão de gerar novas reflexões e discussões sobre propostas 

pedagógicas que resultem em bons frutos para a educação básica. 
 

Palavras-chave: Didática crítica. Currículo. Ensino-aprendizagem. Multiculturalidade do saber. 

Avaliação. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo busca refletir sobre o papel que a didática pode desempenhar frente 

a duas propostas, antagônicas entre si: ou a perpetuação de um velho e ultrapassado modelo 

pedagógico, onde o professor, detentor único da “verdade”, fala e os alunos prestam atenção e 

copiam as tarefas, ou a invenção de uma nova proposta onde se garanta aos alunos total 

autonomia para que participem ativamente do processo de construção conjunta do 

conhecimento, em que se valoriza a diversidade e a multiculturalidade, que, por sinal, são tão 

ricos para um processo que jamais poderia ser estático.  

As discussões sobre a Didática e sobre o Currículo começam a tomar mais fôlego nas 

últimas décadas, sobretudo num momento em que se buscam respostas frente ao cenário atual: 

a escola, cada vez mais capengando, está deixando a desejar em sua proposta de ser uma 

instituição de qualidade, formando bons alunos e cujos conteúdos façam sentido num 

chamado “mundo da informação” do qual nos encontramos.  
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Neste trabalho, se buscará filosofar, a partir de observações e vivências em escolas, 

sobre o quão essencial é a prática que aponta para o compromisso social, cujo respeito às 

diferenças e superação das desigualdades se façam presentes. O professor precisa tomar 

consciência de seu fundamental papel numa sociedade de interesses como a nossa, em que a 

manutenção ou superação de determinadas anomalias dependerá, e muito, de sua atuação 

dentro de sala de aula. É necessário que trilhemos novos caminhos que levem professores e 

alunos a estabelecerem um espaço propício ao complexo processo de ensino-aprendizagem, 

em que se valorize os saberes individuais que cada um deles trazem consigo, refletindo 

também sobre como a tecnologia pode ser um instrumento que permitirá ao docente “falar a 

mesma língua” que seus alunos, bem como a busca por estratégias pedagógicas que permitam 

aflorar a criatividade para uma aula lúdica, para a interação crítica com os conteúdos 

escolares, para a autonomia e, assim, para um trabalho ético, estético, responsável, naquela 

mesma prática que leva em conta que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 25). 

Acredita-se aqui que é indispensável falar de didática sem que reflitamos sobre o 

papel que as avaliações têm nesse processo de formação. Aliás, de nada valeria um rico 

processo de ensino-aprendizagem se o professor não utiliza a avaliação como uma 

oportunidade de seguir garantindo o aprendizado e consequente desenvolvimento de seus 

alunos. Por isso, tratar-se-á a avaliação como um processo que deve se constituir como arma 

para o diagnóstico de eventuais problemas que é normal que aconteçam dentro das dinâmicas 

da sala de aula, e não com um instrumento a serviço da opressão, da ameaça, do autoritarismo 

e da seleção de uns frente aos outros.  

 

2 A DIDÁTICA E SUAS IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

Há um imaginário que constantemente é difundido de que a escola está passando por 

uma crise nesse momento de pós-modernidade, como muitos defendem. No entanto, defende-

se a visão que o que acontece é que essa crise “explodiu” no momento presente, mas já vinha 

se arrastando há muitos e muitos anos atrás. Ou melhor: concorda-se com a idéia de que fazer 

comparações entre o antes e o depois não é do todo certo, uma vez que se deve levar em conta 

que lá atrás, como nos relata a história do Brasil, a educação não era voltada para todos 

(excluía os pobres, negros e mulheres); as metodologias pedagógicas (bem como os aspectos 

político-culturais mais gerais que norteavam a moral da época) permitiam uma 

“domesticação” dos alunos; e havia uma grande taxa de pessoas analfabetas na população 

brasileira, que não contava com tantas políticas educacionais como as que temos nos dias de 

hoje. 

Vemos, na realidade que nos cerca, o que acontece em muitas escolas, 

principalmente nas públicas: momentos críticos que chegam ao ponto do aluno não respeitar 

mais o professor; crescentes taxas de evasão escolar; baixas nos índices estatísticos que 

apresentam o rendimento escolar dos discentes, etc. Realidade essa mostrada em filmes como 

Escritores da Liberdade e Entre os muros da escola. Não obstante, como pesquisadores-

filósofos que somos, temos que questionar e refletir profundamente sobre o que está 

acontecendo com a escola, com seus alunos, com seus professores, sem se esquecer de quem 

está lá em cima, administrando seriamente ou manipulando a sociedade por meio da 

educação. 

Antes de começar a escrever este artigo, buscaram-se algumas perguntas que 

norteariam está escrita, e que merecem uma atenção especial: Que tipo de aluno a escola 

pretende formar? Suas práticas fazem jus àquela primeira pretensão? Os saberes que a escola 

valoriza e ensina são interessantes, segundo o olhar dos alunos? De que forma os livros/ 
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apostilas/ demais materiais didáticos abordam os conteúdos escolares? Esses conteúdos 

possuem ligação com os saberes que cada um dos alunos traz consigo antes mesmo de entrar 

na escola? Será que os alunos conseguem realmente estabelecer esse link entre os saberes que 

a escola ensina e seus próprios saberes? Que estratégias utilizam para tal? Os materiais e o 

professor utilizam-se da criatividade para a transposição didática? Os alunos interagem e 

aprendem durante esse processo? O que os alunos pensam sobre os materiais didáticos e 

conteúdos escolares adotados por suas respectivas escolas? O que os próprios professores 

acham dos materiais e conteúdos? Essas e outras perguntas são essenciais, antes de tudo, para 

que os professores, diretores e sociedade em geral reflitam sobre qual o papel da educação 

que se pretende: ou aquela que vise uma formação, ética e responsável, de qualidade ou a 

outra que não possui sentido nem atrativos para seus alunos, ainda que seja justificada para 

um tal de “mercado (racional) do trabalho”.  

Ao fazer uma leitura minuciosa da realidade que se faz presente nas escolas do qual 

atuamos e também nos filmes acima destacados, evidencia-se que o que a escola ensina para 

seus alunos não provoca interesse, euforia e participação ativa como naquela prática que tem 

por ideal o processo de construção conjunta do conhecimento. Através de atuações em escolas 

públicas de redes municipais e estaduais, se teve a oportunidade de conversar com muitos 

alunos, não apenas para essa pesquisa empírica, mas para outros fins. E é impressionante o 

quanto a didática e os procedimentos pedagógicos dessas escolas deixam tanto a desejar. 

Muitos professores preocupam-se mais com o cronograma da disciplina do que se realmente 

os alunos estão aprendendo e desenvolvendo os conhecimentos escolares. Portanto, a escola 

parece fracassar em sua proposta de se constituir numa instituição de qualidade, que forma 

bons alunos, como muitos dizem. No entanto, devemos ter em mente que essa questão da 

qualidade dependerá muito das concepções ideológicas e culturais de cada setor da sociedade. 

A concepção aqui defendida é aquela que está preocupada em formar alunos críticos, 

questionadores e atuantes em seu meio social.  

As discussões sobre Currículo e Didática vêm tomando cada vez mais corpo na 

medida em que problemas se intensificam cada vez mais no seio da escola e, por 

consequencia, na sociedade. A partir dos anos 1980, muito se tem discutido e produzido 

nesses campos da Pedagogia (URBAN; MAIA; SCHEIBEL, 2009, p. 20). Sobretudo porque 

há que se ter em mente que representam áreas estratégicas para que se busque a superação de 

problemáticas de nossa sociedade ou, ao contrário, para que se as acentue ainda mais. 

O próprio Currículo, por exemplo, sempre foi uma área de disputa devido a toda 

questão de poder e de influência que gira em torno tanto de sua elaboração, quanto, de facto, 

de sua implantação. Silva (1999, p. 16), inclusive, nos revela que: 

 
Da perspectiva pós-estruturalista, podemos dizer que [...] as teoria do 

currículo, da medida em que buscam dizer o que o currículo deve ser, não 

podem deixar de estar envolvidas em questões de poder. Selecionar é uma 

operação de poder. Privilegiar um tipo de conhecimento é uma operação de 

poder. Destacar, entre as múltiplas possibilidades, uma identidade ou 

subjetividade como sendo a ideal é uma operação de poder. [...] As teorias 

do currículo estão ativamente envolvidas na atividade de garantir o 

consenso, de obter hegemonia. [...]. As teorias do currículo estão no centro 

de um território contestado.  

 

No entanto, percebe-se, após uma análise por mínima que seja, que o currículo que 

vigora na maioria dos espaços escolares, por atender a uma classe que possui a hegemonia do 

sistema vigente, tem mais uma função de formar alunos "em formatos" do que "informados". 

Nesse sentido, Candau (2015, p. 21), afirma que: 
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A educação escolar, o “formato” escolar predominante continua estruturado 

a partir dos referentes da modernidade que são naturalizados e, mesmo, 

terminam por ser essencializados. Parece que há uma única e verdadeira 

maneira de se pensar a escola, seus espaços e tempos, sua lógica de 

organização curricular, sua dinâmica e, até mesmo, sua decoração e 

linguagem visual. Tudo parece concorrer para afirmar a homogeneização e 

padronização. Acredito que somente avançaremos na construção de uma 

qualidade adequada aos tempos atuais se questionarmos esta lógica. Caso 

contrário, continuaremos enfatizando medidas paliativas e cosméticas.  

 

Diante dessa evidência, do qual também se compartilha, faz-se acreditar que a escola, 

com todo seu aparato (didática, currículo e atuar pedagógico), tem contribuído ao longo do 

tempo, e ainda nos dias atuais, para a formação de indivíduos que atendam exclusivamente 

aos interesses de uma classe hegemônica. Nesse movimento todo, automaticamente a escola 

acabou por anular ou abafar as múltiplas manifestações multiculturais que fazem 

indissociavelmente parte do dinamismo da escola. Aliás, há que se considerar que aqueles que 

frequentam a escola, longe de serem simples alunos, são sujeitos sócio-histórico-culturais com 

formas distintas de pensar, de agir, de enxergar o papel da escola. E a escola precisa apreender 

esse aluno pelo que ele é, e não pelo que ele deveria ser. Tomar esse segundo posicionamento 

seria o mesmo que empacotar toda a diversidade numa única unidade, o que viria a 

descaracterizar o múltiplo, o outro. É necessário, portanto, que se busque construir uma 

pedagogia crítica libertadora, em que “os sujeitos envolvidos questionem o currículo escolar e 

mais enfaticamente reflitam sobre os saberes que estão sendo menosprezados pela Escola” 

(RICARDO et al., 2014). 

Ainda discutindo essa questão da desvalorização das contribuições que cada um dos 

alunos traz para o desenrolar das aulas, devemos ter em mente o postulado de Vygotsky que 

diz que “o homem se constitui como tal através de suas interações sociais, portanto, é visto 

como alguém que transforma e é transformado nas relações produzidas em uma determinada 

cultura” (REGO, 2014, p. 93). Desconsiderar o que aluno traz é um perigo por estar negando 

tudo aquilo que ele aprendeu e de fato vivencia até então quando interage com seus pais, sua 

família, amigos e comunidade. 

São inúmeras as possibilidades de atuação pedagógica que a escola e o professores 

podem desenvolver em sala de aula visando um eficaz processo de ensino-aprendizagem de 

seus alunos. Para isso, precisam tornar efetivo um atuar que se torne afetivo ao aluno. É 

essencial, então, a criatividade dos professores ao abordar os assuntos e, principalmente, a 

contextualização dos temas. Essa contextualização se daria na medida em que os docentes 

buscassem estabelecer relações entre o saber que a escola valoriza e ensina, que se denomina 

de saber universal, que é fruto das contribuições e descobertas das gerações humanas 

passadas, e o saber individual, que, como já afirmado, é fruto do que cada um de nós aprendeu 

nos diversos momentos de interação com a comunidade que está a nossa volta desde o 

momento em que nascemos.  

Logo, para que o aluno aprenda e desenvolva determinado saber universal, é 

necessário que assim que se apresente aquele conteúdo, ele tenha condições de estabelecer 

links com o que ele vivencia diariamente, ou se lembre de momentos que estão até então 

inconscientes (mas não esquecidos!) no pensamento. Basta que ele receba estímulo por parte 

do educador para que possa se lembrar dessas recordações, mesmo que através de pequenos 

flashs.  

Mas por que será que a escola não provoca interesse em seus alunos? Pelo simples 

fato de ser completamente contraditória a ideia de se adquirir conhecimentos sistemáticos, 

como gramática, expressões matemáticas, entre outros, quando, na verdade, os alunos vivem 

realidades nas quais não sabem ou não têm como aplicar aqueles conhecimentos no seu atuar 
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nos contextos extramuros da escola. Na verdade, trata-se do reflexo da falta de 

contextualização do que é ensinado na escola e da ruptura da proposta de integração entre os 

múltiplos saberes. Isso sem contar com o fato de os alunos viverem num espaço acadêmico 

que despreza e não olha com um olhar sensível, ou de forma séria, as mazelas de nossa 

sociedade: injustiças, preconceitos, pobrezas, desigualdades, falta de respeito para com o 

próximo, violências em série, marginalização das diferenças que se firmam ainda mais nessa 

proposta segregacionista da escola que busca a uniformidade de seus alunos, etc. Nessa 

concepção, o conteúdo escolar aparece num patamar superior aos alunos, que são meros 

receptáculos.  

Por outro lado, uma construção coletiva do conhecimento, não autoritária, não 

segregacionista e que abre espaço para o leque da diversidade se faz essencial para uma escola 

mais democrática, solidária e que fala diferentes línguas. Construção essa que realça sua 

forma quando segue o caminho de que: 

 
Para o aluno construir o seu conhecimento, é necessário partir das suas 

experiências, de suas vivências, de seu processo de trabalho, para que, a 

partir deles, reflita sobre sua prática. Portanto, a partir da temática a ser 

trabalhada, é importante questionar o aluno sobre seus conceitos, vivências e 

percepções, favorecendo um movimento de prática-teoria-prática 

(MARTINS; OLIVEIRA, 2008, p. 4). 

 

Compreende-se que é um enorme desafio, mas torna-se fundamental que a escola e o 

professor mergulharem na intimidade de seus alunos para que possam, assim, descobrir suas 

singularidades, visto que cada um de nós somos únicos, e nossas contribuições também são 

únicas. Apenas nesse momento teremos experiências que conciliam “teoria e prática, reflexão 

e festa, prazer e procura intelectual rigorosa, ética e compromisso” (CANDAU, 2015, p. 37). 

Cabe aos professores resgatar essas pérolas, embora admitamos não ser algo simplesmente 

fácil.  

 

3 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: A ESCOLA NAVEGA NESSA “ONDA”? 

 

Vivemos num contexto espaço-temporal em que a informação cada vez chega até nós 

numa velocidade absurda. O que acontece no outro lado do mundo alcança os nossos olhos 

e/ou ouvidos em questão de segundos. Celulares, tablets, notebooks, computadores: todos 

estão conectados numa mesma “onda”. Não obstante, percebemos que a escola parece estar 

meio alheia a este momento do boom da informação. 

Embora percebamos várias políticas educacionais que destinam verbas às instituições 

escolares para que adquiram computadores, datashows e outras ferramentas digitais para a 

escola, ainda assim percebemos o atraso com que muitas ainda se encontram. Muitas sequer 

têm esse investimento. Dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil (2013) assinalam que 

mesmo que a maioria das escolas tenha comprado computadores, apenas 12% os têm 

instalado para uso dos alunos e funcionários dentro da sala de aula (COMITÊ..., 2013). 

Infelizmente ainda falta um compromisso sério e ético por parte de muitas autoridades 

competentes para que enxerguem a educação como algo que não se brinca, pois, acima de 

tudo, estamos lidando com a formação de pessoas, e não marionetes com os quais se pode 

fazer o que quiser.  

É notório o quanto a internet se faz cada vez mais presente na vida das pessoas. 

Sobretudo na das crianças e jovens. E a escola, sabendo fazer uso dessa nova tecnologia, pode 

alcançar o desenvolvimento de uma didática que facilitará e muito o aprendizado de seus 

alunos. Há de se destacar, no entanto, que esse uso deve fazer parte de uma didática crítica, 

que esteja de mãos dadas com uma proposta de educação que vise formar sujeitos críticos, 
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atuantes, que participam do processo de construção do conhecimento. De nada valeria utilizar 

equipamentos mais aperfeiçoados para simplesmente fazer reproduzir aquele velho esquema 

do copiar, do decorar, do olhar para frente, um atrás do outro e sem interação com esses 

meios. Por isso, acredita-se na proposição que diz que “aprende-se mais trabalhando com o 

conhecimento do que ouvindo sobre ele” (RANGEL, 2005, p. 44). Aliás, é a própria interação 

dos alunos que criará um novo espaço nessa relação até mesmo dos alunos para com o 

professor.  

Por outro lado, o professor precisa deixar o medo de lado e “navegar nessa nova 

onda”. Ainda são muitos os professores que cismam em continuar com aquelas velhas 

práticas, sem o dinamismo que é tão rico dentro da sala de aula. Não se quer, aqui, entrar na 

discussão do que é certo ou errado da prática docente. Muito pelo contrário. Mas é de suma 

importância destacar que é preciso ouvir a voz de nossos alunos. Eles querem e precisam se 

expressar. Ademais, o que seria da escola sem seus alunos? Eles são os atores principais. É 

necessário que se conceda espaços mais abertos ao diálogo e à participação ativa deles para 

que se sintam pertencentes à escola. Eles precisam confiar na escola e enxergá-la como sua 

segunda casa. Imagine-se a tortura que é, na cabeça do aluno, continuar frequentando durante 

consideráveis anos de sua vida uma escola desinteressante, desestimulante, despreparada. 

Infelizmente é o que temos em muitos casos. Não enxerga quem não quer. 

Sabemos, ainda, que não se trata apenas de optar por uma didática frente à outra. Há 

toda uma questão de infraestrutura, possibilidades, até mesmo o enraizamento forte que 

muitos professores têm com certas práticas fruto da formação que teve etc. A proposta de um 

novo cenário da educação, portanto, precisa estar afiada no discurso de todos os lados: 

autoridades que administram a educação, professores, diretores e até mesmo a comunidade do 

qual a escola faz parte. Todos precisam se sentar numa mesma mesa para dialogar, cobrar, 

exigir participação. O sucateamento de muitas escolas ocorre porque os atores que pisam ali 

dentro já perderam as esperanças numa educação de mais qualidade. É, portanto, necessário 

fazer acender essa nova chama dentro de cada um deles, com projetos e políticas concretas, 

que, antes de tudo, estimule os alunos a participarem profundamente dessa “nova escola” que 

se planta. E o aluno só sentirá esse estimulo quando a escola e o professor estiverem falando 

sua mesma “língua”, isto é, valorizando-o pelo que ele é, a maneira como enxerga a escola, 

como age em seu meio e focando o que gosta de fazer. Nesse sentido, a tecnologia será um 

instrumento ímpar para aquilo que se pretende. 

 

4 AVALIAÇÃO: PARA QUÊ? 

 

Quando discutimos sobre as questões da didática, naturalmente nos vem à cabeça 

outro assunto que deve fazer parte dessas discussões: a maneira como se dá a avaliação da 

aprendizagem.  

Assim como os procedimentos didáticos, a avaliação pode ser proposta de acordo 

com duas finalidades: ser uma arma para diagnosticar até onde os alunos fixaram os 

conhecimentos ensinados ao longo das aulas, buscando trabalhar mais intensamente em cima 

do que ainda não foi consolidado, ou pode ser utilizado para segregar os alunos, separando-os 

em reprovados ou aprovados, cujas condições dependerão de alguns números (as notas) que 

mais são subjetivos que objetivos. Nessa última concepção de avaliação, estará presente o 

engrossamento do papel de autoridade do professor, bem como o caráter de mecanização do 

ensino, baseado na exposição dos conteúdos pelo professor, da decoreba que os alunos devem 

fazer em muitos casos, e da realização de uma prova que será pré-requisito para 

prosseguimento de estudos num nível mais avançado. 

Destacado isso, compactua-se com Sanmartí (2009, p. 21) quando coloca que a 

avaliação precisa ser um diagnóstico para a superação de eventuais dificuldades que venham a 
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aparecer durante o passar do tempo, uma vez que a ação de ensinar, aprender e avaliar são 

inseparáveis:  

 
aquele que ensina também avalia o que acontece em aula, de que forma os 

alunos raciocinam e agem, e toma decisões sobre quais situações didáticas, 

quais atividades, quais propostas propõem ao grupo, que facilitem a 

superação das dificuldades que, sem dúvidas, os que aprendem encontrarão.  

Sem avaliação das necessidades dos alunos não haverá tarefa efetiva dos 

professores. E sem autoavaliação do significado que têm os dados novos, as 

novas informações, as distintas maneiras de entender ou de fazer, não haverá 

progresso. Por isso, pode-se afirmar que ‘ensinar, aprender e avaliar são, na 

realidade, três processos inseparáveis.’  

 

A própria questão da autoavaliação que muitos professores fazem ao final do ano ou 

de determinado período em que não estará mais a frente da turma é essencial para que ele 

planeje melhor suas futuras aulas, onde tomará conhecimento de novas sugestões e 

alternativas para abordar melhor os conteúdos. Nessa perspectiva, 

 
a autoavaliação será utilizada como uma ferramenta crítica para que o 

professor, sabendo utilizar aqueles dados a seu favor, possa reavaliar seu 

fazer pedagógico visando melhores resultados futuros, através daquela 

leitura mais apurada que denominamos ser fruto da literacia matemática/ 

estatística. (RICARDO; BIALOWAS, 2015, [n.p.]). 

 

Além disso, observa-se ao longo de experiências tanto como professor quanto como 

aluno, que a avaliação que mais se aproxima do diagnóstico da realidade é aquela que é dada 

ao longo do ensino-aprendizagem dos alunos, e não exclusivamente numa data única, como 

ocorre em muitas instituições escolares. Quando o professor avalia sempre o aluno, está 

comprometido a olhá-lo durante todos os dias em que ele estiver presente na sala de aula, e 

não apenas num único dia em que for aplicada a prova, teste ou demais trabalhos. É, portanto, 

um acompanhamento contínuo. 

Nessa evidência, deve-se dizer que quando uma avaliação ocorre apenas num 

momento dado dentro do cronograma escolar, acaba por resultar nas seguintes situações: 

 
- situações formais e esporádicas refletem apenas momentos do processo de 

aprendizagem, podendo produzir resultados artificiais; 

- sem dados sobre todas as etapas do desenvolvimento do aluno, as fases que 

explicariam os resultados passam despercebidas. [...] 

- do ponto de vista do aluno, a avaliação periódica faz com que ele adquira 

hábitos de estudos negativos, porque passa a estudar somente nas ocasiões 

de avaliação e em função dela. [...] 

- quanto menor for o intervalo entre a avaliação e a aprendizagem, maior 

será a oportunidade de corrigir as falhas antes de sua fixação. (D´ANTOLA, 

1976, p. 8) 

 

É preciso, finalmente, que a avaliação da aprendizagem esteja distante de ser um ato 

de julgamento, que cria fronteiras entre aquilo que diz ser “certo” daquilo que diz ser 

“errado”. Por julgamentos de todos os lados, nossa sociedade já está especializada. A escola 

precisa tomar pulso de seu papel social e acolher o aluno pelo que ele é, com suas 

dificuldades e conquistas. Só a partir daí estaremos diante da avaliação com aquele seu papel 

simbólico: o da avaliação como um ato amoroso (LUCKESI, 2000).  

 



34 
 

5 CONCLUSÃO 

 

Através do presente trabalho, em conciliação com toda a prática e atuação como 

professor e pesquisador dentro da escola, buscou-se refletir o quanto a escola atual está diante 

de duas escolhas que ora apontam para a reinvenção de uma nova práxis pedagógica, ora 

tende a permanecer inerte diante dos cenários políticos, sociais e culturais que estão presentes 

na sociedade. 

Diante de tantos problemas que ocorrem na escola e nas relações que se dão ali 

dentro, é necessário que o professor tenha consciência que a arma para trazer os alunos à uma 

nova escola, que seja compreensível e comprometida com o verdadeiro processo de ensino-

aprendizagem, começa a partir do que ele mesmo irá propor a seus estudantes através de sua 

prática pedagógica. Um currículo mais aberto ao diálogo de saberes, uma didática que dá 

espaço à autonomia dos sujeitos, e uma escola mais atrativa, com políticas concretas, são 

alguns dos ingredientes para aquela reinvenção que tanto se destacou. 

Sempre ouvimos falar que se pretende, através da educação, formar cidadãos 

melhores para nosso país. No entanto, não se deixa claro que tipo de cidadão é esse, tampouco 

que tipo de sociedade seria essa. Há que se projetar, com uma nova pedagogia do social, esse 

cidadão e essa sociedade que serão a base para uma sociedade mais justa e democrática.  

Finalmente, chega-se à conclusão de que devemos romper com as enormes distâncias 

entre as necessidades reais dos alunos e o que o sistema de ensino os oferece, para que se 

possa formar cidadãos ativos em seu meio social, emancipados politicamente e críticos quanto 

à realidade.  

 

LA DIDÁCTICA Y SUS IMPLICACIONES EN EL PROCESO DE ENSEÑO-

APRENDIZAJE: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

RESUMEN 

 

El presente artículo tiene por finalidad reflejar sobre el papel que desempeña la didáctica en la 

busca por dos caminos antagónicos: o la busca por un espacio de aprendizajes más 

democrático, en que se valora la participación discente, o la perpetuación de un espacio 

tradicional, mecánico, que no instiga tampoco proporciona la participación activa de terceros 

que no el profesor. Se reflejará también sobre las implicaciones que poden y de facto son 

generadas cuando se opta por cada uno de aquellos caminos, evidenciando lo cuan esencial 

son los procedimientos pedagógicos que valoran los saberes que cada uno de los alumnos 

traen consigo antes mismo de entraren en la escuela, adónde se haga presente en las clases la 

interdisciplinaridad, la valoración de la multiculturalidad y la concretización de un espacio 

que permita la formación crítica de sus estudiantes. Para tanto, es necesario que se pase a ver 

aquel que pisa en el suelo de la escuela todos los días no como simples alumno, pero como un 

sujeto socio-cultural que posé otras maneras de enjergar lo que está a su alrededor, y el 

profesor puede justamente usar esa diversidad tan rica para formar un espacio escolar más 

lúdico, feliz y cuyo conocimiento es construido en un proceso de participación colectiva, que 

debería ser la propuesta político-pedagógica de toda escuela. Finalmente, se evidenciará 

también lo cuanto la evaluación puede servir para finalidades distintas dentro de un modelo 

más tradicional y de otro más crítico. 

 

Palabras-clave: Didáctica crítica. Currículo. Enseño-aprendizaje. Multiculturalidad del saber. 

Evaluación. 
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RESUMO 

 

O Autismo é uma síndrome comportamental que afeta o desenvolvimento infantil. Esse tema 

ainda é pouco conhecido pelos profissionais da Educação. Porém, passou a ser mais divulgado 

no ano de 2012 devido a Lei de nº 12.764, que Institui a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O objetivo do presente trabalho é 

abordar a importância de incluir crianças autistas na educação física escolar. Na metodologia 

foram utilizadas as abordagens qualitativas – quantitativas para definir questões de 

investigação e os métodos de investigação. A pesquisa ocorreu com três professores de 

Educação Física de uma Instituição de Ensino Privado e com dez responsáveis pelos menores 

vulneráveis. Com os dados coletados foi possível concluir que a Educação Física é muito 

importante não só para crianças com autismo, mas também para as crianças sem a síndrome 

autista.  

 

Palavras – chave: Autismo. Profissionais da Educação. Educação Física. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo é um artigo científico, elaborado para atender ao requisito de 

conclusão do Curso de Licenciatura em Educação Física, oferecido pela Instituição de Ensino, 

Faculdade Estácio de Sergipe. O estudo tem o objetivo de abordar a importância da Educação 

Física Inclusiva para as crianças com Transtorno do Espectro do Autismo, analisando as 

dificuldades dos alunos em interagir com os demais e o nível de aceitação da síndrome em 

relação aos pais e professores de educação física. A pesquisa ocorreu com três professores de 

Educação Física de uma Instituição de Ensino Privado e com dez responsáveis pelos menores 

vulneráveis. 

De acordo com a LDB 9394/ 96, Art. 58°, § 1°, a educação especial é compreendida 

como um modelo educacional disponibilizado opcionalmente pela escola, para alunos que 

tenham algum tipo de limitação. No Art. 59°, III, da mesma Lei, os professores devem obter 

uma especialização própria para trabalhar com pessoas especiais e se tornarem capazes de 

serem mediadores da inclusão desses alunos no contexto escolar (BRASIL, 1996). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a diversidade no âmbito 

escolar é importante, pois garante o acesso a escola visando o ensino de qualidade. A escola 

tem o papel de tornar mais forte o respeito à diversidade, e a não aceitação da desigualdade, 

pois as diferenças devem ser vistas como um incentivo para que se cumpra uma educação de 

qualidade. Os PCNs também têm importante papel no processo de inclusão, pois foram 

criados com o objetivo de obter um vínculo entre escola e sociedade, além de ser um fator de 

extrema importância para a educação. No século atual, há uma expectativa que a escola forme 

                                                           
6
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7
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cidadãos críticos, que participe das atividades dentro da sociedade, e que respeite as 

diferenças (BRASIL, 1998). 

De acordo com a Lei nº 12.764, aprovada em 27 de dezembro de 2012 pela 

Presidente da República, Dilma Rousseff, Art. 1° "Institui a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”. No Art 3°, São direitos da pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista, IV, à educação e ao ensino profissionalizante; moradia, 

inclusive à residência protegida; ao mercado de trabalho; assistência social e a previdência 

social (BRASIL, 2012). 

O autismo é considerado um Transtorno Global do Desenvolvimento, afeta 1% da 

população brasileira, acomete cerca de 20 entre cada 10 mil nascidos, é quatro vezes mais 

comum no sexo masculino do que no feminino e aparece tipicamente nos três primeiros anos 

de vida. Não se conseguiu até agora provar qualquer causa psicológica no meio ambiente 

dessas crianças, que possa causar a doença (GAUDERER, 1997). 

Com a construção do presente trabalho, buscou-se abordar a questão da inclusão de 

crianças com Necessidades Especiais Autistas nas aulas de Educação Física Escolar, por se 

tratar de uma síndrome difícil e intrigante, e que acabou tornando-se um grande desafio para 

os profissionais de educação física que buscam a possibilidade de um ensino para todos. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O Que é a TEA e suas Características? 

 

Transtorno do Espectro de Autismo ou Síndrome de Autismo, segundo Gilbert 

(1990) e Rutter (1996) é uma síndrome comportamental com etiologias diferentes, na qual o 

processo de desenvolvimento infantil encontra-se profundamente distorcido. Esse transtorno é 

caracterizado por dificuldades na interação social, comunicação verbal e não-verbal, 

comportamentos repetitivos e interesses restritos, podendo apresentar sensibilidades 

sensoriais. 

O autismo é definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 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 rigorosa, e três vezes 

maior se considerar casos correlatados, isto é, que necessitem do mesmo tipo de atendimento 

(MANTOAN, 1997). 

A causa do Autismo continua sendo um assunto polêmico e sem resposta concreta. 

Segundo Wing (2001) alguns profissionais acreditam que a causa do autismo poderia ser a 

forma de como as crianças teriam sido criadas, ou seja, algum trauma emocional ou rejeição 

por parte dos pais. De acordo com a autora algumas possíveis causas discutidas, são diversas 

patologias, genética, algumas estruturas não foram desenvolvidas inteiramente, infecções ou 

danos durante a gravidez e algumas condições médicas associadas. 

Para identificar os critérios diagnósticos para o autismo é preciso possuir experiência 

ou especialização, pois eles apresentam um alto grau de especificidade e sensibilidade 

(PETERSEN; WAINER, 2011). 

Para que a criança seja diagnosticada como autista obrigatoriamente os distúrbios 

devem manifestar nos primeiros 36 meses de vida em três áreas: interação social, 

comunicação, interesses restritos e comportamentos repetitivos (CID-10, 1992). 

A avaliação diagnóstica de crianças com suspeita de autismo deve compreender uma 

observação dos comportamentos desviantes em comparação com aqueles presentes no curso 

normal do desenvolvimento infantil, em especial, nas dimensões de orientação e comunicação 

social, e não apenas uma checagem da presença ou ausência de sintomas. Essa avaliação deve 

ser feita por um profissional que conheça o desenvolvimento típico, fases de desenvolvimento 



38 
 

apresentados pela média da população. Os marcadores da síndrome são avaliados através de 

brincadeiras que exploram, de acordo com a idade, os aspectos da síndrome autista 

(PETERSEN; WAINER, 2011). 

Em relação à avaliação vários princípios de diagnósticos são utilizados para 

classificação do autismo. Os mais utilizados são o Manual de Diagnóstico e de Estatística de 

Doenças Mentais da Academia Americana de Psiquiatria, DSM – IV, e a Classificação 

Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, o CID – 10, publicado pela 

Organização Mundial de Saúde, sendo que, o diagnóstico deve ser feito por profissional 

especializado, os quais podem ser um médico neuropediatra ou um psiquiatra especializado 

no assunto autismo (MELLO, 2001). 

 

2.1.1 Interação Social 

 

Pessoas com autismo apresentam muitas dificuldades na socialização, com variados 

níveis de gravidade. Existem crianças com problemas mais severos, que praticamente se 

isolam em um mundo impenetrável; outras não conseguem se socializar com ninguém; e 

aquelas que apresentam dificuldades muito sutis, quase imperceptíveis para a maioria das 

pessoas, inclusive para alguns profissionais. Estas últimas apresentam apenas traços do 

autismo, porém não fecham diagnósticos (SILVA, 2012). 

 

2.1.2 Comunicação 

 

A forma concreta com que crianças autistas percebem o mundo, o que as impede de 

identificar sutilezas e questões subentendidas de um discurso verbal ou não verbal. É bem 

provável que a criança tenha dificuldade para utilizar e compreender gestos, linguagem 

corporal e tom de voz. Sua fala pode parecer robotizada e às vezes extremamente aguda. 

Muitas vezes eles abordam apenas um assunto, geralmente seu foco de interesse. Alguns, com 

desenvolturas, falam como pequenos adultos ao invés de expressarem-se como crianças 

(SILVA, 2012). 

 

2.1.3 Comportamentos e Interesses Repetitivos e Restritos 

 

O autista não consegue unificar o mundo percebido como um todo, mas sim o mundo 

em pedaços. É a partir desta percepção de mundo fragmentado, que se pode compreender a 

característica autista pela necessidade de uniformidade e rotina; em estabelecer e manter 

interesses restritos e limitados; e comportamentos repetitivos, como uma tentativa de entrosar-

se ao ambiente, organizando-o para torná-lo previsível (SILVA, 2012). 

Os comportamentos motores estereotipados e repetitivos, como pular, balançar o 

corpo e/ou as mãos, bater palmas, agitar ou torcer os dedos e fazer caretas, são sempre 

realizados da mesma maneira e alguns pais até relatam que observam algumas manias na 

criança que desenvolve tais comportamentos. Os comportamentos cognitivos, tais como 

compulsões, rituais e rotinas, insistência, mesmice e interesses circunscritos que são 

caracterizados por uma aderência rígida a alguma regra ou necessidade de ter as coisas 

somente por tê-las (SILVA, 2012). 

 

2.2 Inclusão 

 

O processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas 

sociais e gerais, pessoas com necessidades especiais e simultaneamente, estas se preparam 

para assumir seus papéis na sociedade (SASSAKI, 1997). 
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A inclusão é como um processo no qual diversos atores sociais estão inseridos, 

portanto, essa temática deve ser tratada como um desafio para toda a sociedade. Nesse 

contexto a escola é um meio pelo qual as pessoas constroem conhecimentos, possibilitando 

transformar suas visões de mundo, por este motivo é fundamental que a escola trabalhe as 

diferenças e a pluralidade cultural (WERNECK, 1997). 

Além da educação, outros direitos aos portadores de deficiência são adquiridos 

como: a igualdade de direitos no trabalho, assistência social especial, adaptações materiais, 

físicas e sociais, visando proporcionar-lhes condições adequadas de acesso aos bens sociais de 

locomoção e que estes se tornem o mais independente possível, alem do direito ao ensino 

especializado, sempre que necessário, ou seja, a tão chamada Educação Especial (PEIXOTO, 

2005). 

 

2.2.1 Inclusão Social 

 

Inclusão Social pode ser entendida como a ação de proporcionar para populações que 

são social e economicamente excluídas – no sentido de terem acesso muito reduzido aos bens 

(materiais, educacionais, culturais etc.) e terem recursos econômicos muito abaixo da média 

dos outros cidadãos – oportunidades e condições de serem incorporadas à parcela da 

sociedade que pode usufruir esses bens. Em um sentido mais amplo, a inclusão social envolve 

também o estabelecimento de condições para que todos os habitantes do país possam viver 

com adequada qualidade de vida e como cidadãos plenos, dotados de conhecimentos, meios e 

mecanismos de participação política que os capacitem a agir de forma fundamentada e 

consciente (MOREIRA, 2006). 

 

2.2.2 Inclusão Escolar 

 

A inclusão escolar seria a transformação da escola para receber o aluno, ou seja, a 

escola deve se adaptar as necessidades do aluno e não o contrário. Esta transformação deve 

ser profunda e envolver toda a organização do ensino, desde o projeto pedagógico até a 

formação continuada de técnicos e professores que atuem nas escolas, deixando claro que esta 

transformação se refere de fato a uma educação de qualidade (BAPTISTA, 2003). 

Ensinar para a inclusão social, utilizando os instrumentos pedagógicos da escola e 

inserindo também a família, é fortalecê-la como núcleo básico das ações inclusivas e de 

cidadania. Para a escola realizar uma educação adequada, deverá, ao incluir o educando no 

meio escolar, incluir também a sua família nos espaços de atenção e atuação psicopedagógica 

(CUNHA, 2012). 

A inclusão escolar é justamente garantir o acesso e a permanência do aluno na 

escola, seguida “do mais pleno desenvolvimento escolar de todos os alunos, em um espaço de 

relações educacionais que valorize a diversidade como riqueza humana e cultural” 

(FERREIRA, 2005). 

O ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos – independentemente de seu 

talento, deficiência, origem socioeconômica ou origem cultural – em escolas e salas de aula 

provedoras, onde todas as necessidades dos alunos são satisfeitas (STAINBACK; 

STAINBACK, 1999). 

A razão mais importante para a inclusão é o valor social, é a criança sentir-se 

integrada no seu grupo, com todas as condições de aprendizagem, apesar da diferença. O 

desejo está justamente em como atender a inclusão e facilitar seu aprendizado. A arte de 

facilitar a inclusão envolve criatividade, desejo de mudanças, elevação da autoestima do 

educando, redimensionamento de ações e de vencer os medos que provocam os limites 

(STAINBACK; STAINBACK, 1999). 
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As escolas precisam elaborar projetos que deem preferência ao pedagógico, 

evidenciando a educação inclusiva; oriente todos os funcionários da escola e também a 

comunidade no trabalho com alunos deficientes; designar recursos para a formação de 

professores aptos do ensino pedagógico e prontos para lidar com eventuais problemas que 

podem surgir com seus alunos. É necessário adaptar a escola por meio de algumas medidas, 

facilitando o deslocamento de tais alunos (MELO; MARTINS, 2007). 

A política inclusiva de alunos deficientes na escola serve para desenvolver 

potenciais, respeitando as diferenças e atendendo suas necessidades. A escola deve criar 

espaços que propiciem a inclusão, comprometendo- se com uma educação de qualidade para 

todos os alunos, para que se atinjam os objetivos educacionais (BRASIL, 2001). 

Na inclusão escolar a criança com TEA tem a oportunidade de vivenciar a 

alternância entre aquilo que acontece todos os dias da mesma forma e aquilo que acontece de 

forma diferente. Essa alternância permite o acúmulo de experiência que irá tornar o ambiente 

social menos imprevisível (BELISARIO JÚNIOR; CUNHA, 2010, p. 26). 

 

2.3 Educação Física e a Inclusão 

 

A inclusão de crianças com necessidades especiais nas aulas de Educação Física 

Escolar é um desafio a ser vencido pela escola e sociedade, uma vez que objetiva a educação 

para todos, além de estimular a convivência com as crianças. O conceito de educação 

inclusiva se dá por alguns aspectos como, compartilhar o mesmo espaço físico, integração na 

sociedade, adaptações no ensino, participação de todos nas aulas e o direito a educação 

(SANT´ANA, 2005). 

Na Educação Física Escolar, a idéia da inclusão também divide a opinião dos 

professores. A relação dos professores de educação física com a parcela da população 

constituída pelas pessoas com deficiência tem se modificado no decorrer dos tempos. Há 

pouco tempo, trabalhar com atividades físicas para este segmento populacional parecia função 

exclusiva de fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais. Nos próprios institutos de ensino 

superior em educação física, a ideia de programas para pessoas com deficiência tem uma 

história recente, que teve início nos anos 80 (PEDRINELLI; VERENGUER, 2005). 

A Educação Física tem-se mantido à margem do movimento de inclusão, dominante 

no discurso nacional desde a década de 90. Embora muitas crianças com deficiências até 

consigam ter acesso à escola regular, em muitos casos são dispensadas das aulas de educação 

física, normalmente pela insegurança por parte do professor. Segundo o autor, a educação 

física é um direito, não uma opção descartável. Sendo assim, nenhum aluno pode ser 

dispensado da disciplina, ainda que de seu aspecto teórico. Também destacado o aspecto da 

formação dos profissionais de educação física, muitas vezes carentes de informações acerca 

das deficiências e de suas reais limitações. A educação física pode, com rigor e investimento, 

ser efetivamente uma “área-chave” para tornar a educação mais inclusiva, e pode mesmo ser 

um campo privilegiado de experimentação, inovação e melhoria da qualidade pedagógica na 

escola (RODRIGUES, 2003). 

Em relação à Educação Física Escolar, muitos pais de crianças com deficiências 

carecem de informações sobre as possibilidades de seus filhos com relação à atividade física. 

Alguns demonstram receio de que seus filhos sejam expostos a situações de risco durante 

essas práticas (FIELD; OATES 2001). 

A Educação Física contribui para o desenvolvimento do afetivo, social, e intelectual 

de alunos com deficiência, pois o incentivo à inclusão torna a autoestima e a autoconfiança 

mais evidente e assim não há desigualdade. A adequação correta da Educação Física para 

alunos deficientes evidencia a compreensão de limitações e capacidades, estimulando o 

desempenho do aluno. É essencial que o professor conheça seu aluno e sua necessidade 
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educacional especial, se houver, pois atualmente esta disciplina não trabalha apenas com 

alunos ditos normais, mas também frisa a importância da pratica inclusiva de alunos especiais 

em suas aulas (VENTURINI, 2010). 

É importante que o professor tenha os conhecimentos básicos relativos ao seu aluno 

como: tipo de deficiência, idade em que apareceu a deficiência, se foi repentina ou gradativa, 

se é transitória ou permanente, as funções e estruturas que estão prejudicadas. Implica, 

também, que esse educador conheça os diferentes aspectos do desenvolvimento humano: 

biológico (físicos, sensoriais, neurológicos); cognitivo; motor; interação social e afetivo-

emocional (CIDADE; FREITAS, 1997). 

 

2.4 Educação Física e o Autismo 

 

A Educação Física, pela natureza dos seus efeitos e implicações, tem incidência em 

amplos aspectos do desenvolvimento global da criança autista, sobressaindo à participação 

específica que traz nos domínios da aquisição de competências, estruturação de espaço e 

tempo e imitação, tornando-se um meio essencial e obrigatório nas adaptações sociais e 

aprendizagens sócio cognitivas (SUMMERFIELD, 1976).  

A Prática da Educação Física Escolar como processo de ensino para crianças autistas 

possibilita melhoras no desenvolvimento motor, na interação social, na comunicação, pois a 

criança vai começar a se socializar com os outros alunos, além de melhorar a qualidade de 

vida do aluno com a necessidade especial autista. As ferramentas pedagógicas podem ser 

usadas para colaborar com o avanço da criança autista, o brincar é uma possibilidade 

pedagógica encontrada dentro da diversificação de conteúdos da Educação Física. Dessa 

forma, a Educação Física colabora diretamente com o desenvolvimento das crianças com 

autismo (FALKENBACH, 2010). 

O professor não deve ter pena ou dar mais atenção ao seu aluno autista. O aluno deve 

ser visto antes de tudo como um ser capaz e não incapaz, uma pessoa com habilidades e 

limitações e não como um “frágil” que precisa de proteção (BUSCAGLIA, 1993). A 

participação em Atividade Física (AT) é muitas vezes um desafio para os indivíduos com 

autismo por causa do pobre funcionamento motor e pela baixa motivação, dificultando o 

planejamento e generalização das atividades. Além disso, é importante destacar que o alto 

nível de complexidade das atividades também pode ser uma barreira para a prática (REID, 

2003). 

É importante ressaltar que as crianças com espectro do autismo se cansam logo, tanto 

física como mentalmente. Com isso, o professor deve estar sempre atento, pois muitas vezes 

elas não têm consciência desse cansaço, também são insensíveis a níveis baixos de dor, têm a 

propriocepção alterada, podem ser incapazes de perceberem os estímulos do seu próprio corpo 

e responder a esses sentimentos de mal-estar com condutas inapropriadas. (ATTWOOD, 

2002). 

O aluno com espectro de autismo apresenta dificuldade em diferenciar a direita da 

esquerda, em orientar-se no espaço, em fazer discriminações auditivas e em elaborar sínteses 

auditivas. Apresenta, também, alterações de memórias visuais e auditivas, além da má 

estruturação do esquema corporal (GOLFETO, 1993). 

O profissional de Educação Física deve utilizar atividades baseando-se no que a 

criança gosta, não impondo algo que ele nunca teve contato ou não gosta, acrescentando-as 

gradativamente conforme a criança for se adaptando (MAROCCO; REZER, 2010). 

O professor deve utilizar atividades coerentes com a realidade da criança em função 

da síndrome autística, caso contrário pode dificultar a aprendizagem e até mesmo causar 

frustração. É necessário usar um local que não tenha muito estímulo visual e auditivo, pois o 

aluno pode se distrair e perder o interesse na atividade.  As atividades devem ser selecionadas 
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conforme a idade cronológica, atividades com começo, meio e fim, tais como circuito com 

obstáculos, transposição de objetos, mudanças de direção, equilíbrio dinâmico e estático, 

saltos, lançamentos e jogos de bola ajudam na aquisição de habilidades motoras (TOMÉ, 

2007). 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Este estudo tem característica de uma abordagem qualiquantitativa, pois é um tipo de 

modelo de investigação no qual as abordagens qualitativas e quantitativas são usadas na 

definição de questões de investigação, métodos de investigação, coleta de 

dados, procedimentos de análise de dados ou nas inferências. Foi utilizado também o Método 

Indutivo, o Método Comparativo, a Pesquisa de Campo e a Pesquisa Bibliográfica mediante o 

método descritivo. 

O Método Indutivo é o raciocínio que, após considerar um número suficiente de 

casos particulares, conclui uma verdade geral, ou seja, obtém conclusões gerais a partir de 

premissas individuais. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente 

verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. Nos Procedimentos foi utilizado o Método 

Comparativo que é o estudo das semelhanças e diferenças entre diversos grupos da sociedade. 

Esse método é usado para comparar grupos tanto no presente, quanto do passado. 

A Pesquisa Bibliográfica tem como objetivo realizar a leitura, a análise e 

interpretações de livros, artigos, revistas, jornais, redes eletrônicas, para obter uma 

sustentação teórica para a realização da pesquisa. 

A Pesquisa de Campo foi realizada logo após o estudo bibliográfico, pois o 

pesquisador precisa ter um bom conhecimento do assunto para definir as hipóteses, os 

objetivos e definir o meio da coleta de dados.  O método descritivo é realizado após a 

pesquisa de campo para que o pesquisador possa conferir hipóteses e conhecer o perfil de 

cada aluno com a necessidade especial autista, através dos questionários de entrevistas. 

A Pesquisa ocorreu com três professores de Educação Física, de uma escola da rede 

Privada localizada no município de Aracaju/Se, no Bairro Santos Dumont, Zona Norte da 

cidade, e com dez responsáveis pelos menores vulneráveis. 

Para a coletas de dados foram utilizados dois instrumentos de coleta. Para os 

professores de Educação Física foi elaborado um roteiro para a realização da entrevista, 

contendo informações preliminares e importantes sobre a Educação Física Inclusiva para os 

alunos com TEA. Para os responsáveis das crianças vulneráveis, foi elaborado outro modelo 

de entrevista. Com perguntas relacionadas ao autismo, dia-a-dia dessas crianças, convivência 

e dificuldades.  

Os questionários de entrevistas foram formados por questões abertas e fechadas, ou 

seja, nas abertas os entrevistados responderam de acordo com as suas palavras e pensamentos, 

nas fechadas os entrevistados responderam questões pré-definidas, por exemplo, as questões 

de múltipla escolha, onde a pergunta oferece inúmeras respostas e cabe a pessoa responder a 

que achar correta. 

 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Para análise dos dados foram utilizadas as informações das entrevistas realizadas 

com três Profissionais da Educação Física e com dez Responsáveis pelos menores 

vulneráveis. 

Por fim, para a construção desse capítulo foram utilizada a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa de campo com o objetivo de proporcionar um melhor entendimento de como esse 

trabalho acadêmico foi elaborado. 
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4.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada através de artigos científicos e artigos de 

revistas disponibilizados nas redes eletrônicas em sites como: SciELo, Repositórios de 

Universidades Nacionais e Internacionais e em sites de Revistas. 

Segundo os autores pesquisados (quadro 1) a inclusão de crianças autistas, seja nas 

escolas, sociedade, mercado de trabalho, é muito importante, pois garante a participação plena 

desses indivíduos nos seus direitos.  

 

Quadro 1 - Ideias defendidas em bases bibliográficas (1997 - 2014) 

Repositório/ 

Editora 

Ano Nome do 

período ou 

livro 

Autoria Título Ideia defendida 

Repositório 

UFF  

1997 Revista 

Perspectivas 

em Educação 

Física Escolar 

ROMERO, 

Elaine; 

AGUIAR, 

Janaina 

Análise de uma 

intervenção 

pedagógica no 

desenvolvimento 

motor Escolar em um 

grupo de crianças 

que apresentam 

características 

comportamentais de 

déficit de atenção 

Crianças com 

pouca capacidade 

de atenção e de 

concentração 

podem apresentar 

dentre outros, 

problemas quanto à 

definição da 

lateralidade. 

 

SciELO 2000 Revista Psicol. 

Reflex. Crit.  

BOSA, 

Cleonice; 

CALLIAS, 

Maria 

Autismo: breve 

revisão de diferentes 

abordagens 

A questão do 

diagnóstico do 

autismo ainda 

apresenta-se 

controverso.  

Repositório 

UFRGS  

2001 Revista Anais BARBOSA, 

Jonei C. 

Modelagem na 

Educação 

Matemática: 

contribuições para o 

debate teórico 

É preciso 

potencializar o 

fluxo de pesquisas 

em Modelagem, 

não se limitando ao 

relato de 

experiências, com 

vista a produzir 

compreensões 

teóricas. 

Repositório 

UNIASSELVI

-PÓS 

2004 Associação 

Educacional 

Leonardo da 

Vinci 

(ASSELVI) 

BECHTOL

D, Patrícia 

B.; WEISS, 

Sílvio L. I 

A inclusão das 

pessoas com 

necessidades 

educacionais 

especiais no mercado 

de trabalho 

Poucas são as 

pessoas que 

escrevem algo 

sobre educação 

especial ou crianças 

portadoras de 

alguma deficiência 

Repositório 

USP 

2005 Universidade 

de São Paulo 

GORGATTI

, Márcia G. 

Educação Física 

Escolar e Inclusão: 

uma análise a partir 

do desenvolvimento 

motor e social de 

adolescentes com 

deficiência visual e 

das atitudes dos 

professores 

Ainda são 

necessários ajustes 

para que a inclusão 

nas aulas de 

educação física seja 

de fato vantajosa 

para os alunos com 

deficiências. 
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Repositório 

SIGARRA UP 

2006 Universidade 

do Porto 

ANTUNES, 

Bruna D 

Atenção à 

diversidade nas aulas 

de Educação Física: 

uma proposta de 

intervenção 

psicomotora 

A revisão 

bibliográfica 

relativa ao autismo 

é pouco abundante 

na sua relação com 

a atividade 

psicomotora, 

principalmente no 

que concerne à 

inclusão nas aulas 

de Educação 

Física, e centra-se 

mais nas 

dificuldades do que 

nas capacidades. 

Repositório 

UNIPINHAL 

2007 Revista 

Movimento e 

Percepção 

TOMÉ, 

Maycon 

Cleber 

Educação Física 

Como Auxiliar no 

Desenvolvimento 

cognitivo e Corporal 

de Autistas. 

O autismo não é 

um distúrbio do 

contato afetivo, 

mas sim um 

distúrbio do 

desenvolvimento. 

Repositório 

FACEVV 

2008 Revista 

FACEVV 

SCARDUA, 

Valéria M 

A Inclusão e o 

Ensino Regular 

Para que a escola 

tenha a estrutura de 

receber um aluno 

com NEE, ela 

precisa ser 

adaptada. Essa 

transformação da 

escolar deverá 

ocorrer de maneira 

profunda e todo o 

indivíduo que faz 

parte do comitê da 

escola precisa estar 

envolvido. 

Repositório 

ANPEDSUL 

2010 Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

MAROCCO, 

Vanessa 

Autismo: Um 

fenômeno implicado 

da Razão Sensível 

As pessoas com 

necessidades 

especiais autistas 

possuem seu 

próprio mundo, 

onde eles 

costumam focar em 

seus próprios 

interesses 

Repositório 

UNISC 

2010 Universidade 

Católica de 

Brasília 

ALONSO, 

Luiza B. N.; 

FERNEDA, 

Edilson; 

SANTANA, 

Gislane P 

Inclusão Digital e 

Inclusão Social: 

Contribuições 

Teóricas e 

Metodológicas 

A inclusão digital 

não garante a 

inclusão social: é 

necessária, mas não 

suficiente. 

 

Repositório 

UP 

MACKENZIE  

2011 Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Centro de 

Ciência 

COELHO, 

Patrícia M. 

M. 

Considerações De 

Professoras De Uma 

Escola Particular 

Sobre O 

Atendimento 

Pessoas com 

Síndrome de 

Asperger possuem 

frustrações e 

dificuldades como 
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Biológica e da 

Saúde 

Educacional De 

Alunos Com 

Síndrome De 

Asperger 

qualquer outra 

pessoa. As 

características dos 

Aspergers são 

socialização, 

linguagem, 

cognitivo, 

interesses 

específicos e o 

comportamento. 

Repositório 

UNIVERSO 

2011 Revista 

Universo 

CAETANO, 

Joyce R 

Educação Física 

como meio 

facilitadora do 

desenvolvimento 

Psicomotor do 

indivíduo com 

Autismo 

É importante 

sempre preencher 

fichas de 

observações com 

anotações dos 

avanços e 

dificuldades 

encontrados no 

período de 

intervenção. 

Repositório 

EBAH 

 

2011 Centro 

Universitário 

Interativo Coc 

VASCONC

ELLOS, 

Maria de F. 

B. 

Inclusão ou Exclusão 

de Alunos Portadores 

de Necessidades 

Especiais 

 

A inclusão dos 

portadores de 

deficiência é um 

processo que exige 

respeito ao 

próximo, tanto da 

pessoa que recebe 

esse indivíduo 

quanto do próprio 

deficiente e 

principalmente a 

aceitação das 

diferenças de cada 

um. 

Repositório 

USP 

 

2011 Escola 

Superior de 

Agricultura 

Luiz de 

Queiroz 

SILVA, 

Nádia I. 

Relação entre hábito 

alimentar e síndrome 

do espectro autista 

O comportamento 

inadequado durante 

as refeições 

influencia o 

consumo de 

alimentos e 

nutrientes. 

Repositório 

ABRATEF 

2012 Revista 

Brasileira de 

Terapia de 

Família 

KROEFF, 

Paulo 

A Pessoa com 

Deficiência e o 

Sistema Familiar 

“A pessoa humana 

só pode ser 

avaliada pelo valor 

de “dignidade” que 

lhe confere sua 

dimensão 

exclusivamente 

humana, que é mais 

abrangente e 

superior às 

dimensões física e 

psíquica e do valor 

de “utilidade” que 

possa ou não ter o 

http://www.ebah.com.br/
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corpo ou a mente 

de uma pessoa”. 

Repositório 

UEPA 

2012 Universidade 

do Estado do 

Pará 

MARANHÃ

O, Brenda S. 

da S. 

Educação Física, 

Transtorno do 

Espectro Autístico 

(TEA) e Inclusão 

Escolar: Revisão 

Bibliográfica. 

A inclusão de 

crianças com TEA 

em um ambiente de 

escola regular de 

ensino se torna 

bastante benéfica 

para os mesmos, no 

sentido de que o 

papel da escola, do 

professor, em 

especial da 

educação proposta 

é tornar a criança 

com TEA o mais 

independente 

possível, 

proporcionando a 

ela a capacidade de 

viver igualmente 

aos demais. 

Repositório 

UFPEL 

2012 Universidade 

Federal de 

Pelotas 

HAX, 

Gabriela 

Padilha 

Estilo de Vida de 

Adolescentes com 

Transtorno Autista 

O baixo nível de 

alfabetização, a 

saúde física e 

emocional e o nível 

de independência 

das atividades de 

vida diária e 

atividades 

instrumentais de 

vida diária 

interferem 

negativamente nos 

aspectos do EV 

Repositório 

UNICAMP 

2012 State 

University of 

Campinas 

SEABRA 

Jr., Luiz 

PHYSICAL 

EDUCATION AND 

INCLUSION 

EDUCATION: 

Understanding to 

Attend 

Ações e práticas 

pedagógicas com 

vários pontos de 

desacordo em 

relação à proposta 

da inclusão; 

Tendência de 

relacionar de forma 

direta inclusão à 

deficiência 

Repositório 

ITPAC 

2013 Centro 

Universitário 

Católico 

Salesiano 

Auxílium 

APIM, 

Angelo A. 

P.; 

SANCHES, 

Kelly G. 

AUTISMO E 

INCLUSÃO: 

levantamento das 

dificuldades 

encontradas pelo 

professor do 

atendimento 

educacional 

Diante da 

complexidade 

educacional que o 

transtorno 

apresenta, faz-se 

necessário realizar 

a orientação e a 

capacitação dos 
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especializado em sua 

prática com crianças 

com autismo. 

educadores dentro 

de sistemas de 

apoio que sirvam 

de diretriz para 

realização do 

processo ensino-

aprendizagem do 

aluno com autismo 

Repositório 

UNICEUB 

2013 Faculdade de 

Ciências da 

Educação e 

Saúde - 

FACES 

GOMES, 

Thamyres de 

S. 

Educação Física 

como forma de 

Inclusão de Pessoas 

com Necessidades 

Educacionais 

Especiais. 

 

Alguns fatores 

como falta de 

estrutura das 

escolas, falha na 

formação de 

professores, falta de 

informação são 

norteadores no 

processo de 

inclusão. 

Repositório 

UERJ 

2014 Universidade 

do Estado do 

Rio de Janeiro 

- CAp-UERJ 

PLETSCH, 

Márcia D.; 

LIMA, 

Marcela F. 

C. 

A Inclusão Escolar 

de Alunos com 

Autismo: Um Olhar 

sobre a Mediação 

Pedagógica 

Uma mudança 

social e de extrema 

importância para 

um melhor 

desenvolvimento 

do aluno com 

autismo em sala de 

aula. 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

No gráfico 1, pode-se destacar as obras principais, na qual 70% das obras 

consultadas os autores relatam sobre a importância de incluir as pessoas com necessidades 

especiais autistas nas aulas de Educação Física Escolar. Sendo, que 20% abordam as 

dificuldades que as pessoas com TEA enfrentam diante a sociedade e os outros 10% relatam 

em quais áreas essas pessoas são excluídas frequentemente. 

 

Gráfico 1 – Ideias defendidas em bases bibliográficas (1997 – 2014)  
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4.2 Pesquisa de Campo 

 

Para coletar os dados foram utilizados dois questionários de entrevistas com 

perguntas abertas e fechadas, um direcionado aos professores de educação física e outro para 

os responsáveis pelos menores vulneráveis.  

O estudo apresentou no nível de aceitação e compreensão da síndrome, com relação 

aos pais e professores de educação física. O quadro 2 apresenta os autores utilizados na 

pesquisa de campo. 

 

Quadro 2 – Ideias defendidas em bases bibliográficas sobre autismo, inclusão, educação 

física e nível superior (2008 - 2014) 

Repositório/ 

Editora 

Ano Nome do 

período ou 

livro 

Autoria Título Ideia defendida 

Repositório 

CEFD/UFSM 

2008 Revista Digital KRUG, R. de 

R.; KRUG, 

H.N. 

Os diferentes 

motivos da 

escolha da 

Licenciatura em 

Educação Física 

pelos 

acadêmicos do 

CEFD/UFSM 

Hallal (2001) de 

que os 

acadêmicos que 

entram nos cursos 

de Licenciatura 

em Educação 

Física conhecem 

muito pouco 

sobre a realidade 

da profissão. 

SciELO 2009 Psicol. cienc. 

prof. vol.29 

no.1 Brasília 

MULICK, 

James A.; 

SILVA, 

Micheline 

Diagnosticando 

o transtorno 

autista: aspectos 

fundamentais e 
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com autismo e 
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população, é 

nítida a carência 

de apoios 

privados ou 

governamentais 

para tais projetos. 

 

Repositório  

UCB 

2013 Universidade 

Católica de 

Brasília 

BOATO, 

Elvio Marcos 

Metodologia de 

abordagem 

corporal para 

alunos autistas 

As crianças 

autistas 
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melhora com a 

prática da 
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Repositório 
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Nilton M.; 
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S, Eduardo A. 
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alunos 
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espectro do 

autismo é baixo. 
Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

De acordo com o gráfico 2 pode-se destacar as obras principais, na qual 10% das 

obras consultadas os autores relatam sobre os motivos que levam o indivíduo a optar pelo 

curso de nível superior de Educação Física, 30% abordam a importância da inclusão de 

pessoas com necessidades especiais nas aulas de educação física e 60% relatam sobre a 

importância da educação física na vida de um sujeito com o Transtorno do Espectro do 

Autismo (TEA).  

 

Gráfico 2 – Ideias defendidas em bases bibliográficas sobre autismo, inclusão, educação 

física e nível superior (2008 - 2014) 
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4.2.1 Pesquisa com os Professores de Educação Física 

 

O questionário de entrevista direcionado aos Profissionais de Educação Física, foi 

composto por quinze (15) questões com perguntas abertas e fechadas relacionadas à Educação 

Física x Autismo x Inclusão, das quais foram selecionadas às três mais debatidas. 

 

a) Por que optou pela Educação Física? 

 

De acordo com o Gráfico 3, 67% dos professores entrevistados escolheram o curso 

de Educação Física devido à prática esportiva e apenas 33% pelos problemas relacionados à 

saúde. Em uma pesquisa realizada com trinta e oito (38) acadêmicos de Licenciatura em 

Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM), mais da metade dos acadêmicos (20) manifestaram que o “gosto 

pelas atividades físicas e/ou esportes”. Segundo Becker; Ferreira; Krug (1999) o gosto pelo 

esporte é o principal motivo pelo qual as pessoas escolhem a Educação Física como profissão. 

Já estudos realizados por Hallal (2001) informam que os acadêmicos que entram nos cursos 

de Licenciatura em Educação Física conhecem muito pouco sobre a realidade da profissão. 

 

Gráfico 3 - Por que optou pela Educação Física? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Você já tinha experiência em trabalhar com pessoas com necessidade especiais? 

 

De acordo com o gráfico 4, 33% dos professores entrevistados tinham experiência 

em trabalhar com Pessoas com Necessidades Especiais, enquanto a maioria (67%) nunca teve 

essa experiência. Em uma pesquisa realizada em duas escolas públicas, sendo uma de ensino 

fundamental e outra de ensino médio, ambas da rede estadual de Cruzeiro do Sul – Acre, os 

pesquisadores chegaram ao resultado que 70% do total de professores entrevistados (6 do 

ensino fundamental e 8 do ensino médio) não tiveram na sua formação acesso ao ensino para 

lidar em sala de aula com alunos com necessidades especiais, apontando para uma falha 

curricular nos anos anteriores, ou seja, houve uma formação deficiente. Apesar disso, 90% 

dos docentes (todos do ensino fundamental e 8 do ensino médio) participaram de cursos 

oferecidos pelo governo e isso torna o quadro menos preocupante já que com essas 

capacitações os educadores são melhor preparados para os desafios quando na Educação 

Especial. Alves (2009) relata que para uma educação inclusiva mais efetiva, o importante não 

é só capacitar o professor, mas também toda equipe de funcionários desta escola, já que o 

indivíduo não estará apenas dentro de sala de aula.  
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Gráfico 4 - Você já tinha experiência em trabalhar com pessoas com necessidade especiais? 

 

 
 

c) A Educação Física é necessária para o desenvolvimento da criança com necessidades 

especiais autistas? 

 

De acordo com o gráfico 5, 100% dos professores entrevistados responderam que a 

educação física é muito importante para o desenvolvimento da criança com síndrome autista. 

Em uma pesquisa realizada com 11 familiares de crianças autistas participantes do Projeto 

social da Universidade Castelo Branco situada no Rio de Janeiro, foi observado que após o 

início das atividades físicas propostas pelo projeto, 63% dos pais afirmaram ter tido uma 

razoável ou muita melhora no desenvolvimento motor de seus filhos, 72% disseram ter notado 

razoável ou muita melhora na agressividade, 91% afirmaram conseguir se comunicar melhor  

com seus filhos/as e 91% perceberam seus filhos mais carinhosos. O professor de educação 

física para pessoas com autismo, esta envolvido no processo de aprendizagem e socialização, 

não somente deve priorizar questões de aprimoramento físico, mas auxiliar no vasto conjunto 

de interações sociais, comunicação e comportamento (TOMÉ, 2007). 

 

Gráfico 5 A Educação Física é necessária para o desenvolvimento da criança com 

necessidades especiais autistas? 

 
 

4.2.2 Pesquisa com os Responsáveis pelos menores vulneráveis 

 

O questionário de entrevista direcionado aos Responsáveis pelos menores 

vulneráveis foi composto por quinze (15) questões com perguntas abertas e fechadas 

33% 

67% 

Sim

Não

100% Sim



52 
 

relacionadas à Educação Física x Autismo x Desenvolvimento motor, das quais foram 

selecionadas às três mais debatidas. 

 

a)  Quantos anos a criança tinha quando foi diagnosticada com Transtorno do  Espectro 

Autista? 
 

De acordo com o gráfico 6, 60% dos responsáveis entrevistados responderam que 

entre 3 – 5 anos de idade, enquanto os outros 40% responderam que entre 6 – 8 anos de idade. 

Filipek (1999) afirma que em vários países, como nos Estados Unidos, a média de idade das 

crianças diagnosticadas com autismo tem sido de 3 a 4 anos de idade, mas muitos pais já 

começam a notar que existe algum problema com a criança antes do segundo ano. Desse, 

modo tem se tornado cada vez mais possivel diagnosticar crianças com idades entre 12 a 24 

meses de vida (GOLDBERG, 2003). 

 

Gráfico 6 - Quantos anos a criança tinha quando foi diagnosticada com Transtorno do 

Espectro Autista? 

 
b) Em sua opinião, a Educação Física melhorou o desenvolvimento da criança? 

 

De acordo com o Gráfico 7, 80% dos responsáveis entrevistados responderam que as 

crianças melhoraram com a Educação Física, enquanto 20% não apresentaram melhora, pois 

raramente participam das atividades físicas. Em um estudo realizado ao longo de três anos por 

um pós-graduando da Universidade Católica de Brasília, obteve como resultado, alunos que 

com comportamentos agressivos e arredios, ao final do trabalho apresentaram um grande 

desenvolvimento devido a pratica da educação física, por exemplo, são capazes de subir em 

um palco e se apresentar para um público de cerca de 800 pessoas e com nenhuma ou pouca 

ajuda. 

 

Gráfico 7 - Em sua opinião, a Educação Física melhorou o desenvolvimento da criança? 
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c) A Educação Física é importante na vida de uma criança com Transtorno do Espectro 

do Autismo? 
 

De acordo com o gráfico 8, todos os responsáveis disseram que sim. 40% 

responderam que a Educação Física melhora as características da criança com TEA, 35% 

relatam que os autistas possuem um pobre desenvolvimento motor e que a prática de atividade 

física ajuda e 25% afirmam que quando as crianças participam da educação física elas voltam 

mais calmas e satisfeitas. Em um estudo realizado com 15 alunos, matriculados no 6°ano do 

ensino Fundamental maior, de uma escola da rede privadade Londrina - Paraná, obteve como 

resultado: Quanto à importância das aulas de Educação Física para crianças autistas, todos os 

alunos julgam como importante e destacam “é necessária a participação da aluna nas aulas de 

Educação Física, pois é preciso que ela interaja mais”. 

 

Gráfico 8 - A Educação Física é importante na vida de uma criança com Transtorno do 

Espectro do Autismo? 

 
 

5 CONCLUSÃO 

 

A partir das análises de dados dos questionários de entrevistas e do referencial 

teórico, foi possível observar a importância do conhecimento sobre o Transtorno de Espectro 

Autista e das suas características.  

A Educação Física é importante para crianças com Transtorno do Espectro Autista, 

pois através das aulas a criança apresenta uma melhora no desenvolvimento motor, nas 

capacidades e nas características da síndrome. 

O professor tem o trabalho essencial na vida das crianças autistas, pois ele incentiva 

o trabalho em equipe, respeita as limitações, ajuda a superar os obstáculos, ou seja, faz com 

que a criança conquiste o seu espaço na sociedade.  

Percebe-se que os educadores possuem um conhecimento teórico sobre os 

transtornos e síndromes, apesar de todos concordarem que existe uma carência no 

esclarecimento da Síndrome Autista. Contudo, isso não os impedem de programar e realizar 

as atividades proposta pelo cronograma anual. 

Com relação ao questionário direcionado aos responsáveis pelos menores vulneráveis 

percebe-se que existe a aceitação e a compreensão da síndrome. Todos buscam um melhor 

entendimento e novas formas de ajudar a criança a superar os obstáculos que ela precisa 

enfrentar, como: inclusão na escola, no trabalho e na sociedade em que vive. 

Conclui-se que, apesar de toda a dificuldade que a síndrome autista apresenta para o 

desenvolvimento motor da criança, através das aulas de Educação Física, com a ajuda do 
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professor, dos colegas e da família, esses obstáculos podem ser superados, assim, fazendo 

com que a crianças conquiste a sua autonomia e o seu espaço na sociedade. 

 

 

THE AUTISTIC CHILDREN'S INCLUSION IN SCHOOL PHYSICAL 

EDUCATION 

 

ABSTRACT 

 

Autism is a behavioral syndrome that affects the child development. This topic is still little 

known by the professionals of education. However, it started to be more widely publicised in 

the year 2012 because the Law of No 12.764, establishing the National Policy for the 

protection of the Rights of the person with Autistic Spectrum Disorder. The objective of this 

work is to discuss the importance of including autistic children in physical education at 

school. In the methodology were used the qualitative approaches - to define quantitative 

research issues and the methods of investigation. The research took place with three Physical 

Education teachers of a teaching institution private and with ten responsible for vulnerable 

children. With the collected data it was possible to conclude that the Physical Education is 

very important not only for children with autism, but also for the children without the autistic 

syndrome. 

 

Keywords: Autism. Professionals in Education. Physical Education. 
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RESUMO 

O Treinamento Resistido (TR) é um método que por definição da Associação Americana de 

Força e Condicionamento (NSCA) contempla o condicionamento físico, por meio do uso 

continuado de cargas resistivas, dirigidas ao desenvolvimento da aptidão física e saúde dos 

praticantes. Podendo também ser utilizado em programas de treinamento para pessoas de 

qualquer idade ou sexo. Na década de 1980 o termo Treinamento Resistido Manual (TRM) foi 

apresentado como um método decorrente do TR, passando a integrar programas de preparação 

física de atletas olímpicos e indivíduos amadores que procuravam melhorar a estética e o 

desempenho motor. Objetivou-se elaborar um protocolo de treinamento do TRM para a 

Educação Física Escolar, visando ao desenvolvimento físico motor. Pesquisa Bibliográfica 

exploratória, descritiva e analítica com o uso da técnica de fichamento, pautada no método de 

análise de conteúdo. Tal proposta decorre do fato de que, na educação física escolar, este 

método beneficiaria adolescentes em idade de desenvolvimento motor, já que nesta fase da 

vida podem ocorrer más formações anatômicas, atreladas às lesões osteo-mio-articulares, 

principalmente pelo sedentarismo. Influenciando negativamente no crescimento e maturação 

nesta faixa etária. Ressalta-se que o TRM proporciona aumento da força máxima, da força 

resistência e da força dinâmica, com resultado benéfico para o praticante. Outra relevância 

atrela-se às características psicossociais dos adolescentes, tornando as aulas de Educação 

Física mais prazerosas e atraentes. Ajudando a reduzir a evasão escolar. O Protocolo do TRM 

contempla as seguintes etapas: iniciantes, intermediários e avançados. Iniciantes - de 8 a 10 

exercícios para os principais grupos musculares, sendo de 1 a 2 por grupo muscular, 

alternados por segmentos multiarticulares e uniarticulares; uma serie de 8 a 10 repetições 

máximas (RM), com velocidade de execução entre 2” a 3” nas fases concêntrica – excêntrica; 

1’a 2’ de descanso, com frequência semanal de 1 a 2 dias. Intermediários e avançados - de 8 a 

10 exercícios para os principais grupos musculares, sendo de 2 a 4 exercícios por grupo 

muscular, com 2 a 4 series múltiplas de 8 a 12 RM, ocorrendo de 1” a 2” na fase concêntrica e 

3” a 4” na fase excêntrica; 1’ a 2’ de recuperação entre as séries, com frequência semanal de  

2 a 3 dias. Conclui-se, assim, que o TRM é uma ferramenta de trabalho que pode ser utilizada 

satisfatoriamente nas aulas de educação física escolar e em programas de iniciação esportiva, 

proporcionando ao praticante a melhora do condicionamento físico e saúde. 

 

Palavras-chave: Treinamento Resistido Manual (TRM). Âmbito Escolar. Adolescentes. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Treinamento Resistido é uma modalidade que por definição da Associação 

Americana de Força e Condicionamento (NSCA) é um método de condicionamento físico que 

envolve o uso continuado de cargas resistivas dirigidas ao desenvolvimento da aptidão física e 

saúde dos praticantes. Podendo também desenvolver programas de treinamento, para pessoas 

de qualquer idade ou sexo (TEIXEIRA, 2011). 

Na literatura cientifica pode-se encontrar que, treinamento resistido é toda atividade 

onde se utilize uma resistência oposta à tensão gerada pela contração da musculatura 

esquelética, utilizando como prioridade o desenvolvimento das diferentes manifestações da 

força, (força máxima, força rápida-explosiva, força resistência e força dinâmica), quando se 

tem como objetivo principal o desenvolvimento da força muscular.  

Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM) o treinamento 

resistido (resistance training) é a nomenclatura mais bem aceita na comunidade cientifica 

quando se trata do tema. (TEIXEIRA, 2011).  

O treinamento resistido manual (TRM) é um método cujas primeiras publicações em 

inglês datam de 1980 quando pioneiramente foi utilizado pelas forças militares americanas 

(marinha e exercito) quando estes se encontravam em situações especiais. Trata-se de um 

método que garantiu a preparação física dos soldados e, com o passar dos anos e o 

desenvolvimento cientifico contemporâneo, os cientistas do exercício físico por meio de 

pesquisas concluíram a importância desse tipo de práticas para pessoas adeptas ao 

treinamento resistido, quando não se encontram em condições de ir aos centros especializados 

de treinamentos, (TEIXEIRA, 2011) 

Na literatura contemporânea pode-se observar que o treinamento resistido evoluiu 

muito nas últimas décadas, já que anteriormente só era executado, geralmente por atletas 

olímpicos e, a maioria das pessoas tinha receio desse tipo de treinamento. Na época se 

acreditava que este treinamento poderia lesionar a estrutura musculoesquelética e causar 

encurtamento muscular, tornando a pessoa mais lenta fisicamente. Entretanto, com o passar 

do tempo, cada vez mais atletas o adotaram como parte principal de seus programas de 

preparação para as diferentes competições (SIMÃO, 2008) 

Foi na década de 1980 que o treinamento resistido manual, como método decorrente 

do treinamento resistido, passou a integrar parte dos programas de preparação física, não só 

de atletas olímpicos, como também de indivíduos amadores que procuravam melhorar a 

estética, aptidão física e sua saúde, como consequência do conhecimento que a população da 

época ia adquirindo a esse respeito e dos benefícios que a prática deste método proporcionava 

para melhorar a qualidade de vida. Já na década de 1990, verificou-se um aumento da 

conscientização das pessoas de todas as faixas etárias, em relação a esta forma de 

treinamento, não só como parte do programa de preparação de atletas e sim como atividade 

recreativa. (SIMÃO, 2008) 

Tendo em conta que o aumento da força, volume muscular e aumento da densidade 

mineral óssea foi o que aprofundou a aceitação e procura cada vez mais crescente da 

modalidade, já que todas essas condições são extremamente importantes para manter um 

estado satisfatório de saúde e desempenho nas atividades cotidianas. Atualmente verificou-se 

que o treinamento resistido desempenha importante papel coadjuvante na manutenção da taxa 

de metabolismo de repouso (TMR), (SIMÃO, 2008). 

Pelos motivos acima supracitados e tendo vivenciando a realidade da escola pública 

brasileira, sentimos a necessidade de realizarmos um projeto que ajude a melhorar a qualidade 

da educação física, nas instituições de ensino público.  

Por tais motivos este trabalho foi realizado com o propósito de propor a utilização do 

método corporal TRM no âmbito escolar, o que viabilizaria novas práticas com baixo custo 
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financeiro. Depois de realizarmos esta pesquisa podemos afirmar que a utilização do TRM no 

interior da escola pública, pode facilitar a assiduidade dos alunos nas aulas de educação física, 

e certamente isso pode ajudar a diminuir a negação do ambiente escolar, situação cada vez 

mais crescente na população de jovens com idade escolar algo que de fato está gerando uma 

crise social no Brasil. 

Considerando-se que tanto alunos quanto comunidade em geral, se beneficiariam 

com a inclusão deste novo método no ambiente escolar, já que visa o bem-estar, e melhor 

qualidade de vida para os praticantes, já que o TRM é um tipo de exercício de fácil 

aprendizagem e execução, utilizando como principal acessório, o corpo humano. 

Além dos benefícios que esta pratica proporciona aos praticantes podemos dizer que a 

utilização do TRM no âmbito escolar pode contribuir com a descoberta de novos talentos na 

fase de iniciação esportiva, ajudando ao melhoramento físico motor do público envolvido, por 

meio do desenvolvimento das capacidades físicas, como: força, resistência, agilidade, 

flexibilidade e capacidades coordenativas que cumprem um rol fundamental em toda prática 

esportiva de competição (TEIXEIRA, 2011).  

  

2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

Treinamento Resistido Manual (TRM) é chamado de Musculação sem aparelhos que 

pode ser utilizado eficientemente no trabalho com adolescentes principalmente quando estes 

se encontram na fase de iniciação esportiva, já que as referências com respeito a este tema se 

baseiam no treinamento de força com resistência manual, treinamento de força cooperativa, 

ou treinamento de força improvisada, conforme (TEIXEIRA, 2011). 

Este método pode ser mais uma ferramenta de trabalho na ausência de equipamentos 

tradicionais utilizados nas salas de musculação, já que segundo Bryant, músculos não 

possuem cérebro, por tal motivo eles não conseguem identificar o que está sendo utilizado 

para proporcionar resistência.  

Segundo a NSCA, treinamento resistido manual é um termo que abrange uma gama 

muito ampla de modalidades e objetivos de treinamento, na falta de equipamentos tradicionais 

de musculação podemos praticar exercícios resistidos sem acessórios, com ajuda de um 

parceiro de treino que oferece de forma manual uma resistência ao movimento por meio de 

uma tensão oposta a força que está sendo empregada pelo executante; fato esse corroborado 

por TEIXEIRA (2011). 

 No âmbito escolar, podemos afirmar que esta metodologia beneficiaria a 

aplicabilidade do treinamento resistido manual, principalmente com adolescentes em idade de 

desenvolvimento motor, já que nesta fase da vida podem ocorrer malformações anatômicas 

atreladas a lesões osteo-mio-articulares, decorrentes do sedentarismo e de uma alimentação 

nem sempre adequada, o que segundo SIMÃO, (2008), pode influenciar negativamente no 

crescimento e maturação nestas faixas etárias.  

Segundo Simão (2008), o termo crescimento reporta-se ao aumento no tamanho do 

corpo ou de uma parte determinada do mesmo; já desenvolvimento motor descreve a 

progressão natural de uma vida pré-natal à adulta; e maturação refere-se ao processo de 

tornar-se maduro e plenamente funcional. Durante este período, mudanças ocorrem na 

composição corporal e o desempenho físico, já que estudos anteriores revelam que 

adolescentes não crescem a uma taxa constante, além de existir diferenças entre indivíduos no 

desenvolvimento físico a uma dada idade cronológica, tendo em conta que um grupo de 

adolescentes de 14 anos pode apresentar uma diferença de altura tão grande quanto 23 cm e 

uma diferença de peso próxima aos 18 kg. Essas diferenças correspondem a variações no 

tempo e magnitude de crescimento durante a puberdade. Em estudos realizados podemos 

detectar que o tempo de puberdade pode variar de 8 a 13 anos em garotas e de 9 a 15 anos em 
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garotos já que o sexo feminino, normalmente inicia a puberdade cerca de dois anos antes do 

sexo masculino. 

Conforme o critério de Guedes Jr (1997), a musculação sem a utilização de 

equipamentos pode ser definida como: “Execução de movimentos biomecânicos localizados 

em segmentos musculares definidos com a utilização de sobrecarga externa ou o peso do 

próprio corpo”. Definindo a força como uma tensão voluntária máxima ou submáxima, gerada 

por um músculo ou grupo muscular, podendo ser maior, igual ou menor a uma dada 

resistência. Baseando-se em pesquisas anteriores sobre o TRM, podemos encontrar diversos 

tipos de manifestação de força muscular, que podem ser utilizados para execução deste 

método, tais como: 

 Força máxima: é a maior força disponível que o sistema neuromuscular pode 

mobilizar por meio de uma contração máxima voluntária. 

 Força resistência: é a capacidade de resistência à fadiga em situações 

prolongadas de emprego da força. 

 Força dinâmica: movimento articular sendo a resistência oposta, maior ou 

menor que a tensão gerada (SIMÃO, 2008). 

 

Tendo em conta as análises anteriores, pode-se expressar que o TRM é um tipo de 

treinamento de fácil aplicabilidade e eficiência, principalmente, quando não se tem 

disponibilidade de equipamentos tradicionais de musculação, podendo ser utilizado em 

ambientes como: 

 

 Treinamento personalizado; 

 Educação física escolar; 

 Treinamento de programas de iniciação esportiva; 

 Treinamento em ambiente de competições (atletas).  

 

Esta metodologia pode ser utilizada no âmbito escolar como uma forma dinâmica e 

inclusiva do educando, tendo como base as características psicossociais e comportamentais 

dos adolescentes, tornando mais prazerosas as aulas de Educação Física e, consequentemente 

garantindo a assiduidade dos mesmos, ao ambiente educacional o que ajudaria a diminuir a 

evasão escolar. 

Por sua vez, programas de treinamento de força com adolescentes têm como 

objetivo: melhorar a aptidão física, condicionamento muscular, evitar lesões e facilitar o 

desenvolvimento físico- esportivo; (AAP, 2001, FLECK, 1999).  

Dessa forma, programas de treinamento resistido quando bem planejados e 

supervisionados são seguros, eficazes, já que aumentam a força, melhoram as habilidades 

físicas, favorece o desempenho físico-esportivo, e atuante na prevenção e na recuperação de 

lesões; (NSCA, 2005). 

Outro ponto interessante vem a ser o simples ajuste a qualquer tipo de público, já 

que, segundo Teixeira (2011), os aparelhos tradicionais de musculação geralmente são 

fabricados tendo como base um homem adulto de estatura média na sua medida e ajustes de 

sobrecargas, sendo, portanto, difícil a adequação desses equipamentos para criança e 

adolescentes. 

Na utilização do TRM esses problemas estariam resolvidos já que a resistência é 

diretamente aplicada no segmento que será exercitado após o praticante se encontre na correta 

posição inicial, e a dosagem da força oposta realizada pelo parceiro pode estar em 

concordância com a capacidade real de trabalho do executante (TEIXEIRA, 2011).  

De acordo com investigações anteriores e tendo em conta os resultados alcançados 

por diversos pesquisadores, sabe-se que exercícios que provocam contração muscular máxima 
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em toda amplitude do movimento podem gerar maiores ganhos de força em comparação com 

aqueles exercícios onde se utiliza carga constante, por esse motivo pode-se dizer que o 

treinamento resistido manual pode proporcionar os mesmos ganhos de força que são 

proporcionados pelo treinamento tradicional com pesos.  

Vale ressaltar que a quantidade de pesquisas e investigações realizadas a respeito do 

TRM até o momento, e o que se sabe a respeito da sua magnitude é muito limitada, porém o 

treinamento de força (musculação) ainda é a modalidade principal quando se trata de 

treinamento resistido. 

Considerando as características e resultados que o TRM pode proporcionar aos 

praticantes realizamos um resumo das vantagens deste método: 

 

 A execução dos exercícios pode-se realizar a qualquer hora do dia, em qualquer lugar 

e sem custo algum, já que não é imprescindível a utilização de equipamentos. 

 Fácil execução e aplicabilidade independentemente do público alvo, crianças, 

adolescentes, idosos, grávidas, atletas ou mesmo pessoas que não mantém um ritmo 

de treinos diários. 

 A musculatura pode ser trabalhada de forma máxima em toda amplitude do 

movimento, tendo em conta da acomodação da resistência. 

 O parceiro de treino cumpre um rol fundamental na realização correta do exercício, 

para evitar erros de execução, e evitar lesões. 

 Os exercícios podem ser realizados com velocidade controlada, a força-velocidade 

empregada durante a execução dos movimentos tende a diminuir quando aparece a 

fadiga, porém o parceiro pode ajustar a resistência tendo em conta o nível de 

condicionamento do executante.  

 Pelas características especificas deste método e a possibilidade de fácil ajuste pode ser 

uma boa estratégia para o trabalho com pessoas lesionadas e pessoas que apresentam 

algum tipo de patologias onde esteja comprometido o sistema locomotor 

 

Com relação ao trabalho com adolescentes, o TRM é uma excelente ferramenta que 

pode ser utilizada nas aulas de educação física escolar e nos programas de iniciação esportiva 

tendo em vista as dificuldades financeiras presentes nas escolas públicas brasileiras, e em 

muitas das áreas utilizadas para o descobrimento e captação de talentos nestas faixas etárias.  

Tendo como referência pesquisas anteriores, como a realizada por (GENTIL, 2014), 

podemos dizer que uma forma eficiente para o desenvolvimento desse tipo de trabalho vem a 

ser o Circuito, já que é sem dúvida o método de treinamento de força mais usado, sendo muito 

útil e fácil quando trabalhado com praticantes adolescentes. 

Este método consiste em realizar diversos exercícios com intervalos controlados 

entre eles, tendo vantagens como:  

 

 Economia de tempo. 

 Alto gasto calórico. 

 Alternância de exercícios que pode facilitar a aprendizagem motora do praticante. 

 Dinamismo. 

 

Deixando de lado o foco do trabalho com adolescentes e direcionando a questão ao 

treinamento de atletas (treinamento desportivo), podemos afirmar que o TRM é um método 

eficaz que pode ser utilizado na fase inicial do Macrociclo de preparação, especialmente na 

primeira etapa do mesmo, Etapa de Preparação Física Geral (EPFG), já que esta é a fase 

inicial do período de preparação do esportista, além de ser a mais longa. É nela que se 

assentam a base fundamental de preparação geral dos atletas, quando se encontram envolvidos 
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em programas de treinamentos bem organizados. Porém, este método pode ser muito prático 

não só como parte do processo de preparação dos atletas, como também pela sua praticidade, 

em ambiente de competição, já que na maioria das vezes as competições acontecem em 

lugares onde não se dispõe de academias de musculação para as equipes participantes.  

Segundo Teixeira (2011), trata-se de uma ferramenta de trabalho eficiente que pode 

proporcionar melhor ambientação do atleta na competição e desta forma, garantir a 

manutenção do estado físico competitivo dos desportistas. 

Tendo em conta as características essenciais do TRM, podemos afirmar que este 

método pode ser utilizado, principalmente em esportes individuais, especialmente em 

modalidades onde o atleta precisa superar a resistência imposta por um adversário como é o 

caso dos esportes de combate (lutas), observando que as características fundamentais do TRM 

são baseadas na ajuda de um parceiro de treino, o que torna semelhante a situação que o atleta 

vai vivenciar na competição em esportes como: Boxe, Judô, Luta Olímpica, Tae Kwon Do, 

Jiu-jítsu, entre outros, que por características próprias destas modalidades os atletas tem que 

vencer a resistência imposta pelos adversários, atendendo o princípio da especificidade, 

situação em que o TRM garante melhor desempenho, com exercícios os mais específicos 

possíveis (TEIXEIRA,2011).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Protocolo de etapas do TRM (TEIXEIRA, 2011; GENTIL, 2014). 

 

Diretrizes para o treinamento resistido manual – Iniciante. 

Quantidade de exercícios 8 a 10 para os principais grupos musculares: 1 a 2 por grupo 

muscular; 

Ordem dos exercícios Alternado por segmento multiarticulares  

Uniarticulares; 

Séries Simples (1 série); 

Repetições 8 a 10 repetições máximas; 

Velocidade de execução 2020” nas fases (concêntrica - excêntrica); 

Intervalo entre séries e 

exercícios 

Aproximadamente 1 a 2 minutos; 

Freqüência semanal 1 a 2 dias por semana; 
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Diretrizes para o treinamento resistido manual - Intermediário e avançado. 

Quantidade de exercícios 8 a 10 para os principais grupos musculares:  

2 a 4 por grupo muscular; 

Ordem dos exercícios Localizado por articulação prioritário; 

Séries Múltiplas; 2 a 4 séries 

Repetições 8 a 12 repetições máximas; 

Velocidade de execução 2040” nas fases (concêntrica - excêntrica); 

Intervalo entre séries e 

exercícios 

 1 a 2 minutos; 

Frequência semanal 1, 2 ou 3 dias por semana (treino parcelado). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas referências consultadas, conclui-se que o TRM é mais uma ferramenta 

de trabalho que pode ser utilizada nas suas abordagens pelos profissionais de Educação Física, 

com muita eficiência já que este método é capaz de proporcionar ganhos similares aqueles 

que são proporcionados pelo treinamento de força contemporâneo (musculação), sim dúvida 

nenhuma poderia ser utilizado não como substituto mais sim como fiel aliado do treinamento 

com equipamentos, principalmente no que tange a melhora da saúde, estética, composição 

corporal e melhor  desempenho físico dos praticantes, já que pelas suas características pode 

ser utilizado com muita praticidade  em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, por qualquer 

pessoa que tenha interesse em manter seu estado físico em condições favoráveis, e até  para 

aqueles que trabalham com objetivos bem definidos como  é  o caso dos atletas. 

Por esse motivo, após realizarmos esta pesquisa podemos afirmar que o TRM é uma 

ferramenta de trabalho que pode ser incluída nos programas de preparação física, nas aulas de 

educação física escolar, e nos processos de preparação de atletas, todos isso quando se 

encontrem em situações onde não disponham salas de musculação para a melhora do 

rendimento físico esportivo.  

 

FORMACIÓN MANUAL WEATHERED: APLICACIÓN EN ADOLESCENTES EN 

LA ESCUELA BAJO 

 

RESUMEN 

 

El Entrenamiento Resistido (TR) es un tipo de entrenamiento que, por definición de la 

Asociación Americana de Fuerza y Condicionamiento (NSCA), contempla el 

acondicionamiento físico a través del uso continuado de cargas resistivas, dirigidas al 

desarrollo de la aptitud física y la salud de los practicantes. Puede también ser utilizado en 

programas de entrenamiento para personas de cualquier edad o sexo. En la década del 1980 el 

término Entrenamiento Resistido Manual (TRM) fue presentado como un método derivado 

del TR, y pasó a integrar programas de preparación física de atletas olímpicos e individuos 

amateurs que buscaban mejorar la estética y el desempaño motor. Se objetivó elaborar un 

protocolo de entrenamiento de TRM para la Educación Física Escolar, apuntando al desarrollo 
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físico motor. Para este trabajo se usó la investigación bibliográfica exploratoria, descriptiva y 

analítica, con el uso de la técnica de fichaje, propia del método de análisis de contenido. Esta 

propuesta parte del hecho de que, en la educación física escolar, este método beneficiaría a los 

adolescentes en edad de desarrollo motor, ya que en esta fase de la vida pueden ocurrir malas 

formaciones anatómicas, vinculadas con las lesiones osteo-mio-articulares, principalmente 

por el sedentarismo, lo que influye negativamente en el crecimiento y madurez en esta edad. 

Se resalta que el TRM proporciona un aumento de la fuerza máxima, de la fuerza resistencia y 

de la fuerza dinámica, con resultados beneficiosos para el practicante. Otra relevancia tiene 

que ver con las características psicosociales de los adolescentes, haciendo que las clases de 

Educación Física sean más placenteras y atractivas, lo que ayuda a reducir la evasión escolar. 

El protocolo del TRM contempla las siguientes etapas: principiantes, intermedios y 

avanzados. Principiantes de 8 a 10 ejercicios para los principales grupos musculares, siendo 

de 1 a 2 por grupo muscular, alternados por segmentos multi-articulares y uni-articulares; una 

serie de 8 a 10 repeticiones máximas (RM), con velocidad de ejecución entre 2” a 3” en las 

fases concéntrica- excéntrica; 1’ a 2’ de descanso, con frecuencia semanal de 1 a 2 días. Los 

intermedios y avanzados, de 8 a 10 ejercicios para los principales grupos musculares, siendo 

de 2 a 4 ejercicios por grupo muscular, con 2 a 4 series múltiples de 8 a 12 RM, ocurriendo de 

1” a 2” en la fase concéntrica y 3” a 4” en la fase excéntrica; 1’ a 2’ de recuperación entre las 

series, con frecuencia semanal de 2 a 3 días. Se concluye, así, que el TRM es una herramienta 

de trabajo que puede ser utilizada satisfactoriamente en las clases de educación física escolar 

y en programas de iniciación deportiva, proporcionando al practicante la mejoría del 

acondicionamiento físico y la salud. 

 

Palabras claves: Entrenamiento Resistido Manual (TRM). Ámbito Escolar. Adolescentes. 
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ANEXO-A – Treinamento Resistido Manual (TRM) 

 

 

 

Fase Excêntrica     Fase Concêntrica 

 

Exercício: Desenvolvimento do Ombro 

                                                        

 

 

Fase Excêntrica     Fase Concêntrica 
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Exercício: Flexão de Braços com Resistência Externa 

   

Fase Excêntrica   Fase Concêntrica 

 

Exercício: Remada Alta 

 

Fase Excêntrica   Fase Concêntrica 
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Exercício: Supino Reto 

   

Fase Excêntrica   Fase Concêntrica 

 

Exercício: Rosca Direta 

   

Fase Excêntrica   Fase Concêntrica 
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Exercício: Leg Press 

   

Fase Excêntrica   Fase Concêntrica 

 

Exercício: Agachamento 

   

Fase Excêntrica   Fase Concêntrica 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS MANIPULADORES EM UAN HOSPITALAR NA 
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RESUMO 

 

As Boas Práticas em Serviços de Alimentação são uma importante ferramenta para atingir 

determinado padrão de qualidade e garantir a segurança dos alimentos através de condutas 

adequadas de manipulação. Para isso, é necessário que as empresas invistam em treinamentos 

para os seus funcionários, para que a implantação e a implementação das Boas Práticas 

possam atender a legislação vigente. Os manipuladores são a principal via de contaminação 

dos alimentos, o que pode levar ao surto de doenças transmitidas por alimentos. O objetivo do 

presente estudo foi analisar o perfil de manipuladores de alimentos em detrimento a prática de 

BPF para a funcionalidade de UAN. Os dados foram coletados através da aplicação de 

questionário composto por identificação socioeconômica e perguntas específicas sobre 

manipulação de alimentos e BPF. Notou-se que os manipuladores de alimentos eram todos do 

sexo feminino, e a maioria recebem até um salário mínimo. Constatou-se que o nível de 

conhecimento específico sobre Boas Práticas de Fabricação de alimentos foi considerado 

adequado, o que se deve à presença de nutricionista como responsável técnico do 

estabelecimento. Foi verificada a importância dos níveis de escolaridade sobre o 100% de 

acerto do questionário, ressaltando a importância de uma abordagem coerente com o perfil do 

estabelecimento por parte do nutricionista no ato do treinamento. Conclui-se que a 

implantação de uma rotina regular de treinamentos favorece o aumento do conhecimento dos 

manipuladores sobre as Boas Práticas de Manipulação, não se extinguindo a possibilidade de 

novos estudos sobre o tema.  
 

Palavras chave: Higiene. Manipuladores de alimentos. Conhecimento. Boas práticas de 

fabricação.    

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O alimento é o ponto de partida da cadeia alimentar começando com a produção de 

alimentos, passando pelo armazenamento, preparo e consumo (MARIN et al., 2009). 

Colombo et al. (2009) destacam que 60% das enfermidades são de origem alimentar, segundo 

dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o que pode causar graves consequências 

para a saúde do indivíduo. 

A qualidade da matéria-prima, dos equipamentos e das instalações, as condições 

higiênicas de trabalho, as técnicas de manipulação dos alimentos e a saúde dos funcionários 
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são fatores importantes para garantir a qualidade do alimento produzido e fazem parte das 

Boas Práticas de Fabricação (BFP), que são um conjunto de normas empregadas em produtos, 

processos, serviços e edificações, para garantir a qualidade e a segurança do alimento 

(COLOMBO et al., 2009). 

O treinamento de Boas Práticas de manipulação é um pré-requisito para alcançar a 

inocuidade dos alimentos, já que, frequentemente, a contaminação alimentar está associada à 

falta de conhecimento ou à negligência dos manipuladores (LANGE et al., 2008). 

Segundo Ferreira et al. (2010) e Dolinguer et al. (2010), e em conformidade com o 

Ministério da Saúde, alguns passos iniciais são necessários para a implementação de padrões 

de qualidade em pequenas e médias empresas alimentícias, tendo como fator primordial o 

treinamento dos manipuladores, o fornecimento de equipamentos de proteção individual e 

coletiva; a sanitização do ambiente, equipamentos e utensílios de trabalho, visto que o 

fornecimento de alimentos saudáveis é um requisito básico para a manutenção e promoção da 

saúde humana. Em pesquisa para avaliar o conhecimento de manipuladores de alimentos 

quanto às Boas Práticas de Fabricação, Araújo et al. (2011) constataram que, principalmente o 

treinamento de manipuladores fornece resultados satisfatórios na obtenção de conhecimento, e 

no cumprimento das Boas Práticas de Fabricação por parte destes, ressaltando a importância 

dessa orientação. 

 

2 OBJETIVO 

 

Avaliar o perfil dos manipuladores em UAN hospitalar na cidade de Estância – se, 

assim como a importância da aplicação dos treinamentos específicos nas UANs. 

  

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa é decorrente do estágio obrigatório de UAN do curso de Nutrição da 

Faculdade Estácio Fase. Onde foram desenvolvidos procedimentos interpretativos, não 

experimentais, na UAN de um hospital no estado de Sergipe. 

A presente pesquisa consiste em um estudo com delineamento qualitativo e 

quantitativo, para a coleta dos dados, realizada no mês de abril de 2015, utilizou-se um 

questionário baseado na Resolução RDC n° 216/2004 e no instrumento adaptado de Badaró 

(2007) com alterações, sendo composto por 14 questões de múltipla escolha e dividido em: 

identificação, dados socioeconômicos e conhecimentos específicos sobre manipulação de 

alimentos, conforme anexo. Antes de responder ao questionário, todos os participantes 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, conforme regulamenta a Resolução 

N° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

Optou-se pela leitura em voz alta das questões para os manipuladores, em entrevistas 

individuais, sem interferência de qualquer pessoa, inclusive quanto à interpretação das 

questões. 

Os resultados obtidos no questionário foram representados através de gráficos no 
Microsoft Excel. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram entrevistados 19 manipuladores de alimentos, que corresponde a 76% do total 

de funcionários que trabalham na UAN do hospital, sendo, destes, 100% do gênero feminino. 

Com relação à idade, 26,3% dos manipuladores de alimentos encontravam-se inseridos na 

faixa entre 20 e 29 anos, 31,6% na faixa entre 30 e 39 anos, 26,3% na faixa entre 40 e 49 anos 

e 15,8% na faixa entre 50 e 59 anos. 



75 
 

Quanto ao estado civil, 4 são solteiros (21,1%), 11 são casados (57,9%), 3 são 

separados (15,8%) e 1 outros (5,2%).  

Na Figura 1 demonstra que, em relação ao grau de escolaridade, dos entrevistados 9 

(47,4%) possuíam o ensino médio completo e 6 (31,6%).  

 

Figura 1 - Classificação quanto ao nível da escolaridade 
 

 
Outras pesquisas apontam baixo nível de escolaridade em manipuladores de 

alimentos, como no estudo de Abreu et al. (2011), no qual somente 25,0% dos entrevistados 

tinham ensino fundamental completo. Ainda, Melo e Gama (2010), evidenciaram em seu 

estudo que 35,0% dos trabalhadores entrevistados possuíam apenas o ensino fundamental 

incompleto. 

O nível de escolaridade é fundamental para um bom entendimento e aproveitamento 

dos treinamentos feito pela UAN. 

O valor atual do salário mínimo é de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), 

sendo esta a renda mensal relatada por 18 (94,7%) dos entrevistados neste estudo, e apenas 1 

(5,3%) recebe 3 salários mínimos, pois a mesma trabalha em outra UAN e também é 

autônoma, como mostra a Figura 2.  

 

Figura 2 - Classificação quanto à renda mensal 
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Segundo Melo et al. (2010), 60,2% dos entrevistados recebiam até um salário 

mínimo, já na pesquisa de Castro et al. (2011), 78,0% dos entrevistados recebiam de 1 a 2 

salários mínimos. Conforme relatado por Silva Jr (2007), baixos salários recebidos pelos 

manipuladores de alimentos favorecem a grande rotatividade de mão de obra em busca de 

melhores salários, sendo este um dos fatores que dificulta a implantação das Boas Práticas de 

Manipulação. Situação inversa na UAN em questão, pois apesar de só receberem apenas 1 

salário mínimo, a rotatividade não existe. Os manipuladores que estão a menos tempo de 

serviço entraram em substituição de funcionários que saíram por estarem na época da 

aposentadoria. 

Na Figura 3: Foi visto uma variável com relação ao tempo de trabalho, 7 (36,8%) dos 

entrevistados trabalham entre 1 a 5 anos, 6 (31,7%) entre 5 a 10 anos, 2 (10,5%) entre 10 a 15 

anos, 2 (10,5%) acima de 15 anos e 2 (10,5%) menos de 1 ano. 

 

Figura 3 - Classificação quanto ao tempo que trabalha como manipulador de alimentos. 

 
Destaca-se que o tempo de trabalho na área de manipulação de alimentos é um fator 

determinante para o conhecimento em Boas Práticas de Fabricação, uma vez que o percentual 

de participantes analisados que tiveram seu conhecimento classificado como satisfatório foi 

de 100%. No estudo de Dutra e Alves (2011), o nível de conhecimento de manipuladores de 

alimentos sobre higiene não se relacionou com os anos de educação formal relatados, mas sim 

com a existência de experiências anteriores no ramo de manipulação de alimentos e com a 

quantidade de treinamentos recebidos. 

Na Figura 4 mostra que quando questionados sobre a participação em cursos 

relacionados às Boas Práticas de Fabricação, 14 (73,7%) afirmaram já ter participado de 

algum treinamento específico, o que é compreensível uma vez que 10 (52,6%) destes, já 

trabalham há mais de 5 anos como manipuladores de alimentos.  
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Figura 4: Classificação quanto à participação em cursos relacionados a Boas Práticas de 

Fabricação 

 
 

 
Foi visto também que por terem um bom tempo como manipuladores de alimentos, os 

mesmos já participaram de vários treinamentos em Boas Práticas de Fabricação. De acordo com 

Saccol et al. (2006) que avaliaram o conhecimento de manipuladores de alimentos antes e 

após treinamentos em Boas Práticas de Fabricação, após os treinamentos, observou-se notória 

elevação no percentual de acertos em todas as questões abordadas, confirmando que esta é a 

maneira mais eficaz de promover a aquisição de conhecimentos na área. 

A presença do nutricionista no quadro de funcionários foi confirmada por todos os 

manipuladores entrevistados. Sendo esse um dos principais motivos para o resultado 

satisfatório de 100% de acerto nas perguntas específicas em Boas Práticas de Manipulação 

abordadas no questionário em Anexo. Além do Nutricionista a UAN possui em seu quadro de 

funcionários três técnicas em Nutrição e Dietética para auxiliar na fiscalização do 

funcionamento da UAN e coordenação dos funcionários. Em estudo sobre a adequação das 

Boas Práticas de Fabricação em serviços de alimentação, Akutsu et al. (2005) observaram 

interferência positiva da presença de nutricionista como responsável técnico para o 

cumprimento de todos os itens analisados, reforçando a atuação deste profissional como 

agente de saúde. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo foi possível evidenciar que os manipuladores de Unidades Produtoras 

de Alimentos são predominantemente do sexo feminino e que em geral recebem até um 

salário mínimo. 

Com base no estudo realizado conclui-se que os profissionais da Nutrição inseridos 

em UANs, juntamente com seus treinamentos, o grau de escolaridade e tempo de experiência 

são decisivos para o bom e correto funcionamento de qualquer unidade de alimentação. E que 

se acaso vim ocorrer um surto ou infecções alimentares, é por negligencia dos manipulados.  
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THE HANDLERS PROFILE ASSESSMENT IN A HOSPITAL IN THE CITY OF UAN 

ESTÂNCIA-SE 

 

ABSTRACT 

Good practices in food service are an important tool to achieve a certain standard of quality 

and ensure food safety through appropriate handling behaviors. Therefore, it is necessary for 

companies to invest in training for their employees, so that the deployment and 

implementation of good practice can meet the current legislation. The handlers are the main 

route of contamination of food, which can lead to the outbreak of foodborne illness. The aim 

of this study was to evaluate factors related to knowledge of food handlers on GMP. Data 

were collected through a questionnaire composed of socioeconomic identification and specific 

questions about food handling and GMP. It was noted that food handlers were all female, and 

most receive up to a minimum wage, damaging. It was found that the level of specific 

knowledge of Good Manufacturing Practices of food was considered appropriate, which is 

due to the presence of nutritionist as technical manager of the establishment. The importance 

of education levels over 100% of the questionnaire correctness was verified, highlighting the 

importance of a coherent approach to the profile of the establishment by the nutritionist at 

time training. It is concluded that the implementation of a regular training routine promotes 

increased knowledge of the handlers on Good Handling Practices, not extinguishing the 

possibility of further studies on the subject. 

 

Keywords: Hygiene. Food Handlers. Knowledge. Good manufacturing practices. 
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QUESTIONÁRIO 

 

Idade:_________________ Sexo:_________________  

 

1. Estado Civil? (  )Solteiro(a)   (  )Casado(a)   (  )Separado(a)   (  )Outros  

 

2. Qual é o seu nível de escolaridade?  
(  ) Não Alfabetizado  

(  ) Ensino Médio Completo  

(  ) Ensino Fundamental Incompleto  

(  ) Ensino Superior Incompleto  

(  ) Ensino Fundamental Completo 

(  ) Ensino Superior Completo  

(  ) Ensino Médio Incompleto  

 

3. Qual é sua renda mensal?  
(  ) 1 Salário Mínimo  

(  ) 3 Salários Mínimos  

(  ) 2 Salários Mínimos  

(  ) Acima de 3 Salários Mínimos 

  

4. Há quanto tempo você trabalha como manipulador de alimentos?  
(  ) Menos de 1 ano 

(  ) De 10 anos a 15 anos  

(  ) De 1 ano a 5 anos  

(  ) Acima de 15 anos  

(  ) De 5 anos a 10 anos  

 

5. O Estabelecimento possui responsável técnico (nutricionista)?  

(  ) Sim    (  ) Não  

 

6. Você já participou de algum treinamento sobre Boas Práticas de Manipulação de 

Alimentos?  
(  ) Sim (  ) Não 

  

7. Com que frequência devem ser higienizadas as instalações, os equipamentos, móveis e 

utensílios?  
(  ) Quantas vezes necessário após o término do trabalho  

(  ) Mensalmente após o término do trabalho  

(  ) Semanalmente após o término do trabalho  

(  ) Anualmente 

  

8. O que é considerado falta de higiene?  
(  ) Não lavar as mãos  

(  ) Não usar o uniforme  

(  ) Não limpar o ambiente  

(  ) Não lavar os utensílios  

(  ) Todas as alternativas anteriores  

(  ) Nenhuma das alternativas anteriores  

9. Quais são as consequências da falta de higiene?  
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(  ) Contaminação do alimento  

(  ) Transmissão de doenças  

(  ) Atração de insetos e animais  

(  ) Todas as alternativas anteriores  

(  ) Nenhuma das alternativas anteriores  

 

10.  Material de limpeza e de dedetização podem ser estocados junto com alimentos em 

um mesmo armário? 

(  ) Sim     (  ) Não 

11.  A falta de higiene pessoal pode contaminar os alimentos? 

(  ) Sim (  ) Não 

 

12.  A aliança (anel) utilizada diariamente pode contaminar os alimentos? 

(  ) Sim     (  ) Não 

13.  O mais indicado é lavar frutas, verduras e legumes com sabão ou detergente? 

(  ) Sim     (  ) Não 

 

14.  Posso provar a comida na mão ou com a colher que estou usando no preparo dos 

alimentos? 

(  ) Sim     (  ) Não 
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AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM RELAÇÃO ÀS 

REFEIÇÕES OFERECIDAS EM UM HOTEL LOCALIZADO NA ORLA DE 

ARACAJU 
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RESUMO 
 

A Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) tem o dever de disponibilizar serviços de 

qualidade e alimentação adequada, tanto para seu público alvo, quanto para seus funcionários. 

Nesse contexto, a referida pesquisa preocupou-se em conhecer o ponto de vista dos 

funcionários em relação às refeições oferecidas pela UAN de um hotel na orla de Atalaia, na 

cidade de Aracaju, cujo método utilizado foi um questionário elaborado com parâmetros 

colhidos do artigo realizado por (PULZ et al, 2011), o qual fora aplicado durante dois dias 

alternados. Constituído de avaliação geral, o questionário buscou analisar todo o conjunto de 

preparações oferecidas naquela unidade, não se restringindo apenas às preparações dos dias 

em que pesquisa foi efetuada. O objetivo deste estudo é avaliar o nível de satisfação dos 

funcionários em relação às refeições oferecidas nesta UAN, proporcionando aos gestores 

sugestões para excelência e qualidade dos serviços. Foram entrevistados 14 funcionários, os 

quais responderam quesitos para avaliar: qualidade, variedade, temperatura, quantidade, 

opções ofertadas, atendimento e grau de satisfação geral das preparações, permitindo aos 

avaliadores sugerirem propostas de melhoria. Dos entrevistados, extraiu-se o que se segue: 

11% solicitaram refeições mais frescas; 11% solicitaram maior quantidade das refeições 

oferecidas; 11% preferem melhorias na forma de tratamento com os colaboradores; 11% 

querem que a unidade oferte saladas e frutas diariamente; e 56% desejam melhorias na 

variedade dos alimentos ofertados. Dos tópicos questionados, o item que apresentou mais alto 

nível de satisfação foi o atendimento, considerado por 50% das pessoas como BOM. Os mais 

baixos graus de satisfação foram as “opções ofertadas” e “variedade”, considerados RUINS 

por 60% e 57% respectivamente. Chegou-se aos seguintes níveis de satisfação geral, 

abrangendo todos os quesitos pesquisados: bom (57%), regular (29%) e ruim (14%). O 

percentual de sugestões de alguma melhoria chegou à marca de 64,28 pontos. 

 

Palavras-chave: Alimentação. Nutrição. Satisfação dos funcionários. 
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1 INTRODUÇÃO 

As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) têm como finalidade produzir 

refeições segundo padrões higiênico-sanitários adequados, ofertar refeições nutricionalmente 

balanceadas, contribuir para manutenção ou recuperação da saúde e auxiliar ainda, no 

desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis (ABREU; SPINELLI, 2009; COLARES; 

FREITAS, 2007; OLIVEIRA, 2004; PROENÇA et al., 2005). 

Nas UANs é importante avaliar também a opinião dos clientes quanto às refeições 

oferecidas. (PROENÇA et al., 2005). Para se obter uma percepção realista e atualizada, torna-

se necessário realizar periodicamente a pesquisa de satisfação com os comensais, os 

resultados da pesquisa são importantes para que a empresa de alimentação adéque os seus 

produtos e serviços e obtenha a confiança dos clientes. A alimentação adequada em uma UAN 

é fundamental para a promoção da saúde do trabalhador e para o bom desempenho de suas 

funções. (VANIN, 2007). 

É importante reconhecer que a avaliação de qualidade nutricional da dieta é essencial 

para elaboração de políticas de intervenção que possam garantir uma melhora na alimentação. 

É necessário salientar que esta contribuição da alimentação ocorre por meio do consumo de 

alimentos com necessidades de aroma, sabor, cor e textura agradáveis visando à aceitação dos 

comensais, sendo a alimentação uma das atividades mais importantes do ser humano, tanto 

por razões biológicas quanto pelas questões sociais e culturais que envolvem o ato de comer. 

Segundo Bessa et al. (2011 apud PASTORE et al, 2009, alimentação é um dos 

fatores fundamentais para saúde e bem-estar do homem, fornecendo nutrientes necessários 

para as várias funções do organismo. Os alimentos são essenciais à vida, com objetivo de 

fornecer combustível ao organismo, necessário para o crescimento, manutenção e reprodução. 

Dentro de uma UAN deve-se satisfazer o cliente através do cardápio, aparência e 

apresentação dos alimentos, aparência física da Unidade, e atender as expectativas e desejos 

relacionados a atendimento, ambiente e características sensoriais dos alimentos (ABREU; 

SPINELLI, 2009). 

É mais difícil manter um cliente que conquistá-lo, razão por que se fazem necessárias 

pesquisas de mensuração de satisfação dos clientes quanto ao negócio, produto e serviço. Isso 

se faz habitualmente por meio de questionários e por ser de grande valor a opinião do cliente. 

A pesquisa, porém, não se propõe a dar garantias de acerto nas escolhas feitas a partir 

de seus resultados (ABREU; SPINELLI; PINTO, 2013).  

 

2 OBJETIVO 

 

O objetivo desta pesquisa é avaliar o nível de satisfação dos funcionários, suas 

preferências em relação às refeições oferecidas nesta UAN, proporcionando aos gestores 

sugestões para excelência e qualidade dos serviços oferecidos. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
Esta pesquisa foi desenvolvida através de um estágio de UAN da Faculdade Estácio 

de Sergipe com a finalidade de avaliar a qualidade do cardápio e a satisfação dos funcionários 

em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) na orla de Atalaia, na cidade de Aracaju, 

unidade essa composta por 24 funcionários que trabalham em dias alternados e fazem as 

refeições nas instalações da empresa. A participação dos funcionários nesta pesquisa foi 

voluntária, o que culminou num total de 14 (58,33%) funcionários na pesquisa. 

São servidas nesta UAN 12 refeições no almoço e 2 refeições no jantar, que são 

confeccionadas juntamente com o almoço, separadas, armazenadas e aquecidas no forno 
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micro-ondas na hora do consumo. Esta pesquisa ocorreu entre os dias 01 e 03 de abril de 

2015, onde os participantes responderam um questionário elaborado pelas pesquisadoras, 

baseado no estudo de Pulz et al. (2011) adaptado, conforme anexo I. Avaliando a refeição 

oferecida pela UAN, cada participante respondeu a pesquisa logo após consumir a refeição, 

emitindo parecer quanto à qualidade, variedade, temperatura, quantidade, opções ofertadas, 

atendimento e grau de satisfação geral. Buscou-se conduzir a pesquisa de uma maneira geral, 

abrangendo todo o conjunto de preparações oferecidas naquela unidade, não se restringindo 

apenas às preparações do dia. Para cada quesito avaliado havia as opções Ruim, Regular e 

Bom. O grau de Satisfação geral dos serviços desta UAN totalizou em 57%. 

O almoço é composto de um tipo de carne (bovina, frango, fígado ou peixe). O 

comensal não pode servir-se livremente, portanto, os pratos são porcionados pela cozinheira 

da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN). Além da proteína são oferecidas as 

guarnições: arroz, feijão, saladas e legumes cozidos, porém, os legumes cozidos e saladas não 

são oferecidos com frequência pela unidade. O suco e a sobremesa somente são ofertados aos 

colaboradores quando há sobras do café da manhã dos hóspedes do hotel. Foi aplicado apenas 

um tipo de questionário de autopreenchimento, entregue pelas pesquisadoras no início da 

refeição, explicando os objetivos e as perguntas dos questionários. Os participantes 

entregaram a pesquisa no final da refeição, antes de sair do refeitório, e em caso de dúvidas, 

as estudantes ficaram à disposição para esclarecimentos. 

O horário de aplicação dos questionários foi na ocasião do almoço, entre 13 e 14 

horas. Os dados foram digitados em uma planilha do Microsoft Excel 2010. Posteriormente, 

foram elaborados gráficos e tabelas com os resultados. Foi entregue à responsável pela UAN 

um relatório com os resultados da avaliação e um relatório contendo somente as sugestões 

dadas pelos entrevistados. Os participantes do estudo assinaram um termo livre e esclarecido 

cientes quanto à metodologia, objetivos, critérios da pesquisa e demais esclarecimentos 

relacionados ao estudo. Os participantes não foram identificados no questionário e os dados 

foram analisados em conjunto, a fim de preservar a identidade do entrevistado.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Chegou-se aos seguintes números após a avaliação, levando-se em consideração o 

grau de satisfação geral: Ruim (14%), Regular (29%) e Bom (57%), o que se observa que 

índice geral de satisfação dos funcionários foi avaliado de forma positiva, haja vista que mais 

da metade dos entrevistados no almoço avaliaram como bom. Em um estudo realizado por 

(MELLER et al., 2009) atingiu resultados semelhantes (59,8%), a média de satisfação foi 

caracterizada como satisfatória, uma vez que a média atingiu mais da metade dos 

entrevistados. 

Os índices que tiveram maior rejeição, recebendo conceito ruim, foram os referentes 

às opções ofertadas (60%) e variedade (57%). Através desse mesmo estudo realizado por 

(MELLER et al., 2009), em uma Unidade de Alimentação e Nutrição, cuja verificação se 

concentra na satisfação do cliente, abrangendo quase a totalidade dos itens, salientou-se o 

item variedade das preparações e opções oferecidas, recebendo os mesmos 46,2% e 38,6%, 

respectivamente, de respostas de insatisfação, percentual menor em comparação com o aqui 

encontrado. 

É mais difícil manter um cliente que conquistá-lo, razão por que se fazem necessárias 

pesquisas de mensuração de satisfação dos clientes quanto ao negócio, produto e serviço. Isso 

se faz habitualmente por meio de questionários e por ser de grande valor a opinião do cliente 

(ABREU; SPINELLI; PINTO, 2013). 

Foi demonstrado através dos gráficos 1 e 2 a insatisfação dos funcionários nos itens 

variedade e opções ofertadas. 
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Gráfico 1 - Satisfação com relação às variáveis qualidade, variedade e temperatura das 

refeições 

 
 

Dos atributos abordados no questionário o que apresentou mais alto nível de 

satisfação foi o atendimento com 50%, onde metade dos entrevistados avaliaram como bom 

(nível maior da pesquisa). O item quantidade teve uma aceitação regular (42%) e o item de 

maior insatisfação dos funcionários foi opções ofertadas (60%) mencionado anteriormente. 

Segundo Abreu; Spinelli; Pinto (2013, p. 224) o Índice de Satisfação do Cliente obtido como 

regular significa que o cliente sente que há problemas, mesmo que não sejam particularmente 

tangíveis.  

 

Gráfico 2 - Satisfação com relação às variáveis quantidade, opções e atendimento. 

 

 
 

No campo de sugestões identificadas no gráfico 3, podemos analisar que 64,28% dos 

entrevistados fizeram sugestões através dessa pesquisa aos gestores do hotel, nas solicitações 

realizadas 56% delas reivindicavam melhoramentos na variedade dos alimentos ofertados, 

11% solicitavam maior quantidade das refeições oferecidas, 11% melhorias na forma de 

tratamento para com os funcionários, 11% apresentaram reclamações pela falta de saladas, 

frutas e sucos diariamente. Segundo (BRASIL, 2005; PHILIPPI, 2008), em relação à 

composição do cardápio, é essencial a presença diária de frutas e verduras, pois são alimentos 
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fontes de vitaminas, minerais e fibras, e quando consumidos diariamente podem contribuir 

para diminuir o risco de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). 

Dos funcionários que trabalham à noite, 11% sugeriram que o jantar fosse oferecido 

em temperaturas mais elevadas, pois são sobras do almoço. A direção do hotel alegou ter 

forno micro-ondas para aquecer os alimentos. Estudos realizados por Pulz et al. (2011) em 

uma Unidade de Alimentação e Nutrição em Santa Catarina, obtiveram resultados parecidos 

(8,3%) referente à comida fria.  

 

Gráfico 3 - Sugestões dos funcionários a unidade de Alimentação e Nutrição (UAN). 

 

 
 

Pelo gráfico abaixo se verifica o resultado de índice geral dos funcionários em 

relação ao almoço oferecido na unidade, considerado uma avaliação de forma positiva, sendo 

que mais da metade dos entrevistados avaliaram como bom, maior referência da pesquisa. Em 

um estudo realizado por Pulz et al. (2011), foi encontrado resultado inferior a este (45,8%), de 

satisfação geral em relação ao almoço oferecido em uma Unidade de Alimentação e Nutrição 

em Santa Catarina. 

 

Gráfico 4 - Índice de satisfação geral dos funcionários. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O índice geral de satisfação foi caracterizado como Bom (57%), tendo em vista a 

opinião da maioria dos entrevistados, mostrando-se satisfatório, porém, há alguns itens a 

serem analisados, como a variedade (57%) e opções ofertadas (60%), que tiveram uma 

rejeição de mais de 50%. 

Por sugestão dos funcionários entrevistados do hotel, foi entregue ao responsável 

pela referida UAN um relatório contendo sugestões oferecidas pelos próprios funcionários, 

para que, com base nessa avaliação e nas sugestões, a unidade possa adequar, dentro das 

possibilidades e realidade da UAN, os itens sugeridos, a fim de aumentar o nível de satisfação 

dos comensais em relação às refeições. 

Faz-se necessário que esse estudo seja realizado de 1 a 2 vezes por ano, de forma a 

avaliar o nível de satisfação dos funcionários e adequação e melhoria dos serviços prestados. 

Destaca-se também o item atendimento, que foi analisado de forma positiva, pois 

para se ter uma boa alimentação não basta a mesma ser variada e de qualidade, se não houver 

um atendimento adequado, imprescindível à satisfação geral dos comensais.  

 

 

EVALUATION OF SATISFACTION OF EMPLOYEES IN RELATION TO MEALS 

OFFERED IN A HOTEL LOCATED IN THE ARACAJU ORLA 

 

 

ABSTRACT 

 

The Food and Nutrition (HFS) has a duty to provide quality services and adequate food, both 

for its target audience, and their workers. In this context, this research was concerned to know 

the point of view of employees in relation to meals offered by UAN from a hotel in Atalaia 

waterfront in the city of Aracaju, the method used was a questionnaire prepared with 

harvested parameters performed article by (PULZ et al., 2011), which was applied for two 

other day. Consisting of general assessment, the questionnaire sought to analyze all the 

preparations set offered on that drive, not restricted to preparations for the days when research 

was conducted. The objective of this study is to evaluate the level of employee satisfaction in 

relation to meals offered in this UAN, providing managers suggestions for excellence and 

quality of services. They interviewed 14 employees, who answered questions to assess: 

quality, variety, temperature, amount, offered options, service and overall satisfaction of the 

preparations, allowing evaluators suggest improvement proposals. Of the respondents, 

extracted the following: 11% requested more fresh meals; 11% requested greater quantity of 

meals offered; 11% prefer to improvements in the way of treatment with employees; 11% 

want to drive oferte salads and fruit daily; and 56% want improvements in the variety of foods 

offered. The topics questioned, the item that showed the highest level of satisfaction was the 

service, considered by 50% of people as GOOD. The lowest levels of satisfaction were 

"offered options" and "variety", considered BAD by 60% and 57% respectively. We came to 

the following levels of overall satisfaction, covering all surveyed items: good (57%), regular 

(29%) and poor (14%). The percentage of suggested some improvement reached the mark of 

64.28 points. 

 

Keywords: Food. Nutrition. Employee satisfaction. 
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ANEXO A - Pesquisa de Satisfação 

 

Dê sua opinião acerca das refeições confeccionadas pela Unidade de Alimentação e Nutrição 

(UAN), quanto aos quesitos abaixo descritos: 

QUESITO RUIM REGULAR BOM 

Qualidade    

Variedade    

Temperatura    

Quantidade    

Opções ofertadas    

Atendimento    

Grau de Satisfação Geral    

 

Sugestão de melhoria _________________________________________________________. 
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IMPLANTAÇÃO DE FICHA TECNICA DE PREPARO EM UMA UNIDADE DE 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO SITUADA NA ZONA SUL DE ARACAJU – SE 
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RESUMO 

 

A implantação de Ficha Técnica de Preparo na UAN é necessária para estabelecer 

padronização e a qualidade dos processos na produção de refeições, tendo a forma de preparo 

e quantidade de ingredientes padronizados. O presente estudo foi desenvolvido em uma 

unidade de alimentação e nutrição que atende funcionários de construção civil. Seguindo as 

normas do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), a unidade serve 2.200 

refeições/dia. As Fichas Técnicas de Preparação foram organizadas em uma ficha contendo a 

foto da preparação, quantidade per capita e kcal que irão auxiliar em esclarecimentos de 

dúvidas que possam surgir, proporcionando uma padronização das refeições servidas pela 

UAN. Quanto ao procedimento metodológico, as fichas técnicas foram elaboradas seguindo 

as preparações que são geralmente contidas no cardápio e apresentam uma boa aceitação 

pelos comensais. O cardápio é composto por carnes, frangos, feijão, arroz e lasanha. A 

implantação dessa padronização das preparações é indispensável, pois possibilita minimizar 

as variações de ingredientes e forma de preparo, promovendo o controle da quantidade de 

alimentos utilizados e a sua composição nutricional contribuindo para a qualidade das 

preparações e a satisfação dos clientes. Para promover o entendimento sobre a utilização da 

FTP, foi realizado um treinamento com os cozinheiros da unidade de alimentação mostrando 

a importância da utilização sob o ponto de vista dos colaboradores e principalmente as 

dificuldades em se utilizar essa ferramenta. Neste contexto, este artigo chama atenção para a 

necessidade relevante de inserir em uma unidade de alimentação e nutrição as Fichas Técnicas 

por serem um instrumento de controle dos processos, padronização e de promoção de uma 

alimentação saudável. Assim, a implementação dessa ferramenta é de fundamental 

importância, pois todos os benefícios de sua utilização poderão ser contemplados pela UAN, 

promovendo também um controle de estoque, qualidade e padronização do cardápio servido. 

 

Palavras-chave: Preparação. Padronização. Cardápio. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o mercado da alimentação é dividido em alimentação comercial e 

alimentação coletiva. Os estabelecimentos que trabalham com a produção e distribuição de 

alimentação para coletividades recebem o nome de Unidades de Alimentação e Nutrição 

(UAN) (ABREU; SPINELLI; PINTO, 2011). 

                                                           
16
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Os cardápios da cozinha dietética baseiam-se em receitas preestabelecidas com as 

quantidades exatas dos vários ingredientes, se possível também com a temperatura e o tempo 

de cocção determinados para cada tipo de alimento. As receitas preestabelecidas devem dar 

resultados constantes e uniformes, e, para tanto, exigem planejamento. Para maior facilidade, 

deve haver rotinas escritas detalhando a sequência das tarefas técnicas de como operar esta ou 

aquela peça de equipamento. Desta forma, haverá um relativo controle e maior eficiência. 

(ORNELAS, 2007). 

Para que a atenção dietética se dê de forma completa, é necessário que haja 

planejamento e controle das etapas executadas pela unidade, a fim de se estabelecer meios 

para a padronização e a qualidade dos processos na produção de refeições. Dessa forma a 

padronização visa diferenciar produtos e contribuir para a sua qualidade (AKUTSU et al., 

2005). 

De acordo com AKUTSU et al. (2005), a UAN deve buscar melhoria contínua nos 

serviços prestados, e para isso deve-se utilizar de alguns meios: “do planejamento 

competente, de um conhecimento aprofundado dos processos executados e da disseminação 

do conceito de alimentação saudável.”  

A atenção nutricional em uma UAN deve ser completa, e para isso é necessário que 

haja o planejamento e controle das etapas executadas, a fim de estabelecerem elementos para 

a padronização e a qualidade dos processos na produção de refeições (AKUTSU et al., 2005) 

A padronização do processo de produção de refeições beneficia o trabalho da 

nutricionista, facilitando o treinamento dos funcionários, o planejamento do trabalho diário, e 

para o funcionário a padronização facilita a execução das tarefas e propicia mais segurança no 

trabalho. A descrição das etapas pode assegurar que as ações sejam executadas em tempo 

apropriado e a verificação da eficácia do sistema (AKUTSU et al., 2005). 

A FTP é um documento que garante a reprodutibilidade das preparações porque a 

mesma tem como funções básicas: registrar e padronizar as quantidades de matéria-prima 

utilizadas nas preparações; padronizar a montagem e apresentação dos pratos; registrar os 

processos da produção; manter um histórico das preparações realizadas; facilitar as projeções 

de compras e especificações de mercadorias; controlar os volumes de matéria-prima 

requisitados (LINS; MACIEL, 2007). 

A Ficha Técnica de Preparações é uma ferramenta que permite essa padronização na 

produção de refeições em uma UAN, uma vez que são “fórmulas escritas para produzir um 

item alimentar em quantidades e qualidade especificadas para uso em determinado 

estabelecimento” (ABREU; SPINELLI; PINTO, 2013). 

Para Philippi (2003) a redação de receita culinária consiste em uma fórmula para 

obtenção de uma preparação culinária, e deve apresentar ingredientes, quantidades, modo de 

preparo, rendimento e valor calórico. Portanto, escrever uma receita exige um método que 

permita ao leitor compreender e executar a fórmula, assim como a repetição com resultados 

semelhantes em todas as vezes que a receita for preparada. 

 

2 OBJETIVO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo elaborar fichas técnicas das preparações do 

almoço, realizada na cozinha de uma Unidade de Alimentação e Nutrição onde fornece 

alimentação para construção civil na cidade de Aracaju, Sergipe. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), 

localizada em Aracaju – SE no período de 12 de janeiro de 2015 a 5 de fevereiro de 2015, 
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onde atende os funcionários de construção civil que exercem atividades “administrativas e 

operárias” seguindo as normas do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). A 

unidade serve 2.200 refeições/dia. 

Foram elaboradas as fichas técnicas de algumas preparações que estavam presentes 

no cardápio. Elaborou-se uma Ficha Técnica de Preparo no programa Microsoft Office Word 

2010, que facilita sua utilização e minimiza o tempo desprendido para o preenchimento da 

mesma. Ela é composta por carnes, frangos, feijão, arroz e massas. Fotos das preparações, 

quantidade per capita e kcal. As fichas técnicas foram confeccionadas tendo como base o per 

capita da unidade, para a determinação da composição nutricional foi utilizada a Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos – TACO versão 2. 

O cardápio escolhido para implantação das fichas técnicas de preparo foram 

refeições que apresentam uma boa aceitação pelos comensais. Após a escolha do cardápio, o 

modo de preparo dos mesmos foi padronizado com a ajuda do cozinheiro chefe da UAN, 

utilizando a quantidade dos ingredientes suficiente para alimentação dos funcionários. 

A utilização dessa planilha poderá ajudar os colaboradores e o nutricionista a utilizar 

a Ficha Técnica de Preparo, de forma rápida, completa e padronizados. Assim todos os 

benefícios de sua utilização poderão ser contemplados pela UAN. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas últimas décadas, ocorreu uma mudança no padrão alimentar do brasileiro, uma 

vez que houve a redução do consumo de cereais e derivados, redução do consumo de feijão, 

raízes e tubérculos, aumento contínuo no consumo de ovos, leite e derivados, aumento no 

consumo de carnes, principalmente de aves (frango) (PHILIPPI, 2003). 

Através da padronização das preparações é possível minimizar as variações de 

ingredientes e forma de preparo, promover o controle da quantidade de alimentos utilizados, a 

composição nutricional e o valor financeiro das preparações, otimizando assim o trabalho do 

nutricionista e demais colaboradores da UAN, além de contribuir para a qualidade das 

preparações e, contudo, a satisfação dos clientes. A ficha técnica de preparo é um instrumento 

que permite essa padronização, uma vez que além de proporcionar o controle operacional, 

permite ainda à qualidade e o planejamento da produção. 

Das 10 (dez) fichas de pratos quentes: 03 (três) fichas são de acompanhamentos, 03 

(três) de carnes e 03 (três) de frango, como também foi elaborada 01 (uma) ficha técnica de 

lasanha que é servido como complemento em alguns dias, dependendo da composição do 

cardápio. 

Os acompanhamentos servidos na unidade foram: arroz a grega, feijão de caldo e 

feijão tropeiro. As carnes servidas foram: carne cozida, lombo e fígado ao molho. Os frangos 

foram: frango cozido, frango à parmegiana e frango à milanesa, e a lasanha como 

complemento, conforme demonstrado na tabela 1. 
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Tabela 1 -  Preparações e seu respectivo valor per capita. 
 

PREPARAÇÃO 
PER 

CAPITA 

ARROZ À GREGA 70g 

CARNE COZIDA 170g 

FEIJÃO EM CALDO 60g 

FEIJÃO TROPEIRO 60g 

FÍGADO AO MOLHO 170g 

FRANGO COZIDO 170g 

FRANGO À MILANESA 170g 

FRANGO À 

PARMEGIANA 

170g 

LASANHA 800g 

LOMBO AO MOLHO 170g 

 

A unidade de alimentação e nutrição institucional onde este trabalho foi 

desenvolvido segue as orientações do PAT. O Programa de Alimentação do Trabalhador, 

através da Portaria Interministerial nº 66, de 25 de agosto de 2006, estabelece os parâmetros 

nutricionais para a alimentação do trabalhador. Essa portaria estabelece que as refeições 

principais (almoço, jantar e ceia) deverão conter de 600 a 800 calorias, admitindo-se um 

acréscimo de 20% (400 calorias) em relação ao VET de 2000 calorias/dia e deverá 

corresponder à faixa de 30-40% do VET diário. As refeições principais deverão seguir a 

seguinte distribuição de macronutrientes: Carboidratos 60%, Proteínas 15%, Gorduras Totais: 

25% (BRASIL, 2006). 

Foi realizado um treinamento a fim de promover o entendimento sobre a utilização 

da FTP, os itens presentes na mesma, à importância dessa utilização sob o ponto de vista dos 

colaboradores e principalmente as dificuldades em se utilizar essa ferramenta. Salientando 

também, a importância da utilização da mesma, na padronização dos pratos, controle de 

qualidade, facilidade nos processos de preparação e controle de estoque, auxiliando os 

colaboradores a desenvolver o produto sempre da mesma forma, independente do horário de 

trabalho ou pessoa executante da tarefa, principalmente no que se refere ao modo de preparo 

de cada receita, para que assim a padronização aconteça de forma efetiva, já que cada 

cozinheiro tem o seu modo de preparar a receita e também para garantir sempre a mesma 

qualidade. 

Segundo Botelho (2006), as unidades de produção de refeições tendem a repetir as 

receitas caseiras e regionais no ambiente fora do lar como estratégia de aproximação de 

clientes, uma vez que a comida lembra situações, ambiente familiar, conforto  

Assim, falando de per capitas, verifica-se que a UAN existe um consumo maior do que 

conhecemos nas literaturas. (Gráfico 1) 
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Gráfico 1- Per Capita UAN e Literatura 

 

 
 

A implantação da FTP na UAN também tem como importância diminuir perdas, 

auxiliar no pedido de compra, promover o planejamento e controle dos cardápios, entre outros 

benefícios, assim a utilização da FTP visa agrupar as informações relevantes ao 

funcionamento adequado tendo como consequência a organização e a qualidade permanente, 

facilitando a execução do trabalho e a eliminação de falhas ocasionadas pela particularidade 

na execução do trabalho de cada colaborador. 

Todos os pratos oferecidos no cardápio fazem parte da cultura alimentar da região, 

destacou-se a presença da carne de frango, pois ela tem um custo mais baixo em relação às 

demais por ser fornecida pelo frigorífico onde a unidade está instalada. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com a finalização deste estágio, observamos a importância da implantação de fichas 

técnicas de preparo na UAN que têm atividades distribuídas em turnos diferentes. A aplicação 

desta ferramenta trará benefícios a todas as partes incluídas; ao profissional responsável pelo 

estoque, planejamento de estoque, controle de produção, minimização dos desperdícios e 

controle da qualidade dos alimentos servidos. Aos cozinheiros chefe, esclarecimento de 

dúvidas, segurança nas atividades executadas e eliminação de possíveis erros. Aos comensais 

segurança nas refeições servidas, permanência de qualidade e de sabor das preparações, 

conquistando a confiabilidade pelo padrão de qualidade oferecido. 

 

IMPLEMENTATION OF TECHNICAL PREPARATION SHEET ON A POWER 

UNIT AND NUTRITION LOCATED IN THE AREA SOUTH OF ARACAJU - SE. 
 

ABSTRACT 

 

The implementation of Manufacturing Technical Card in UAN is needed to establish 

standardization and the quality of processes in the production of meals, taking the form of 
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preparation and amount of standardized ingredients. This study was carried out in a unit of 

food and nutrition that caters to construction workers. Following the Worker Food Program 

standards (PAT), the unit serves 2,200 meals / day. The Sheets Preparation techniques were 

organized in a form containing the picture of preparation, amount and per capita kcal that will 

assist in clarification of questions that arise, providing a standardization of meals served by 

UAN. Regarding the methodological procedure, fact sheets have been prepared following the 

preparations that are usually contained in the menu and have a good acceptance by diners. 

The menu consists of beef, chicken, beans, rice and lasagna. The implementation of this 

standardization of preparations is essential because it enables minimize variations of 

ingredients and method of preparation, furthering control the amount of food used and their 

nutritional composition contributing to the quality of preparations and customer satisfaction. 

To promote understanding on the use of FTP, training with the cooks from the power unit 

showing the importance of using from the point of view of employees and especially the 

difficulties in using this tool was held. In this context, this article calls attention to the 

important need to enter into a unit of food and nutrition the data sheets for being an 

instrument of control processes, standardization and promotion of healthy eating. Thus, the 

implementation of this tool is of paramount importance because all the benefits of their use 

may be covered by UAN also promoting a stock control, quality and standardization of served 

menu. 

 

Keywords: Preparation. Standardization. Menu. 
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RESUMO 
 

O setor da alimentação é uma das áreas mais promissoras da atualidade, já que é responsável 

pelo atendimento às necessidades básicas do indivíduo. Sendo a pesquisa um método para que 

se possa avaliar a qualidade e o desempenho da unidade de alimentação e nutrição, o objetivo 

do presente estudo foi avaliar o grau de satisfação dos comensais em relação às preparações 

servidas na unidade. O trabalho realizado corresponde a uma pesquisa de campo realizada em 

26 de janeiro de 2015, no Restaurante de uma Empresa de Serviços de Alimentação e 

Nutrição, situada em Aracaju/SE. Esta pesquisa ocorreu com os comensais que fazem sua 

refeição na unidade, onde foram entrevistados, 40 comensais do sexo masculino e 40 do sexo 

feminino, totalizando “80 comensais. O método utilizado foi a aplicação de um questionário, 

composto por 6 questões objetivas, no período das 11 às 14:00 horas na unidade, de forma 

voluntária. O cardápio avaliado foi o almoço servido no mesmo dia que foi realizado o 

questionário. As preparações avaliadas foram: as proteínas (dois tipos): carne de boi cozida e 

frango grelhado, feijão fradinho cozido, arroz branco cozido, macarrão simples temperado 

com óleo, cebola e alho. Após a avaliar os resultados foi possível constatar que apesar das 

respostas corresponderem em sua maioria aos itens: satisfeito e muito satisfeito. Orienta-se a 

UAN uma melhoria em relação a alguns itens avaliados como insatisfeito por seus comensais, 

assim como, está sempre atenta aos questionamentos e dúvidas dos mesmos.  Os responsáveis 

devem sempre lembrar que uma pesquisa de satisfação serve para a unidade conhecer como 

anda suas preparações aos olhos e paladar de quem as consome rotineiramente.  

 

Palavras-chave: Alimentação. Pesquisa. Satisfação e comensais.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O setor da alimentação é uma das áreas em crescente expansão e promissoras da 

atualidade, já que são responsáveis pelo atendimento às necessidades básicas do indivíduo, 

sendo a alimentação uma das atividades mais importantes da vida do ser humano, tanto por 
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razões biológicas e fisiológicas, quanto pelas questões sociais, culturais e por muitas vezes 

religiosas, o que envolve não só o tipo de alimentação como também o ato de comer. Sendo 

assim, o ato de se alimentar engloba aspectos desde a produção dos alimentos até a sua 

transformação em refeições e a disponibilização dessa alimentação aos comensais. Fazendo-se 

necessário, portanto, dentro da UAN satisfazer o cliente tanto por aspectos tangíveis 

(cardápio, apresentação, aspectos físicos) como intangíveis (expectativas, percepções, 

ambiente) por meio de um sistema de trabalho bem estruturado, voltado para a valorização do 

capital humano próprio (PULZ; NUNES et al., 2012).  

Não podendo esquecer que para o bom fornecimento de uma refeição, a mesma tem 

que ser equilibrada nutricionalmente, apresentar bom nível de sanidade e que seja adequada a 

todos os comensais que se fazem presentes na unidade. Esta adequação deve abranger a 

manutenção ou até mesmo, recuperação da saúde do consumidor, auxiliando no 

desenvolvimento de bons hábitos e educação alimentar (PULZ; NUNES et al., 2011). Tendo 

em vista que os restaurantes fazem parte da vida cotidiana de vários consumidores, se faz 

necessário estar cada dia mais atento e apto para atender à crescente demanda, motivada pela 

conveniência e falta de tempo de muitos (LELIS; TEXEIRA et al., 2012). 

Para Pastore et al. (2009), alimentação é um dos fatores fundamentais e um dos mais 

importantes para a saúde e bem-estar do homem, já que a mesma é essencial para o 

fornecimento dos nutrientes que garantem as várias funções do organismo. É necessário 

salientar que esta contribuição ocorre por meio do consumo dos alimentos, levando sempre 

em consideração que o indivíduo sente necessidade de sabor, textura, aroma e cor agradáveis, 

por isso, é necessário trabalhar para a melhoria da qualidade sempre que possível. 

Porém, ao avaliar a satisfação, também se questiona a insatisfação. A literatura sobre 

satisfação destaca a influência e a importância da insatisfação, que é abordada frequentemente 

como acontecimentos específicos provocados pela desconsideração do pensamento do 

comensal, ou seja, pela desigualdade presente entre as expectativas e a finalidade do 

consumo. Os propósitos acabam por gerar um aspecto de insinuação, tendo como início á 

comparação de julgamentos (BRANCO; RIBEIRO et al., 2009). 

Os comensais insatisfeitos atuam de forma negativa na divulgação da unidade, pois 

ao invés de promover acabam por degradar. Nesse sentido, faz-se necessário utilizar um 

instrumento de pesquisa de satisfação de clientes que seja uma concreta ferramenta de gestão, 

capaz de contribuir de forma significativa para a organização (POHREN, 2014). 

Entende-se que, para obter uma percepção realista e atualizada, a pesquisa de 

satisfação deva se realizar periodicamente. Os resultados devem sempre ser levados em 

consideração, já que os mesmos são importantes para que as empresas possam melhorar ou 

adaptar seus produtos e serviços que não estejam agradando os seus comensais, para que se 

tenha sempre a confiança dos mesmos (DUARTE; BITELLO et al., 2014). 

 

2 OBJETIVOS  

 
Avaliar a satisfação dos comensais referente ao almoço servido em uma unidade de 

alimentação e nutrição (UAN) em um restaurante localizado na cidade de Aracaju/se. 

 

3 MATERIAL E METÓDOS 

 

Para medir a qualidade e o desempenho da UAN foi utilizado um questionário para 

pesquisa de satisfação do cliente, o qual captou a opinião do comensal em relação à mesma. O 

trabalho realizado corresponde a uma pesquisa de campo que foi realizada no dia 26 de 

janeiro de, no Restaurante de uma Empresa de Serviços de Alimentação e Nutrição, situada 

em Aracaju/SE. Para realização deste estudo, aplicou-se um questionário com base em 
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Teixeira et al. (2007), utilizado para alcançar o mesmo objetivo. Sendo que as perguntas 

existentes foram embasadas nas necessidades da unidade. Sendo utilizados: 80 questionários, 

distribuídos para a clientela; dividido 40 para cada sexo: feminino e masculino. O método 

utilizado foi a aplicação desse questionário, que foi, composto por 6 questões objetivas. No 

período de 11 às 14:00 horas na unidade, de forma voluntária e com assinatura do termo de 

compromisso (assinatura do proprietário). O cardápio avaliado foi o almoço servido no 

mesmo dia que foi realizado o questionário. As preparações avaliadas foram: as proteínas 

(dois tipos) carne de boi cozida e frango grelhado, feijão fradinho cozido, arroz branco 

cozido, macarrão simples temperado com óleo, cebola e alho. 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

De acordo com a pesquisa realizada, os resultados encontrados a partir da aplicação 

do questionário, foram descritos abaixo. Conforme mostram os gráficos 1, 2, 3 e 4. 

 

Gráfico 1 - Satisfação geral dos comensais divididos por sexo, em relação as preparações 

servidas no almoço. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O gráfico 1, mostra de forma generalizada o grau de satisfação dos comensais, sem 

separação dos alimentos. Nota-se que a maioria das respostas dos mesmos encontra-se na 

opção muito satisfeito demonstrando que no geral os clientes estão satisfeitos com as 

preparações servidas na unidade, destaca-se ainda, que entre o sexo masculino houve uma 

maior aceitação para com o mesmo item, obtendo (62,5%), ou seja, 25 dos comensais, 

deixando a opção satisfeito com (30%), 12 comensais e insatisfeito com (7,5%) 3 comensais. 

Já com o sexo feminino as opções satisfeito e muito satisfeito obtiveram resultados parecidos 

(40%) 16 e (45%) 18 comensais respectivamente, restando para opção INSATISFEITO o 

resultado de (15%), 6 comensais. 

Segundo Bessa e Araújo, et al 2011, os resultados encontrados para o cardápio em 

relação à variedade foram: 15 (21,7%) dos funcionários mostraram-se muito satisfeitos, 46 

(66,6%) satisfeitos e 8 (11,7%) insatisfeitos. Já para Ramos, et al 2013 a satisfação foi 

referente à apresentação e aparência das preparações, correspondendo a 92,1% de satisfação 

dos homens e 84,2% das mulheres. Assim sendo, os cardápios devem ser elaborados de 

acordo com as preparações que fazem parte dos cardápios básicos, levando sempre em 

consideração a sazonalidade dos alimentos e o grau de aceitação dos comensais para com os 

mesmos (TEIXEIRA et al., 2007).  
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Gráfico 2 - Mostra o grau de satisfação do sexo masculino de acordo com preparações 

servidas e divididas por itens definidos no questionário. 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

 

Gráfico 3 - Mostra o grau de satisfação do sexo feminino de acordo com preparações servidas 

e divididas por itens definidos no questionário. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Nos gráficos 2 e 3 foi possível observar as diferença entre ambos os sexos, em 

relação as preparações servidas e divididas separadamente. Nota-se que para o sexo masculino 

houve uma maior satisfação para as proteínas, fazendo com que 20 (50%) dos comensais 

optassem por essa escolha, deixando a opção muito satisfeito com 13 (32,5%) e insatisfeito 

com apenas 7 (17,5%). Em seguida os resultados encontrados para feijão foi de 16 (40%), 

para opção satisfação, seguido por 18 (45%) muito satisfeito e apenas 6 (15%) insatisfeito. O 

arroz obteve 18 (45%) para opção satisfeito,  deixando muito satisfeito e insatisfeito com 

resultado igual 11 (27,5%), para cada opção. Em relação ao item macarrão o resultado obtido 

foi de 12 (30%) para satisfeito, 13 (32,5%) para muito satisfeito, e de 15 (37,5%) para 
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insatisfeito, como é possível observar, ambos os itens desta opção obtiveram uma pequena 

diferença em relação ao outro. Já para o sexo feminino foi encontrado os seguintes resultados 

para os mesmos itens. Começando pela opção que obteve um maior resultado positivo para a 

opção satisfeito, que foi o arroz com 24 (60%), já para as opções de muito satisfeito e 

insatisfeito foram encontrados os mesmos resultados 8 (20%) para cada. Em seguida temos o 

resultado do feijão com 23 (57,5%) para a opção satisfeito e 10 (25%) e 7 (17,5%) para as 

opções de muito satisfeito e insatisfeito respectivamente. Para o macarrão foram encontrados 

os seguintes resultados: a opção satisfeita obteve 22 (55%), enquanto muito satisfeito ficou 

com 10 (25%) e insatisfeito com 8 (20%). A proteína foi o que obteve uma resposta positiva 

maior para o opção muito satisfeito 22 (55%), deixando em segundo a opção satisfeito com 10 

(25%) e insatisfeito com 8 (20%), obtendo uma diferença de apenas  2 (5%) respectivamente.  

Em Bessa e Araújo et al. (2011), foi possível encontrar valores referente ao item 

sabor, onde 24 (34,8%) optaram pela opção muito satisfeitos, 41 (59,4%) satisfeitos e 4 

(5,8%) insatisfeitos. A pesquisa realizada com funcionários mostra que o sabor da comida é 

um item importantíssimo para a satisfação do cliente e que quanto mais temperos e variedades 

melhor será o grau de satisfação dos clientes da unidade. Em Oliveira et al 2010, a pesquisa 

foi realizada com 200 clientes onde obteve os seguintes resultados de 185 (93%) insatisfeito, 

15 (7%) satisfeito em preparações servidas. 
 

Gráfico 4: Mostra a satisfação de ambos os sexos referente a quantidade ofertada da proteína. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

Nota-se no gráfico 4 que em relação à quantidade ofertada de proteína houve uma 

maior satisfação para com o sexo masculino de 29 (72,5%), restando 3 (7,5%) e 8 (20%) para 

muito satisfeito e insatisfeito respectivamente. Quanto ao sexo feminino os resultados obtidos 

foram de 10 (25%) para satisfeito, 22 (55%) para muito satisfeito e de 8 (20%) para 

insatisfeito. Para ambos os sexos a insatisfação foi igual, de 20% para cada, restando 80% 

para ser dividido entre as outras duas opções, que foi onde se obteve uma diferença 

considerável de um sexo para outro. O feminino talvez por fazer uma ingestão menor de 

proteínas, obteve uma concentração maior na opção muito satisfeito, enquanto, que para o 

sexo masculino que realiza uma ingestão maior de proteínas as respostas tenham se 

concentrado na opção satisfeito e uma pequena quantidade no muito satisfeito, o que mostra 

que mesmo não estando muito satisfeitos a quantidade ofertada de proteínas está sendo 

suficiente. Para os resultados encontrados no item proteína (carne) deve ser levado em 

consideração que de todas as preparações servidas na unidade, esta é a única que não é 

colocada pelos próprios comensais, existindo um funcionário específico e disponibilizado 
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para servir estas preparações, cabendo aos comensais apenas à escolha de dois tipos de 

proteína e não a quantidade que desejada.  

Segundo Bessa e Araújo, et al 2011, em relação ao item referente à quantidade 

servida, os resultados encontrados apontam que, 17 (24,6%) estão muito satisfeitos, 35 

(50,7%) satisfeitos e 17 (24,6%) insatisfeitos. Para Ramos, et al 2013 o percentual de 

satisfação total foi maior que 70% para todos os critérios avaliados. 

 

5 CONCLUSÃO 

 
Em relação aos dados obtidos, pode-se concluir que ao observar e avaliar através 

desse estudo o grau de satisfação dos comensais que frequentam a unidade escolhida, situada 

em Aracaju/SE. Foi possível constatar que apesar das repostas corresponderem em sua 

maioria aos itens satisfeito (35%) e muito satisfeito (53,75%), a UAN precisa melhorar em 

relação a alguns itens avaliados e questionados como insatisfeito por seus comensais, para que 

possa estar sempre atenta aos questionamentos e dúvidas dos mesmos. Sabendo que avaliação 

com maior índice de insatisfação foi relada pelo sexo feminino, esse resultado é justificado 

por ser as mulheres mais observadoras e atentas do que os homens, levando em consideração 

também a preocupação em relação a saúde e estética. Os responsáveis devem sempre lembrar, 

que uma pesquisa de satisfação serve para a unidade conhecer como anda suas preparações 

aos olhos e paladar de quem as consome rotineiramente, o que pode ajudar a corrigir erros e 

falhas e elevar ainda mais a qualidade e satisfação dos seus dos seus comensais, além de ser 

altamente importante para uma boa reputação e aquisição de novos clientes. 

 

EVALUATION OF THE SATISFACTION OF DINNERS FOR THE LUNCH 

SERVED ON A POWER UNIT AND NUTRITION (UAN) AT A RESTAURANT 

LOCATED IN THE CITY OF ARACAJU UP 

 

ABSTRACT 

 

The food sector is one of the most promising areas today, since it is responsible for meeting 

the basic needs of the individual. As the search for a method that can assess the quality and 

performance of the unit of food and nutrition, the objective of this study was to evaluate the 

degree of satisfaction of diners in relation to meals served in the unit. The work corresponds 

to a field survey conducted in January 26, 2015, in the restaurant of a Food and Nutrition 

Services Company, located in Aracaju / SE. Is research took place with diners who make your 

meal in the unit, where they were interviewed, 40 diners males and 40 females, totaling 80 

diners. The method used was the application of a questionnaire composed of six objective 

questions in the period from 11 to 14:00 hours in the unit on a voluntary basis. The menu was 

assessed lunch served on the same day was held the questionnaire. The preparations were 

evaluated: proteins (two types): Baked beef and grilled chicken, cooked black-eyed beans, 

cooked white rice, seasoned simple pasta with oil, onion and garlic. After evaluating the 

results it was found that despite the answers correspond mostly to the items: satisfied and very 

satisfied. UAN is guided by an improvement in relation to some items assessed as dissatisfied 

by their guests, as well as, is always attentive to the questions and doubts of the same. Those 

responsible must always remember that a satisfaction survey serves to drive know how is your 

preparations to the eye and palate of those who consume routinely. 

 

Keywords: Food. Research, Satisfaction and diners. 
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ANEXO A - Questionário de Pesquisa  
 

 

Teste de aceitabilidade 26/01/2015 

 

 

Sexo:  MASCULINO                                          FEMININO 

 

 

Por favor, responder marcando um x sobre o quadro ao lado. 

 

1. A comida no geral? 

Muito Satisfeito                Satisfeito               Insatisfeito 

2. Quanto ao feijão servido? 

Muito Satisfeito            Satisfeito         Insatisfeito   

 

3. Quanto ao arroz servido? 

Muito Satisfeito            Satisfeito         Insatisfeito   

 

4. Quanto ao macarrão servido? 

Muito Satisfeito            Satisfeito         Insatisfeito   

 

5. Quanto a proteína servida? 

Muito Satisfeito            Satisfeito         Insatisfeito   

 

6. Quanto a quantidade de proteína ofertada? 

Muito Satisfeito            Satisfeito         Insatisfeito   
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RESUMO 

 

O artigo descreve um breve relato sobre as atribuições do profissional nutricionista em 

unidades de alimentação e nutrição, expõe sobre a administração e a sua relação interpessoal 

com os colaboradores. Demonstra como as atividades relacionadas à produção de serviços são 

planejadas, coordenadas, dirigidas e executadas, com o foco voltado para o mercado da 

alimentação comercial e coletiva. Para isso foi elaborado uma pesquisa interna com 

colaboradores de refeições coletivas na cidade de Aracaju - SE, aplicando um questionário 

com 10 questões objetivas, as quais tinham como opção positiva e negativa. Os 

estabelecimentos que trabalham com produção e distribuição de alimentos para coletividades 

atualmente recebem o nome de UAN, que é um conjunto de áreas com o objetivo de 

operacionalizar o provimento nutricional de coletividades. A administração da UAN deve ser 

delegada ao nutricionista, que é o profissional melhor preparado para esta função, pois 

desenvolve atividades que influem na motivação e, consequentemente, na moral, nas atitudes 

e comportamento dos indivíduos e dos grupos de trabalho da UAN, ou seja, na maneira pela 

qual cada um desempenha o seu papel. Conhecer os fatores que desencadeiam o 

comportamento humano, ou seja, a motivação do comportamento, das ações, é fundamental 

para a compreensão do processo de interação entre os indivíduos. Quando uma pessoa ganha a 

confiança da outra conquista credibilidade suficiente para criar um ambiente propício para 

uma troca cíclica entre gerador da motivação e motivado, podendo, consequentemente, gerar 

algo novo. Estes são os fatores necessários para a inovação: pessoas motivadas e um ambiente 

de confiança. 

  

Palavra-chave: Administração. Nutricionista. Relacionamento. Colaboradores. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo em que vivemos é uma sociedade institucionalizada e composta por 

organizações. Todas as atividades relacionadas à produção de bens (produtos) ou prestação de 

serviços (atividades especializadas) são planejadas, coordenadas, dirigidas, executadas e 

controladas pelas organizações, que são constituídas por pessoas e por recursos não-humanos 

(como recursos físicos e materiais, financeiros, tecnológicos, mercadológicos etc.). A vida das 
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pessoas depende intimamente das organizações e essas dependem da atividade e do trabalho 

daquelas. (CHIAVENATO, 2004). 

Para Abreu, Spinelli e Zanardi (2003), o mercado da alimentação é dividido em 

alimentação comercial e alimentação coletiva, sendo que os estabelecimentos que trabalham 

com produção e distribuição de alimentos para coletividades atualmente recebem o nome de 

UAN, que é um conjunto de áreas com o objetivo de operacionalizar o provimento nutricional 

de coletividades. Consiste em um serviço organizado, compreendendo sequência e sucessão 

de atos destinados a fornecer refeições balanceadas dentro dos padrões dietéticos e higiênicos, 

visando assim, atender as necessidades nutricionais de seus clientes, de modo que se ajuste 

aos limites financeiros da instituição. A administração da UAN deve ser delegada ao 

nutricionista, que é o profissional melhor preparado para esta função.  

Mesmo diante dessas atribuições, a atuação do nutricionista na área administrativa era 

pouco conhecida. A partir de 1976, foi criado o Programa de alimentação do Trabalhador 

(PAT), que foi um dos grandes responsáveis em abrir o campo de trabalho para o nutricionista 

na área de refeições para coletividades. Ainda no início dos anos 1980, havia resistência das 

empresas em contratar um nutricionista para gerenciar restaurantes industriais; esse 

profissional ainda conquistava seu espaço, disputando com outros profissionais, entre eles, 

administradores de empresas e chefes de cozinha (RODRIGUEZ, 2006). 
 

Desta forma as universidades tiveram que incluir no currículo dos cursos de 

nutrição aulas de administração especificas para restaurantes chamadas de 

UAN’S, pois além de elaborar cardápios equilibrados nutricionalmente, é 

capaz de planejar, comprar, estocar, produzir refeições, elaborar orçamentos 

e custos, treinar equipes, administrar à mão de obra, implantar regras de 

higiene, e todas as atividades técnicas e administrativas (AZEVEDO, 2010, 

[n.p.]). 

 

No caso de uma Unidade de Alimentação e Nutrição, o Nutricionista que chefia, 

dependendo do quadro de pessoal e da distribuição das tarefas, poderá ser levado a definir as 

necessidades nutricionais da clientela, estabelecer padrões, planejar cardápios, analisar índice 

de rejeito e sobras. Ao fazê-lo, estará executando atividades técnicas. Ao comandar seu 

pessoal, supervisionar suas atividades e coordenar todas as ações da UAN, estará 

desenvolvendo atividades administrativas. Ao elaborar requisições aos fornecedores, fazer 

registro em formulários, calcular indicadores, estará no exercício de atividades operacionais. 

(TEIXEIRA, 2007). 

Segundo Chiavenato (2004), existem três grandes habilidades importantes para o 

desempenho administrativo bem-sucedido: as habilidades técnicas, humanas e conceituais. 

Iremos abordar uma delas que é de total importância nas UAN’s, as habilidades humanas. 

Habilidades humanas: capacidade e discernimento para trabalhar com pessoas em equipe. 

Estão relacionadas à interação com pessoas e envolvem a capacidade de comunicar, motivar, 

coordenar, liderar e resolver conflitos pessoais ou grupais para obter cooperação na equipe. 

Participação e desenvolvimento das pessoas. 

As relações humanas tratam do relacionamento entre pessoas (interpessoais): relação 

do trabalho, relações públicas, relações comunitárias, relações internacionais e dinâmica de 

grupo. E interação é a ação social, mutuamente orientada, de dois ou mais indivíduos em 

contato. (ARANHA, 2009). 

 Do ponto de vista da Administração de Recursos Humanos (ARH), o trabalhador não 

representa apenas uma força de trabalho, mas uma matéria-prima de alta complexidade, cujo 

comportamento depende de uma diversidade de fatores extrínsecos e intrínsecos, desde a 

ambiência de trabalho, política de organização, até os de sua personalidade, como aptidão, 

motivação, temperamento etc. (TEIXEIRA, 2007) 
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 Mayo, um dos criadores, na administração, da teoria das relações humanas, estudou as 

ligações entre o resultado final do trabalho dos empregadores e a motivação, em que a 

comunicação tem papel central. A nova teoria deu ênfase ao homem e ao clima psicológico de 

trabalho, ressaltando a necessidade de o trabalhador pertencer a um grupo, bem como a 

influência das lideranças informais e rede não convencional de comunicação. 

(CHIAVENATO, 1982).   

De acordo com Teixeira (2007), o chefe de uma UAN, apropriadamente um 

nutricionista, desenvolve atividades de planejamento, organização, acompanhamento e 

controle de pessoal. Esse conjunto de fatores influi na motivação e, consequentemente, no 

moral, nas atitudes e comportamento dos indivíduos e dos grupos de trabalho da UAN, ou 

seja, na maneira pela qual cada um desempenha o seu papel. 

 
Conhecer os fatores que desencadeiam o comportamento humano, ou seja, a 

motivação do comportamento, das ações, é fundamental para a compreensão 

do processo de interação entre os indivíduos. Este conhecimento é de 

importância vital para todos os administradores e, em especial, para aqueles 

diretamente envolvidos na administração de recursos humanos, na medida 

em que a motivação constitui um dos fundamentos para desencadear todas as 

ações que se pretende sejam desenvolvidas no processo. Motivação é assim, 

uma característica psicológica que deve estar presente em todas as etapas da 

vida do órgão e em todos os níveis de sua administração e funcionamento. 

(TEIXEIRA, 2007, [n.p.]). 

 

Quando uma pessoa ganha a nossa confiança, começamos a acreditar em tudo o que 

ela diz e vice-versa, julgando que tudo que esta diz é correto e criando, por conseguinte, um 

ambiente propício para uma troca cíclica entre gerador da motivação e motivado, podendo, 

consequentemente, gerar algo novo. Esses são os fatores necessários para a inovação: pessoas 

motivadas e um ambiente de confiança (ARANHA, 2009, p. 28). 

Sendo assim, assegurando-se que seus colaboradores venham desempenhar suas 

funções com excelência e satisfação. 

 

2 OBJETIVO 

 

O artigo objetiva analisar a relação de liderança, administração e o relacionamento 

interpessoal do nutricionista com seus colaboradores, em uma unidade de alimentação e 

nutrição da cidade de Aracaju - SE. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa é decorrente do estágio obrigatório da disciplina de UAN na Faculdade 

Estácio Fase, realizada no período de março/maio de 2015. Em virtude da escassez de artigos 

científicos referente à atuação do nutricionista na administração e na sua relação interpessoal 

com a equipe de trabalho em uma Unidade de Alimentação e Nutrição, observando assim a 

necessidade para adquirir conhecimentos nessa área prática do cotidiano e avaliando as 

características de: Coordenação, Motivação, Relacionamento, Comunicação e Liderança, que 

são cinco atributos comuns de um nutricionista. Foi elaborada uma pesquisa interna com 

colaboradores de refeições coletivas na cidade de Aracaju - SE, aplicando um questionário 

com 10 questões objetivas (Apêndice A), sendo duas para cada item avaliado, as quais tinham 

como opção positiva (SIM) e negativa (NÃO) elaborado através de Azevedo (2010), e de 

acordo com Teixeira (2007), “uma vez que administração é a organização do trabalho 

objetivando atingir interesses comuns. ” 



108 
 

 A pesquisa foi realizada com entrevista direta aos colaboradores devido a deficiência 

de leitura, com autorização dos mesmos mediante termo de consentimento, em média a 

entrevista durou duas horas. Utilizamos dois tipos de programas para formulação do artigo, 

Microsoft Word 2013 e Adobe Reader XI.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O gráfico 1 relata a quantidade de itens avaliados e as respectivas respostas, sendo 

que, de 13 colaboradores só 9 participaram da pesquisa, num total de 90 respostas, 18 para 

cada item. É possível identificar que as respostas afirmativas (SIM) concordam que o 

nutricionista tem boa relação com seus colaboradores. Segundo Dariva (2013), que realizou 

uma pesquisa referente ao nutricionista líder em UAN, relata que 57% dos funcionários 

concordam que ele possui uma boa liderança e confiam na sua capacidade profissional.  

 

Gráfico 1 – Demonstrativo de respostas conforme o questionário aplicado em uma UAN na 

cidade de Aracaju - SE/2015. 

 

 

 
As questões elaboradas evidenciam as 21 indispensáveis qualidades que um líder deve 

ter: caráter, carisma, comprometimento, comunicação, competência, coragem, discernimento, 

foco, generosidade, iniciativa, ouvir, paixão, atitude positiva, solução de problemas, 

relacionamentos, responsabilidade, segurança, autodisciplina, ser prestativo, educabilidade e 

visão, de acordo com Maxwell (2004). 

O gráfico 2 descreve algumas réplicas negativas (NÃO), que obtiveram pontuação 

igual ou superior nas categorias avaliadas para Motivação e Liderança, e comparadas com 

DARIVA (2013) onde relata 28% dos funcionários concordaram que o seu Nutricionista não 

exerce muita influência sobre a equipe. 

 

Gráfico 2 – Demonstrativo de réplicas conforme o questionário aplicado em uma UAN na 

cidade de Aracaju - SE/2015. 
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Conforme Aranha (2009), a motivação, vem das necessidades não satisfeitas, e não 

das coisas que as satisfazem (fatores de satisfação). As necessidades são as únicas fontes de 

motivação, isto é, uma pessoa não pode motivar outra, mas, sim satisfazê-la ou contrariar sua 

satisfação. Nós podemos desenvolver empatia ou sensibilidade social quanto mais estivermos 

conectados, ligados, observando e analisando os outros. 

Mas, para Soto (2002, p.118) a motivação é a pressão interna surgida de uma 

necessidade, também interna, que, excitando (via eletroquímica) as estruturas nervosas, 

origina um estado energizador que impulsiona o organismo à atividade, iniciando, guiando e 

mantendo a conduta até que alguma meta (objetivo, incentivo) seja conseguida ou a resposta 

seja bloqueada. 

 O gráfico 3 relata o percentual de concordância em modo geral dentre os funcionários 

avaliados, demonstrando a acedência das afirmativas, onde ficou visível a pontuação positiva 

dos funcionários com 57%, e pontuação negativa com 43% em relação aos itens avaliados.   

 

Gráfico 3 – Demonstrativo em percentual do questionário aplicado em uma UAN na cidade 

de Aracaju - SE/2015. 

 

 
 

A relação chefe/subordinado deve ser pelo menos cordial. As preferências e antipatias 

não podem ser impostas, mas todo chefe deve procurar manter suas relações com os 

subordinados nos termos mais cordiais possíveis, de modo a criar uma interação de lealdade 

pessoal e poder usá-la como um incentivo, para o funcionário, para a empresa e para os 

demais integrantes do setor. (TEIXEIRA, 2007, p. 10) 

Além disso, os líderes devem aprender diariamente. Eles não são, em geral, 

especialistas. Portanto, é fundamental saber ouvir e perceber os outros, bem como o que 

acontece ao seu redor. Por serem dotados de uma antevisão, eles devem acreditar na sua 

intuição e fazer aquilo que tem que ser feito. (ARANHA, 2009) 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Portanto, com base em algumas afirmativas positivas, a pesquisa realizada demonstrou 

que o Nutricionista possivelmente consegue adquirir confiança e ter uma relação interpessoal 

boa com seus colaboradores, sendo assim, a probabilidade de eles respeitarem a hierarquia da 

empresa e aceitarem o comando de seu líder é muito maior, podendo refletir na sua 

produtividade e no seu desempenho. Porém, as afirmativas negativas confirmaram que existe 

uma deficiência na liderança e motivação dos colaboradores. 
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NUTRITIONIST THE VISION OF COLLABORATORS: 

THE ROUTINE ADMINISTRATION AND INTERPERSONAL RELATIONSHIP  

IN UNIT OF FOOD AND NUTRITION ARACAJU-SE 

 

ABSTRACT 

 

The article describes a brief account of the duties of the professional nutritionist in food and 

nutrition services, expounds on the administration and their interpersonal relationship with 

collaboration. Sought to demonstrate how the activities related to the production services are 

planned, coordinated, directed and performed, with a focus on the commercial market and 

collective power. For it was developed an internal survey of employees of collective meals in 

the city of Aracaju - SE, applying a questionnaire with 10 objective questions, which had a 

positive option (YES) and negative (NOT). And establishments working with production and 

distribution of food to communities currently are named UAN, which is a set of fields for the 

purpose of nutritional provision to operate the communities. The administration of UAN 

should be delegated to the nutritionist who is the best professional prepared for this function. 

This set of factors influences the motivation and consequently the moral, attitudes and 

behavior of individuals and of UAN working groups, namely the manner in which each plays 

its role. Knowing the factors that trigger human behavior, that is, the motivation of the 

behavior, actions, is fundamental to understanding the process of interaction between 

individuals. When a person earns our trust, we begin to believe everything she says and front 

and back, thus creating an enabling environment for a cyclic exchange between generator of 

motivation and motivated and can therefore generate something new. These are the factors 

needed for innovation: motivated people and an environment of trust. 

 

Keywords: Administration Nutritionist. Relationship. Collaborators. 
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APÊNDICE A -Questionário de Entrevista Direta 

 
Prezado Colaborador, 

 
Este questionário faz parte de uma pesquisa para elaboração de Artigo Científico. Suas 

respostas serão base de dados para avaliação da atuação do nutricionista em UAN’s. 

 

A respeito do Nutricionista você percebe que: 

 

1. Ele tem uma boa relação com a equipe, os colaboradores confiam na sua capacidade 

profissional? 

(   ) Sim                                           (   ) Não 

2. Ele acompanha e avalia a produtividade da equipe? 

(   ) Sim  (   ) Não 

3. Diante de algum conflito, ele resolve da melhor forma? 

 (   ) Sim (   ) Não 

4. Reconhece os esforços da equipe, e demonstra com algum tipo de atitude? 

 (   ) Sim  (   ) Não 

5. Mediante à um pedido ou ordem do Nutricionista, você acata a sua decisão e tenta 

executá-la? 

  (   ) Sim  (   ) Não 

6. Ele conhece bem a UAN e sabe descrever todas suas necessidades? 

  (   ) Sim  (   ) Não 

7. É uma pessoa simpática, carismática e sabe se relacionar com as pessoas? 

  (   ) Sim  (   ) Não 

8. Sabe separar problemas pessoais do dia-a-dia profissional? 

  (   ) Sim (   ) Não 

9. O nutricionista é exemplo no quesito da não utilização de adornos, anéis, esmaltes, 

maquiagem, uso de materiais de proteção? 

  (   ) Sim  (   ) Não 

10. Ele tem iniciativa e capacidade de liderança, onde todos acatam suas decisões? 

  (   ) Sim  (   ) Não 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Concordo em participar, como voluntário, do estudo que tem como pesquisador (es) 

responsável (is) os(as) alunos(as) _______________________ e 

______________________do curso de Nutrição da Estácio FaSe, que pode ser contatado pelo 

e-mail: ___________________________ou _________________________pelos telefones 

________________ e _____________. Tenho ciência de que o estudo tem em vista realizar 

entrevistas com os colaboradores, visando, por parte do (a) referido(a) aluno(a) a realização 

de um trabalho de conclusão e estágio da disciplina de graduação intitulada 

“NUTRICIONISTA NA VISÃO DOS COLABORADOES:ADMINITRAÇÃO E A 

RELAÇÃO INTERPESSOAL EM UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DE 

ARACAJU-SE.” Minha participação consistirá em conceder uma entrevista que será 

transcrita. Entendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa acadêmica, que os dados 

obtidos não serão divulgados, a não ser com prévia autorização, e que nesse caso será 

preservado o anonimato dos participantes, assegurando assim minha privacidade. O aluno 

providenciará uma cópia da transcrição da entrevista para meu conhecimento. Além disso, sei 

que posso abandonar minha participação na pesquisa quando quiser e que não receberei 

nenhum pagamento por esta participação.  

 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura 

 

Aracaju, ___ de _________ de 2015. 
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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. 

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. 

 

 

 

 

2 cm ___________________ 

_________________________

_________________________ 

“-----------------------------------------

-----“(AUTORIA, ano, p.). 

____________________ 

______ Autoria (ano, p.), “-------

------------------------------------------

-----------------------“ 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________, 

----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------- 
(AUTOR, ano, p.). 

2 cm ___________________ 
_______________________________
___________________. 

4 cm 
(recuo) 
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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. 

 


