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Apresentação
Os organizadores
O momento atual trás vários acontecimentos que, certamente,
tornar-se-ão históricos. Fatos como guerras civis, fugas de pessoas
para todos os continentes, ameaças de guerra e pedidos de paz
chegam através de um mecanismo que nos tornou ligados ao
mundo, de forma online, a internet.
É através desta ferramenta, responsável pela globalização,
que todos têm acesso ao mundo, às notícias, às novidades e
principalmente, à novos saberes. Entretanto, é também através
deste dispositivo, que virou parte da vida da grande maioria das
pessoas, que a alienação e a “desinformação” acontece.
Observando-se o lado positivo, a disseminação de novos
hábitos e conceitos se espalha mundo afora. Um destes conceitos, é
a geração saúde, o “fitness” é, agora, moda nos blogs e páginas da
Web. Assim como também, sabe-se através de postagens sobre a
necessidade de se olhar mais para a sociedade no “contexto social”
da palavra tendo em vista a exposição de eventos que necessitam
um olhar para o cidadão de menor poder aquisitivo, a sociedade (se
alienada) esquece de cuidar do indivíduo mais necessitado cuidando
dos que têm privilégios e deixando de lado, às margens do social, o
cidadão que apenas olha os fatos, conceitos e sonha com os
modismos.
Num Brasil onde os indivíduos da terceira idade desfrutam de
uma aposentadoria precária, estes podem e têm acesso às praças
equipadas com aparelhos destinados à exercícios físicos, rodeados
de jovens não cuidados pelos governantes, desfrutando de um
descuido que pode e certamente, lhes levará ao sedentarismo. A falta
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de investimento na promoção de saúde com ações primarias
produzirá uma sociedade mais suscetível a doenças ligadas ao
sistema cardiovascular, obesidade, pressão alta, diabetes, aumento
do colesterol, doenças articulares dentre outras.
A educação, como criadora de novos valores, aprendizagem,
cidadania e libertadora deve buscar o equilíbrio entre tecnologia,
cultura, sociedade e criação de hábitos saudáveis entre a população.
Desta feita, a área de Educação Física vive um momento onde surge
o interesse das pessoas, jovens e adultos, para os cuidados com
saúde. A avalanche Fitness leva para salas de aula, pessoas
interessadas em atuar na área como professores, treinadores e até
mesmo empreendedores deste tão disseminado nicho de mercado.
Por outro lado, a sociedade brasileira necessita com certa
urgência de atenção aos cidadãos de baixa renda para que não
fiquem desassistidos da evolução, e também, dos benefícios da
globalização, da geração saúde e de projetos que incluam o
desenvolvimento humano no contexto geral. Para que isso ocorra é
necessário que políticas públicas sejam desenvolvidas de forma
assertiva e breve. Temos no Brasil, cursos de graduação em
Educação Física que preparam profissionais para promove a saúde
das pessoas através da prática de atividades físicas, além planejar,
supervisionar e coordenar programas de atividades físicas,
esportivas e recreativas. Entretanto, o capitalismo explora de forma
clara contendo o avanço de metodologia direcionada ao cuidado dos
mais necessitados.
Esta coletânea de artigos une estudos de profissionais de
Educação Física, professores e pesquisadores buscando mostrar que
em meio ao desenvolvimento tecnológico, e novas formas de
aprendizado, seja presencial ou online, é possível cuidar muito
melhor da saúde e das pessoas, observando que a globalização pode
e deve ser usada de forma positiva.
Estudos e pesquisas irão trazer reflexões sobre a necessidade
de se formar profissionais capacitados para atuarem no contexto
onde há uma mistura de culturas, raças, classes e novos conceitos
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criados e exibidos através da ferramenta Internet. Ferramenta esta,
que desperta novos sonhos, novos desejos, novos modelos de
tratamentos, novos tipos de comportamentos, novos padrões de
beleza, de estilos de vida e exibe também, a necessidade de se olhar
para o cidadão que do mesmo modo, é exposto com toda a sua
necessidade de ser cuidado pelo Estado e inserido nesta evolução de
forma real e não virtual.
Excelente leitura!

Capítulo 1
Inclusão do surdo nas escolas brasileiras e os
beneficios da educação física que traz aos surdos
Stenio Ferreira Bié1
Edivar Barbosa dos Santos2
Estanislau Ferreira Bié3
1. Introdução
O presente Trabalho de Conclusão de Curso-TCC aborda uma
temática bastante debatida na atualidade no Brasil, a inclusão,
1

Graduando em Educação Física

2

Bacharel em Ciências Contábeis – ATENEU, Especializações “Lato Sensu” MBA em Controladoria e
Financias – ATENEU, Personal Treiner e Qualidade de Vida – FAVENI, Graduando em Educação Física.
Atualmente Diretor Financeiro e Secretário Geral do Instituto Superior de Ensino Sem Fronteiras –
ISESF, Organizador e Membro do Concelho Editorial e Cientifico das Coleções: Saúde no Brasil:
Formação Acadêmica, Práticas e Exercício da Profissão/Fazer Educativo/ Educação Como Forma de
Socialização e Segurança Pública: Direito e Justiça Brasileira.
3

Doutor em Ciências da Educação pela UNISAL- Universidad San Lorenzo; Mestre em Ciências da
Educação pela UNISAL; Especialista em Policiamento Comunitário pela UFC - Universidade Federal
do Ceará; Especialista em Segurança Pública pela FATE - Faculdade Ateneu; Especialista em Ciências
Politica Sociedade e Governo pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA/UNIPACE; Especialista
em Ciências da Educação pela FACULDADE EVOLUÇÃO - Sociedade Evolução de Educação Superior
e Tecnologia Ltda; Especialista em História e Cultura Afro-brasileira e Indígena pela FATE - Faculdade
Ateneu; Bacharel em Teologia pelo Centro Universitário UNINTA; Licenciado em Ciências da Religião
pelo Centro Universitário UNINTA; Licenciado em História pelo Centro Universitário UNINTA. Diretor
Executivo do Instituto Superior de Ensino Sem Fronteiras – ISESF, Organizador e Membro do
Concelho Editorial e Cientifico das Coleções: Saúde no Brasil: Formação Acadêmica, Práticas e
Exercício da Profissão/Fazer Educativo/ Educação Como Forma de Socialização e Segurança Pública:
Direito e Justiça Brasileira e Diretor da Série Conhecimento Afrodescendente. Atualmente professor
da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará – AESP/CE, Policial Militar (Oficial da Reserva).
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usando como ferreamente a educação. Mesmo existindo toda uma
legislação vigente no país abordaremos apenas a inclusão do Surdo
utilizando a Educação Física Escolar.
O objetivo geral da pesquisa visa a inclusão do surdo nas
escolas brasileiras e os benefícios da Educação Física que traz aos
surdos. Os objetivos específicos é identificar historicamente os
períodos de inclusão das pessoas com algum tipo de deficiência;
apresentar concepção de inclusão e integração escolar; apresentar o
desenvolvimento da inclusão dos surdos nas escolas brasileiras e
classificar os tipos de surdez e os benefícios da Educação Física para
os surdos.
O procedimento metodológico traz um estudo pautado na
abordagem quantitativa e descritiva sobre a inclusão dos surdos na
educação e os benefícios da Educação Física em relação aos surdos.
No primeiro momento é feito um breve relato sobre a inclusão dos
deficientes ao mundo social, no segundo momento fala-se sobre as
concepções da inclusão e sua importância, no terceiro momento
relata-se os desafios e conquista da inclusão do surdo nas escolas
brasileiras; no quarto momento é relatada sobre as classificações dos
tipos de surdez e no último momento dos benefícios da educação
Física para os surdos.
As fontes da pesquisa foram basicamente documentais e
bibliográficas. Utilizamos alguns artigos, livros e dados oficiais.
2. Breve relato histórico
No século XIX, mais precisamente no ano de 1857, foi fundada
a primeira escola para surdos no Brasil no período era conhecido
como Instituto dos Surdos-Mudos, na atualidade é o Instituto da
Educação de Surdos (INES). A partir deste período o Instituto que
surgiu da mistura da Língua de Sinais Francesa, trazida por Huet,
com a língua de sinais brasileira, já usada pelos surdos de várias
regiões do Brasil, a Língua Brasileira de Sinais, Segundo Mazzotta,
(2005, p. 29),
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O Imperador D. Pedro II publica a Lei Federal nº 839 de 26 de
setembro de 1857, portanto, três anos após a criação do Instituto
Benjamin Constant, fundou, também no Rio de Janeiro, o Imperial
Instituto dos Surdos-Mudos. A criação desta escola ocorreu graças
aos esforços de Ernesto Hüet e seu irmão.
Na atualidade, com a LEI da LIBRAS de n° 10.436 do dia 24 de
abril do ano de 2002, Lei Federal, que foi e é uma grande vitória
para os surdos, e em conjunto com o Decreto de n° 5626 de 22 de
dezembro de 2002. Eles ainda continuam lutando por melhorias,
envolvendo em movimentos políticos e sociais para terem mais
espaço diante do mercado de trabalho e dignidade no meio social
brasileiro, como pode se perceber, que, a Lei não estabelece regras
de funcionamento e valorizem as devidas associações de surdos.
Desta forma, eles continuarão lutando até alcançar os seus
objetivos, para que sejam cumpridos todos os seus direitos que
emana a lei. Pois ainda existe muitas diferenças entre os ouvintes e
os surdos no meio profissional, me refiro no mercado de trabalho.
Ainda falta muito caminho a ser percorrido, para que o surdo chegue
a ter profissionais capacitados entre os professores Surdos e
professores ouvintes e entre os intérpretes de LIBRAS, que possam
garantir-lhes o acesso pleno aos conhecimentos socialmente
compartilhados. Além disso, sabe-se que a discussão sobre inclusão
no sistema de ensino sejam eles nas escolas de Ensino Fundamental,
Nível Médio ou no Ensino Superior é um tópico ainda a ser bastante
explorado.
Segundo Dizeu e Caporali (2005) o contato da criança surda
desde os primeiros anos de idade com adultos surdos possibilitará
que esta criança consiga entender o mundo em que vive ajudando
na construção da sua subjetividade. Este estudo torna-se ainda mais
relevante, pois, falar de inclusão numa sociedade excludente,
desigual, com estigmas e paradigmas é uma tarefa árdua e difícil,
principalmente, no que concerne à Educação Física Escolar tendo
em vista que seu passado, não muito distante, apresentou um
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compromisso maior com a eficiência do que com a cooperação e o
desenvolvimento integral dos alunos (COUTO; GOELLNER, 2009).
Nesse contexto, refletir sobre a educação de pessoas com
surdez requer ir além das propostas educacionais, pensando nestes
indivíduos como cidadãos que têm todos os direitos de atuar na
sociedade com as mesmas oportunidades que apresentam os
ouvintes.
3. Fatos históricos sobre a inclusão dos deficientes
Desde os primórdios até os dias atuas já existiam pessoas com
algum tipo de deficiência. Como afirma Silva (1987): “anomalias
físicas ou mentais, deformações congênitas, amputações
traumáticas, doenças graves e de consequências incapacitantes,
sejam elas de natureza transitória ou permanente, são tão antigas
quanto a própria humanidade” (Silva, 1987, p. 21). Tragicamente,
durante muitos séculos, a existência destas pessoas foi ignorada por
um sentimento de indiferença e preconceito nas mais diversas
sociedades e culturas; mas elas, com muitas dificuldades
conquistaram seus espaços e conseguiram sobreviver até hoje.
Foi a partir do século XX, que se passou a aceitar essas pessoas
na sociedade e as mesmas passaram a ter direitos, como qualquer
outra pessoa.
Na conferência mundial sobre educação para todos, realizada
na Tailândia em 1990, onde participaram vários educadores de todo
o mundo, foi nesse mesmo ano que foi aprovado a Declaração
Mundial sobre educação para todos.
Em 1994, surgiu a Declaração da Salamanca que foi
promovida pelo governo da Espanha, onde foi realizada a
conferência mundial sobre as necessidades especiais, onde foi
reconhecido que é obrigatório o ensino chegar a todo tipo de
crianças, jovens e adultos com necessidades especiais em ensino
regular. Segundo Sanchez (2005 p.9) proclama que:
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-Todas as crianças têm direito à educação e deve-se dar a elas
a oportunidade de alcançar e manter um nível aceitável de
conhecimentos;
- Cada criança tem características, interesses, capacidades e
necessidades de aprendizagem que lhes são próprias;
- Os sistemas de ensinos devem ser organizados e os
programas aplicados de modo que tenham em conta todas as
diferentes características e necessidades;
- As pessoas com necessidades educacionais especiais deve ter
acesso a escola comum; e
- As escolas comuns devem representar um meio mais eficaz
para combater as atitudes discriminatórias, criar comunidades
acolhedoras, construir uma sociedade integradora e alcançar a
educação para todos. (SANCHEZ, 2005 p.9)
Hoje a educação inclusiva está presente no dia-a-dia, que
supõe que cada criança tem direito a educação de qualidade.
Portanto, a escola para incluir essas crianças com necessidades
especiais precisa estar preparada para corresponder as necessidades
de cada aluno especial. Precisa se adequar à nova clientela,
proporcionando-lhe um ambiente acolhedor e que possa instigar à
aprendizagem. Ou seja, uma educação inclusiva é uma educação
para todos, não somente no ponto de vista quantitativo, mas na
qualidade, possibilitando que os alunos se apropriem do
conhecimento, a integração social e ao uso dos seus direitos.
De acordo com Mantoan (2003), afirma que, os países que
mais se desenvolve na área intelectual e cultural, muito mais essas
pessoas são desvalorizadas em suas competências laborais e
acadêmicas e mais se amplia quanto a rede de proteção à deficiência
e, com isso, segregação aumenta e recrudesce.
A inclusão de pessoas com necessidades educacionais
especiais é lei no âmbito nacional. A LDB, lei n° 9.934 de 20 de
dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), define no capítulo V que “a
educação para alunos com deficiência deve ser oferecida
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preferencialmente na rede regulares de ensino, assegurando ao
mesmo currículo, métodos, técnicos recursos educativos específicos
para atender ás suas necessidades, dentre outros. ”.
A escola para ser inclusiva deve se dispor a mudar seu
currículo e ambiente, fazendo com que todos os alunos sejam
beneficiados, mudando seu paradigma educacional a fim de atingir
a sociedade inteira.
Conforme Mantoan (2003), se a inclusão for uma das razões
de mudanças, teremos condições de romper com os modelos
conservadores da escola comum brasileira e iniciar um processo
gradual, porém firme, de redirecionamento de suas práticas para
melhor qualidade de ensino para todos.
Já existem várias redes de escolas comuns e também algumas
escolas especiais que a tempo que se encontram vivenciando esse
processo de transformação e eliminando seus métodos excludentes
de ensinar. Essas escolas já estão se adequando e cumprindo a
Constituição e a LDB e pondo em ação práticas que exigem
inovações educacionais, como a inclusão escolar. São inúmeras
escolas, tanto comuns como especiais, que estão assegurando aos
alunos com deficiência o atendimento educacional especializado, em
horários diferentes do da escola comum. (Mantoan, p.5 2003)
4. Concepções de inclusão e integração escolar
Como bem sabemos, hoje ainda temos muitos desafios a
enfrentar para atingirmos uma educação com direitos a todos. Um
deles é não permitir que alunos com necessidades especiais sejam
matriculados em escolas comuns, para estarem apenas
matriculados. Nesse caso eles estariam inseridos em seus contextos,
mas não estariam sendo reconhecidos em suas igualdades de
direitos.
Segundo Prieto (2006), o objetivo da integração escolar é
ajudar pessoas com deficiências a estarem inseridas em um
ambiente cotidiano para que possam fazer parte de uma existência
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possível ao normal, disponibilizando padrões de vida cotidianos,
proporcionando uma proximidade física e a inserção nos espaços
públicos como a escola; usufruindo dos mesmos recursos
educacionais que os demais alunos.
“A integração, mediante a comunicação, a assimilação, pela
participação ativa e reconhecida do excepcional como elemento do
grupo de criança normal” e, finalmente a aceitação, refletida na
aprovação da criança excepcional como elemento participante e
aceito no grupo, mediante relações regulares e espontâneas que
fazem com que o excepcional se sinta parte natural do grupo.
(MAZZOTA, 1989, p.43-44)

A escola para ser inclusiva precisar se adaptar a todos os
alunos, não só a criança especial, reestruturando sua organização
escolar e pedagógica para que cada aluno faça parte da instituição,
receba um atendimento especializado e de qualidade para que ele
possa estudar e viver socialmente. Quando ocorre apenas o processo
de integração ao aluno especial possibilita-se a inserção em uma sala
de aula onde irá interagir com os demais, participando das aulas,
cumprindo seu dever de aluno, mas a escola não muda a sua
estrutura para que isso aconteça: simplesmente o aluno com
necessidades especiais será tratado como igual a todas as outras
crianças.
O processo de inclusão vai além da integração. De acordo com
Sanchez (2005, p.15), “a educação inclusiva vai além de atender ao
alunado com necessidades educacionais especiais, uma vez que
supõe a melhoria das práticas educativas para todos os alunos e para
o conjunto da escola”. Como bem frisa o autor, a inclusão abrange a
todos os alunos, proporcionando uma educação de qualidade.
Promovendo uma reformulação no currículo e na capacitação de
professores, enquanto a integração visa apenas um indivíduo,
aquele que é “excluído” da sociedade.
Segundo Mantoan: “o ensino escolar comum e o despreparo
de professores, por sua vez, não podem continuar sendo
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justificativas dos que querem escapar da inclusão escolar pelos mais
diferentes motivos. De fato, esse despreparo dos professores e das
escolas tranquiliza e é o argumento favorito de muitos pais de
crianças e jovens com deficiência, que acharam uma boa saída para
fugir da inclusão”.
5. A inclusão do deficiente auditivo nas escolas brasileiras
Nos tempos antigos os surdos eram vistos como pessoas
incapazes de aprender, não tinham raciocínio, e privados de
frequentar as escolas, na realidade, eles não tinham direito a serem
alfabetizados. Mas conforme Rinaldi (1998), bem dizendo no final
do século quinze, não tinha escolas apropriadas aos surdos, e eram
os professores ouvintes que ensinavam eles a lerem e escreverem.
Ainda segundo o autor, a história da educação do surdo só
veio surgir no governo do imperador D. Pedro II, pois nesse período
veio o professor Frances Hermes Huert, surdo desde os 12 anos,
atendeu ao pedido do Imperador D. Pedro II, veio ao Brasil com a
função de fundar a primeira escola para crianças surdas. Este fato
foi consolidado no dia 26 de setembro de 1857 com a inauguração
do Instituto Imperial de surdos-mudos.
O instituto por muito tempo serviu apenas como asilo apenas
para crianças surdas do sexo masculino. Nessa época os surdos
vinham de várias partes dos pais, e muitos delas eram abandonas
pelas famílias.
Só no período de 1931 foi criado um instituto para surdos do
sexo feminino, com o instituto de ensina-las a bordar e costurar.
Segundo Rinaldi (1998), nesse período os surdos puderam contar
com o apoio mais especializado no campo da educação.
Importante salientar que desde seu início a referida escola
caracterizou-se como um estabelecimento educacional voltado
para a educação literária e o ensino profissionalizante de meninos
surdos, com idade entre 07 e 14 anos. (MAZZOTA, 2005, p. 29)
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De acordo com os registros que foram encontrados nos
arquivos da Federação Nacional de Educação e Integração dos
Surdos (FENEIS), o Instituto Nacional de Educação de Surdos
(I.N.E.S) era conhecido como instituto Imperial de surdos-mudos
No começo os alunos surdos eram ensinados na forma de
linguagem escrita, que era articulada e falada, quer dizer datilologia
(alfabeto manual era representado por 18 letras que era usada com
as mãos) e dos sinais.
Os surdos que tinham facilidade para a leitura labial e
desenvolvimento oral, eram desenvolvidos a disciplina da leitura
labial. Os que não tinham nenhuma aptidão tiveram que ter os seus
primeiros contatos com a Línguas de Sinais.
Segundo Mazzota (2005), ouve momentos de grande
importância registrados nos históricos do povo surdo, foi fundada a
fundação do Instituto Santa Terezinha. Essa inciativa veio do Bispo
católico Dom Francisco de Campos Barretos, da cidade de Campinas,
do estado de São Paulo no dia 15 de abril de 1929.
Isso graças os esforços de duas freiras brasileiras que foram
enviadas a paris (França) com a intenção de conhecer o Instituto de
Bourg-la-reine, para poderem se capacitar e ajudar os surdos
brasileiros.
Ainda segundo Mazzota (2005), em 18 de março do ano de
1933 o então Instituto foi transferido a são Paulo, que deu
continuidade até 1970, no regime de internato para meninas com
problemas de causas auditivas.
Só deixou o título de internato feminino no ano de 1970, e
começaram a a atender no regime de externato para meninos e
meninas. Nesse mesmo período começaram também a integração
de alunos com alunos deficiências auditivas no regime do ensino
regular.
O Instituto Santa Terezinha, ainda hoje é considerado como
uma instituição especializada e de grande conceito, no qual oferece
aos alunos surdos, o ensino fundamental, além dos
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acompanhamentos de profissionais como fonoaudiólogos, médicos
e psicólogos.
Ainda de acordo com Mazzota (2005), a instituição da Escola
Municipal de Educação Infantil de 1° Grau Helen Keller para crianças
surdas, foi um marco importantíssimo, que ocorreu no ano de 1951
na gestão do prefeito Dr. Arnaldo Arruda Pereira da cidade de São
Paulo, que foi considerado o primeiro instituto educacional para
crianças surdas. O governo federa assume em 1957, todo o sistema
educacional no atendimento a educação excepcionais, tenho como
primeira campanha a Educação surda brasileira.
Todos os projetos que foram desenvolvidos contribuíram
bastante para criação de 1988, de mais quatro escolas de educação
infantil para os surdos nas redes municipais de São Paulo.
Segundo Rinaldi (1998), no ano de 1987, precisamente no dia
16 de maio, é criada a FENEIS, uma instituição privada, que não tem
fins lucrativos e de grande relevância para o Brasil. Essa entidade
em nível de representação para os surdos ela é de grande relevância,
pois trabalham para o desenvolvimento da comunidade surda, no
qual defende os seus direitos no sentido cultural e linguístico. Ela faz
ressoar a importância da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). Elas
capacitam instrutores surdos para formar futuros interpretes. Essa
instituição possui filiação com a Federação Mundial dos Surdos com
sede administrativa em Helsink - Finlândia.
Ainda segundo o mesmo autor, ele informa que, no século XX
foi marcada com grande aumento de escolas para os surdos no
mundo inteiro, em que veio mudar muitas mentalidades em
relações aos surdos, e é nesse período que foi assinada a Lei 10.436
de 24 de abril de 2002, no qual é identificada a Libras como materna
usada pela comunidade surda do Brasil. O então presidente da
época, Luís Inácio Lula da Silva e o seu Ministro da educação
Fernando Haddad, assinaram o decreto 5.626 no dia 22 de
dezembro de 2005, no qual regulamentou a lei 10.426 de 24 de abril
de 2202 que dispõem a Linguagem Brasileira de Sinais-Libras.
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A utilização da língua de sinais por parte dos surdos é por si só, o
fato que melhor sublinha esse conjunto de relações assimétricas de
poder e evidencia aquilo que a maioria ouvinte quer desterrar das
escolas de surdos: a surdez. (SKLIAR, 1998, p. 23).

A Língua de Sinais é hoje considerada o meio legal de
expressão pelas pessoas surdas no Brasil e no Mundo. As pessoas
que tem deficiências auditivas atualmente representam 1,1% da
população brasileira e esse tipo de deficiência foi o único que
apresentou resultados estatisticamente diferenciados por cor ou
raça, sendo mais comum em pessoas brancas (1,4%), do que em
negros (0,9%). Cerca de 0,9% dos brasileiros ficou surdo em
decorrência de alguma doença ou acidente e 0,2% nasceu surdo. Do
total de deficientes auditivos, 21% tem grau intenso ou muito
intenso de limitações, que compromete atividades habituais
autônomas. Hoje a Libras se tornou a segunda língua oficial mais
falada no Brasil.
6. Para alunos com deficiência auditiva
É preciso termos professores comprometidos e capacitados
para podermos seguir as normas e as Leis que são regidas, no país.
Que se pede nos quesitos abaixo:
- Compromisso formal da instituição de proporcionar, caso
seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, sala
de apoio contendo;
- Quando necessário intérprete de língua de sinais/língua
portuguesa, especialmente quando da realização de provas ou
sua revisão, complementando a avaliação expressa em texto
escrito ou quando este não tenha expressado o real
conhecimento do aluno;
- Flexibilidade na correção de provas escritas, valorizando o
conteúdo semântico;
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- Aprendizado da língua portuguesa, principalmente na
modalidade escrita (para uso de vocabulário pertinente às
matérias do curso em que o estudante estiver matriculado);
- Materiais de informações aos professores para que se
esclareça a especificidade linguística dos surdos.
Como pode se ver a inclusão dos surdos no mundo escolar
evoluiu bastante no Brasil, mas, precisa sim ser capacitados
profissionais para poder conter a demanda de pessoas com tal
deficiência.
7. Classificando a surdez
A expressão Deficiência Auditiva, é a diminuição ou a perca
total do indivíduo de ouvir sons ou ruídos, isso devido alguns
problemas que afetem o aparelho auditivo. Se puderem considerar
umas pessoas surdas quando a audição dele não tem uma vida
funcional comum dos demais ouvintes. E se pode considerar
parcialmente surda, quando a sua audição mesmo que deficiente
tenha ajuda com prótese auditiva.
Conforme o artigo IV § 2° do decreto de número 3298 de 20
de dezembro de 1999, são consideradas as pessoas com deficiência
auditivas aquelas têm perda bilateral, parcial e total de 41 dB ou
mais, sendo conferido por audiograma de 500Hz, 1.000HZ, 2.000Hz
e de 3.000HZ.
Na Política Nacional de Educação Especial, ela define como
deficiência a perda total ou parcial, congênita ou adquirida, a pessoa
que não tem capacidade de compreender a fala através do ouvido.
(BRASIL, 1994).
Conforme essas informações podem concluir:
1). Existem vários níveis de grau auditivos;
2). Tem várias fases para o desenvolvimento da surdez;
3). A pior fase é a incapacidade de poder ouvir voz humana.
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Nos padrões normais da audição, o limite de audibilidade
chega até 25 dB em todas as frequências do espectro sonoro, quer
dizer entre 250 e 8000 HZ. Segundo Decreto N° 3.298/99, o grau
de perda é da seguinte forma:
Quadro 1 - Classificação da perda auditiva
a)
Audição Normal
Perda de até 25 DB
b)
Deficiência Leve
Perda de 26 a 40 DB
c)
Deficiência
Perda de 41 a 55 DB
Moderada
d)
Deficiência
Perda de 56 a 70 DB
Acentuada
e)
Deficiência Severa
Perda de 71 a 90 DB
f)
Deficiência
Perda acima de 90 DB
Profunda
Fonte: DECRETO N° 3.298/99

a) Audição Normal – Perda auditiva de até 25 dB. Uma
pessoa com essa perda auditiva, ela não terá limitação na sua
capacidade de se comunicar e no desenvolvimento linguístico, dessa
forma ela ainda continua inserida no contexto social sem qualquer
inconveniência relevante.
b) Portadores de Surdez Leve – Perda auditiva de 26 a 40
dB. Essas pessoas com perda auditiva desse nível, ainda poderá
ouvir os sons, porém, que eles sejam mais intensos. Nessa perda o
indivíduo terá clareza que será impedido de perceber igualmente
todos os fonemas das palavras. Ela será considerada uma pessoa
desatenta e que sempre será repetida o que lhe será, e que, a voz
baixa e distante não será ouvida. Nessa perda também não a
impedirá a aquisição normal da linguagem, mas, poderá ser uma
das causas de alguns problemas articulatórias ou dificuldade na
leitura e escrita.
c) Portadores de Surdez Moderada – Perda auditiva de 41 a
55 dB. Nas pessoas com esse nível de surdez, será necessária uma
voz com mais intensidade para se seja percebida, ao atender um
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celular não á escutará com clareza. Sempre trocará algumas
palavras e frequentemente terá um atraso de linguagem.
d) Portadores de Surdez Acentuada – Perda auditiva entre
41 a 70 dB. O indivíduo com surdez acentuada, terá dificuldade nas
escutas dos sons importantes do nosso dia-a-dia, como por exemplo:
escutar a televisão, ouvir o celular tocar ou a campainha de sua casa.
Nesse nível, as palavras terão que ser com mais intensidade, para
que se possa ser ouvida.
Ela entenderá as palavras mais significativas e terá muita
dificuldade em entender certos termos de relação com frases
gramaticais complexas. Terá dificuldade em entender as palavras
como, não/cão, gato/pato e etc. nesse caso terá que ter o apoio visual
para poder compreender a fala.
e) Portadores de Surdez Severa – Perda auditiva entre 71 e
90 dB. Já nesse tipo de surdez, será preciso que a pessoas identifique
alguns ruídos que ele tenha familiaridade, quer dizer, mais familiar.
Perceberá, mas não entenderá a voz, não vai conseguir distinguir os
sons da fala. Nesse nível em grande parte será preciso o
envolvimento visual, para bem entender, a leitura labial. Os sons
fortes como de caminhões, serra elétrica, liquidificadores e voz mais
intensidade será preciso para esse tipo de surdez.
f) Portadores de Surdez Profunda - Perda auditiva superior
a 90 dB. Nesse nível, o indivíduo é privado das informações auditivas
e o impede de adquirir a forma natural da linguagem oral. Crianças
que nasce com esses níveis de surdez terá muita dificuldade de se
inserir no mundo dos ouvintes. Dessa forma a criança precisará ser
trabalhada com mais intensidade, não só ela, mas também a família
para que possa compreender o mundo dos ouvintes no quais como
inseridos, buscando uma forma que mais possa facilitar para sua
compreensão. A forma mais correta será a línguas de sinais, para que
ela possa se desenvolver e se sentir segura no seu ambiente. Pois
nesse caso será preciso termos profissionais capacitados e pais mais
compreensivos que queiram se inserir nesse mundo, buscando
aprender para melhor desenvolver e compreender o mundo dos seus.

Stenio Ferreira Bié; Edivar Barbosa dos Santos; Estanislau Ferreira Bié | 29

8. Os benefícios da educação física para os surdos
A Educação Física é uma das disciplinas que mais inclui
pessoas com algum tipo de deficiência especial. Ela faz parte
integrante do currículo escolar, essa disciplina constitui-se um forte
Instrumento adicional para que a escola se torne mais inclusiva,
porque permite uma ampla participação mesmo com alunos que
demonstram dificuldades em realizar alguns exercícios.
Ainda que conscientes das diferentes aptidões específicas de
cada indivíduo entende-se que a Educação Física é capaz de provocar
uma participação e satisfação significativa de alunos com níveis de
desempenho muito diferentes. Pensando em atender essa parcela de
alunos com necessidades especiais nas aulas de Educação Física, em
1978, foi aprovada pela Conferência da Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) a Carta
Internacional de Educação Física e Desporto que em relação às
pessoas em condição de deficiência faz a seguinte declaração:
O exercício efetivo dos direitos de todo homem depende em grande
parte das chances oferecidas a cada um de desenvolver e preservar,
livremente, seus meios físicos, intelectuais e morais, e que, em
consequência, o acesso de todo ser humano à Educação Física e aos
Desportos deve ser assegurado e garantido a todos. Os programas
devem dar prioridade aos grupos menos favorecidos no seio da
sociedade, e a sua prática é indispensável na expansão da
personalidade, intelectualidade e moral das pessoas, e garantido
em todos os níveis.
Define, ainda, em seu artigo 28 o nível dessa atividade: A Educação
Física e o Desporto, dimensões essenciais da Educação Física e da
Cultura, devem desenvolver em todo ser humano as aptidões, a
vontade e o domínio próprio e favorecer sua plena integração
dentro da sociedade. A continuidade da atividade física e prática
dos desportos devem ser asseguradas durante a vida, mediante
uma educação global, permanente e democratizada. (UNESCO –
In. ARAÚJO, ALMEIDA E SILVA. 2004).
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Segue ainda os autores (p.3):
.... Com a contribuição do Desporto adaptado no Brasil, é incluída
a Educação Física adaptada no currículo dos cursos de graduação,
através da Resolução 3/87 do Conselho Federal de Educação que
prevê a atuação do professor de Educação Física junto às pessoas
em condição de deficiência.
O termo Educação Física Adaptada surgiu na década de 50 e foi
definido pela American Association for Helth, Physical Education,
Recreation and dance (AAHPERD) como sendo um programa
diversificado de atividades desenvolvimentistas, jogos e ritmos
adequados aos interesses, capacidades e limitações de estudantes
com deficiências (PEDRINELLI, IN: CIDADE, p.35)

Segundo Araújo, Almeida e Silva (2004 p.4), nas instituições
especializadas podemos afirmar que acontece a Educação Física
Adaptada, devido à especificidade exigida naqueles locais de trabalho.
No entanto, na escola, clubes, associações, centro comunitários,
esportivos, a Educação Física que deve acontecer é a inclusiva.
Como bem cita o autor, a Educação Física para estudantes
com necessidades especiais nada mais é do que a adequação de
metodologia, adaptação de materiais e técnicas que venham atender
as diferenças individuais de cada portador de deficiência. Visto que,
tais adequações, devem ser baseadas nos tipos e características das
deficiências para que possa oportunizar a todos a participação no
maior número de atividades possíveis, visando, desta forma, sua
melhora a nível motor, afetivo, cognitivo, assim como a interação e
integração com as demais pessoas Nogueira (2000).
Aviz (1998) ressalta que a atividade física/esporte pode
significar para o portador de deficiência, o desenvolvimento da
autoestima, a melhoria da sua autoimagem, o estímulo à
independência, a integração com outras pessoas, uma experiência
enriquecedora com seu próprio corpo, além de uma oportunidade
de testar suas possibilidades, prevenir-se contra deficiências
secundárias e integrar-se consigo mesmo e com a sociedade. Devese considerar também o interesse em particular de atividades físicas
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ou esportes seja em busca de prazer, diversão, competição ou busca
de uma melhor qualidade de vida.
Temos como exemplos alguns benefícios da Educação Física
para inclusão dos surdos que foi e é destaque no Brasil e no mundo,
como:
9. Judô para surdos: projeto valorizando as diferenças
Há cinco anos, o Prof. Eduardo Duarte (CREF 4760-P/RJ) deu
início ao sonho de ensinar judô para surdos, com uma turma de
apenas quatro alunos. O sonho foi crescendo e virou o Projeto
Valorizando as Diferenças. Hoje, Eduardo é considerado o precursor
no Brasil na área de lutas com surdos, em especial o judô e a luta
olímpica.
Seu projeto é reconhecido pela Federação de Judô do Estado
do Rio de Janeiro (FJERJ), Confederação Brasileira de Lutas
Associadas (CBLA), Instituto Nacional de Educação de Surdos
(INES), Federação Desportiva de Surdos do Estado do Rio de Janeiro
e da Confederação Brasileira de Desportos dos Surdos (CBDS), entre
outros. Eduardo se prepara para lançar o primeiro livro de judô para
surdos, no Brasil, com o apoio do INES, ainda este ano.
De acordo com Confefe (2009), o judoca Alexandre Soares
Fernandes tem 23 anos. Um detalhe mudou a vida dele. Ao sofrer
uma queda em casa ainda pequeno, ficou surdo. Isso não o impediu
de se tornar um exemplo no esporte. Mas o diferencial ficou mesmo
por conta de um feito inédito: ele é o primeiro medalhista surdo do
Brasil. Em 2009, Alexandre representou o Brasil nos 21º Jogos
Surdolímpicos, em Taipei, capital de Taiwan, e conquistou a
medalha de bronze na categoria meio-médio (até 81 kg).
Vanessa Reis Fontes é outro exemplo de que a ausência de um
dos sentidos não é motivo para desistir. Com 25 anos de idade, ela é
deficiente auditiva e foi medalhista de ouro do Mundial de 2012,
disputado na Venezuela, na categoria ligeira (até 48 kg).
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Como podemos ver a Educação Física nas escolas brasileiras não é
apenas parâmetros a serem cumpridos, mas, é acima de tudo uma
formula de quebrar barreiras das discriminações, preconceitos e
racismo. É verdadeira fábrica de dar vida a aqueles que se
encontram excluídos na visão da sociedade. (CONFEFE, 2009)

10. Conclusão
Consta neste artigo que, ainda precisamos melhorar bastante
os meios de inclusão para os surdos no Brasil e no mundo. Os surdos
precisam de apoio mais significativo por parte dos governantes e da
sociedade brasileira de maneira em geral. Mesmo existindo Leis
tratando da temática aqui abordada precisamos nos mobilizamos
para que aja uma inclusão igualitária para todos, sejam eles
deficientes, negros, amarelos, brancos e etc. Precisamos usar todos os
meios disponíveis, em especial, a educação que é uma das melhores
ferramentas de poder para beneficiar as pessoas, com ou sem
deficiências. Um bom exemplo apresentado neste trabalho acadêmico
é a Educação Física como forma de inclusão da pessoa Surda.
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Capítulo 2
Educação física escolar, voltada para
portadores de deficiência
Francisco Walisson P. Avelino1
Samuel da Silva de Lima2
Estanislau Ferreira Bié3
1. Introdução
A prática de atividades físicas é de grande relevância para
promover a saúde e o bem-estar das pessoas. Em se tratando de
portadores de deficiência física, tal prática passa a ser necessária,
uma vez que estimula o corpo a não se atrofiar.
Na escola, a educação física é tida como uma matéria voltada
para a recreação e muitos alunos não encaram a disciplina como
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algo sério e o profissional da área por vezes não recebe a valorização
necessária.
Muitos alunos apontam a disciplina como a melhor, enquanto
outros a detestam por envolver movimento do corpo.
De acordo com o Portal Educação (2016),
A educação física escolar é uma das ferramentas que as instituições
de ensino dispõem para a otimização do processo educacional
como um todo. Desse modo, a prática de atividades físicas deve ser
estimulada desde a pré-escola, as crianças devem aprender os
benefícios da atividade física não só para o corpo como para a
mente. O desenvolvimento de diversos padrões éticos e morais
podem ser estimulados pela prática do esporte como, por exemplo,
o respeito, a importância do trabalho em grupo, saber apreciar a
vitória e aprender com as derrotas.

Nesse ínterim, vale destacar a educação física voltada para
portadores de deficiência.
Brito (2012) se ampara à Constituição Federal de (1988) e à
lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei nº 9394/96) para
afirmar que as escolas são obrigadas a receberem todos os
indivíduos portadores de deficiência.
Brito (2012) menciona ainda alguns questionamentos:
Será que realmente os professores de Educação Física foram
preparados para lidar com o processo de inclusão? Ou, até mesmo,
as escolas no seu planejamento arquitetônico estão preparadas? Os
cursos de Graduação em Educação Física fornecem subsídios aos
professores para trabalhar junto a pessoas com deficiência? Essas
inquietações nos levam a pensar que não basta à lei apenas
garantir o direito das pessoas com deficiência de frequentar a
escola e sim garantir as condições necessárias de aprendizagem.

A Educação Especial se constitui em uma modalidade de
ensino que tem ganhado mais espaço nas instituições escolares. Ela
agrega direito de inclusão e sentimento de colocar-se no lugar do
outro.
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Os deficientes físicos do passado eram totalmente
desprezados, e não usufruíam direito algum. Para Barbosa (2013),
ao longo de muitos anos, aqueles que nasciam com deficiência
recebiam tratamento diferenciado daqueles que eram constatados
como crianças “normais”. O tipo de tratamento que recebiam
variava de acordo com o período e com a região. Tudo dependia da
cultura local. Tal situação era considerada socialmente aceitável, os
absurdos cometidos eram tidos como naturais para as pessoas.
Para Salvi (2001), foi no Século XIX que se iniciaram os
primeiros estudos científicos da deficiência, mais especificamente
relacionados à deficiência mental. Essas teorias foram construídas
inteiramente dentro do saber médico, ao sabor dos fatores sócioculturais e históricos que regiam a evolução desse saber na época.
Embora os estudos relacionados ao assunto estivessem
progredindo, nessa época, a inclusão estava distante de ser uma
realidade. Os portadores de deficiência ainda viviam enclausurados
em instituições, verdadeiros depósitos de segregados, sem
tratamento especializado nem programas educacionais que
propiciassem condições de aprendizagem.
Hoje as novas leis amparam e contemplam alunos deficientes
no ensino regular, e isso vale para todas a matérias. No caso da
educação física segundo Lehnhard (2013), para que a inclusão
ocorra, é importante que os professores que trabalham diretamente
com as turmas promovam a inclusão dos alunos com deficiência, e
especialmente o professor de Educação Física, auxilie no
desenvolvimento das capacidades motoras, muitas vezes
desconhecidas pelo próprio aluno.
Apesar da importância que a Educação Física tem dentro do
contexto educacional, podendo contribuir para aumentar o
rendimento escolar, sendo uma aliada no processo de
aprendizagem, ela ainda é vista como a realização de brincadeiras,
sem que haja um sentido para tais práticas.
No entanto, cabe aqui considerar, que as aulas de educação
física podem assumir uma importância social tremenda, se aceita
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pela comunidade escolar e, em se tratando do processo de inclusão,
esta pode ser uma grande aliada para que aqueles alunos que
portam alguma deficiência, se relacionem com seus colegas.
Diante de todo o exposto, este trabalho de pesquisa traz como
tema: educação física escolar, voltada para portadores de deficiência.
Dessa forma, tal pesquisa parte da seguinte pergunta
norteadora: Como a educação física escolar, voltada para portadores
de deficiência, contribui para a inclusão social e qualidade de vida
desses alunos.
A escolha desse tema se deu pela familiaridade que tenho com
o mesmo, e por estar inserido em uma realidade onde a inclusão
ainda é mais conceitual que prática e, portanto, são poucas as
instituições que aderem a essa ideia de modo eficiente.
Tal pesquisa se mostra relevante para a sociedade, uma vez
que servirá de base para a realização de outras pesquisas sobre a
temática da Educação Especial. Ele serve também para mostrar que
a inclusão é uma realidade, mesmo percebendo suas carências, mas
reconhecendo seus avanços no meio educacional.
Acredito ainda que essa pesquisa servirá de base para outros
pesquisadores que, assim como eu, tenha interesse em lutar pela
igualdade de oportunidades para todos, e que percebem a escola
como espaço de socialização, justiça, educação e lugar de direito para
todas as pessoas.
Esta pesquisa tem o objetivo de conhecer a atuação dos
professores, frente às aulas voltadas para alunos portadores de
deficiência física.
Para alcançar os objetivos propostos nesse trabalho, far-se-á
levantamento, atualização e análise de bibliografia referente ao tema
de pesquisa, utilizando para isso os recursos existentes na Biblioteca
Pública da cidade de Baturité, e também através de acesso a fontes
disponibilizadas na internet, como livros, noticiários de jornais e
revistas e artigos ali publicados.
A pesquisa será também explicativa que ainda segundo Gil
(1991), visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para
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a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade
porque explica a razão, o “porquê” das coisas. Quando realizada nas
ciências naturais, requer o uso de método experimental, e nas ciências
sociais requer o uso do método observacional. Assume, em geral, as
formas de Pesquisa Experimental.
2. Educação especial inclusiva
A Educação Especial se constitui em uma modalidade de ensino
que tem ganhado mais espaço nas instituições escolares. Ela agrega
direito de inclusão e sentimento de colocar-se no lugar do outro.
Os deficientes físicos do passado eram totalmente
desprezados, e não usufruíam direito algum. Para Barbosa (2013),
ao longo de muitos anos, aqueles que nasciam com deficiência
recebiam tratamento diferenciado daqueles que eram constatados
como crianças “normais”. O tipo de tratamento que recebiam
variava de acordo com o período e com a região. Tudo dependia da
cultura local. Tal situação era considerada socialmente aceitável, os
absurdos cometidos eram tidos como naturais para as pessoas.
Para Salvi (2001), foi no Século XIX que se iniciaram os
primeiros estudos científicos da deficiência, mais especificamente
relacionados à deficiência mental. Essas teorias foram construídas
inteiramente dentro do saber médico, ao sabor dos fatores sócioculturais e históricos que regiam a evolução desse saber na época.
Foi a partir de 1970, que a educação especial passou a ser
discutida, tornando-se preocupação dos governos com a criação de
instituições públicas e privadas, órgãos normativos federais e
estaduais e de classes especiais.
A discussão sobre inclusão social é de grande importância em
nossa sociedade, por estarmos vivendo em uma época em que o
respeito à diversidade e a garantia ao direito à participação social
de cada pessoa, o respeito as suas características (de gênero,
étnicas, socioeconômicas, religiosas, físicas e psicológicas), têm
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emergido como uma questão ética, promovendo a reivindicação
por uma sociedade mais justa e igualitária. (DELLANI, 2012, p. 02).

Incluir uma pessoa no cenário educacional é, portanto, uma
necessidade urgente, baseado nisso, Rogalski (2010) aponta que a
educação é responsável pela socialização, que é a possibilidade de
uma pessoa conviver com qualidade na sociedade, tendo, portanto,
um caráter cultural acentuado, viabilizando a integração do
indivíduo com o meio.
Dessa forma, o mesmo autor afirma ainda que a prática da
educação inclusiva merece cuidado especial, pois aí se fala do futuro
de pessoas com necessidades educacionais especiais. Antes mesmo
de incluir, é importante certificar-se dos objetivos dessa inclusão,
para o aluno, quais os benefícios/avanços, ele poderá ter, estando
junto aos alunos da rede regular e produzir transformações.
Em todo o mundo, a educação inclusiva vem permitindo que
estudantes com e sem deficiência percorram sua trajetória escolar
lado a lado, na mesma sala de aula. A educação inclusiva é a prática
indicada e reafirmada em diversas declarações internacionais, leis
nacionais e políticas de educação. Essas políticas, somadas aos
esforços dos defensores dos direitos das pessoas com deficiência,
têm levado a um aumento substancial do número de alunos com
deficiência que recebem educação escolar junto de seus colegas
sem deficiência. (HEHIR, 2016, 02).

A luta pela inclusão ainda persiste, mas para se conseguir os
direitos que hoje estão aí, muita coisa aconteceu, especialmente, o
preconceito da parte daqueles que não acreditam no potencial dos
portadores de atendimento especial.
O tema da educação inclusiva tem despertado, no meio educacional,
angústias e entusiasmos. A mudança de um sistema educacional,
que se caracterizou tradicionalmente por ser excludente e
segregatório, para um sistema educacional que se comprometa
efetivamente a responder, com qualidade e eficiência, às
necessidades educacionais de todos, inclusive às dos alunos que
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apresentam necessidades educacionais especiais, exige um processo
complexo de transformação, tanto do pensar educacional, como da
prática cotidiana de ensino. (SILVA, 2005, p. 04).

Ao longo do percurso de lutas para se adquirir a inclusão de
pessoas deficientes, surgiram alguns órgãos que reforçaram a
efetivação de direitos adquiridos. Nesse ínterim se encaixa a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Segundo
portal APAE Brasil,
As raízes históricas e culturais do fenômeno "deficiência" sempre
foram marcadas por forte rejeição, discriminação e preconceito. E,
diante da ineficiência do Estado em promover políticas públicas
sociais que garantam a inclusão dessas pessoas, surgem famílias
empenhadas em quebrar paradigmas e buscar soluções alternativas
para que seus filhos com deficiência intelectual ou múltipla alcancem
condições de serem incluídos na sociedade, com garantia de direitos
como qualquer outro cidadão. (APAE BRASIL, p. 01)

De modo geral, as primeiras associações de familiares e
amigos surgiram para mostrar que são capazes de lançar um olhar
mais propositivo sobre as pessoas com algum tipo de deficiência.
Assim, ainda de acordo com o Portal APAE Brasil, a missão de órgãos
como a APAE é educar, prestar atendimento médico, suprir suas
necessidades básicas de sobrevivência e lutar por seus direitos, na
perspectiva da inclusão social.
3. Educação Especial Inclusiva e seus aspectos legais
A educação é um direito constitucional garantido a todas as
pessoas, sem que haja distinção alguma. Perante a lei, todos somos
iguais, e a educação inclusiva tem promovida verdadeiras
mudanças, embora ainda crescentes, nas garantias constitucionais.
O debate em torno de uma sociedade inclusiva e de uma escola que
inclua efetivamente seus alunos tomou uma nova direção a partir da
década de 1990, com a Declaração de Jomtien e, especificamente,
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com a de Salamanca, em 1994. Se, em um período anterior, a
discussão era centralizada na inclusão nas escolas e nos diferentes
espaços sociais de indivíduos classificados como deficientes em
termos cognitivos, motores ou perceptivos, hoje se observa uma
mudança de perspectiva na medida em que se propõe a inclusão de
todos os indivíduos que apresentam ou possam vir a apresentar uma
"necessidade educacional especial". (SCHILLING, 2008, p. 01).

Ainda segundo Schilling (2008), os princípios que subsidiam a
Declaração de Salamanca (1994) estabelecem, dentre outros aspectos,
que: todas as crianças e adolescentes, de ambos os sexos, têm o direito
fundamental à Educação; cada um possui características, interesses,
capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprios; os
sistemas educativos devem ser projetados e os programas aplicados
de modo que tenham em vista toda a gama dessas diferentes
características e necessidades; as escolas comuns, com essa
orientação integradora, representam o meio mais eficaz de combater
atitudes discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras,
construir uma sociedade que integre e dar educação para todos.
A importância de fazer do direito de todos à educação um
movimento coletivo de mudança aponta para a adoção de políticas
públicas inclusivas, para a transformação dos sistemas
educacionais e das práticas sociais, que envolvem as relações com
as famílias e a comunidade. As políticas educacionais devem prever
a eliminação das barreiras à educação dos alunos com deficiência,
com síndromes, com altas habilidades/superdotação prevendo o
atendimento às necessidades educacionais especiais, promovendo
a participação a partir de novas relações fundamentais para uma
socialização humanizadora. (PORTAL MEC, 2006, p. 05).

A proposta da educação inclusiva pressupõe, portanto, como
aponta o Portal Mec (2006), novas relações pedagógicas centradas
nos modos de aprender das diferentes crianças e jovens e de relações
sociais que valorizam a diversidade em todas as atividades, espaços
e formas de convivência e trabalho.
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Para Moraes (2014), em que pese o direito à educação deva
ser assegurado às crianças e adolescentes, milhares destes ainda
estão fora dos bancos escolares no mundo inteiro, seja por falta de
condições financeiras, de transporte, motivação ou quaisquer que
sejam os motivos. Mesmo havendo diminuição dos números de
infrequência e evasão escolar, ainda assim, esses sujeitos em
peculiar condição de desenvolvimento não possuem acesso à
educação. A educação de qualidade é um direito fundamental que
amplia e garante os demais direitos humanos e sociais.
Moraes ressalta ainda que a Constituição Federal de 1988
expõe o direito à educação como um direito social fundamental,
garantindo a educação básica, gratuita e universal às crianças e
adolescentes, desde os 04 até os 17 anos de idade. Muito embora haja
essa garantia, a realidade escolar ainda é muito distante para muitas
crianças e adolescentes.
Em 1994, a Conferência Mundial sobre Educação para
Necessidades Especiais da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization, Unesco) emitiu um relatório
de consenso sobre a educação de alunos com deficiência. A
resultante Declaração de Salamanca1, assinada por representantes
de 92 países e 25 organizações, afirma que “as pessoas com
necessidades educativas especiais devem ter acesso a escolas
regulares” e que as escolas inclusivas tradicionais “são os meios
mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e
alcançando educação para todos”. A Declaração de Salamanca fez
parte de um movimento global para a educação inclusiva e oferece
diretrizes para ações nos níveis nacional, regional e internacional.
A Declaração pedia que governos promovessem, planejassem,
financiassem e monitorassem programas de educação inclusiva
dentro de seu sistema de ensino. (HEHIR, 2016, 02).

A legalidade da inclusão é uma realidade, mas que ainda passa
por profundas e constantes mudanças na constituição brasileira. Ela
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apresenta-se nos dias de hoje como algo obrigatória, embora nem
sempre tenha sido assim.
4. A educação como ferramenta de inclusão
A inclusão escolar constitui uma proposta politicamente
correta que representa valores importantes, condizentes com a
igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para todos,
em um ambiente educacional que favoreça a todos, sem se importar
com diferenças étnicas ou de características sociais que levam
muitas pessoas a serem rejeitadas socialmente.
A educação como ferramenta de inclusão tem se constituído em
um dos pilares mais importantes na garantia da participação de todos
em decisões que cabem a todos. Uma pessoa alfabetizada consegue
desenvolver muito mais suas habilidades intelectuais na prática, uma
vez que alfabetização é sinônimo de conhecimento, e uma pessoa que
conhece seus direitos dificilmente viverá alheia ao mundo que a cerca.
Nessa pesquisa, concorda-se com a afirmação de Castilho
(2009), quando ressalta que a educação é um direito humano. Sendo
os direitos humanos universais, indivisíveis e interdependentes, ao
assegurarmos o direito de todas as pessoas à educação estaremos
implementando todo o conjunto de direitos humanos.
A trajetória histórica da inclusão, segundo Costa (2010), teve
seu marco inicial na década de noventa, momento em que foram
realizadas diversas convenções internacionais em vários países e
continentes.
No ano de 1990 ocorreu a Convenção Mundial de Educação Para
Todos. É relevante, no entanto, ressaltar que nessa convenção as
Nações Unidas fizeram aprovar em assembléia, importantes
artigos que passaram a garantir direito e democratização do
ensino para todos, independentemente das diferenças particulares
e/ou individuais dos alunos. (COSTA, 2010, 3954).
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Sabe-se que a estrutura do ensino público no Brasil não
atende as finalidades instituídas pela educação, que são na maioria
das vezes, esquecidas ou burladas, seja pela falta de investimentos
ou mesmo pelo descaso.
De acordo com matéria do portal Educação Para Todos,
mudar o quadro da educação democrática, deveria ser objeto das
preocupações de todo governante. No entanto, em nosso país, esta é
uma questão tratada como secundária, pois, em pleno século vinte e
um ainda sofre com o analfabetismo, uma terrível e vergonhosa
chaga social.
Ao tratar da educação inclusiva, a estrutura tanto de material
humano, quanto de recursos físicos e de apoio ao ensino, ao que se
observa, ainda deixa muito a desejar, isso por que a ideia da inclusão
ainda não é tão presente nas mentalidades.
Possa afirma ainda que o Decreto nº 3.298 (BRASIL, 1999), que
regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor sobre a Política Nacional
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a
educação especial como uma modalidade transversal a todos os
níveis e modalidades de ensino. Atualmente encontra-se em vigor,
desde 2008, a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, a mesma reforça e garante que
todas as crianças devem estudar em escola regular de ensino. Ao
se apresentar os últimos documentos que tratam da inclusão
escolar tem-se como objetivo mostrar como as práticas discursivas
marcam a história desses sujeitos. (POSSA, 2010, p. 17).

A educação como ferramenta de inclusão possibilita às pessoas
atingidas, alcançar uma gama de conhecimentos, a saber, qual lugar
ocupamos na sociedade e de quais garantias legais é possível usufruir.
Quanto à inserção de crianças especiais na escola regular,
percebe-se aí a oportunidade de dar mais valor a essas crianças,
criando mecanismos para que estas se sintam mais envolvidas
socialmente e possibilitando um futuro onde as barreiras do
preconceito sejam minimizadas.
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de estratégias para
a educação de alunos com necessidades educacionais especiais, o
direito da pessoa à educação é resguardado pela política nacional
de educação independentemente de gênero, etnia, idade ou classe
social. O acesso à escola extrapola o ato da matrícula e implica
apropriação do saber e das oportunidades educacionais oferecidas
à totalidade dos alunos com vistas a atingir as finalidades da
educação, a despeito da diversidade na população escolar.
(UNIVERSIDADE BRASIL, 2016, p. 01).

Por todo o exposto, segundo matéria do site Universidade
Brasil, a escola que se espera, tem o compromisso não apenas com
a produção e a difusão do saber culturalmente construído, mas com
a formação do cidadão crítico, participativo e criativo para fazer face
às demandas cada vez mais complexas da sociedade moderna. Nessa
perspectiva, o governo tem desencadeado movimentos nacionais de
democratização do ensino, atualmente representados pelo
“Programa Toda Criança na Escola” que preconiza a universalização
do atendimento educacional com qualidade.
A educação é eficaz no processo de inclusão das pessoas, e ao
que se percebe isso tem sido cada vez mais debatido na sociedade.
De acordo com matéria do Portal Educação (2016), anualmente
acontecem milhares de palestras, convenções e encontros em todo o
Brasil que debatem formas de tornar as práticas de inclusão mais
eficazes para democratizar de uma vez por todas o acesso ao ensino.
O maior desafio encontrado é aceitar o outro como indivíduo que
possui diferenças com relação a você, mas que nem por isso o torna
inferior.
Portanto a inclusão depende de mudança de valores da sociedade
e a vivência de um novo paradigma que não se faz com simples
recomendações técnicas, como se fossem receitas de bolo, mas com
reflexões dos professores, direções, pais, alunos e comunidade.
Contudo essa questão não é tão simples, pois, devemos levar em
conta as diferenças. Como colocar no mesmo espaço demandas tão
diferentes e específicas se muitas vezes, nem a escola especial
consegue dar conta desse atendimento de forma adequada, já que
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lá também temos demandas diferentes? (PORTAL EDUCAÇÃO,
2008, p. 01).

Portanto, de acordo com Possa (2010), a inclusão de pessoas
com deficiência em escolas comuns, mesmo estando legitimada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, é hoje um
dos grandes desafios da educação nacional, pois é preciso ir de
encontro aos vários séculos que a exclusão dessas pessoas
preponderou. Assim, todo o contexto escolar, bem como a sociedade,
precisa educar seu olhar às pessoas com deficiência, enxergar as
possibilidades delas e não somente as dificuldades.
5. A inclusão no ensino da educação física
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.
Gomes (2013) ressalta que 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.
A formação profissional na área de educação física evoluiu
muito nos últimos anos, conforme LIMA e DUARTE (2001)
argumentam que a inclusão pode ser vista como “um motivo que
levará ao aprimoramento da capacitação profissional de
professores, constituindo uma ferramenta para que a escola se
modernize em prol de uma sociedade sem espaço para preconceitos,
discriminações ou barreiras sociais”.
Na educação física escolar, a ideia 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
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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. (GORGATTI, 2005, p. 26).

Diante da onda de inclusão que ora se observa, amparada por
aspectos legais que defendem a inclusão como proposta
absolutamente necessária, nas aulas de educação física, não é
possível mais que se admitam professores que excluam crianças das
aulas sem uma justificativa plausível. Desse modo, a inclusão nas
aulas de educação física, quando bem orientada e estimulada, pode
viabilizar vários benefícios para todos.
Vygotsky (1997) compreende a escola com seu modo de vida
escolar próprio, com professores especializados e conscientes de um
processo diferenciado, que nem por isso limita as crianças em suas
próprias dificuldades.
A prática da educação física de forma inclusiva, ainda segundo
Gorgatti (2005):
Colabora para a vida na comunidade, onde todos devem conviver
independente de suas diferenças, e evita os efeitos prejudiciais da
exclusão. As crianças com deficiência descobrem que, no universo
das atividades físicas, existem possibilidades de convivência com
colegas sem deficiências. Já estes últimos têm a oportunidade de
vivenciar e conhecer atividades físicas e esportivas que podem ser
realizadas por crianças com deficiências e percebem que estas
podem ser ativas e capazes. (GORGATTI, 2005, p. 27).

Gomes (2013) declara que a Educação Física adaptada enfatiza
a normalidade da diversidade, das diferenças e salienta a adaptação
de atividades fundamentais no desenvolvimento da criança num
todo. Uma educação eficaz de crianças com necessidades especiais
não é obrigação somente da escola, mas da família, sociedade,
política, todos trabalhando em conjunto para se obter uma educação
inclusiva de qualidade.
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A Educação Física esteve subordinada à consolidação dos ideais
vigentes, bem como da ordem social. Soares (2001) explica que o
papel da educação física na escola estava relacionado com o
exercício físico de homens sadios e de mulheres aptas à
maternidade. A Educação Física se distanciou de uma disciplina
preocupada em formar cidadãos críticos, mas sim em ser um
serviço de preparação física. Os conteúdos desenvolvidos eram os
esportes e a ginástica, fato que ainda podemos perceber nas aulas
de Educação Física que aplica maior ênfase nos esportes.

A seguir, apresentar-se-ão algumas atividades de inclusão nas
aulas de educação física, conforme aponta Gomes (2013):
Quadro 1 – Propostas para deficiência visual

Quadro 2 – Proposta de atividades para deficiência auditiva
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Quadro 3 - Proposta de atividades para deficiência físico

Para TATSCH (2012), o profissional de Educação Física tem
ao seu alcance os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) de
Educação Física, que sustentam que “o professor deve fazer
adaptações, criar situações de modo a possibilitar a participação dos
alunos especiais, ou seja, o professor deve ser flexível, sabendo dosar
seus planos de aula, a fim de atingir as necessidades dos alunos com
necessidades especiais fazendo com que este sinta-se parte do grupo
e que esse grupo também crie consciência de inclusão.
Com isso, a educação física escolar deve ter como princípio
tornar seus alunos indivíduos críticos, reflexivos e participativos,
mudando aquela visão de que pessoas com necessidades especiais
não podem realizar as práticas desportivas, pois quando se trata de
inclusão a primeira coisa que se deve levar em consideração é uma
educação que enfatize os aspectos afetivos, cognitivos e sociais.
A partir de um novo olhar sobre a disciplina, é possível
detectar que a educação física tem como objetivo a formação
motora, psicomotora e principalmente social dos alunos que estão
inseridos no processo ensino-aprendizagem o que demostra seu
grande valor no processo de formação e maturação de pessoas com
ou sem necessidades especiais.
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6. Conclusões
Com essa pesquisa buscou conhecer a atuação dos
professores, frente às aulas voltadas para alunos portadores de
deficiência física, para tanto, elencou-se algumas características
dessa atuação, fazendo um apanhado histórico do processo de
inclusão escolar, especificamente nas aulas de educação física. A
seguir focou-se no trabalho prático desses profissionais para com
tais alunos, através de sugestões de atividade.
A partir dessa pesquisa constatou-se que todas as crianças e
adolescentes, de ambos os sexos, têm o direito fundamental à
Educação; cada um possui características, interesses, capacidades e
necessidades de aprendizagem que lhe são próprios; os sistemas
educativos devem ser projetados e os programas aplicados de modo
que tenham em vista toda a gama dessas diferentes características e
necessidades; as escolas comuns, com essa orientação integradora,
representam o meio mais eficaz de combater atitudes
discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras, construir uma
sociedade que integre e dar educação para todos.
Essa pesquisa mostrou ainda que as aulas de educação física
podem assumir uma importância social tremenda, se aceita pela
comunidade escolar e, em se tratando do processo de inclusão, esta
pode ser uma grande aliada para que aqueles alunos que portam
alguma deficiência se relacionem com seus colegas.
Ao autor da pesquisa, ela mostrou que o respeito ao próximo
é elemento fundamental para uma sociedade mais justa. A inclusão
escolar se insere nesse contexto como algo de grande importância
para a formação de cidadãos que respeitem e entendam seus direitos
e deveres sociais.
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Capítulo 3
Hidroginástica na terceira idade:
envelhecimento bem-sucedido e o tratamento
dos sintomas das doenças crônicas
Edivar Barbosa dos Santos1
Stenio Ferreira Bié2
Solange Lima Simão Bié3
1. Introdução
Com a melhora nas condições de vida, avanços nas pesquisas
e os progressos da medicina, as pessoas estão vivendo mais, um fato
cada vez mais evidente. Se por um lado isso é bom, porque significa
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aproveitar a vida por mais tempo, significa também que mais
pessoas estão sujeitas às doenças associadas ao envelhecimento.
No Brasil de hoje se envelhece melhor do que há 40 anos. Primeiro,
porque na Constituição de 1988 a saúde passou a ser um direito de
todos e também dos idosos. É preciso melhorar os serviços, mas,
não se morre mais a míngua ou à espera do gesto de uma pessoa
caridosa. Segundo, pela política de renda mínima. Mesmo sendo
distribuído apenas um salário mínimo, para muitas famílias, o
idoso deixou de ser um fardo”. (Kalache 2014 p. 3306)

Embora o envelhecimento, assim como a forma de enfrentálo seja um processo individual e heterogêneo, cada ser quando chega
nessa hora passa por transformações, que não haviam convivido
antes, impactos psicológicos e emocionais que dependendo do
estado da pessoa, eles chegam de forma pessimista, que por vez está
associado a uma combinação complexa de fatores, podendo
conduzir a sentimentos indesejados sobre vários aspectos da vida,
seja pessoal ou social, é o caso das crenças disfuncionais sobre si; os
outros; o ambiente e o futuro, com efeitos negativos sobre a
autoestima, o comportamento, e consequentemente a saúde física e
mental.
“O envelhecimento vem junto com uma série de mudanças
fisiológicas, psicológicas e sociais que vão interferir de maneira
decisiva na forma de agir da pessoa idosa (...). ” CARVALHO &
MAIA & ROCHA, 2007.
[...] “Os efeitos do envelhecimento no corpo do idoso, associados à
inatividade e à má adaptabilidade física são muito sérios. Podendo
acarretar quedas no desempenho físico, na habilidade motora, na
capacidade de concentração, de reação e de coordenação”. NOVAIS
S/D.

Como forma de retardar esse impacto negativo de quem
chega a essa fase da vida, busca-se incessantemente, formas; através
das ciências da saúde, maneiras que diminuam, acabem ou mesmo
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retardem esses males, que tanto acometem essa faixa da população,
já que a tendência é crescer bastante nos próximos anos em razão
da melhoria na qualidade de vida.
Com isso, temos a opinião de alguns autores acerca do
envelhecimento e as modificações físicas sofrida no corpo desses
indivíduos ao longo da vida;
“Uma velhice tranquila é o somatório de tudo quanto beneficie o
organismo, como por exemplo, exercício físico, alimentação
saudável, espaço para lazer, bom relacionamento familiar, enfim,
é preciso investir numa melhor qualidade de vida” (PIRES et. al.
2002 p.2).
“Alguns fatores favoráveis como aceitar mudanças, prevenir
doenças, estabelecer relações sociais e familiares positivas e
consistentes, manter um senso de humor elevado, ter autonomia
e um efetivo suporte social contribuem para a promoção do bemestar geral do idoso e, consequentemente, influenciam
diretamente numa melhor qualidade de vida”. (VIEIRA, 1.996).
“As alterações que o envelhecimento provoca no ser humano
acredita-se, podem ser restringidas com a prática regular da
atividade física, e, mesmo que não assegure o prolongamento de
vida, ela garante algo que pode ser igualmente importante o bemestar cotidiano da pessoa na terceira idade. ” (CARVALHO &
ROCHA, 2007, p. 2).

Esta linha de pensamentos está reunida sob o signo da
"terceira idade", o rótulo que vem sendo utilizado para identificar a
nova sensibilidade que passa a compor o processo de
envelhecimento. No entanto, a inovação trazida pelo fenômeno da
terceira idade é não só valorizada, mas também muito criticada,
tanto nos meios acadêmicos dedicados ao seu estudo como em
outros setores da sociedade.
Pode–se verificar que a terceira idade gera polêmica e
discussão. Mas, do que trata esta polêmica? Quais são os principais
argumentos que permeiam o debate? Como vem sendo qualificado
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o fenômeno da terceira idade? Que métodos estão sendo criados
para ajudar essas pessoas? Se a Atividade física é um desses meios,
qual será ela então? Por que a Hidroginástica é a atividade física
mais recomendada?
Neste artigo, pretendemos mapear a discussão sobre o
fenômeno da terceira idade, especialmente no que se refere à sua
inovação em relação aos modelos de envelhecimento até então
vigentes. O debate acerca do fenômeno da terceira idade e qual será
a melhor forma de enfrentá-la.
Esse estudo sobre hidroginástica, a destaca como atividade
física mais indicada para esse público por ser imersa na água e não
causar tanto impacto, e ainda apresentar propriedades beneficentes
para quem pratica, como; redução do peso, densidade semelhante,
flutuação, pressão hidrostática, tensão superficial, refração e a
viscosidade, tudo isso é utilizado para a exploração de movimentos
que diminuem as forças compressivas nas articulações, usando os
músculos de forma mais equilibrada e simétrica, incluindo aqueles
exercícios pouco utilizados em atividades físicas em terra,
aumentando, assim, a variedade dos movimentos corporais.
Este estudo tem por objetivos, investigar os benefícios da
prática da hidroginástica, no processo de envelhecimento, idade de
maior acometimento de muitas doenças. Conhecer os motivos que
levam os médicos a recomendarem aos idosos na escolha dessa
atividade física e identificar a importância da hidroginástica na vida
diária deles. Utilizando uma metodologia com base em pesquisas
bibliográficas de autores e pesquisadores do assunto.
2. O fenômeno da terceira idade
Quando jovem o homem teme muito a senescência (processo
natural do envelhecimento), o qual compromete progressivamente
os aspectos físicos e cognitivos de uma pessoa, com o
envelhecimento populacional em ascensão chegar aos 60 anos não
está difícil..., desde que à vida não seja interrompida por alguma
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fatalidade ou doença grave que não possua tratamento. A
expectativa divulgada por vários estudos é que teremos uma
população idosa bastante expressiva nos próximos 20 anos que
seguem.
O envelhecimento acontece diferenciado, no que diz respeito
à percepção do mundo ao nosso redor, modalidades sensoriais,
como olfato, gosto e cinestesia são pouco afetados pela idade, já a
audição, a visão e o equilíbrio, são gravemente afetados. O
envelhecimento na sua integridade traz deficiências nas
modalidades sensoriais acarretando consequências graves no nível
psicológico e social do indivíduo.
O envelhecimento fisiológico provoca uma série de alterações
nas funções orgânicas e mentais sobre o organismo que é afetado
pelo efeito da idade. A principal mudança é a perda da capacidade
de manter o equilíbrio homeostático, pois nesse momento todas as
funções fisiológicas gradualmente começam a declinar.
[ ]Tais alterações têm por característica principal a diminuição
progressiva da reserva funcional. Ou seja, um organismo
envelhecido, em condições normais, poderá sobreviver
adequadamente, porém, quando submetido a situações de stress
físico, emocional, etc., pode apresentar dificuldades em manter a
sua homeostase e, desta forma, manifestar sobrecarga funcional, a
qual pode culminar em processos patológicos, uma vez que há o
comprometimento dos sistemas endócrino, nervoso e imunológico
(Firmino, 2006)

Cientistas do mundo inteiro já buscaram explicações para as
alterações sofridas na estrutura física das espécies vivas, respostas
que expliquem a razão pela qual envelhecemos. Mudanças que são
notáveis e de perceptível observação desde o nascimento até a
morte. Muitas foram às teorias, embora nenhuma delas
comprovadas em suas totalidades, porém, partes dos estudos,
embora ainda insuficientes já seja possível extrair alguma explicação
da razão das pessoas envelhecerem e morrerem.
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A teoria do envelhecimento programado explica unicamente
esse acontecimento através do fator genético, isto é, a velocidade
com que envelhecemos predeterminada por nossos genes, ou ainda,
os genes determinam quanto tempo às células viverão.
[ ]...As células do nosso organismo estão geneticamente
programadas para morrer após um certo número de divisões
celulares (mitose). Atingido esse número seria então desencadeado
o processo de morte, cujo momento estaria ligada a idade
biológica, variando assim entre as diversas espécies. (Gomes, 2007
p. 5)

Essa teoria explica que a medida que as células morrem, os
órgãos vão perdendo a capacidade de funcionamento, até o ponto de
não conseguir manter as funções biológicas necessárias para a
manutenção da vida.
Um estudo publicado em 1954 pelo médico Dr. Denham
Harmon explica que as células envelhecem em consequência das
reações químicas que ocorrem no interior delas, um processo de
reação que desencadeia uma produção de toxinas que ele
denominou pelo nome de radicais livres. Essas substâncias (RL)
tóxicas possuem um número ímpar de elétrons que procuram
ligação com outras moléculas para emparelhar suas cargas livres,
dessa forma; eles danificam as células as escravizando na produção
de mais radiais livres. Nessa ação altamente reativa das substâncias,
na qual existe uma busca incessante por capturar ou ceder suas
cargas para a formação de novas moléculas, sob condições normais,
os radicais livres são essenciais para funcionamento do organismo.
Porém, quando em excesso, passam a atacar células sadias, como
proteínas, lipídios e DNA. Nisso também se inclui as enzimas, que
também são moléculas que beneficiam o corpo na transformação da
energia consumida em força.
As células nervosas são um dos alvos dos radicais livres. Como as
células nervosas não se reproduzem, o número de neurônios tende
a diminuir cada vez mais, havendo assim menos conexões
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sinápticas, conduzindo a perdas da capacidade funcional. Com o
passar do tempo, mais e mais lesões são causadas, até muitas
células não funcionarem normalmente ou morrerem. Quando isso
acontece, o organismo também morre. (Gomes, 2007 p. 6)

Alguns radicais livres são naturalmente produzidos pelo
organismo humano para desempenhar diversas funções
metabólicas e atuar principalmente no sistema imunológico. Estes
são chamados de radicais livres de origem endógena. Há também os
radicais livres de origem exógena, que são originados a partir de
fatores externos ao organismo, como poluição, radiação solar e
outros tipos de radiação, consumo de tabaco e álcool e maus hábitos
alimentares.
Segundo BUNGER apud DA SILVA & RIBEIRO (2012, p. 52)
em relação a fatores genéticos e biológicos, descreveu o
envelhecimento como alteração irreversível da substancia viva em
função do tempo.
O efeito do envelhecimento no corpo depende
significativamente do estilo de vida que a pessoa assume desde a
infância ou adolescência. A inatividade e à má adaptabilidade física
geram problemas bem sérios, uma vez que o organismo envelhece
de forma diferenciada para os órgãos, tecidos, células e estruturas
sub-celulares. Problemas como habilidade motora, capacidade de
concentração, de reação e coordenação são logo afetados devido às
alterações que sofreu o organismo com o passar dos anos.
Diversos outros problemas começam a surgir de forma
perceptível no organismo que envelhece. Entre elas podemos citar
diminuição do fluxo sanguíneo para os rins, fígado e o cérebro,
diminuição da capacidade dos rins para eliminar as toxinas e
medicamentos, diminuição da capacidade do fígado para eliminar
toxinas e metabolizar a maioria dos medicamentos, diminuição da
frequência cardíaca sem alteração da frequência cardíaca de
repouso, diminuição do débito cardíaco (saída de sangue do
coração) máximo, diminuição da tolerância à glicose, diminuição da
capacidade pulmonar de mobilizar o ar, aumento da quantidade de
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ar retido nos pulmões depois de uma expiração, diminuição da
função celular de combater às infecções, tudo isso, e mais, são
algumas das alterações sofridas pelo corpo.
3. O envelhecimento bem-sucedido
Vivemos numa contemporaneidade que preconiza o conceito
de que a sociedade potencializa a longevidade, e que ao mesmo
tempo nega aos mais velhos o seu valor e sua importância social.
Sociedade está extremamente consumista na qual apenas o novo é
valorizado, negando o direito daquelas pessoas e valorizando apenas
a produção de tecnologias que venha atender apenas as
necessidades dos mais jovens. Pois o velho já se encontra
ultrapassado, um objeto que pode ser descartado ou até mesmo
jogado fora.
Esquecem que vivemos em mundo globalizado onde todos os
dias muitos cientistas dedicam suas horas de pesquisas em busca de
uma resposta que seja ela qual for. Que ela seja favorável e
beneficente a classe envelhecida da população, com efeito
simplificado do envelhecimento humano, mais precisamente a
partir das perdas sofridas, com efeitos que minimize os processos
desfavoráveis que são os estereótipos negativos e o preconceito.
No país, os estudos sobre as representações sociais da velhice, do
idoso e do envelhecimento apontam para um consenso: de um
lado, tais representações ainda estão vinculadas às questões do
declínio, das perdas físicas, das doenças, dos laços familiares, da
capacidade de trabalho, do desgaste natural e da morte. De outro
lado, essas representações assinalam, ao mesmo tempo, a
importância atribuída às experiências do idoso, isto é, das
experiências adquiridas no decorrer da vida. (Pereira & Almeida,
2008 p. 2)

Em caráter experimental desses estudos de natureza
sociocultural, no Brasil surge a Gerontologia Social, área científica
dedicada ao estudo do envelhecimento humano e os efeitos da idade
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no corpo que padece sobre o peso da idade. Lembrando que esse
termo foi criado por Clark Tibbits em 1954 para nomear o campo da
medicina que estuda as causas e efeitos do envelhecimento humano.
Em revisão da literatura, diversos autores buscaram definir
que o envelhecimento para ser bem-sucedido é preciso identificar os
prováveis indicadores do sucesso. Que apesar de haver diferentes
definições operacionais enfatizando a capacidade funcional do corpo
que já carrega as rugas causadas pelo o peso dos anos passados, as
seguintes características foram também consideradas como modelo
de envelhecimento: satisfação com a vida, longevidade, ausência de
incapacidade, domínio das ações, crescimento nas relações,
participação social ativa, alta capacidade funcional, independência
em vários sentidos, e adaptação positiva as mudanças. Os fatores
predispostos variaram conforme os escritos, destacando-se: nível
educacional elevado; prática de atividade física regular; senso de
autoestima; participação social e ausência de doenças crônicas.
Rowe e Kahn (1997) consideram que o envelhecimento bemsucedido inclui três elementos: (1) probabilidade baixa de doenças
e de incapacidades relacionadas às mesmas; (2) alta capacidade
funcional cognitiva e física; (3) engajamento ativo com a vida. A
hierarquia entre os componentes é representada pela integridade
das funções física e mental. Essas funções atuam como potencial
para a realização das atividades sociais, envolvendo as relações
interpessoais e as atividades produtivas, remuneradas ou não.

Entretanto, o sucesso não está explicitamente limitado a esses
resultados apenas, mais coisas ainda podem ser citadas e ditas por
achar que elas também complementam esse raciocínio. Sucesso
pode se referir à conquista de objetivos pessoais de todos os tipos,
variando da manutenção do funcionamento físico para ser ter uma
boa saúde, integridade do ego, crescimento com as ações, vitalidade,
esforço, contentamento desmedido, e relacionamento social, não
deixando de fora também aqui, o afetivo.

62 | Saúde no Brasil, Formação acadêmica, práticas e exercício da profissão: volume 2

Nas pesquisas sobre gerontologia são fortes as evidências que
sugerem que a pessoa envelhecida é capaz da percepção da sua
satisfação com a vida. Uma vez que já possuem maturidade
suficiente para fazerem julgamentos sobre si, e sobre as coisas. Caso
que tende a ser vista como positiva entre os idosos (Queiroz, Neri,
2007). Muitas vezes em que se confronta a avaliação objetiva
realizada por exames e por profissionais com a realizada pelo
próprio idoso. O modo como ele se percebe, potencializa essas
dimensões e as complementam e enriquecem a avaliação, pois os
idosos dispõem de informações únicas que não seriam relatadas por
familiares ou, muito menos, observadas com a avaliação
padronizada aplicada por profissional treinado (Neri, 2007; Kikuchi,
2005).
4. A melhor forma de enfrentar a terceira idade
No Brasil a principal causa de mortalidade e morbidade são as
doenças crônicas, que normalmente têm desenvolvimento lento e
muitas vezes diagnóstico tardio, que duram períodos extensos e
apresentam efeitos de longo prazo, difíceis de prever. Diferente dos
países ricos, que as pesquisas sugerem que as condições complexas,
como diabetes e depressão, irão impor uma carga ainda maior no
futuro, e por isso as pesquisas avançam em passos curtos para
acharem fármacos que amenizem, ou retardem os efeitos deles.
As doenças crônicas mais comuns tradicionalmente são as
doenças cardiovasculares, diabetes e asma ou doença pulmonar
obstrutiva crônica (DPOC). As taxas de sobrevivência e durações
têm melhorado em virtude das pesquisas e avanços na medicina,
entre essas doenças também passaram a incluir muitas variedades
de câncer, HIV / Aids, distúrbios psiconeurológicos (como
depressão, esquizofrenia e demência) e deficiência, tais como
deficiência visual e artroses. A maioria delas não tem cura, mas
várias podem ser prevenidas ou controladas por meio da detecção
precoce, adoção de dieta e hábitos saudáveis, prática de exercícios,
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acesso a tratamento adequado e ainda prevenção para que a doença
não chegue e se instale.
Muitas condições crônicas estão ligadas a uma sociedade em
envelhecimento, mas também às escolhas de estilo de vida, como
o tabagismo, consumo de álcool, comportamento sexual, dieta
inadequada e inatividade física, além da predisposição genética. O
que elas têm em comum é o fato de precisarem de uma resposta
complexa e de longo prazo, coordenada por profissionais de saúde
de formações diversas, com acesso aos medicamentos e
equipamentos necessários, estendendo-se à assistência social. A
maioria dos cuidados de saúde hoje, no entanto, ainda está
estruturada em torno de episódios agudos. (Veras, 2011 p. 780)

Sabemos que uma parte dos problemas de saúde que
podemos ter na velhice tem origem genética, outra depende das
exposições ambientais que nosso organismo venha a sofrer e uma
terceira parte depende do nosso estilo de vida, isto é, das nossas
escolhas. E é justamente nesta última que nos cabe intervir e mudar
alguns hábitos, para que tenha uma fase menos predisposta a
doença.
No enfrentamento da terceira idade a melhor forma é
trabalhamos na prevenção, e isso inclui saber buscar as melhores
condições de vida para evitar as doenças e suas possíveis
consequências. A sociedade brasileira de geriatria e gerontologia
preconiza três níveis de prevenção da saúde.

1

2

Quadro 1 – Níveis de prevenção de saúde
A prevenção primária, que é tudo que fazemos no intuito de remover
causas e fatores de risco de um problema de saúde antes que a doença
ocorra. Inclui a promoção da saúde e a proteção específica contra certas
doenças (ex.: imunização, exercícios físicos).
A prevenção secundária, que são as ações que visam detectar um
problema de saúde em seu estágio inicial, muitas vezes subclínico,
facilitando o diagnóstico definitivo e o seu tratamento, desta forma
reduzindo ou prevenindo sua disseminação ou suas consequências no
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longo prazo (ex.: rastreamento de câncer de mama, estratificação do
risco cardiovascular).

3

A prevenção terciária, que são as ações que visam reduzir os prejuízos
funcionais consequentes a um problema agudo ou crônico, incluindo as
medidas de reabilitação (ex.: reabilitar um paciente após um infarto ou
após um acidente vascular cerebral).
Fonte: SBGG – Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia

Muitas das doenças que trazemos para a velhice são
resultados de fatores genéticos, do ambiente no qual vivemos e
também pelo estilo de vida que temos, ou seja, pode ser algo que não
temos o controle ou a importância de damos para cuidar da nossa
saúde. Já que a primeira condição é um fator que carregamos no
nosso corpo, independentemente da nossa vontade. Por outro lado,
a segunda causa é totalmente controlada por cada um, e muitas das
doenças podem ser evitadas apenas se prevenindo. Com isso, é
fundamental dedicar um tempo para fazer visitas ao médico e
realizando alguns exames.
Claro que ninguém quer chegar à segunda, e na terceira fase,
carregando o peso na consciência por conta de alguns descuidos da
juventude, por isso, vale prestar atenção ao organismo e incluir a
atividade física como parte da rotina. Para que essa prática seja
eficaz, o ideal é contar com a ajuda de um profissional qualificado
para atender os idosos. Ou seja, de um Personal Trainer
especializado na terceira idade.
Ainda de acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia, não existe nenhum segredo quando o assunto é a
prevenção de doenças. Para isso, basta seguir os 5 passos indicados
a baixo para ficar bem longe dos problemas de saúde que
atrapalham, e muito, a qualidade de vida na terceira idade.
Tenha hábitos alimentares saudáveis;
Pratique atividade física regularmente;
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Não fuja do médico e faça exames preventivos
periodicamente;
Invista no convívio social;
Cultive bons pensamentos e mantenha a sua mente
sempre ativa.
Com o passar dos anos, o corpo e organismo vão
envelhecendo, dando espaço, principalmente a partir da terceira
idade, a sérias doenças. Por isso, é preciso cuidar da saúde desde
cedo, numa tentativa de prevenir tais enfermidades.
5. Propriedade da água e os impactos positivos ao corpo
A água é um meio muito diferente da terra. Ao ser inserido
neste novo meio o organismo é submetido a diferentes forças físicas
e em consequência realiza uma série de adaptações fisiológicas que
beneficiam o corpo, daquelas pessoas mais fragilizadas devido à
idade e as doenças crônicas hospedeiras.
Redução do peso, baixa densidade do corpo, flutuação,
pressão hidrostática, refração, viscosidade e resistência são algumas
das propriedades físicas da água mais importantes e, por
consequência, responsáveis por um grande número de benefícios na
vida do ser humano desde antes do nascimento – na fase da gravidez
– até ao envelhecimento. E é nesta medida que a piscina pode ser
encarada como o mais completo e abrangente local onde se pode
praticar exercício físico.
Em primeiro lugar, a água tem um aspecto fundamental que
é atenuar o efeito de gravidade. A flutuação permite, assim, diminuir
a compressão nas articulações doloridas e auxiliar o movimento das
articulações rígidas em amplitudes superiores às do meio terrestre.
E isto tudo com uma redução da dor. “O sistema nervoso simpático
é positivamente afectado pela imersão e, por isso, diminuirá a
percepção da dor” (Ribeiro, 2006).
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Qualquer pessoa pode tirar vantagens do trabalho que se faz
dentro de água, seja qual for a sua situação ou seus objetivos, O
condicionamento cardiovascular e muscular é os mais aproveitados
pelos idosos. Nos dias corridos de hoje, exercitar a flexibilidade, a
coordenação motora e o relaxamento são cada vez mais raros.
O rol de vantagens vai por aí fora e em relação à pressão
hidrostática prendem-se com a estimulação da circulação
periférica devido à pressão da água exercida sobre o corpo. A
circulação periférica facilita, por sua vez, o retorno venoso das
partes distais ao coração. Esta é uma propriedade que ajuda ainda
na absorção e/ou na prevenção de edemas, diminui a frequência
cardíaca e a pressão arterial e provoca resistência na caixa torácica.
Aumenta também a difusão de oxigénio no sangue. (Ribeiro, 2006)

Muitos especialistas dizem que a hidroginástica é
extremamente eficaz no combate ao estresse, além de contribuir
para uma melhor qualidade de vida dos indivíduos. Ao contrário dos
exercícios realizados no solo, a prática de exercícios na piscina
contribui para a redução de dores, da transpiração e também
retardam a chegada da sensação de exaustão.
Paulo (1994), afirma que o meio líquido, devido às suas
propriedades físicas e sobrecarga natural, proporciona ao
indivíduo que se exercita uma sensação de diminuição do peso
corpóreo, livramento das articulações, bom funcionamento do
sistema termorregulador, melhor irrigação ativando veias, artérias
e vasos capilares e ainda, envolvimento da maioria dos grupos
musculares. Além de tonificar os músculos através da resistência
da água em múltiplas direções, na Hidroginástica é possível
aumentar a intensidade do trabalho e propiciar um maior
consumo de energia transformando o peso de gordura em peso
muscular.

Os estudos comprovam que quanto mais ativa é uma pessoa
menos limitações físicas ela tem. Dentre os inúmeros benefícios que
a prática da hidroginástica promove, um dos principais, é a proteção
da capacidade funcional em todas as idades, principalmente nos
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idosos, lhes ajudando a combater os sintomas das doenças crônicas
da juventude trazidas para essa fase da vida.
6. A atividade física (hidroginástica)
Um dos aspectos que devemos considerar na relação atividade
física, doença e saúde, em termos populacionais é a escolha pela
atividade correta que atenda ao público geral, auxiliando os que
trabalham a prevenção e também os já afligidos por qualquer mal
crônico.
Comprovadamente, vida é saúde! E saúde depois dos 60 é
muito difícil para quem viveu uma vida sedentária. Para prevenir,
tratar e amenizar os efeitos das doenças crônicas da terceira idade,
como já dito antes, o melhor método é a atividade física, porém, não
pode ser qualquer uma, tem que ser algo que não cause tanto
impacto e nem apresente risco de lesões para quem pratica, ainda
mais quando, esse alguém estar com a saúde, necessitando de
cuidados.
A Hidroginástica é a atividade física mais indicada para os
idosos, não importando se é homem ou mulher, ela traz benefícios
que favorecem muitos aqueles que não ficam parados, além de ser
uma atividade física muito prazerosa, que proporciona bem-estar,
diversão e sociabilização.
Os benefícios da hidroginástica promovem a expectativa de
vida de pessoas ativas por meio de fatores biológico-funcionais como:
“A força da musculatura, a capacidade de rendimento do coração,
da circulação e dos pulmões, que se demonstram, sobretudo em
nossa resistência, bem como a mobilidade e a elasticidade dos
músculos, tendões e ligamentos, e a velocidade dos processos
metabólicos estão subordinados e este ciclo de carga e adaptação
até o fim da vida”. (KURZ apud BAUR, 1983 p.3).

A hidroginástica é uma atividade que além de proporcionar
relaxamento para o corpo e a mente, também contribui para manter
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a forma e tratar diversos problemas, que vão desde físicos,
psicológicos, sociais e psíquicos, pois diminui o stress e libera
hormônios do prazer na corrente sanguínea de quem pratica.
7. Os benefícios da hidroginástica
Para temos uma qualidade de vida melhor, devemos nos
manter ativos desde cedo, praticar esportes, ter uma alimentação
equilibrada, lazer, descanso regular, trabalho, enfim, um conjunto
de fatores que contribui para um envelhecimento saudável. Porém,
mesmo um aluno idoso que seja sedentário pode começar a mudar
seus hábitos através da hidroginástica.
O processo de envelhecimento como já sabemos,
normalmente leva à diminuição das reservas funcionais do
organismo, diariamente os consultórios médicos do nosso país
recebem centenas de pessoas com reclamações e queixas sobre a
saúde, problemas diversos, desde muscular, óssea, nervoso,
circulatório, pulmonar, endócrino, imunológico, etc.
Essas doenças supracitadas provocam alterações e
consequentemente a um declínio da saúde do idoso, a diversidade e
a especificidade levam-nos a um termômetro que várias entre os
indivíduos. Sabemos que existem doenças nas mais diversas
características, e que elas afligem as pessoas dependendo muitas
vezes do seu histórico de vida.
Para a prática da atividade física hidroginástica é sempre
necessário que antes de tudo, o paciente receba orientações e
cuidados médicos, para só depois ser encaminhado para um
profissional da área de educação física.
Para ter natureza saudável, e ganhos na qualidade de vida,
alguns autores dizem que a hidroginástica traz diversos benefícios.
Vejamos alguns deles via BONACHELA (1994); BARBOSA (2001);
SILVA E BARROS (1996), apud DA SILVA & RIBEIRO (2010, p. 54).
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“A hidroginástica protelará o processo de envelhecimento e trará
benefícios anatomo-fisiológicos, cognitivos e sócio-afetivos aos
idosos, tornando-os mais sadios (ausência de doença),
independentes, sociáveis e eficientes, proporcionando-lhes uma
melhor qualidade de vida”.

Os benefícios são os mais variados, porém, isso só é capaz
graças ao meio onde os exercícios são executados. Imerso em um
meio líquido um corpo flutua, se buscamos a definição de flutuação
no dicionário obtemos; “Flutuação é a força experimentada como
empuxo para cima que atua em sentido oposto ao da força da
gravidade”. Os alunos geralmente são pessoas que possuem
fragilidade óssea e redução de massa muscular. Talvez seja esse o
motivo que faz da hidroginástica uma atividade bem aceita por
pessoas da terceira idade, uma vez que esses indivíduos sentem
muitas dores, e quando praticadas no ambiente aquático elas
sentem menos desconforto nas regiões ofendidas.
Conforme CASSADY & NIELSEN (1992), apud KRUEL (2000,
p. 2).
“Uma outra forma de exercícios aquáticos – a calistenia na água
(hidroginástica) – pode ser uma alternativa viável aos exercícios
em terra para indivíduos com artrite, com dores nas costas e para
vários tipos de disfunções ortopédicas que tenha dificuldades com
os componentes de peso-apoio dos exercícios terrestres. Estes
exercícios na água estão crescendo em popularidade. Tanto os
adeptos tradicionais de atividades físicas, bem como as pessoas que
estão iniciando uma atividade (indivíduos com sobrepeso,
gestantes, sedentários e idosos) podem participar desta
modalidade de exercício”.

Ainda enumerando os benefícios as Autoras (PAULA & PAULA
1998 p. 25) dizem que os exercícios realizados por essas pessoas
trazem uma melhora na qualidade de vida, pois;
“Atua juntamente com a reposição hormonal e ingestão de cálcio
na diminuição da degradação óssea, influenciando positivamente
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na prevenção e tratamento da osteoporose; além de participar
como coadjuvante na prevenção e tratamento da obesidade,
hipertensão arterial. Diabetes mellitus, depressão e
hipercolesterolemia”.

Contudo, mais uma vez comprovamos que esses benefícios
tratam tanto a saúde física, mental e psicológica do idoso, como lhe
proporciona melhor qualidade de vida. Como exemplo; acredita-se
que para o idoso, uma elevada autoimagem de si próprio esteja
associada à percepção que ele tem dos benefícios da hidroginástica,
na sua saúde física e mental, na sociabilização e na sensação de bemestar.
8. Precauções para o iniciante da hidroginástica
A hidroginástica não é uma atividade exclusiva só dos idosos,
mais é neste público que encontramos o maior número de
praticantes. Muitos procuraram a atividade física por
recomendações médicas e apresentam grande número de restrições
que devem ser consideradas na prescrição e na escolha dos
objetivos. Além disso, no que se referem às atividades aquáticas,
nesse grupo, cuidados especiais devem ser considerados para evitar
agravamentos do quadro clínico.
O profissional de educação física deve começar o trabalho
avaliando a necessidade do paciente, se baseando nas
recomendações médicas e especificidades clínicas dele. Um
diagnóstico precoce para a atividade torna-se indispensável, esses
cuidados evitam muitos problemas que vão desde infecções da pele,
ouvidos a outros casos mais graves.
“Precedendo o início da atividade física é necessária à realização de
exames médicos e teste de esforço, a fim de definir o grau de risco
associado a várias cargas de trabalho e estabelecer as intensidades
apropriadas, para que a prescrição do exercício seja adequada ao
nível de condicionamento do idoso, prevenindo a exaustão e as
lesões ortopédicas”. (Paula & Paula 1998 p. 25).
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Pular essa etapa pode significar um desastre para o
profissional de educação física. É de fundamental importância, que
eles tomem alguns cuidados em suas aulas voltadas para esse
público, sempre respeitando as limitações de movimento de cada
paciente no seu processo natural de envelhecimento.
“Assim uma boa atividade física, como a hidroginástica, sempre
trás prazer e vontade de executá-la mais e mais vezes. No entanto,
as atividades devem ser planejadas e desenvolvidas sem prejuízo
das características anatômicas, fisiológicas e cinesiológicas, bem
como das necessidades individuais dos idosos”. (Da Silva & Ribeiro
2012 p. 56).

Para enriquecer essa lista de prevenção deve-se tomar muito
cuidado com as mudanças bruscas de temperatura da água,
exposições ao sol em horários muito quentes e profundidade da
piscina, pois os riscos de ocasionar hipotermia ou hipertermia
aumentam consideravelmente de acordo com a temperatura quente
ou fria demais da água, e ainda insolação epidérmica com
queimaduras na pele, e no caso da profundidade os riscos de
afogamentos.
9. Um programa de hidroginástica correto
Não basta simplesmente realizar exercícios aquáticos, um
bom programa deve ser bem planejado contendo exercícios para
aumento da força muscular, da flexibilidade articular e aumento da
capacidade aeróbica. No tratamento da osteoporose, por exemplo;
doença muito comum entre os idosos, à atividade física deverá ser
praticada com o principal intuito de interromper a perda óssea, e
consequentemente o fortalecimento da musculatura em torno da
articulação atacada.
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Uma publicação da (Revista Estudos de 2004, pag. 57-66) cita
bem esses efeitos do programa adequado no tratamento dessa
doença.
“Assim como os músculos, os ossos permanecem fortes com a
prática regular de exercícios. A manutenção da massa óssea, ou o
seu incremento, parece estar relacionada não só com a contração
muscular, mas também com a ação da gravidade e com o estresse
mecânico a que o osso está submetido”.

O American College of Sports Medicine (ACSM) preconiza que
um programa de atividades físicas para portadores de osteoporose
deverá enfatizar a força e o impacto, a flexibilidade, a coordenação,
o equilíbrio e o condicionamento cardiovascular, já que esses fatores
contribuirão indiretamente para a melhora da osteoporose, e isso só
é possível graças à hidroginástica que leva o indivíduo para um meio
onde a força da gravida é reduzida e consequentemente menos
impacto sofrido com o seu peso.
Para o tratamento de doenças relacionadas ao
condicionamento físico, as chamadas doenças degenerativas da
idade avançada, aconselha-se a atividade aquática com o uso de
equipamentos para incrementar e tonificar articulações e músculos,
podendo utilizar flutuadores, luvas, step, halteres próprios para a
hidroginástica, dentre outros materiais, com objetivo que se queira
alcançar.
“Para esta finalidade utilizamos ferramentas que contribuem para
a maior individualização da atividade. Desta forma ao
demonstramos um exercício podemos oferecer opção de diferentes
intensidades, variando a posição do corpo ou segmentos corporais,
a amplitude e velocidade do movimento e a quantidade de força
empregada”. (PAULA & PAULA, 1998 P. 26)

Fica evidenciado, que o acompanhamento de um profissional
com qualidades técnicas específicas nessa área é indispensável, pois
o idoso na água precisa de alguns cuidados. E para o uso de
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equipamentos aconselha-se que ele seja aplicado aos poucos,
respeitando o período de adaptação e pleno domínio do meio,
evitando as sobrecargas, e com isso, problemas relacionados à
coluna cervical, lombar e as articulações dos membros utilizados.
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10. Conclusão
Cada etapa da vida é permeada por limitações específicas, seja
em favor dos filhos, do trabalho ou até pela falta de dinheiro. Chega
aos 60 anos mesmo que não tenhamos alguma sequela trazida de
alguma doença da juventude, o aconselhável e que comece logo,
antes tarde do que nunca. Ainda que não tenhamos sido prevenidos,
é possível optar por viver dias melhores, desde que essa decisão seja
acompanhada pela determinação de querer mudar o estilo de viver
a vida.
Não é claro na mente das pessoas como elas gostariam de ser
chamados em fase de idade avançada. Velho, idoso, Senhor etc. A
variedade de nomes é muito grande, e cai de moda muito rápido,
uma coisa é certa, mente saudável não se importa com isso, já que
muitos consideram a idade, aquela que traz na cabeça e não as rugas
que caem do corpo revelando o peso da idade.
Uma velhice tranquila é o somatório de tudo quanto beneficie
o organismo, como por exemplo, exercício físico, alimentação
saudável, espaço para lazer, bom relacionamento familiar, enfim, é
preciso investir numa melhor qualidade de vida. Não precisa chegar
à fase Idosa para começar uma atividade física, o hoje, o agora, unido
a uma determinação valerá para toda vida, e o nosso corpo agradece
quando cuidamos dele melhor. Não importa a idade, se ainda jovem,
meio jovem, ou já idoso, lembremo-nos nunca é tarde para começar.
Começar agora a atividade física, independente de idade, será
a atitude correta, uma vez que preparar o corpo para o
envelhecimento é o melhor. Iniciando com a hidroginástica se ganha
bastante, pois comparando ela com exercícios realizados no solo tem
uma infinidade de benefícios, uma vez, que ela fornece
flutuabilidade e suporte para o peso do corpo evitando lesões sobre
os músculos, ossos e articulações, já que a pressão sobre essas áreas
é reduzida, em virtude da água diminuir até 80% do peso do corpo,
isso graças à força de empuxo que é contrária a força da gravidade,
por ser realização em um meio líquido.
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Hidroginástica na terceira idade é ideal para idosos que não
gostam de ficar parados, por ser atividade física muito prazerosa,
que proporciona bem-estar, diversão e sociabilização. Chega-se a
pensar que de tão boa, ela contagia quem pratica, e alegra quem
escuta falar. Uma coisa, porém, é certa, tudo vai bem, quando corpo
estiver bem.
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Capítulo 4
O advento da ginástica para a terceira idade e
o projeto saúde, bombeiros e sociedade
José Flávio Correia Portela1
Jocival de Oliveira Cipriano2
Metuzalem da Silva Cardoso3
1. Introdução
O processo de envelhecimento da população está diretamente
relacionado às grandes modificações pelo qual as sociedades
passaram, ou seja, os fatores tempo, espaço, cultura, política e
economia, influenciam na aceitação do modo de vida das pessoas
idosas em relação ao restante da população dita ativa. Na
perspectiva da evolução histórica e à medida que há avanços
tecnológicos, novas mídias e informações, rotina e sobrecarga de
trabalho, vida familiar e atividades intensas na busca pela
subsistência, faz com que as pessoas se preocupem mais, não só com
a longevidade, mas com a manutenção da vida no decorrer dos anos.
Pensar em envelhecimento, é ressaltar a importância dos
padrões sociais, é levantar dados da estimativa de vida da população,
da sua qualidade e ater-se ao fato de que a população nunca esteve
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tão velha, considerando os números do contingente de pessoas
acima de 65 anos.
Tendo em vista que, o envelhecimento é um processo natural
que caracteriza uma etapa da vida do homem, percebem-se
mudanças individuais em cada ser humano, estas que podem ser
fisiológicas, psicológicas e sociais, no qual o idoso nem sempre
consegue adaptar-se ocasionando futuros problemas sociais.
(ZIMERMAM, 2000).
A nível mundial estima-se que daqui a trinta anos, as pessoas
idosas poderão representar 40% da população da Alemanha, Itália
e Japão, onde o primeiro de acordo com dados estatísticos do Fundo
das Nações Unidas para População (Fnuap) terá mais pessoas acima
de 65 anos de idade, e menos adolescentes.
Já no Brasil, de acordo com o Instituo Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE, 2009) levantou dados acerca do crescimento da
população nos últimos sete anos, chegando à média anual de 1,21 %.
Os dados revelam que no ano 2000, existiam cerca de 169.799.170
milhões de habitantes, subindo para 183.987.291 milhões referente
ao ano de 2007. Concluiu-se que, há 21 milhões de pessoas no Brasil
com idade maior que 60 anos, somando 5,5 milhões só de pessoas
com mais 75 anos de idade.
Comparando a dimensão dos países do primeiro e terceiro
mundos, a Organização Mundial de Saúde – OMS percebeu que nos
países desenvolvidos o idoso tem um limite de 65 anos ou mais de
idade, já nos países subdesenvolvidos, estima-se um número de 60
anos ou mais, quer dizer, a qualidade de vida e o processo de
envelhecimento saudável, dependem de fatores relacionados a
investimentos pessoais, saúde, projetos e políticas públicas voltadas
para a faixa etária supracitada.
Entende-se, portanto, que a questão do envelhecimento da
população brasileira, dá-se por duas questões: queda da taxa de
mortalidade e redução de fecundidade, aliados aos avanços da
medicina moderna, a prática de exercícios físicos e programas
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públicos sociais voltados para qualidade e tempo de vida da
população idosa.
Com a necessidade de entender de que forma a atividade física
beneficia a população idosa, surgiu à temática do Projeto Bombeiros
Saúde e Sociedade (PSBS) desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Ceará (CBMCE) através do Centro de
Treinamento e Desenvolvimento Humano (CTDH).
Esta pesquisa visa levantar a seguinte questão: De que forma
o Projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade, poderá auxiliar as pessoas
da terceira idade?
O objetivo do estudo é entender como um Projeto oriundo das
políticas públicas poderia atuar diante do acelerado processo de
envelhecimento e das necessidades dos idosos.
Os objetivos específicos permeiam entre avaliar como ocorre
o processo de envelhecimento, como a prática de atividades físicas
se faz importante para a qualidade de vida dos idosos, a atuação do
PSBS como recurso das políticas públicas voltadas para essa
população.
As técnicas utilizadas nesta pesquisa foram o levantamento
bibliográfico, levando em consideração a análise dos autores para
um bom aprofundamento do assunto em questão, descritiva, pois,
percebe através do estudo da vida dos participantes do Projeto dos
Bombeiros, focar as motivações e implicações dos exercícios físicos
na necessidade das pessoas idosas e abordagem qualitativa, onde,
procura embasar teórica e subjetivamente a relevância do tema para
a sociedade.
O estudo pretende expurgar como o Projeto Saúde, Bombeiro
e Sociedade junto da atividade física para a terceira idade, atuaria
objetivamente no processo de envelhecimento da população e como
os idosos participantes do mesmo, entendem a prática de hábitos
saudáveis e exercícios físicos para uma vida longeva.
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2. A evolução da prática de atividades físicas, a sua contribuição
para as sociedades e o homem idoso
A história da ginástica está diretamente relacionada ao
desenvolvimento do homem no mundo. Na pré-história na
perspectiva da sua sobrevivência, o homem utilizava a atividade
física para atacar e defender-se, ganhando mais importância ao
longo dos séculos, e anteriormente era uma medida de
sobrevivência, passou a ter maior relevância, na prática de jogos,
rituais e festividades.
Na Grécia e em Roma, mais precisamente na Antiguidade
clássica ocidental, e também no Oriente, as atividades físicas
estavam ligadas a vários tipos de esportes, como na natação, remo,
hipismo, nas lutas, além dos exercícios utilitários, nos jogos, nos
rituais religiosos, dentre outros.
Nas sociedades mais antigas, chegar a “velhice” era muito
difícil, haja vista que, havia pouca importância atribuída aos mais
velhos, que eram descartados caso não pertencessem a alguma
família mais abastada. O poeta grego, Teógnis relatara sobre a
brevidade da vida: “Choremos a juventude e a velhice também, pois
a primeira foge e a segunda sempre vem”.
Ambiguamente a mesma sociedade grega, distribuía tarefas
importantes, como exercer justiça aos longevos enquanto pessoas
mais experientes e, consequentemente mais sábias. No campo da
filosofia, Platão falava a respeito da velhice com bastante apreço,
onde defendia que a juventude deveria ter obediência, além de
respeitar os mais velhos, porém, questionava-se com certa
insegurança: “A maior parte de nós lamenta-se com saudades dos
prazeres da juventude”. Em Aristóteles, vê-se mais otimismo em
relação à chegada da maturidade, observando pontos importantes:
A velhice, com efeito, é honorável, contanto que se defenda a si
mesma, que mantenha seus direitos, que não se submeta a
ninguém e que até o derradeiro alento guarde seu império sobre
os seus. Assim como estimo um adolescente no qual se encontra
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algo de um velho, assim aprecio um ancião no qual se encontra
alguma coisa de um adolescente; aquele que seguir esta regra
poderá ser velho de corpo, mas não o será jamais de alma (apud
CÍCERO, 1984, p. 32).

Os Jogos Olímpicos, são exemplos de como o exercício físico
era valorizado como educação corporal, em Esparta utilizavam pra
guerra, na Roma antiga, a principal finalidade seria a preparação
militar, mas também, pra práticas de atividades desportivas como
corridas de carros e combates de gladiadores.
Ao contrário do Ocidente, o Oriente principalmente na China,
havia uma exceção em relação às pessoas de mais idade,
incentivando a cultura do respeito aos idosos, pois, eram
considerados símbolos de sapiência e experiência, portanto, sendo
os mais qualificados estando no topo da sociedade.
Já na Idade Média, há poucos relatos sobre o homem velho,
sem muitas considerações e sem muita importância social.
Na ordem cronológica, nos séculos V ao XV, período
relacionado à Idade Média, as práticas de exercícios físicos serviam
de base para a preparação militar dos soldados, nos séculos XI, XII e
XIII lutaram nas Cruzadas em acordo com a igreja. Mascaro (2004,
p. 62) afirma que:
Na alta Idade Média, período de crescente desenvolvimento do
feudalismo, a vida dos velhos era bastante difícil, principalmente
quando se tratava daqueles que não pertenciam à camada
privilegiada dos senhores feudais. A vida material e o trabalho com
a terra era mais rude que no mundo antigo e um homem velho não
podia participar dele além de estarem excluídos da vida pública. A
estruturação do sistema feudal realizou-se em meio a guerras e
jovens e adultos que tinham forças e estavam em pleno vigor. Não
era muito grande o número de idosos de 65 e 70 anos, e quando
estes sobreviviam e eram proprietários e chefes de família,
mereciam respeito e obediência dos filhos e netos.

Segundo Ramos (1982, p.15) a ginástica como prática do
exercício físico vem da “Pré-história, afirma-se na Antiguidade,
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estaciona na Idade Média, fundamenta-se na Idade Moderna e
sistematiza-se nos primórdios da Idade Contemporânea”.
O mundo Ocidental antigo privilegiou o homem novo, porém,
os mais velhos eram vistos de forma descartável, tendo em vista que,
as obrigações militares, a prática de esportes era designada apenas
aos indivíduos jovens.
Em meados do século XVII, a França era uma sociedade de
adultos, desprivilegiando completamente crianças e velhos. Nesse
período, a Europa obteve um acelerado crescimento da população
graças a uma grande campanha de higienização e melhoria da saúde
ocorrida na época. Com isso, a longevidade deixou de ser um
fenômeno raro até para as classes menos favorecidas, o que não
significa um avanço no que diz respeito à sua valorização no bojo da
sociedade. (BEAUVOIR, 1990)
Na segunda metade do século XVIII (Idade Contemporânea)
de acordo com Langlade e Langlade (1970, p. 30) as formas comuns
de exercício físico até 1800, eram jogos populares, danças folclóricas
e atletismo.
No século XIX, homens velhos ricos progridem em relação à
qualidade da saúde em virtude do advento da medicina, onde
houvera um salto qualitativo nas condições de vida. Vale salientar
que o desprezo e a falta de credibilidade incutida aos idosos ainda
era uma realidade nesse período, ou seja, o progresso da ciência para
o prolongamento da vida não representou qualquer evolução em seu
sentido social, porém, tiveram alguns avanços relacionados à
evolução da medicina no tratamento de patologias das pessoas
idosas, e uma tímida conscientização sobre os cuidados necessários
para essa fase da vida.
Devido à necessidade de estudar a população idosa e a
escassez de informações a respeito do processo de envelhecimento,
inventaram-se termos e estudos relevantes sobre o tema, onde,
surgiram muitas literaturas nas mais diversas áreas do
conhecimento, tais como: sociologia, antropologia, demografia,
economia, medicina, biologia, entre outras.
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Surgiu então, uma área específica ou uma ciência que estuda
o processo de envelhecimento humano com atenção às necessidades
físicas, emocionais e sociais que surgem com a terceira idade,
também conhecidas por Gerontologia e Geriatria.
Vivemos em uma sociedade em vias de envelhecimento, em que a
proporção de pessoas com 65 anos ou mais está em constante
crescimento. Ao mesmo tempo, a questão da importância social do
envelhecimento tem um alcance muito mais amplo. Pois o que a
velhice realmente é, as oportunidades que oferece e os fardos que
carrega, está mudando dramaticamente. A gerontologia, ou o
estudo do envelhecimento e dos idosos, não se preocupa somente
com o processo físico do envelhecer, mas também com os fatores
sociais e culturais conectados ao envelhecimento. (IDEM, p. 144 –
145)

Segundo Giddens (2005, p. 145), quase todos os países
desenvolvidos testemunharão o envelhecimento de suas populações
nas próximas décadas. Atualmente em cada sete pessoas no mundo
desenvolvido têm mais de 65 anos. Esse processo é algumas vezes
chamado de “envelhecimento dos idosos”.
Estima-se que, até o ano de 2050, o número de idosos
aumentará de aproximadamente 600 milhões para quase 2 bilhões.
No decorrer dos próximos 50 anos haverá no mundo, pela primeira
vez na história, mais pessoas acima de 60 anos que menores de 15.
Trata-se de um fenômeno extraordinário com consequências
preocupantes para cada sociedade, cada instituição e cada pessoa,
jovem ou velha. (PLANO DE AÇÃO INTERNACIONAL PARA O
DESENVOLVIMENTO, 2003, p. 13).
Portanto, é necessário estimular na sociedade contemporânea
uma consciência coletiva, em que o idoso esteja engajado em
atividades que o façam sentir-se útil e capaz, que lhe proporcione
prazer e satisfação, dentro do grupo social, com pessoas de diversas
faixas etárias, contribuindo de maneira significativa em sua
qualidade de vida, levando em consideração os hábitos e
alimentação saudável, a prática de exercícios físicos, o acompanhado
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com especialistas e o uso de medicamentos para a prevenção e
combate de doenças associadas a idade.
Sobretudo na formação de profissionais da área de saúde e de
educação. Não desconsiderando também, a situação social do idoso
que por sua vez é delineada por questões pertinentes aos aspectos
psicossociais, demográficos, epidemiológicos e as relações em
grupo.
3. O conceito de ginástica
A origem da atual Ginástica data do início do século XIX,
quando surgiram quatro grandes escolas: A Escola Inglesa, a Escola
Alemã, a Escola Sueca e a Escola Francesa, sendo a primeira mais
relacionada aos jogos, atividades atléticas e ao esporte.
Portanto, em 1900 surgiram três movimentos ginásticos na
Europa, ou seja, o Movimento do Oeste na França, o Movimento do
Centro na Alemanha, Áustria e Suíça e o Movimento englobando os
países da Escandinávia, estes foram considerados os principais
responsáveis pelo surgimento dos métodos ginásticos, que
repercutem até hoje, denominados “Influências recíprocas e
universalização dos conceitos ginásticos” (LANGLAGE E
LANGLAGE, 1970).
Ao falar em ginástica, é necessário ressaltar o conceito de
ginástica, de acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa,
a palavra ginástica deriva do grego “Gymnastiké”, ou simplesmente
a arte ou ato de exercitar o corpo para fortifica-lo e dar-lhe agilidade,
destacando ainda, como o conjunto de exercícios corporais
sistematizados, realizados no solo com ou sem auxílio de aparelhos
e aplicados com objetivos educativos, competitivos, terapêuticos...
Entende-se por ginástica na “Encyclopedia Britannica”, a
forma ou modalidade de educação física, ou uma maneira de formar
fisicamente o corpo humano, além dela, os jogos e os desportos.
Na definição científica, a ginástica consiste numa exercitação
metódica dos órgãos no seu conjunto, e está relacionada ao
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movimento e à atitude, por intermédio de exercícios corporais, de
maneira determinada e ordenada sistematicamente, de modo a
solicitar não só as partes do corpo, como as grandes funções
orgânicas vitais e sistemas anatômicos, tais como: o respiratório, o
cardiocirculatório, o nervoso, o de nutrição, os órgãos de secreção
interna.
Segundo Soares (2010, p. 64) a partir do surgimento dos
principais movimentos ligados a prática de exercícios físicos, a
ginástica passou a desempenhar importantes funções na sociedade
industrial, “apresentando-se como capaz de corrigir vícios posturais
oriundos das atitudes adotadas no trabalho, demonstrando assim,
as suas vinculações com a medicina e, desse modo, conquistando
status”.
No Brasil, tivemos a influência na ginástica dos movimentos
das escolas alemã, sueca, inglesa, dinamarquesa e francesa.
Com relação à população idosa, na atualidade, existem muitos
programas de atividades física, sendo a ginástica benéfica para o
aumento do nível de capacidade funcional para este público,
influenciando em fatores como: agilidade, coordenação motora,
resistência aeróbia e força, desde que associados a um nível
moderado de treinamento na manutenção e na capacidade física
desses indivíduos.
De acordo com Bezerra et al (2002), há efeitos da resistência
muscular localizada dos membros inferiores, superiores e coluna
dorsal, visando a autonomia funcional no desempenho das
atividades da vida diária e a qualidade de vida em indivíduos idosos.
Um programa adequado de ginástica com pesos livres para
pessoas idosas tem a sua importância no se refere à coordenação,
pois de acordo com Costa (2004), a coordenação é altamente
estimulada devido aos movimentos localizados, amplos e
relativamente lentos que caracterizam os exercícios físicos.
A caminhada também se caracteriza como atividade aeróbia,
conforme Barros (2004) o exercício continuo, dinâmico e na maioria
das vezes, prolongado que estimula a função dos sistemas
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cardiorrespiratório e vascular e o metabolismo, pois aumenta a
capacidade cardíaca e pulmonar para supri de energia o músculo a
partir do consumo do oxigênio.
Por isso, ao pensar na prática de atividades físicas, estas
devem ser frequentes, contínuas, regulares, para que possamos
manter as adaptações e benefícios dela decorrentes, principalmente,
quando se atribui a qualidade de vida das pessoas da terceira idade.
Diminuindo o risco de doenças hipocinéticas ou crônicodegenerativas. Existindo no século XXI, um avanço significativo de
mais evidências científicas, apontando os benefícios de um estilo de
vida ativo para a manutenção da independência e da autonomia
durante o processo de envelhecimento, tornando-se essencial a
disseminação dos dados sobre os benefícios da atividade física
regular para todos os grupos de idosos.
4. O direito dos idosos e o projeto saúde, bombeiros e sociedade
Quando se fala em população idosa, deve-se lembrar dos
direitos e garantias que os mesmos vêm conquistando na sociedade
brasileira nas últimas décadas. O Estatuto do Idoso, com a Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003, assegura estes direitos às pessoas
com idade igual ou superior a 60 anos, onde, o mesmo passaria a ter
prioridade junto aos órgãos públicos e privados, além de ser
obrigação da família, da sociedade e do Poder Público, manter e
prosseguir com a execução dos seus deveres em relação às pessoas
da terceira idade.
O direito à vida, respaldado no primeiro capítulo do Estatuto
do Idoso, retrata a questão do envelhecimento enquanto direito
personalíssimo, assegurando que a proteção do idoso é um direito
do Estado.
Dentre as implicações do referido Estatuto, destacam-se: o
direito à liberdade; onde o idoso goza do direito de ir e vir; o direito
de ter opinião e religião; de praticar esportes; de participar da vida
familiar, comunitária e política e ainda, de obter auxílio e orientação.
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Porém, no caso, dos familiares não dispuserem de condições
econômicas de prover o seu sustento, cabe ao Poder Público garantir
esse provimento na forma da lei civil, no âmbito da assistência
social. (BRASIL, 2003).
Tendo em vista, o aumento quantitativo da população idosa
no Brasil, foi necessário levantar dados a respeito do contingente da
população idosa no Ceará, a priori, em Fortaleza, e de acordo com o
artigo Estudo domiciliar da população idosa de Fortaleza/CE:
aspectos metodológicos e características sócio demográficas,
afirmam os autores Menezes; Lopes; Marucci (2007, p.41):
A cidade de Fortaleza possui 2.141.402 habitantes e, destes, 160.231
(7,5%) são indivíduos com 60 anos ou mais e assim como acontece
no Brasil, Fortaleza tem experimentado aumento substancial na
população idosa. De acordo com dados dos Censos Demográficos
realizados nos anos de 1980 e 2000, constata-se que o crescimento
da população idosa de fortaleza em 20 anos foi expressivo, em
relação à população total, visto que, enquanto houve aumento de
63% na população total, houve aumento de 130% na população
idosa (60 anos e mais).

Pensando no crescimento da população idosa brasileira, é
preciso lembrar que, deve haver uma maior preocupação na
manutenção e na qualidade de vida deste grupo, que a cada dia,
estarão mais presentes em todas as esferas do setor público ou
privado, participando ativamente de muitas atividades cotidianas
sociais.
5. O projeto saúde, bombeiros e sociedade
Na perspectiva de reforçar a importância do idoso na
sociedade, dando-lhe condições de orientá-lo e estimulá-lo a viver
mais e de forma saudável, foi criado o Projeto Saúde, Bombeiros e
Sociedade (PSBS), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Ceará (CBMCE) através do Centro de Treinamento e
Desenvolvimento Humano (CTDH).
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Podem ser citados alguns nomes como fundadores do
respectivo Projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade, como: Capitão
Virgílio Ryozaburo, Cláudio Sawaki, Tenente Luís Roberto Costa,
Sargento José Ivonildo Brito e Sargento Antônio Aldenor da Silva.
O PSBS iniciou as suas atividades no quartel do Núcleo de
Busca e Salvamento (NBS) situado na Avenida Presidente Castelo
Branco, Leste-Oeste, em que, a população local foi orientada a
praticar atividades físicas, sob o auxílio dos bombeiros militares
formados no curso de Educação Física.
Estima-se que em 2011, o PSBS possuía 191 Núcleos
espalhados pela cidade de Fortaleza, somando 15.037 inscritos, e 173
Núcleos na Região Metropolitana de Fortaleza e interior do Ceará,
ao todo seriam 11.206 inscritos. Apesar de ser um Projeto atual,
existem hoje, 364 Núcleos com 26.243 pessoas. (PSBS, 2011)
Segundo Matsuda; Matsuda; Neto (2001, p. 01):
O impacto de exercícios se é baixo ou alto, tem a ver com a
intensidade com que os pés tocam o chão. Logo, atividades físicas
consideradas de baixo impacto são aquelas em que os indivíduos
tocam pouco e/ ou leve o solo, como a natação, a hidroginástica, a
caminhada em ritmo devagar, yoga, pilates etc.

O Projeto visou à implantação de programas de atividades
físicas que buscassem retardar o aparecimento de doenças e
minimizar os efeitos negativos do processo de envelhecimento,
mantendo a capacidade funcional do idoso, ou seja, um programa
de ginástica, que desenvolvesse neste grupo hábitos de vida
saudável, na conquista por bons resultados.
Os exercícios em idosos devem estimular a coordenação que
necessitam ser trabalhados com os mesmos, haja vista que, os
padrões de movimentos da vida diária, não sendo necessários jogos
de movimentos complexos, pois, executam-se movimentos
coordenados como, por exemplo: braços e pernas, mão e mão, mão
e pés, educando dessa a ação flexibilidade dos movimentos nas ações
do dia-a-dia. (DIAS; DUARTE, 2005)
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É importante ressaltar que, várias iniciativas foram tomadas
para o progresso do Projeto, tais como minicursos de prescrição de
exercícios para a terceira idade; palestras sobre os cuidados com o
idoso; regularização do projeto, qualificação dos alunos dos cursos
de educação Física e os profissionais voltados para esta área.
Se você já esteve doente, mesmo por um curto período de tempo,
você sabe que os padrões da vida diária são temporariamente
modificados e que suas interações com os outros sofrem
transformação. Isso ocorre porque o funcionamento “normal” do
corpo é uma parte vital de nossas vidas, ainda que raramente
notada (antes da velhice). Dependemos de nossos corpos para
operar de modo conveniente; até mesmo nossa ideia de eu é
empregada na expectativa de que os nossos corpos facilitarão, não
impedirão, nossas interações sociais e atividades cotidianas.
(GIDDENS, 2005, P. 141).

Pensar no PSBS não é só lembrar que o mesmo promove
atividades físicas e esportivas, mas, também, interagem nas
atividades socioculturais, incluindo esclarecimentos quanto à saúde,
por meio de palestras e minicursos temáticos como: diabetes,
hipertensão, primeiros-socorros e acidentes domésticos bem como
prevenção às endemias. O processo de envelhecimento não é
simplesmente físico, e hoje a posição dos idosos na sociedade está
mudando de modo fundamental. (GIDDENS, 2005, P. 130).
6. Metodologia
As técnicas que serviram de base para este trabalho foram, a
pesquisa de abordagem qualitativa, pois, através da investigação
científica, observou-se a construção histórica dos processos
biológicos e sócias, à medida que, fez-se uma análise a partir do
surgimento da ginástica, dos seus benefícios para a população idosa,
a importância do Projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade na cidade
de Fortaleza, para a conscientização de um processo de
envelhecimento saudável, através da prática de exercícios físicos,
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mas também para agregar a cultura dos participantes da terceira
idade. É o método científico como o conjunto de procedimentos
intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento.
(GIL, 1996, P.27).
Segundo Minayo (1998, p. 22) entende que a abordagem
qualitativa se aprofunda no mundo dos significados, das ações e das
relações humanas, um lado não perceptível e não captável em
equações, médias e estatísticas.
Na Pesquisa Qualitativa considera-se que há uma relação
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que
não pode ser traduzido em números.
Do ponto de vista de seus objetivos é descritiva, pois, os
pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente, onde, o
processo e seu significado são os focos principais de abordagem.
Pesquisa Descritiva visa descrever as características de
determinada população, fenômeno ou estabelecimento de relações
entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de
dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a
forma de levantamento. (GIL, 1991).
O procedimento técnico foi a Pesquisa Bibliográfica, haja vista
que, foi elaborada a partir de material já publicado, constituído de
livros, artigos e material da internet. A pesquisa bibliográfica
“constitui o procedimento básico para os estudos monográficos,
pelos quais se busca o domínio do estado da arte sobre determinado
tema.
7. Conclusões
No presente estudo viu-se a necessidade de compreender o
processo de envelhecimento sob a ótica da evolução conjuntural
social nas últimas décadas, onde, a população torna-se mais idosa,
ou formada por pessoas acima de 65 anos idades, por consequência
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da baixa taxa de natalidade e a preocupação na manutenção da
qualidade de vida e da longevidade.
Antes esse envelhecimento da população ocorreria apenas em
países com I.D.H. (índice de desenvolvimento humano) médio ou
alto chamados de primeiro mundo, hoje se percebe que os países de
terceiro mundo (emergentes), também conquistaram um número
significativo em relação ao contingente de pessoas da terceira idade,
já que 21 milhões de pessoas são representadas por idosos com mais
de 60 anos.
Nas sociedades antigas, por exemplo, na Grécia, Roma e no
Oriente, as atividades físicas eram um recurso para a manutenção
da saúde dos seus participantes, onde, muitos esportes eram
praticados não só com a finalidade da competição, mas, para o bom
funcionamento do organismo, ou seja, do corpo e da mente
prevenindo assim algumas patologias deste público.
No Brasil, o envelhecimento da população, ocorreu por duas
questões: queda da taxa de mortandade e redução de fecundidade
como também acesso às informações, aliados aos avanços da
medicina moderna, a prática de exercícios físicos e programas
públicos sociais voltados para bem-estar da população idosa.
Haja vista do oficio da profissão da caserna e o slogan “vidas
alheias e riquezas salvar” calçou como uma luva, o Projeto
Bombeiros Saúde e Sociedade (PSBS), criado pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) por uma simples
ação e/ou atitude de um pequeno grupo de bombeiros na sua
atividade diária se propôs a orientar meia dúzia de senhoras as quais
não procedendo alguns movimentos corretos próximo a orla da
praia de fortaleza, dias depois veio ao quartel(NBS) aquele pequeno
grupo fazer o convite ao nascedouro do projeto.
Na busca de contribuir com mais um feito de uma parcela da
população se fiz o programa de atividades físicas que buscassem
retardar o aparecimento de doenças e minimizar os efeitos
negativos do processo de envelhecimento, mantendo a capacidade
funcional do idoso, ou seja, um programa de ginástica, que
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desenvolvesse neste grupo, hábitos de vida saudável, na conquista
por bons resultados.
O estudo trabalhou a questão do Projeto Saúde, Bombeiros e
Sociedade na perspectiva de contribuir no processo de
envelhecimento, promovendo por meio da conscientização da
prática de exercícios físicos, prevenir e combater patologias que
estariam associadas não só a questão fisiológica (diabetes,
hipertensão, primeiros-socorros e acidentes domésticos e
endêmicos), mas também psicológicas (ansiedade, depressão,
distúrbios) e sociais. O foco maior é o bem-estar deste grupo que
tanto contribuiu e contribui para nossa sociedade.
Portanto, o processo de envelhecimento deve ser encarado
como algo natural, pois, os avanços na medicina e na nutrição tem
mostrado que muito do que um dia foi considerado inevitável sobre
a “velhice” pode ser contestado ou retardado. Em média, as pessoas
atingem idades bem mais avançadas do que há décadas atrás, como
resultado de melhorias nos cuidados com nutrição, higiene, saúde e
bem-estar. (GIDDENS, 2005).
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Capítulo 5
A importância da atividade física para terceira
idade
José Iran Carneiro Bié1
Ismael Gomes da Silva
Stenio Ferreira Bie2
1. Introdução
Trata-se nesse estudo, sobre a importância da atividade física
para a terceira idade, considerando os vários benefícios já
comprovados da realização de atividades físicas cotidianas.
Notadamente, esses benefícios não são exclusivos aos jovens ou
adultos, pois aos idosos, eles podem ser maiores ainda. Isso porque,
com o envelhecimento, existe um declínio gradual das aptidões
físicas e em consequência, doenças e perda da autoestima podem
surgir.
Nesse contexto, a preparação e a reinserção do idoso nas
atividades físicas trouxeram à tona a questão das crenças e dos
paradigmas sociais a respeito do indivíduo na terceira idade,
especialmente aquelas que influenciam o oferecimento de
oportunidades a essas pessoas e o consequente entrelaçamento com
os aspectos psicológicos que envolvem a autoestima, o afeto, as
1

Graduando em Educação Física

2

Graduando em Educação Física
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emoções e a predisposição do idoso em viver sua vida de forma
agradável, bem como a forma que esses aspectos influem no seu
bem estar físico e mental. Na perspectiva de discutir sobre o
envelhecimento, as atividades físicas, lazer e qualidade de vida,
vários especialistas, dentre eles Dornelles e Costa (2005), Mazo,
Lopes e Benedetti (2009), e outros estudiosos fundamentam essas
questões. Muitos estudos apontam a possibilidade de pessoas
fisicamente ativas, em qualquer idade, apresentarem uma melhor
saúde mental em relação aos sedentários.
Agregado a essa visão, a Organização das Nações Unidas
(ONU) prevê que, em 2050, a população mundial chegará a 10
bilhões de pessoas, dois bilhões só de idosos. Assim, cada vez mais,
emergem diversas questões a serem analisadas, como a urbanização
do envelhecimento, a pobreza e a má qualidade de vida de muitos
idosos, entre outras.
Apesar de caber aos mais jovens proporcionar o espaço, a
segurança e os materiais necessários às atividades físicas para a
terceira idade, é essencial que essas atividades possam satisfazer os
seus reais interesses.
Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo geral
subsidiar teoricamente alunos e profissionais da área de Educação
Física acerca da importância da atividade física para a terceira idade.
Os objetivos específicos visam: apresentar alguns conhecimentos
básicos sobre a velhice, o idoso e seu perfil físico e mental;
conceituar atividade física, recreação e esporte como formas de lazer
para idosos e relacionar as atividades físicas, aptidão e idosos em
busca de uma melhor qualidade de vida, suporte afetivo e bem-estar.
Desse modo, delimitou-se a problemática da pesquisa com a
seguinte indagação: Qual a percepção das pessoas da terceira idade
a respeito da preparação e reinserção de atividades físicas para viver
de forma plena e prazerosa?
A importância da temática escolhida reside no fato de a
população idosa estar crescendo, o que implica na necessidade de
aprimorar a qualidade de vida das pessoas mais velhas, por meio de
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políticas de inclusão social, saúde, atenção e cuidados. Mostra-se,
pois, um tema relevante, posto que aborda a questão da promoção
da saúde, correção postural e física, autoestima e bem-estar.
Nesta pesquisa, recorreu-se a uma metodologia de
investigação de cunho bibliográfico a partir de referências
publicadas em livros, periódicos e pesquisas on line, analisando e
discutindo as contribuições culturais e cientificas. Esta metodologia
se constitui uma excelente técnica para fornecer ao pesquisador a
bagagem teórica, de conhecimento, e o treinamento cientifico que
habilitam a produção de trabalhos originais e pertinentes.
Para a consecução dos objetivos propostos, o estudo é
subdividido em dois capítulos. No primeiro capítulo, dedicado ao
idoso, é esquematizado um breve cenário do perfil e das dificuldades
do idoso no Brasil, bem como o que a Lei e as organizações que
defendem essa classe entendem o que seja idoso e terceira idade. O
segundo capítulo trata das Atividades física em seus aspectos
teóricos e conceituais, destacando as atividades de recreação, o
esporte como atividade física e forma de lazer para idosos.
2. Conhecimentos básicos sobre velhice
2.1. Aspectos conceituais sobre o idoso e suas características
A Organização Mundial de Saúde - OMS - considera idoso todo
indivíduo com 65 anos de idade, ou mais, que reside nos países
desenvolvidos, e com 60 anos, ou mais, os residentes em países em
desenvolvimento. Percebe-se que essa definição de idoso da OMS
está diretamente ligada à qualidade de vida propiciada pelo país aos
seus cidadãos.
Também com ênfase no aspecto cronológico, Rodrigues
(2000) aponta a proposta de um geriatra chileno, que faz a seguinte
classificação de idades: primeira idade: 0 a 20 anos; segunda idade:
21 a 49 anos; terceira idade: 50 a 77 anos e quarta idade: 78 a 105
anos.
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Para a mesma autora, alguns psicólogos dividem a
maturidade em três etapas e suas respectivas idades cronológicas:
maturidade inicial (20 a 40 anos); maturidade média (41 a 65 anos)
e maturidade tardia (66 anos em diante). Mas na maturidade tardia
haveria três novos ramos, que são: idoso jovem (65 a 74 anos); idoso
velho (75 a 85 anos) e a manutenção pessoal (acima de 86 anos).
Segundo Mazo, Lopes e Benedetti (2009), o limite baseado em
idade cronológica, 60 anos para ser idoso, caracteriza o marco inicial
da velhice. Embora esse dado seja utilizado pela maioria dos
estudiosos da área, é apenas um marco cronológico, o qual, na maior
parte das vezes, não corresponde à idade biológica do indivíduo.
O critério de demarcação que permita distinguir um indivíduo
idoso de um não idoso é extremamente importante para os
formuladores de políticas públicas, apesar de algumas objeções do
ponto de vista científico. É comum que a distribuição de recursos
públicos dependa de alguma forma de alocação a grupos específicos,
o que implica distinguir indivíduos. Quando essa distinção é feita a
partir de critérios impessoais, como exigem, por exemplo, a maioria
das leis, é necessária a existência de algum tipo de característica
universal observável entre os indivíduos que permita classificá-los
como pertencente ou não a uma determinada categoria.
As políticas orientadas para idosos evidentemente dependem
de um ou mais marcos que caracterizem o idoso para definir quem
pode ou não se beneficiar delas. Uma tentativa de verificar se um
indivíduo é idoso pode estar baseada no tempo de vida, idade-limite
como critério de demarcação, fato que os idosos dos não idosos
(CAMARANO et al, 1998). No entanto, grande parte da população
não conhece a verdadeira classificação em termos de idade para o
idoso. Há um limite no qual se entende que a pessoa não é mais
jovem, e há outro que é o da velhice ou idoso.
Para Barbanti (2003), o envelhecimento é uma designação
geral para um complexo de manifestações, que leva a um
encurtamento da expectativa de vida com o aumento da idade. É a
alteração irreversível do conteúdo vivo em função do tempo, dando
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manifestações de desgaste, sendo um processo biológico que leva à
limitação das possibilidades de adaptação do organismo e ao
aumento da possibilidade de morrer, reduzindo, assim, a capacidade
de desempenho físico e mental do indivíduo. É consequência das
alterações que os indivíduos demonstram, de forma característica,
com o progresso do tempo da idade adulta até o fim da vida.
Conforme Zimerman (2000), o desgaste do organismo com o
passar dos anos é inevitável, apesar de a velhice não ser uma doença,
pode ser considerada como uma fase na qual o ser humano fica mais
suscetível a elas. A capacidade funcional é um aspecto primordial
para a manutenção da autonomia e interdependência do idoso.
De acordo com Mazo, Lopes e Benedetti (2009), o Brasil passa
por um processo de envelhecimento populacional rápido, as
estimativas apontam que, a partir do século XXI, o país terá a sexta
maior população de idosos do planeta, e o maior problema da velhice
é que os idosos são considerados excluídos e, assim, são
discriminados e apresentados como improdutivos, sendo relegados
ao esquecimento pela sociedade.
Segundo Neri e Cachioni (2003), é recorrente na gerontologia
social a ideia de que os problemas sociais enfrentados pelos idosos
são causados por atitudes preconceituosas das pessoas, dos políticos,
dos profissionais e das instituições sociais. Embora, tenha forte
apelo empírico, essa noção corresponde apenas a um dos lados da
questão. O outro lado a ser considerado é que a doença, a fragilidade,
a dependência, o declínio, a improdutividade e a solidão de parte dos
idosos são condições que geram avaliações negativas porque se
contrapõem a valores que definem o bem-estar das pessoas mais
jovens, normalmente tomadas como parâmetros de adequação
social.
O Plano de Ação Internacional sobre Envelhecimento das
Nações Unidas, criado em 1982, acompanhando a orientação da
Divisão de População, estipulou 60 anos como o patamar que
caracteriza o grupo idoso. Porém, é usual, em demografia, definir
60 ou 65 anos como o limiar que define a população idosa.
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Moreira (2018), em ”A Política Nacional do Idoso: um Brasil
para todas as idades” acrescenta que:
Por envelhecimento populacional entende-se o crescimento da
população considerada idosa em uma dimensão tal que, de forma
sustentada, amplia a sua participação relativa no total da
população. A ampliação do peso relativo da população idosa devese a uma redução do grupo etário jovem, em consequência da
queda da fecundidade, configurando o que se denomina
envelhecimento pela base. (MOREIRA, 2018, p. 2).

Os desafios trazidos pelo envelhecimento da população têm
diversas dimensões e dificuldades, no entanto, deve-se sempre
garantir ao idoso a sua integração na comunidade. O
envelhecimento reflete o êxito do processo de desenvolvimento
humano, uma vez que é uma decorrência da queda da mortalidade
(aliada a uma queda da fecundidade) e de uma maior longevidade,
o que influencia o consumo, a transferência de capital e
propriedades, os impostos, as pensões, o mercado de trabalho, a
saúde e assistência médica, bem como a composição e organização
da família. É um processo normal, inevitável, irreversível e não uma
doença. Portanto, não deve ser tratado apenas com soluções
médicas, mas também com intervenções sociais, econômicas e
ambientais.
A política pública referente ao idoso se relaciona com o
desenvolvimento socioeconômico e cultural, bem como com a ação
reivindicatória dos movimentos sociais. Um marco importante
dessa trajetória foi a Constituição Federal do Brasil, promulgada em
1988, que introduziu em suas disposições o conceito de Seguridade
Social, fazendo com que a rede de proteção social alterasse o seu
enfoque estritamente assistencialista, passando a ter uma conotação
ampliada de cidadania. Desde então, a legislação brasileira procura
se adequar a tal orientação, embora ainda faltem algumas medidas.
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3. Estatuto do Idoso
Segundo Waldow (1998), o envelhecer de forma saudável
implica, não apenas na possibilidade dos idosos disporem de
cuidados em relação aos problemas de saúde mais comuns nesta
etapa da vida, mas também, no reconhecimento das suas
possibilidades e necessidades específicas. Significa que, além do bom
estado de saúde física, eles necessitam de respeito, segurança e,
principalmente, sentir-se ativos em sua comunidade com
oportunidade de expressarem livremente seus sentimentos,
emoções, interesses, opiniões e experiências.
A esse respeito, a Política Nacional do Idoso, estabelecida em
1994, pela Lei nº 8.842, criou normas para os direitos sociais dos
idosos, garantindo autonomia, integração e participação efetiva
como instrumento de cidadania.
A área de amparo à terceira idade é um dos exemplos que mais
chama atenção para a necessidade de uma "intersetorialidade" na
ação pública, pois os idosos muitas vezes são "vítimas" de projetos
implantados sem qualquer articulação pelos órgãos de educação,
de assistência social e de saúde. (MOREIRA, 2018, p. 3).

Os membros do Ministério Público apontam algumas
deficiências na Política Nacional do Idoso: a falta de especificação da
lei contribui a discriminação, o preconceito, o desprezo e a injúria
em relação ao idoso; dificuldades em tipificar o abandono do idoso
em hospitais, clínicas, asilos e outras entidades assistenciais para a
punição de parentes das vítimas; falta de regulamentação criteriosa
sobre o funcionamento de asilos, sendo necessário que a lei
especifique o que essas entidades devem disponibilizar para a
clientela, quem deverá fiscalizá-las e qual a punição para os
infratores.
Na atualidade, um dos grandes problemas da legislação é a
definição do termo "idoso" para fins de proteção. Há diversas
controvérsias existentes na legislação, tendo em vista que a
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Constituição Federal menciona o limite de 65 anos, mas, na Política
Nacional do Idoso, esse limite é de 60 anos – conforme é adotado
pela Organização Mundial de Saúde – OMS. Já o Código Penal
menciona a idade de 70 anos.
Recapitulando, segundo Gomes (2002), os direitos dos idosos
assegurados na Constituição de 1988 foram regulamentados através
da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/93).
Entre os benefícios mais importantes proporcionados por esta Lei,
constitui-se o Benefício de Prestação Continuada, regulamentado
em seu artigo 20.
Este benefício consiste no repasse de um salário-mínimo
mensal, dirigido às pessoas idosas e às portadoras de deficiência que
não tenham condições de sobrevivência, tendo como princípio
central de elegibilidade a incapacidade para o trabalho, objetivando
a universalização dos benefícios, a inclusão social (GOMES, 2002).
Apesar disso, essa política pouco vem contribuindo para a
construção da cidadania, pois aqueles que se encontram abaixo da
linha de pobreza possuem tantas necessidades básicas não atendidas
que um salário-mínimo não basta para lhes garantir uma vida
digna. Estudos de Gomes (2002), entre outros, demonstram a
insuficiência do nosso salário-mínimo que apenas contempla uma
cesta básica, configurando a linha da indigência e reduzindo as
necessidades humanas à alimentação.
Silva (2006) destaca que o grau de seletividade existente na
LOAS faz com que muitos idosos não sejam incluídos nos benefícios,
seja por estarem fora do patamar de pobreza ou da faixa etária
estipulados pelos critérios da lei (65 anos), seja por não terem acesso
aos documentos exigidos ou por não se encontrarem na condição de
“incapazes para o trabalho”. Ante essa realidade, a autora
acrescenta: para ter acesso ao benefício, a pessoa precisa estar numa
condição vegetativa enquanto ser humano, embora haja várias
formas de deficiências que não permitem a inserção nas relações de
trabalho. Reforçando essa assertiva, destacamos que os idosos, pela
falta de qualificação e/ou pela estigmatização cultural, são, no geral,
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menos competitivos no mercado de trabalho, o que não deixa de ser
uma “incapacidade”, pois “os capazes” asseguram a própria
sobrevivência.
Há ainda uma grande distância entre o que a lei propõe e o
que é a realidade dos idosos no Brasil. Segundo alguns especialistas,
dentre eles Dornelles e Costa (2005), para que essa situação se
modifique, é preciso que ela continue a ser debatida e reivindicada
em todos os espaços possíveis, pois somente a mobilização
permanente da sociedade é capaz de configurar um novo olhar sobre
o processo de envelhecimento dos cidadãos brasileiros.
Para o deputado Silas Brasileiro (PMDB/MG), relator do
substitutivo desse projeto, consideráveis avanços já foram obtidos
com a edição da lei que instituiu a Política Nacional do Idoso. Porém,
a citada lei cuida essencialmente da atuação do poder público na
promoção das políticas sociais básicas de atendimento ao idoso,
enquanto o Estatuto do Idoso consolida os direitos já assegurados
na Constituição Federal, sobretudo, tentando proteger o idoso em
situação de risco social. São novas exigências da sociedade brasileira
para o atendimento da população idosa.
O Estatuto do Idoso é uma lei reivindicada pela sociedade,
sendo resultado de inúmeras discussões e consultas ocorridas nos
estados, nas quais participaram idosos ativos, aposentados,
professores universitários, profissionais da área de gerontologia e
geriatria e várias entidades representativas desse segmento, que
elaboraram um documento que se transformou no texto-base da lei.
Entretanto, essa legislação não tem sido eficientemente
aplicada. Isso se deve a vários fatores, que vão desde contradições
dos próprios textos legais até o desconhecimento de seu conteúdo.
Na análise de muitos juristas, a dificuldade de funcionamento efetivo
daquilo que está disposto na legislação está ligada à tradição
centralizadora e segmentadora das políticas públicas no Brasil, que
provoca a superposição desarticulada de programas e projetos
voltados para um mesmo público.
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Cabe ainda destacar que a Política Nacional do Idoso,
instituída pela Lei 8.842/94, regulamentada em 3/6/96 através do
Decreto 1.948/96, amplia significativamente os direitos dos idosos,
já que, desde a LOAS, as prerrogativas de atenção a este segmento
haviam sido garantidas de forma restrita. Surge num cenário de
crise no atendimento à pessoa idosa, exigindo uma reformulação em
toda estrutura disponível de responsabilidade do governo e da
sociedade civil, segundo Costa (1996), essa política está norteada por
cinco princípios:
1. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao
idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação
na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à
vida;
2. O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral,
devendo ser objetivo de conhecimento e informação para todos;
3. O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza;
4. O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das
transformações a serem efetivadas através dessa política;
5. As diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente,
as contradições entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser
observadas pelos poderes públicos e pela sociedade em geral na
aplicação dessa lei (COSTA, 1996, p. 46-63).

A análise dos princípios ora expostos permite-nos afirmar que
a lei atende à moderna concepção de Assistência Social como política
de direito, o que implica não apenas a garantia de uma renda, mas
também vínculos relacionais e de pertencimento que assegurem
mínimos de proteção social, visando à participação, a emancipação,
a construção da cidadania e de um novo conceito social para a
velhice.
Para o alcance dessas metas, foi criado um Plano Integrado
Interministerial) de Ação Governamental que manteve a concessão
do Benefício de Prestação Continuada e incorporou novas ações:
readequação da rede da saúde e assistência social para atendimento
integral ao idoso, elaboração de instrumentos que permitem a
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inserção da população idosa na vida socioeconômica das
comunidades, modernização das leis e regulamentos,
desenvolvimento do turismo e lazer, além da reformulação dos
currículos universitários no sentido de melhorar a performance dos
profissionais no trato das questões do idoso.
É importante esclarecer que as condições objetivas de vida da
população intervêm diretamente sobre o envelhecimento, tanto no
aumento quantitativo da expectativa de vida quanto na qualidade
oferecida aos que envelhecem, através de políticas sociais,
principalmente nas áreas da saúde, da previdência e da assistência.
Nos países onde se instaurou o Estado de Bem-Estar Social,
os idosos puderam contar com programas e serviços que lhes
garantiam um final de vida protegido, pelo menos do ponto de vista
material. Não é, portanto, por acaso que os países da Europa, os
Estados Unidos da América e o Japão são os países de maior
expectativa de vida, além de apresentarem uma participação
expressiva de pessoas com mais de 60 anos nas pirâmides etárias de
suas respectivas regiões.
A própria Organização Mundial de Saúde tem parâmetros
diferenciados para o início do processo de envelhecimento. Entende,
desde 1982, que nos países mais ricos o patamar começa aos 65
anos, enquanto nos países subdesenvolvidos (ou em
desenvolvimento, para os mais otimistas) se inicia aos 60 anos.
A partir das considerações acima quanto ao aumento do
número de idosos na população brasileira, por região, sexo, estrato
etário e domicilio, torna-se importante destacar algumas
características estruturais dessa população segundo Camarano et al
(2004, p. 20), que são:
O Brasil é um país que envelhece a passos largos. No início do
século XX, um brasileiro vivia em média 33 anos, ao passo que hoje
sua expectativa de vida ao nascer constitui 68 anos. Esse autor
ressalta também que, em nosso país, o número de idosos passou
dos dois milhões, em 1950, para seis milhões em 1975 e, para 15,4
milhões, em 2002, significando um aumento de 700%. Estima-se,
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ainda, para 2020, que está população alcance os 32 milhões.
(CAMARANO et al, 2004, p. 20).

Cabe destacar que, em todo o mundo, a população idosa está
envelhecendo, intensificando a heterogeneidade dentro do próprio
grupo etário. Conforme Camarano et al (2004), as proporções da
população “mais idosa”, ou seja, a de oitenta anos e mais, no total
da população brasileira, está aumentando em ritmo bastante
acelerado, embora ainda represente um contingente pequeno. De
166 mil pessoas em 1940, o segmento “mais idoso” passou para
quase 1,9 milhões em 2000.
Segundo Neri (2007), metade dos idosos declara-se de cor
branca (51%), 31% pardos e 12% da cor preta. Isso se deve ao fato
de os negros, geralmente, pertencerem à camada mais pobre e sem
assistência do país e consequentemente, sobrevivem menos. A
religião predominante é a católica (73%), devido a influência
histórica do catolicismo no Brasil; Metade dos idosos passou a maior
parte da vida no meio urbano (51%), 38% destes viveram mais
tempo no meio rural e 10% dividiram seu tempo de vida entre a
cidade e o campo. Estima-se que a população idosa terá 82% de seu
contingente vivendo na cidade, devido à mortalidade diferencial nos
campos e cidades, e às migrações que ocorreram no país nas últimas
décadas. A maioria dos idosos tem filhos. A baixa escolaridade e o
analfabetismo elevado entre os idosos são maiores nas mulheres.
O processo de envelhecimento age em todo o organismo,
porém em cada órgão e tecido com um tempo próprio, segundo
Weineck (1999), o envelhecimento é um processo que provoca
alterações, que geralmente reduzem o desempenho e a capacidade
orgânica do indivíduo. Porém, dependendo de vários fatores, pode
ser considerado como um processo de evolução ou enriquecimento
humano. Como por exemplo, fisicamente a atividade física pode
trazer-lhes muitos benefícios, psicossocialmente, uma autoimagem
positiva e a alegria de viver fazem com que o indivíduo se integre
mais, tendo maior convívio social, e uma perspectiva de vida.
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Fisiologicamente, o organismo sofre alterações provenientes
do processo natural de envelhecimento, da falta de atividade física,
da má nutrição, presença de doenças nas fases anteriores da vida e
outros fatores, que em geral provocam uma redução da habilidade
motora, do desempenho e do rendimento motor, dificultando a
execução das tarefas diárias (WEINECK, 1999).
Psicologicamente, segundo Salgado (2012, p. 35), “[...] viver é
um estado de equilibração”, assim sendo, de acordo com a aceitação
ou recusa da condição de velho, o indivíduo terá uma adaptação
psicológica. Se esta deixá-lo em estado de equilíbrio, com
perspectivas futuras, certamente conseguirá manter-se em bemestar psico-afetivo.
Socialmente, é percebido que nas últimas décadas a população
mundial idosa tem aumentado muito, requerendo medidas que
promovam bem-estar nesta fase da vida. Quanto ao envelhecimento
social, geralmente provocado por alterações no meio ambiente,
degenerações físicas, problemas familiares, condicionamentos
socioculturais e problemas relacionados a aposentadoria, que
provocam uma diminuição do convívio social, isolando o idoso que
se refugia em seu passado.
Politicamente, segundo Weineck (1999), percebemos que
apesar de diversas instituições, universidades e órgãos públicos,
estaduais e federais desenvolverem programas, cursos e outras
atividades que auxiliem os idosos, ainda não existem no Brasil uma
Política Social de Atendimento ao Idoso, deixando-o à margem da
sociedade.
Outro diferencial se refere à posição de classe social que os
indivíduos ocupam. Segundo Goldman (2001), pessoas que vivem
em locais com saneamento adequado, em residências limpas,
alimentação balanceada, serviços de saúde eficientes, rede de
transporte coletivo que atende às demandas da população, rede de
ensino competente em todos os graus, têm melhores condições de
viver e envelhecer bem do que aquelas excluídas dos serviços
citados. A pobreza é mais dolorosa entre os idosos, pois lhes faltam
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as mínimas condições de sobrevivência. Um dado revelador dessa
situação se refere aos aposentados e pensionistas do INSS, entre os
quais 70% recebem um salário mínimo por mês.
Num país como o Brasil, com um vasto contingente de pobres
de todas as idades, com uma política de saúde caótica, com
benefícios previdenciários ínfimos, com a assistência social
praticamente inerte e com um forte preconceito com os idosos, não
é difícil presumir as dificuldades que os velhos, principalmente os
mais pobres, vivenciam.
4. Atividades físicas e qualidade de vida: aspectos teóricos e
conceituais
Na área de Educação Física, alguns conceitos são utilizados em
momentos distintos de forma errônea ou contraditória, devido à
falta de clareza em suas definições. As expressões Atividade Física e
Aptidão Física, muitas vezes, são confundidas com Exercícios
Físicos, entre outros. Portanto, neste primeiro momento, serão
apresentados, alguns conceitos básicos utilizados nesta área.
Os exercícios físicos podem ser classificados como
comportamentos, e a aptidão física, como desempenho, ou seja,
como a habilidade para alcançar certos critérios de desempenho.
Esse modelo é particularmente útil no estudo da epidemiologia da
atividade física e da aptidão física, e direcionado à pergunta de como
certos comportamentos se traduzem em desempenho entre idosos
(DIPIETRO, 1996).
Nesse mesmo sentido, DiPietro (1996), aponta que a atividade
física engloba os movimentos realizados no trabalho, nas atividades
domésticas e no tempo livre. Além desses movimentos, inclui-se os
relacionados com o transporte/locomoção, atividades fora de casa
(p. ex., jardinagem, limpeza do pátio...), recreação, dança e esporte.
A forma de medir a atividade física é normalmente expressa
em termos de gasto energético, mas também pode ser através da
quantidade de trabalho executado (watts), de períodos de tempo de
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atividades (horas/minutos), de unidades de movimento, e do índice
numérico derivado de um questionário A atividade física pode ter
diferentes intensidades, como: leve, moderada e vigorosa segundo
Sallis e Owen (1999, p. 219):
Leve: a demanda energética situa-se até 3 METs. São atividades
que podem ser realizadas por longo período de tempo e requerem
um esforço mínimo. São as atividades que trabalham com menos
de 60% da frequência cardíaca máxima.
Moderada: a demanda energética é de 3 a 6 METs. São atividades
que requerem um esforço físico que faz respirar um pouco mais
forte do que o normal, e trabalham entre 60 e 80% da frequência
cardíaca máxima. Vigorosa: a demanda energética é superior a 7
METs. São atividades que precisam de um grande esforço físico e
que fazem respirar muito mais forte que o normal, ou seja, que
trabalham acima de 80% da frequência cardíaca máxima. (SALLIS
e OWEN, 1999, p. 219).

A aptidão física pode estar relacionada com a promoção de
saúde e com o desempenho. Os componentes da aptidão física que
envolvem a saúde estão relacionados, desde os aspectos da
prevenção e redução dos riscos de doenças, ao estado de saúde e
maior disposição para as atividades da vida diária. Quando
relacionada com o desempenho, inclui os componentes da aptidão
física que contribuem para uma boa atuação em tarefas específicas,
no trabalho ou nos esportes. Também não é determinada
inteiramente pela atividade física, pois depende de outros fatores,
como ambientais, sociais e genéticos. Também estão relacionadas
com a idade, gênero, raça e classe social (SALLIS e OWEN, 1999).
Petroski (1999) entre outros especialistas apresenta diferentes
componentes que compõem a aptidão física. Dentre estes, destacamse: força muscular, agilidade, coordenação, equilíbrio, flexibilidade,
resistência, velocidade, ritmo e descontração. Mesmo não sendo um
elemento da aptidão física, a composição corporal é considerada
como um componente de extrema importância para a aptidão física
relacionada à saúde.
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Força muscular: permite ao músculo ou grupo muscular opor-se a
uma determinada resistência. Pode ser dinâmica, estática e
explosiva.
Agilidade: permite mudar a posição do corpo ou a direção do
movimento no menor tempo possível.
Coordenação: permite ao indivíduo assumir a consciência da
execução dos movimentos, levando-o ao encontro de uma
integração progressiva de aquisições, e favorecendo-o a uma ação
dos diversos grupos musculares, com vistas à realização de uma
sequência de movimentos com o máximo de eficiência e economia
(PETROSKI, 1999, p. 218).

Aliado a essa citação, Weineck (1999) coloca como
componentes da capacidade coordenativa: capacidade de
concatenação dos movimentos, de diferenciação, equilíbrio,
orientação, ritmo, reação e adaptação a variações.
Equilíbrio: é conseguido por combinações de ações musculares
com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base,
contra a lei da gravidade. Ele pode ser dinâmico, recuperado e
estático.
Flexibilidade: é responsável pela execução voluntária de um
movimento, com a máxima amplitude, por articulação ou conjunto
de articulações, dentro dos limites morfofisiológicos. A
flexibilidade é específica em cada articulação (WEINECK, 1999, p.
219).

A Resistência: permite ao corpo suportar o esforço por
determinada intensidade e tempo. Pode ser dividida em aeróbia,
anaeróbia e muscular localizada: Aeróbia: é a capacidade de o
organismo como um todo resistir à fadiga, em esforços de média e
longa duração. Anaeróbia: é a aptidão física que permite a um atleta
sustentar, durante o maior tempo possível, uma atividade física em
condições anaeróbias, ou seja, com débito de oxigênio, ou exercícios
de alta intensidade e pequena duração. Muscular localizada: aptidão
física que permite ao músculo ou grupo muscular manter níveis de
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força submáxima por um período de tempo elevado, sem diminuir
significativamente a eficiência.
A velocidade permite realizar a ação no menor tempo
possível; pode ser de reação, de deslocamento e de membros. O
Ritmo: explicado por um encadeamento de tempo dinâmicoenergético, ou uma mudança de tensão e de repouso, enfim, uma
variação regular com repetições periódicas. Descontração: é
entendida como um fenômeno neuromuscular surgido da
diminuição da tensão da musculatura esquelética (WEINECK, 1999).
A American Alliance for Health, Physical Education,
Recreation and Dance-AAHPERD (1980), citada por Mazo, Lopes;
Benedetti (2009), como componentes da aptidão física que estão
relacionados à saúde do idoso: resistência aeróbia, força muscular,
resistência muscular e flexibilidade. Também se refere à medida da
composição corporal como elemento importante. Em suas
recomendações de atividades físicas e saúde pública para idosos,
acrescentaram ainda o componente da aptidão física equilíbrio como
importante componente da aptidão física relacionado à saúde, com
o objetivo de diminuir a incidência de quedas nos idosos.
De acordo Weineck (1999) a possibilidade de viver uma vida
plena a partir dos sessenta anos já é hoje uma realidade. E ninguém
sabe ainda onde isso termina: o número de idosos saudáveis, ativos
e produtivos, muitos com mais de 100 anos, cresce na mesma
proporção em que se fazem investimentos em atividade física,
saúde, educação, segurança e inclusão. E aí começa uma nova
história, uma história da qualidade de vida.
5. Qualidade de vida e terceira idade
Construir uma velhice melhor a cada geração consiste em
proporcionar uma melhor qualidade de vida para o idoso. Afinal, o
maior desafio não se concentra mais em alcançar a longevidade, mas
em alcança-la com qualidade de vida segundo Rezende (2008), e
outros especialistas.
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De acordo com o grupo de especialistas da Organização
Mundial de Saúde (THE WHOQOL GROUP, 1995, p. 1403),
qualidade de vida é definida como “[...] a percepção do indivíduo de
sua posição na vida, no contexto de sua cultura e no sistema de
valores em que vive e em relação a suas expectativas, seus padrões
e suas preocupações”. Esse conceito abrange saúde física, estado
psicológico, nível de independência, relações sociais, crenças
pessoais e a relação do indivíduo com as principais características
do contexto onde vive.
Dessa forma, o foco é no indivíduo, o que caracteriza a
qualidade de vida subjetiva, a partir da percepção que se tem de
todos os fatores definidores de sua vida. Rezende (2008), reforça a
importância de identificar o que é qualidade de vida para o
indivíduo, ao observarem que as representações de envelhecimento
e qualidade de vida ultrapassam os limites biomédicos e se revestem
de significados próprios, individualizados. Para os idosos da
pesquisa realizada, qualidade de vida relaciona-se com a capacidade
de realizar atividades sem interferência de outras pessoas, ou seja,
com a autonomia, com o estilo de vida, com a segurança
socioeconômica, com a compreensão dos fenômenos saúde-doença
e com as relações familiares. Percebeu-se, assim, a associação de
aspectos de natureza diversa à qualidade de vida.
A esse respeito, Neri (2007) revigora a concepção de
qualidade de vida subjetiva proposta pelo Whoqol Group (1995),
pois chama a atenção para a necessidade de avaliar aspectos
subjetivos junto com as variáveis objetivas (como nível de renda,
classe social, escolaridade, dentre outras) para melhor analisar a
qualidade de vida na velhice.
De modo geral, muitos fatores contribuem para uma não
qualidade de vida por isso devem ser identificados e combatidos com
políticas e ações que visem minimizar ou mesmo eliminar esses
males que afetam, não somente o trabalho, mas também a vida
familiar e social dos indivíduos. Neste sentido, Fleck (2008) avalia
que essa concepção envolve, além da subjetividade, mais dois
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aspectos implícitos: a multidimensionalidade, ou seja, a noção de
que a qualidade de vida abarca várias dimensões e, portanto, deve
ser mensurada a partir de domínios diversos, tais como físico,
mental, social; e a coexistência de dimensões positivas e negativas,
pois para possuir uma qualidade de vida considerada como boa é
preciso haver um equilíbrio entre presença e ausência de fatores,
como por exemplo, a presença de mobilidade e a ausência de dor.
Segundo Dias (2012), no que diz respeito ao estado
psicológico, o envolvimento em práticas de lazer pode auxiliar o
indivíduo, por exemplo, a reduzir a probabilidade de ingressar em
um estado depressivo. Quanto às relações sociais, há dois vieses, um
relacionado à procura pelo lazer para buscar e estabelecer novas
relações sociais e o outro relacionado à importância das relações
sociais como influência para buscar experiências de lazer.
Por sua vez, ressalta Dias (2012), que as novas experiências de
lazer e o convívio com outras pessoas poderão conduzir o idoso a
avaliar e questionar suas crenças pessoais e, consequentemente, a
refletir acerca da sua relação com o contexto onde vive, com o espaço
onde realiza suas práticas de lazer.
Dessa forma, percebe-se que o lazer, através da variada gama
de práticas e possibilidades, é um aspecto capaz de alterar direta
e/ou indiretamente a qualidade de vida de um indivíduo idoso, com
características diversas para possibilitar, inclusive, o aumento dessa.
Assim, tem-se a importância deste estudo, pois se dedica a interface
lazer e idoso, e, consequentemente, à relação dessa interface com a
qualidade de vida das pessoas dessa faixa etária, uma vez que
pretende investigar as escolhas de lazer de idosos, com relação à
participação ou não em grupo de convivência (GC) específico à faixa
etária.
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6. O papel do educador físico e as atividades físicas para os
idosos
A atividade física, segundo Marquez Filho (1993), promove a
melhoria da qualidade de vida, retardando o envelhecimento,
evitando a atrofia muscular, favorecendo a mobilidade articular,
evitando a descalcificação óssea, melhorando a contração cardíaca e
a vida sexual, além de que, diminui a possibilidade de infarto,
previne a obesidade, aumenta a capacidade respiratória, diminui o
risco de coagulação sanguínea, melhora o funcionamento dos rins,
melhora as relações sociais, aumenta a predisposição para o
trabalho, colabora para o equilíbrio psico-afetivo, contribui para o
exercício da cidadania.
De acordo com Weineck (1999), o indivíduo que irá iniciar um
programa de atividades físicas, deve receber uma orientação
médica, e passar por um exame médico, que detecte se há e quais
são os eventuais problemas de saúde que possua. O médico deve
fazer uma criteriosa avaliação física, encaminhar os resultados e
cuidados necessários, quando houver problemas, ao professor
responsável, e ter um acompanhamento regular.
Nesse processo, o professor educador físico, também
denominado de recreador é aquele que interage com pessoas,
sobretudo com grupos, diretamente. Este traduz a cultura elaborada
em atividades de recreação e lazer capazes de atrair e mobilizar
pessoas sob a forma de programações fixas, regulares e de eventos,
dispondo para isso, da sua capacidade de sintonizar com o gosto do
público. Devem gostar de gente e de cultura e ainda, ter presente a
sensibilidade da ludicidade e a capacidade de interpretar as
expectativas do grupo, desenvolvendo na sua plenitude a ação
pedagógica e didática do educador não formal. (ABRE - Associação
Brasileira de Recreadores, 2004).
O segmento do lazer apresenta ao profissional de educação
física-recreador inúmeras tendências relativas ao crescimento das
áreas de atuação, como os parques temáticos, o lazer nas empresas
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e o ecoturismo. Ao mesmo tempo em que se abrem novas portas e
surgem oportunidades, é inquestionável a atualização do currículo
com participações em palestras, cursos e congressos, oferecendo
assim melhor capacitação, unindo a teoria com a prática adquirida
(ABRE - Associação Brasileira de Recreadores, 2004).
O profissional deve adequar o trabalho coreográfico
permitindo que idoso descubra a capacidade de suas articulações, o
limite de sua força, o prazer de poder extravasar suas emoções e
evidenciar suas potencialidades. A dança é uma atividade física que
pode ser desenvolvida nos programas para idosos, pois é de fácil
aprendizagem, prazerosa e de interesse da maioria dos idosos.
De modo geral, a identificação do nível de atividade física em
grupos etários específicos na população tem servido com parâmetro
importante na formulação de políticas públicas que favoreçam a
mudança no estilo de vida mais ativo. No caso do idoso, são
inegáveis os benefícios que a prática de atividade física regular
proporciona para sua saúde.
7. Conclusões
Diante do exposto, observa-se que, a velhice não deixa de ser
um processo normal e inevitável a todos na evolução da vida. É nesta
fase que muitas mudanças ocorrem, as de ordem biopsicossocial
associadas a perdas psicológicas, motoras e afetivas, como a perdas
de papéis sociais, levando ao retraimento e a solidão, que
consequentemente afeta tanto o equilíbrio entre as condições de
saúde e doenças que se encontram susceptível a rompimentos, como
a relação do indivíduo sobre o meio em que estar inserido.
São estas, sobretudo, que diminuem a capacidade de
concentração e de reflexão das pessoas idosas, que influenciem suas
funções cognitivas, e mais sua capacidade de adaptação a uma nova
condição de vida.
Dessa forma, o trabalho proposto com enfoque na
importância da atividade física para a terceira idade: lazer e
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qualidade de vida, veio somar como mais uma contribuição ao
indivíduo idoso, a viver bem este novo ciclo de vida; onde se faz
necessário saber lidar com novas situações e nunca perder o real
sentido da vida, ser existente no mundo.
Para isto, é preciso ter consciência das limitações impostas
pelo envelhecimento, ter controle ativa sobre o mesmo e mantendo
boa capacidade de adaptação a condições desfavoráveis, otimizando
competências e capacidades relacionais de aprendizagem, como de
manter flexível e de aceitação da realidade. São condições
semelhantes que garante funcionalidade física e psicossocial, e de,
sobretudo desenvolvimento e crescimento pessoal.
A qualidade de vida no envelhecimento pode ser adquirida
com a prática regular de atividades físicas, alimentação adequada e
equilíbrio afetivo-social, de acordo com suas possibilidades e
limitações. Como vimos anteriormente a atividade física traz muitos
benefícios ao indivíduo, principalmente àquele pertencente à
terceira idade, devendo, este, portanto, adotar a prática regular de
atividades físicas, supervisionada por um profissional de Educação
Física.
Os Programas de Atividades Físicas para a Terceira Idade
devem tentar atender os interesses e necessidades dos idosos, dando
um atendimento global, não restrito somente ao aspecto fisiológico.
Para o desenvolvimento desses programas é necessário um
profissional de Educação Física, que goste de trabalhar com os
idosos e, se interesse em aprofundar seus conhecimentos,
melhorando sempre suas aulas e, que conheça os idosos e seus
problemas. É interessante que seja dinâmico, comunicativo,
competente e sensível para perceber toda e qualquer alteração.
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Capítulo 6
Doenças causadas pelo sedentarismo e os
beneficios da atividade física
Ângela Maria Gomes Bié1
Antônia Carla M. B. Carneiro2
Stenio Ferreira Bié3
Solange Lima Simão Bié4
1. Introdução
O presente Trabalho de Conclusão de Curso-TCC aborda uma
temática bastante debatida na atualidade no Brasil e no mundo,
Sedentarismo, usando como ferramenta para minimizar esse mal
temos a Educação Física.
O objetivo geral da pesquisa visa apresentar os malefícios
causados pelo sedentarismo e os benefícios da Atividade Física no
combate a esse mal. Os objetivos específicos é identificar quais as
1

Graduanda em Educação Física

2

Graduanda em Educação Física

3

Graduando em Educação Física

4

Bacharel em Enfermagem pela FAECE; Pós-graduação lato sensu em Centro Cirúrgico e Central de
Material e Esterilização pela Faculdade Integrada AVM; Pós-graduanda em Enfermagem Obstétrica da
UECE; Pós-graduanda em Enfermagem em UTI Pediátrica e Neonatal pela Faculdade Unyleya;
Diretora Administrativa do Instituto Superior Sem Fronteiras – ISESF; Organizadora e Membro do
Concelho Editorial e Cientifico das Coleções Saúde no Brasil: Formação Acadêmica, Práticas e Exercício
da Profissão; Fazer Educativo; Educação Como Forma de Socialização e Segurança Pública: Direito e
Justiça Brasileira. Atualmente Enfermeira Assistencial em Materno Infantil no Hospital Regional
UNIMED e Enfermeira Assistencial em Materno Infantil da Secretária Municipal da Saúde de Fortaleza.
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doenças causadas pelo sedentarismo, e apresentar os benefícios da
atividade física nas pessoas.
O procedimento metodológico traz um estudo pautado na
abordagem quantitativa e descritiva sobre as doenças causadas pelo
sedentarismo e os benefícios da atividade física em relação aos
sedentários. No primeiro momento, é feito um relato sobre as
consequências do sedentarismo, no segundo momento fala-se sobre
os benefícios da atividade física.
As fontes da pesquisa foram basicamente documentais e
bibliográficas. Utilizamos alguns artigos, livros e dados oficiais.
2. As consequências causadas por falta de atividade física
Nos dias atuais, é comum vermos que os problemas de saúde
em vários países, é causada por doenças degenerativa que são
associadas com algumas mudanças nos estilos de suas vidas. É
verdade que, o aumento de pessoas com sobrepeso é características
de países com mais desenvolvimento, dessa forma causando
assustadoramente milhares de mortes a cada dia e em cada ano em
toda parte do mundo, resultado esse das doenças que estão
relacionadas ao peso corporal (obesidade). As consequências
apontam que o sedentarismo é bastante nítido. Conforme (GUARD,
2010), as pessoas que tem sobrepeso (obesos), tem maior
probabilidade de adquirir doenças crônicas, desde uma simples
faltar de ar a veias varicosas a outro extremo, como também
diabetes, doenças coronárias, hipertensão e o desenvolvimentos de
vários tipos de câncer.
O chefe do departamento de ortopedia e Traumatologia da
Universidade Federal de São Paulo, Moisés Cohen, afirma que:
Apesar de todos os estímulos à práticas de atividades físicas e várias
divulgações das sequelas causadas por falta de exercícios físicos, ver
que o sedentarismo chega a um nível gritante na população
mundial, em outras palavras, epidêmicos. Diz que não considera
uma pandemia, mas seguramente pode afirmar em uma epidemia.
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Conforme observa, os seres humanos têm a tendência á inercia, com
toda as facilidades encontrada no mundo inteiro, como os carros,
celulares, controles remotos e outros, isso mostra com clareza que o
homem está se movimentando cada vez menos
Como podemos observar, o sedentarismo é dos fatores que
pode representar um dos principais fatores de risco a nossa saúde,
e que, se não cuidarmos rapidamente terá ou já está tendo um
grande impacto na saúde pública, que ocasionará números
alarmantes de doenças degenerativas não transmissíveis em grande
número de pessoas. Como podemos perceber a falta de práticas
físicas, tem se mostrado como uma das maiores causadoras de
mortalidades causadas por doenças do sistema circulatório no nosso
país. Segundo CERVATO (1997), dentre as patologias pertencentes
aos grupos do sistema circulatório, as doenças que mais sobressai
são (doenças cerebrovasculares e doenças isquêmica do coração)
que assustadoramente vem aumentando os gastos a saúde pública
nesses últimos anos
Segundo uma pesquisa que foi publicada na revista “Lancet”
em 21 de julho de 2012, afirma que a falta de exercícios físicos vem
causando tantas mortes, que superou o tabagismo. De acordo com a
pesquisa, mais de um terço dos adultos não praticam atividades
física suficiente, e segundo esses dados, isso poderá ser uma por
cada dez mortes por doenças cardiovasculares, câncer de mama ou
colo retal e diabetes
De acordo com a pesquisa, o problema é muito grave que deve
ser vista como uma pandemia, já que os números são assustadores
que chegam a 5,3 milhões de mortes por anos no mundo inteiro.
Conforme a pesquisa, uma das saídas para esse problema, seria
campanhas para alertar a população os riscos que causam a falta de
exercícios e a comunicação dos benefícios que a pratica física trazem
ao corpo humano. E eles vão mais além, dizendo que o governo
deveria ter participações na resolução do problema, procurando
formas para desenvolver maneiras mais acessíveis e segura para
práticas de atividades físicas.
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3. Números do sedentarismo
Como podemos observar, a pesquisa mostra que à América
Latina e no Caribe o modo de vida sedentária ela é responsável por
11,4% de todas as mortes por doenças cardíacas, diabetes e câncer
de mama ou colo retal. Já nos países do continente, Argentina, Brasil
e República Dominicana eles lideram a lista dos que possuem a
população mais sedentária. E na Guatemala, ela é o país que possui
a nação mais ativa da região.
O sedentarismo no Brasil, seria a causa de 8,2% das doenças
cardíacas, 10,1% dos casos de DM 2, 13,4% dos casos de câncer de
mama e 14,6% dos casos de câncer de cólon.
Outro dado interessante que o estudo indica é que as pessoas
que vivem em países com alta renda per capita são as menos ativas.
Entre os piores casos está a Grã-Bretanha, onde dois terços da
população não se exercitam regularmente. (Volume 380, No. 9838,
p219–229, 21 July 2012 http://www.thelancet.com).
Segundo (GUARDA, 2010), a falta de atividade física tem
propiciado o aumento do sedentarismo nas últimas décadas. Esse é
um dos principais fatores com gasto em saúde pública e risco para
o
desenvolvimento
de
doenças
cardiovasculares
e
cardiorrespiratórias na idade adulta. Os números de prevalência do
sedentarismo entre crianças e jovens é alarmante, no quadro de
sobrepeso. No entanto, a sua consequência atinge crianças e jovens
de todos os níveis socioeconômicos, tornando-se assim um
problema de saúde pública que traz consequências negativas diretas
sobre a sociedade moderna.
É notório as mudanças sofridas no novo estilo de vida das
pessoas em relação a dieta alimentar e atividade física, esses fatores
estão relacionados diretamente ao perfil da sociedade atual. De
acordo com (JENOVESI, 2003), a prática de atividade física regular
é vista como importante aliada para que se tenha um estilo de vida

Ângela M. G. Bié; Antônia C. M. B. Carneiro; Stenio F. Bié; Solange L. S. Bié | 127

saudável e ativo fisicamente, além de ser fundamental no controle e
tratamento de sobrepeso.
O sedentarismo é considerado pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) o inimigo número um da saúde pública, associado a
dois milhões de mortes ao ano globalmente, e por 75% por mortes
nas Américas. É fator de risco para doenças crônicas não
transmissíveis,
como
diabetes
tipo
2,
hipertensão,
hipercolesterolêmica, obesidade, doenças cardiovasculares,
osteoporose e algumas formas de câncer. Estimativas econômicas de
vários países consideram o sedentarismo responsável por 2% a 6%
dos custos totais em saúde pública. No Brasil, não há dados sobre o
custo do sedentarismo, mas um recente relatório elaborado pelo
Banco Mundial atribuiu 66% dos gastos em saúde às doenças
crônicas não transmissíveis em todo o País.
Uma pesquisa realizada por Vitor Abadala publicada pela
Agencia Brasil: http://www.ebc.com.br, pelo IBGE diz que 46% dos
brasileiros são sedentários.
Isso significa que quarenta e seis em cada 100 brasileiros não
fazem atividade física suficiente no lazer, no deslocamento ou no
trabalho, segundo informações divulgadas no dia 10 de dezembro de
2014 ás 15h10 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), em sua Pesquisa Nacional de Saúde (PNS). O IBGE
considerou na pesquisa que, para ser suficiente, é preciso praticar
uma atividade física por pelo menos 150 minutos por semana.
Ainda segundo a pesquisa do IBGE, o percentual de pessoas
que praticam atividades físicas no lazer vai diminuindo de acordo
com a faixa etária. De 18 a 24 anos, a proporção é de 35,3%. Essas
taxas vão caindo para 25,5% (de 25 a 39 anos), 18,3% (de 40 a 59
anos) e 13,6% (de 60 anos ou mais).
A pesquisa também mostrou que 28,9% dos brasileiros
assistem a televisão pelo menos por três horas todos os dias. “Cada
pessoa pode encontrar uma atividade física que seja mais adequada
à sua idade, ao seu gosto. É possível fazer isso. Caminhar mais,
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descer mais as escadas e ficar menos tempo em frente à televisão
porque isso faz muito bem à saúde”, recomendou o ministro.
Como nos mostra as pesquisas coletadas em fontes confiáveis,
prova-se que o sedentarismo é uma arma de tirar vidas humanas,
pois por conta do sedentarismo inúmeras doenças podem acometer
o indivíduo, especialmente doenças do tipo coronárias,
cardiovasculares e metabólicas.
Segundo os pesquisadores o sedentarismo é determinado
como a falta, a ausência ou grande diminuição de atividade física ou
esportiva (MATTOS et al., 2006). Quando indivíduos tem um gasto
calórico reduzido semanalmente pela ausência da pratica esportiva
(atividades físicas), assim sendo considerados sedentários.
Para Groenninga (2009, apud MACHADO, 2011, p. 16),
sedentarismo é considerado a falta de atividade física suficiente e
pode causar danos a saúde. O sedentarismo é avaliado como a
doença do século, ele está diretamente ligado ao comportamento
decorrente da comodidade da vida moderna (SILVA; MALINA,
2000).
4. A importância da atividade física
Atividade física é uma das formas de retardar o
desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem sensibilizando os
diferentes países membros quanto à necessidade emergencial de
modificar o estilo de vida sedentário e praticar atividade física
regular, a fim proporcionar maior qualidade de vida.
Todo indivíduo que tem vida diária de exercícios físicos
acompanha-se de benefícios que se manifestam sob todos os
aspectos do organismo. Auxilia na melhora da força e do tônus
muscular e da flexibilidade, fortalecimento dos ossos e das
articulações, todos esses benefícios auxiliam na prevenção e no
controle de doenças, sendo importantes para a redução da
mortalidade associada a elas. Uma pessoa que deixa de ser
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sedentária e passa a ser um pouco mais ativa diminui o risco de
morte por doenças do coração em 40%, isso mostra que uma
pequena mudança nos hábitos de vida é capaz de provocar uma
grande melhora na saúde e na qualidade de vida (GONÇALVES, A.;
VIALARTA, R).
Segundo Guedes & Guedes (1995), destacam que a prática
regular de exercícios físicos além de promover o bem-estar uma
melhor qualidade de vida enfim a saúde influencia na reabilitação
de determinadas patologias. Como se vê, pessoas ativas tem menos
probabilidade de ser acometidas por doenças crônicas não
transmissíveis.
De acordo com a pesquisa publicada por Tom Rath e Jim
Harter, ambos de Gallup e outros autores recém-lançado O Fator
Bem-Estar (Ed. Saraiva, 2001, 160 págs.), eles (autores) usando
estimativas que muitas vezes conservadoras, a maioria das pessoas
não fazem exercícios o necessário possível. Nas 400 mil pessoas
que foram entrevistadas pelo o Instituto, só apenas 38% deles,
confirmaram que praticavam exercícios físicos no dia anterior, e
27% afirmam ter praticado 30 minutos ou mais da atividade
recomendado dos cinco dias por semana. Os dados constam no
Índice de Bem-Estar de Gallup-Healthways, que foram realizados
entre os dias 1° de maio de 2008 e 30 de abril de 2009.
Ainda de acordo com os autores, indivíduos que se exercitam
no mínimo duas vezes por semana são sempre mais felizes e tem
menos estresse do que as que não praticam. Isso pode ser dito que
se eles praticarem mais um pouco durante a semana, os benefícios
podem aumentar consideravelmente. Se a cada dia adicionarmos os
exercícios físicos em determinada semana mais ou menos até seis
dias, dessa forma quando as pessoas atingirem um ponto de
rendimento crescente, continuará aumentando o nível de energia.
Uma recente pesquisa publicada em uma revista respeitada
Mayo Clinic, revelou que apenas 20 minutos de exercícios pode
melhorar o nosso humor por várias horas, pois a falta energia
resulta na falta de exercícios e não na idade. A prática de exercícios
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nos dá uma grande vantagem que nos traz o aumento do
metabolismo, o que nos leva a queimas mais células adiposas ao logo
do dia. Dessa forma, mesmo parado, você queima calorias.
5. Os benefícios das atividades Físicas
Dentre os benefícios da atividade física pode-se apresentar a
melhora em pessoas da capacidade cognitiva. Pois o exercício físico
é um grande instrumento que pode ser utilizado na manutenção e
na melhora da memória, já que pela repetição e dificuldade na
realização dos movimentos exigidos, trabalha-se a concentração, a
atenção, o raciocínio e o aprendizado motor.
Segundo Nahas (2001), a prática regular de exercícios físicos
promove uma melhora fisiológica (controle da glicose, melhor
qualidade do sono, melhora da capacidade física relacionada à
saúde); psicológica (relaxamento, redução dos níveis de ansiedade e
estresse, melhora do estado de espírito, melhoras cognitivas) e social
(indivíduos mais seguros, melhora a integração social e cultural, a
integração com a comunidade, rede social e cultural ampliadas, 20
entre outros); além da redução ou prevenção de algumas doenças
como osteoporose e os desvios de postura.
De acordo com Caromano (2006), os benefícios associados à
saúde em decorrência da prática de atividade física ocorrem mesmo
se esta for iniciada em uma fase tardia da vida; por sedentários ou
por portadores de doenças crônicas.
Conforme a tabela a seguir, será resumido alguns benefícios
que traz a pratica diária de atividades físicas a saúde as pessoas e o
grau de certeza que é extraído de várias pesquisas por Nieman.
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6. Benefícios da atividade física
Quadro 1 - Benefícios da atividade física
BENEFÍCIO DA ATIVIDADE FÍSICA

GRAU DE
CERTEZA
++++

APTIDÃO DO CORPO
MELHORIA DA APTIDÃO CARDÁCA E PULMONAR
MELHORIA DA FORÇA/MASSA MUSCULAR

++++

++++
DOENÇAS CARDIOVASCULARES
PREVENÇAO DA DOENÇA CORONARIA
REGRESSÃO DA ATEROSCLEROSE
TRATAMENTO DAS DOENÇAS CARDÍACAS
PREVENÇÃO DO DERRAME

++
+++
++
++++
++

CANCER
PREVENÇÃO COM CANCER DE COLO
PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA
PREVENÇÃO DO CANCER DO UTERINO
PREVENÇÃO DO CANCER DE PROSTATA
PREVENÇÃO DE OUTROS CANCERES
TRATAMENTO DO CANCER
DIABETES
PREVENÇÃO DO DIABETES TIPO II
TRATAMENTO DO DIABETES II
PREVENÇÃO DO DIABETES TIPO I
MELHORIA DO QV DO DIÁBETICO

++
++
+
+

++++
+++
+
+++
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++++
OSTEOPOROSE
AUXILIO NA MELHORIA DA DENSIDADE OSSEA
PREVENÇÃO
TRATAMENTO

+++
+

ARTITE
PREVENÇÃO
TRATAMENTO/CURA
MELHORIA DA QV/APTIDÃO FISICA

+
+
++++

LOMBALGIA
PREVENÇÃO
TRATAMENTO

++
++

ASMA
PREVENÇAO/TRATAMENTO
MELHORIA DA QV

+
+++
++

INFECÇÃO E IMUNIDADE
PREVENÇÃO DE RESFRIADO COMUM
MELHORIA DA IMUNIDADE GLOBAL
PROGRESSÃO MAIS LENTA DO HIV PARA AIDS
MELHORIA DA QV DOS INFECTADOS PELO HIV

++
+
++++

TABAGISMO
MAIOR SUCESSO NO TRATAMENTO

++

COLESTEROL SANGUINIO
PRODUÇÃO DO COLESTEROL TOTAL
REDUÇÃO DO LDL
REDUÇÃO DAS TRIGLICERIDES
AUMENTO DO HDL

+
+
+++
+++

HIPERTENSÃO ARTERIAL
PREVENÇÃO

++++
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TRATAMNETO

++++

NUTRIÇÃO E QUALIDADE DA DIETA
MELHORIA DA QUALIDADE DA DIETA
AUMENTO DA INGESTÃO ENERGÉTICA TOTAL

++
+++

SONO
MELHORIA NA QUALIDADE

+++

CONTROLE DE PESO
PREVENÇÃO DO GANHO DE PESO
TRATAMENTO DA OBSIDADE
MANUTENÇÃO DO PESO PERDIDO

++++
++
+++

BEM-ESTAR PSICOLÓGICO
MELHORIA DO HUMOR
ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DO ESTRESSE MENTAL
ALIVIO/ PREVENÇÃO DA DEPRESSÃO
REDUÇÃO DA ANSIEDADE
AUMENTO DA AUTOESTIMA

++++
+++
++++
++++
++++

FONTE: (Nieman, 2003/2003)

Como afirmam os pesquisadores da área, os benefícios que
trazem os exercícios físicos são inúmeros, desde a correção de uma
simples falta de ar, à prevenção de doenças incuráveis. É importante
salientar que a prática dos exercícios físicos deve ser executada de
forma preventiva, ou seja, antes de a doença apresentar suas
manifestações clínicas. Além do que, na indicação ou elaboração de
um programa de exercícios físicos, é necessário um planejamento
rigoroso, de modo a atender às necessidades individuais de cada
indivíduo, visando ser mantida regularmente durante toda a vida,
para que o indivíduo possa gozar de reais melhorias na qualidade de
vida (MARIN – NETO et al. 1995).
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7. Conclusões
Podemos concluir, que o envolvimento do indivíduo com a
educação física lhes traz grandes benefícios, não só para sua melhora
física como também para seu estado emocional e consequentemente
melhora de sua qualidade de vida. E como podemos perceber que, o
sedentarismo é uma “fábrica” que pode acarretar inúmeras doenças,
como coronárias, diabetes tipo 2, hipertensão, hipercolesterolêmica,
obesidade, doenças cardiovasculares e entre outras. E que a pratica
regular da atividade física pode prevenir e combater essas doenças,
trazendo grandes benefícios a toda população mundial. Nós como
educadores físicos, de acordo com que constatamos na pesquisa,
podemos contribuir bastante para combater o sedentarismo,
informando o mal que causa o sedentarismo e os benefícios que a
pratica física traz a todos que dela se apropria.
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Capítulo 7
A motivação como estratégia para melhorar o
rendimento escolar, no ensino fundamental de
uma escola municipal de Fortaleza
José Marcilio Sales dos Santos1
Estanislau Ferreira Bié2
1. Introdução
O Brasil ocupa a sexagésima posição em ranking de educação
em lista com 76 países, segundo a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico do ano de 2015. Isto é o reflexo do
baixo nível da qualidade da educação; as causas são várias, de
aspecto histórico, político e econômico, mas, também tem causas
com origem na própria escola. Segundo relatos de professores em
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encontros e formações, o maior problema hoje da escola da rede
pública de Fortaleza é falta de Motivação do aluno para aprender.
Motivação é a palavra popularmente usada para conceituar o ato, ou
efeito de motivar.
Para uma pessoa estar motivada, precisa de um conjunto de
necessidades biologicamente e psicologicamente serem alcançadas
ou suprida, para o processo acontecer, acionar a motivação para
aprendizagem, porém, cada pessoa pode perceber necessidades
acima das que está executando ou aquém, isto é, o processo não é
rígido, e sim flexível, tem uma variação em cada indivíduo. A partir
desta confirmação se o nível de necessidades para acionar a
motivação é flexível, não tendo um nível único, imagina-se em uma
sala de aula, com 20 a 30 alunos, assim o professor, coordenador e
gestor devem assumir responsabilidade de conhecer e compreender
a importância da motivação para aprendizagem.
A escola, a sala de aula e o aluno devem serem vistos como
um substantivo próprio, sendo únicos com suas características, mas
pertencente a um contexto único que está inserido. Portanto, é
necessário que todos os planejamentos, projetos, estratégias e
decisões administrativas sejam pensadas e definidas com todos
envolvidos na construção de uma escola de um único contexto, mas,
vários sujeitos. Firma-se, então, que a desmotivação interfere
negativamente no processo de ensino-aprendizagem e
consequentemente propiciando uma educação de baixa qualidade.
O município de Fortaleza, obtive a posição entre os oitos
municípios com os piores índices nas avaliações externas 2014 (Spaece-Alfa, 2014) - é necessário compreender os fatores
determinantes a esta ausência, e a conduta ao assunto é aprofundar
e imergir na importância função da motivação para a aprendizagem
das crianças da escola municipal César Cals de Oliveira Neto do
Curso Ensino Fundamental, anos iniciais (1º a 4º ano).
Dessa maneira surge uma problemática: Porque a gestão e a
coordenação não conseguem motivar os alunos ou tornar um
ambiente motivador? E em busca por essas respostas, o presente
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trabalho constrói os objetivos de pesquisar as dificuldades da gestão
e coordenação na construção da escola em um ambiente motivador.
Como também analisá-las e despertar para discussão da
importância da motivação e o estudo desse tema pela gestão e
coordenação, como uma ferramenta importante para aprendizagem
do aluno.
A conquista de uma educação de qualidade tem a ver com
democracia dentro das escolas, com participação, envolvimento de
todos: professores, alunos, demais atores da sociedade inserida.
Compreendemos se todos não estiverem completamente
interessados para o surgimento de uma educação transformadora,
nada poderá ser gerado ou construído em meio ao processo
educativo com excelência. Nesse contexto de escola democrática e
participativa é preciso participar, cooperar, pois a educação tem a
ver com construção, envolvimento e sobretudo com obtenção e
transformação de conhecimentos que certamente é o melhor
modelo para a conquista de um ensino e aprendizagem de
excelência.
O presente trabalho é estruturado em três momentos. Iniciouse a pesquisa apresentando o conceito de motivação: as abordagens
e teorias da motivação. No segundo momento trata-se da
importância da motivação para o processo de ensino e
aprendizagem do aluno destacando o papel do professor e do gestor
e coordenador na motivação. Por fim, foi enumerada as dificuldades
do grupo gestor para promover a motivação numa escola municipal
de Fortaleza.
Metodologia utilizada nesta pesquisa foi o estudo de caso
numa escola municipal de Fortaleza. Para coleta de dados utilizamos
a entrevista com o núcleo gestor da escola. Para fundamentação
teórica utilizamos os seguintes autores: Lieury e Fenouillet (2000),
Tapia e FITA (2000).
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2. As abordagens e teorias acerca da motivação
Motivação é um termo muito utilizado na psicologia e
pedagogia, com diversidade de conceitos e significados. Segundo
Vernon (1993, p. 11) “A motivação é encarada como uma espécie de
força interna que emerge, regula e sustenta todas as nossas ações
mais importantes. Contudo, é evidente que a motivação é uma
experiência interna, que não pode ser estudada diretamente”. A
motivação é algo que ocorre interno e interfere em ações
significativas para o indivíduo e não pode ser pesquisada, por
ocorrer “dentro” do indivíduo. Frymier (1970) “ A motivação para
aprender dá direção e intensidade à conduta humana num contexto
educativo” (apud FITA, 2000, p. 77).
As ideias, conceitos, significados apresentados sobre
motivação nos desperta para algumas palavras: fatores biológicos,
fisiológicos, conduta humana e contexto educativo, indica a
dimensão da influência da motivação para a vida do homem, no
aspecto do ciclo da vida, comportamento e condição social, cultural,
conclui-se então, que essa influência age nas necessidades internas
e externas, em momento histórico na vida do indivíduo.
As experiências de Herry Harlow trazem uma distinção
importante para definição de motivação, as formas de motivação: as
extrínsecas, regidas pelos reforços, recompensa e as intrínsecas, cujo
único fim é o interesse pela atividade em si, ou algo que nasce com
indivíduo, porém alerta que o reforço a recompensa “mata” a
motivação intrínseca, (LIEURY e FENOUILLET, 2000, p. 37).
Transportando esses conceitos para a aprendizagem podemos
concluir que, a motivação não é algo que “introduz” no aluno, mas,
é algo que se constrói ou desperta, renova; e que as interferências
(reforços), sugeridos devem ser observados para não anular a
motivação intrínseca, a que nasce com aluno.
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3. Teoria comportamentalista
A teoria comportamentalista ou Behaviorista é a teoria que
foca o comportamento humano. Ela tem como estudo o estímulo e
as respostas do indivíduo, um dos representantes é Skinner,
experiência com ratos, confirmou que o “o reforço”, como chamouo, que gera um estímulo (algo do ambiente ou do meio interno ou
externo que provoca uma resposta.
Portanto, o reforço imediato e contínuo é o que leva as
mudanças de comportamento, isto é, leva a aprendizagem, causada
por estímulo do ambiente ou do meio interno ou externo gerando
uma resposta, esse estímulo quanto mais adequado a resposta, e
repetitivo gera um gosto, interesse, curiosidade, uma vontade etc,
ativa mecanismos biológicos, psicológicos que leva o aluno a
realização da ação desejada, chamada de motivação.
Maslow (1954), concretizou sua teoria no comportamento
humano, como essência, as necessidades humanas, cinco blocos de
necessidades das mais básicas: sobrevivência, segurança, pertença,
autoestima e ao nível mais elevado, conquista intelectual,
apreciação, auto realização. Usou uma pirâmide para idealizar a
hierarquia de cada bloco de necessidades, onde a base está as
necessidades básicas ou fisiológicas, acima está necessidades de
segurança, necessidades sociais, autoestima, ficando no topo, a auto
realização.
Se o indivíduo está nas necessidades fisiológicas ou básicas:
como sono, fome, sede etc, para o indivíduo passar para outro nível,
é fundamental essas necessidades estarem realizadas, e assim se
sucede até o último nível, que e auto realização, o topo da pirâmide,
são as necessidades de crescimento e desenvolvimento pessoal, é a
busca por funções e postos mais altos na sociedade, na empresa que
trabalha; para permanecer no topo ou em constante ascensão o
indivíduo deve está em constante ações desafiadoras.
Associando a teoria da hierarquia das necessidades com
aprendizagem, podemos concluir que um aluno com fome, não
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conseguiria aprender, porém em situações de sobrevivências alguns
indivíduos são motivados a aprender, na história há caso de pessoas
que aprenderam o canibalismo para não morrer de fome.
4. Teoria cognitiva
Há diversas maneiras de aprender, as teorias cognitivas, tem
como base o comportamento, privilegiando as atividades humanas
superiores e fundamenta na ideia que, é possível estudar, pesquisar
cientificamente, as atividades humanas através do comportamento
do homem.
Piaget, psicólogo suíço, estudioso do comportamento
humano, explica que, os bebês o conhecimento ocorre através da
exploração dos objetos que os rodeiam, no segurar, puxar, colocar à
boca, na medida que as experiências vão sendo diversificada os
esquemas vão se ampliando e coordenando-se até chegar ao
comportamento propício ou ideal para idade deles. Analisando o
objeto, agindo sobre o mesmo, tirando conclusões das
características, como se puxar ou empurrar a porta ela se abre. E
esse processo Piaget chamou de assimilação e acomodação.
Assimilação processo que faz uso dos conhecimentos ou
esquemas, a diversos materiais ou objetos pesquisados; a
Acomodação, são as pequenas mudanças a criança faz para adaptar
a novas situações ou objetos.
Portanto como é importante a diversidade de brinquedos,
jogos, um ambiente propício para criança experimentar, “curiar”;
com crescimento as formas vão se modificando o uso da linguagem,
sair do uso das operações mentais não vivíveis para o uso da
linguagem como como instrumento de pensamento, fixando cada
vez mais a ideia da importância de experiências variadas no dia adia
da criança, principalmente no ambiente escolar.
Já Vygotsky, ressalva a aprendizagem por imitação do que ver
no ambiente que viver, não imitação no sentido de repetição, mas,
de reconstrução do que é oferecida no ambiente. Portanto a
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responsabilidade da família e escola para apresentar oportunidades
que proporcione atividades diversificadas e contextualizadas para
não haver apenas repetição simplesmente mecânica. Uma criança
jamais chega em uma instituição, como uma “tábua branca” ele traz
de casa uma variedade e quantitativo de palavras, objetos que
aprende com o convivo da família; por isso é importante os pais ou
responsáveis, ser bons “espelhos” para os filhos, como: falar correto,
apresentar variedades de atividades sociais (teatro, cinema, música
etc).
5. Teorias: da conquista e da atribuição
A necessidade da conquista e a necessidade de evitar o
fracasso são encontradas em todos os indivíduos, alguns são
motivados pela conquista e outros são motivados em evitar o
fracasso.
Há possibilidades de verificar se o indivíduo direciona para
necessidade de conquistar ou de evitar o fracasso; os
comportamentos desses indivíduos são diferentes. Segundo Soler
(1992), os sujeitos que são motivados pela necessidade da conquista
apresentam os seguintes comportamentos: Buscam problemas com
desafios moderados; Em problemas mais difíceis utilizam mais
tempo para solução; A diminuição da motivação ocorre quando
conseguem êxito com muitas facilidades; Responde melhor a tarefa
que apresentam maiores desafios; Para os sujeitos que são
motivados exclusivamente para evitar o fracasso apresentam os
seguintes comportamentos: Optam por problemas mais fáceis,
quando ocorre o contrário ação sem pensar; Desanimam com o
fracasso e animam-se com o êxito; Responde melhor em desafios
reduzidos ou fracionário, em pequenas etapas.
Concluímos que a teoria da conquista abre um olhar maior
dos professor, coordenador e gestor escolar para uma
responsabilidade de direcionar a necessidade para conquista ou
necessidade para evitar o fracasso do aluno; para isso o
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planejamento dos projetos, estratégias para identificar, favorecer, os
mecanismos na construção da motivação para aprendizagem do
aluno.
O ato de atribuir causa(s) a um fato que, ocorre com sigo
mesmo ou com o outro é normal e inerente ao homem, as simples
coisas do nosso cotidiano, como ao deixar cair algo no chão
atribuímos uma causa como: mão molhada, susto etc, esse
comportamento tem origem da necessidade de curiosidade, de
conhecer, de prever, controlar, evitar e até mesmo modificar o fato
(HEIDER, 1958; WEINER, 1979).
As causas direcionadas aos êxitos ou fracassos, Weiner (1979)
diferenciou de causas internas (encontradas no interior do sujeito)
ou externas encontradas fora do sujeito), que podem ser imutáveis
ou mutáveis.
Na área educacional, a teoria da atribuição, pode ser
relacionada aos resultados: sucesso e fracasso que, tem na maioria
das vezes suas causas atribuídas aos alunos e aos professores, e o
quanto podem afetar o processo de ensino-aprendizagem. (E.
SOLER, 1992), atribui os problemas mais graves de motivação é
quando o aluno considera ou define os seus fracassos as causas
internas, como a sua capacidade.
6. Aprendizagem do aluno destacando o papel do professor e do
gestor e coordenador na motivação
A motivação é importante para uma aprendizagem
expressiva, é ela que impulsiona o aluno para ação de conhecer,
pesquisar, caminhar em direção a novas experiências. Na escola, na
igreja, no clube, até no simples momento de comer, se não
estivermos motivados para comer não haverá uma refeição
prazerosa.
Não é normal, mas, é comum em salas de aulas, de séries
iniciais do curso fundamental, de escolas públicas alunos
desinteressados, mesmo em salas não realizam atividades propostas
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pelo professor, onde a indisciplina toma espaço, e chegando a
atrapalhar a aprendizagem dos colegas. Outro aspecto é a postura
do professor perante ao problema, apresentar propostas
pedagógicas, que mude o comportamento do aluno é uma das
chaves para construir uma aprendizagem expressiva.
O conjunto de mecanismos biológicos e fisiológicos, e fatos
externos ao indivíduo que, gera ação para mudança de
comportamento e fazer com que o mesmo se mova em busca de
mudanças, chamada motivação tem uma influência no processo de
aprendizagem, e consequência na competência escolar do aluno.
Portanto fica claro a importância da motivação para processo de
aprendizagem.
É fundamental conhecer o que motiva e o que desmotiva,
quais as estratégias, que levam o indivíduo ao interesse de aprender
e ter responsabilidades pelo seu processo de aprendizagem. Mas,
para isso é importante que, o professor tenha entendimento de
como trabalhar com os conteúdos, conhecer estratégias para
construção da leitura e escrita, utilize textos que, tenha relação com
o contexto do aluno, com mesmo cuidado na produção da escrita. O
conhecer da prática pedagógica em sala de aula é fundamental
A formação continuada é outro fator importante, não se pode
intervir em algo se não conhece, o conhecimento teórico
psicopedagógico; é fundamental o conhecimento dos conceitos, de
que forma é gerada e que fatores interferem na Motivação para o
profissional que trabalha com crianças e adolescentes; mas, por se
só não vai transformar em um professor competente. Para Fita, “os
conhecimentos de psicologia são muito importantes [...]. Podem
ajudar a melhorar, a refletir de maneira sistemática sobre o fato
educativo [...], podem iluminar determinadas parcelas
normalmente obscuras, podem dar ideias ao planejar o ensino de
determinada matéria” (2000, p. 90).
Para isso a escola deve ser estruturada para possibilitar as
operações mentais serem efetuadas, o aluno ter espaços para
observar, descrever, sintetizar e aplicar. As influências do professor
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também são importantes como, orientador, transmissor de valores.
Atualmente se espera uma escola pública de melhor qualidade, para
isso buscam novas metodologias de gestão, como ampliação da
participação da sociedade e parcerias entre outras instituições.
Partindo da ideia que a motivação é importante para qualquer
atividade humana, o ambiente escolar, para motivação é um dos
pontos importante para desenvolver a aprendizagem, as relações
favoráveis, e a participação de todos nesse processo e crucial.
As atribuições do gestor e coordenador são bem distintas,
mas, não se deve idealizar cada um no sua sala individualizados mas
como elos de responsabilidades de construção de uma escola
motivadora, para todos, jamais devem ser partidos, sendo assim
vamos tratar as atribuições ou responsabilidades dos
gestor/coordenado as pessoas atribuídas de comandar todo o
processo; podemos divididas em três categorias: Gestão pedagógica,
gestão de pessoal e gestão administrativa, o nosso estudo de caso vai
se conter nas categorias de gestão pedagógica e pessoal.
Em relação a categoria pedagógica, citamos as seguintes
propostas: conhecer de forma exaustiva o ambiente e as
características familiares dos alunos, para adaptar a proposta
educativa, viabilizar encontros de grupos: professores/pais, propor
metas de aprendizagem distintas da secretaria de educação, mas,
adequada a realidade da escola, avaliar o corpo docente,
funcionários e alunos, como um todo.
Na categoria pessoal, que não é mais importante que a
pedagógica, mas, é a mais sensível de todo o trabalho de gestor e
coordenador. Manter todos executando suas funções satisfeitos,
produtivos e cuidar das questões de relacionamentos, torna
transparente a importância dessa categoria no interior da escola, a
ponto de ser a categoria, no meu ponto de vista, que vai definir os
fracassos e sucessos. Citamos pontos e atitudes que são importantes
para um ambiente saudável para o trabalho e direcionadores para
desenvolver uma escola motivadora para todos, tendo como os
responsáveis para o acontecimento, efetivação; as pessoas dos:
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gestor/coordenador: Comprometer se e dividir responsabilidades
facilitado a participação dos envolvidos; Realizar parcerias para
atender as necessidades da escola e comunidade; Reconhecer os
avanços e iniciativas dos envolvidos; Superar do ego e vaidade,
colocar sempre as ações coletivas em foco; Criar a cultura da
participação comunitária. “A escola deve ser um lugar onde os
valores morais são pensados refletidos, e não meramente impostos
ou fruto do habito” (PCN,2001 p.80).
7. As dificuldades do grupo gestor para promover a motivação
numa escola municipal de Fortaleza
Tanto as dificuldades existentes fora dos muros, como as
internas aos muros da escola, interferem na construção da
motivação para aprendizagem dos alunos; mas, o foco deste
momento são as dificuldades do grupo gestor para promover a
motivação. Assim, para este estudo optou-se observar, coletar
informações, em uma escola pública de Fortaleza, de ensino
fundamental, com atendimento do ensino infantil, 1º ao 4º ano,
localizada no bairro Conjunto Palmeiras, comunidade carente,
predomina muitas crianças pertencentes a famílias formada por
mães solteiras, criado pelas avós, com históricos antecedentes de
pais mortos por crimes de rivalidade na venda de drogas.
A estrutura predial não é adequada para uma escola que
atende crianças de 6 a 10 anos de idade; composta de oito salas de
aula, sala de professores, direção, secretaria, biblioteca, sala de
informática, cozinhas, banheiros masculino e feminino e um pátio
coberto.
O atendimento a educação infantil é realizado em outro prédio
próximo e gerenciado por uma coordenadora, realizando
atendimento as crianças do infantil I ao infantil IV.
Os instrumentos de investigação usados foram a observação
e entrevista, direcionado para professores e gestor. No momento do
estudo a escola estava sem coordenador. A entrevista como
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procedimento de coleta de dados foi escolhido por favorecer a
proximidade e interação com entrevistado e ver como ele diz,
(Gressler 1986). O alunado não foi entrevistado por questões de
procedimentos para autorização, pelos pais, fizemos apenas a
observação.
Resultado das observações: limpeza do prédio não
satisfatória, tinha esgoto estourado, certos momentos banheiros
exalando mau cheiro, o momento do recreio, muita correria de
alunos, com alguns acidentes devido ter muitos batentes e rampas,
pode se notar, que o momento do recreio é um momento
satisfatório, com uma conotação de alívio para os aluno e
professores. A presença do gestor não aconteceu no recreio, apenas
na chegada e acolhida dos alunos, não havendo outro momento com
a presença do gestor; a presença da comunidade é inexistente os pais
e ou responsáveis são solicitados a não entrar.
Resultado das entrevistas, primeiro com grupo de professores
no momento do planejamento; conhecimentos teóricos de
motivação, as respostas foram pautadas em atitudes e estratégias
usadas e compartilhadas em experiências exitosas, em outras
escolas. Quanto ao trabalho do gestor: os relatos refletiram uma
insatisfação, geral e a falta da presença do coordenador, uma gestão
muito preocupada com os índices, mas, não aliada aos problemas de
cada sala, o olhar da gestão e projetos direcionados para 2º ano, isto
é, avaliação do SPAECE, as relações entre professores são boas, os
momentos entre pais / mestre ocorrem apenas no final do ano
letivo.
O gestor nas primeiras frases, expressou que, é muito técnico,
deixou claro que, não pode perder tempo: “temos que cumprir as
datas, se formos partir para decisão coletiva nunca chegaremos as
efetivações”, isso é a fala da gestão. Relatou que, muitos problemas
perduram pela burocracia da secretaria, o preenchimento de muitos
relatório e documentos, ocupa grande parte do tempo que deveria
dedicar ao pedagógico. No final deixou ciente que a escola tem que
funcional mesmos com os problemas.
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Com base nas observações do cotidiano dos alunos, nas
entrevistas com os professores e diretor, podemos enumerar, as
dificuldades do grupo gestor que, influencia na construção da
motivação para uma aprendizagem qualitativa.
1. Um péssimo relacionamento de trabalho entre professores
e gestão;
2. A relação pais, comunidade e gestão é desacreditada por
parte de todos;
3. A gestão não tem medidas de controle da indisciplina;
4. Tudo que se realiza na escola partindo da gestão tem
apenas o objetivo de cumprir metas e mostrar para
Secretaria de Educação, que está tudo bem;
5. A educação infantil é totalmente desconectada com ensino
fundamental, em relação a parte pedagógica.
A construção do conhecimento é um processo que, depende
de fatores sociais, biológicos e emocionais, o sujeito interage com o
ambiente e com as pessoas, essas interações geram estímulos e
sentimentos, sabendo-se que o homem depende do estado
emocional para aprender; então o ambiente escolar tem importante
influência no processo de aprendizagem.
Um ambiente com relações desgastada ou problemáticas gera
um prejuízo enorme na construção de estímulos para motivação,
como no processo de construção do conhecimento o fator emocional
é importante, as relações entre professores e principalmente gestão
e docentes, tem que ter as seguintes características: respeito as
diferenças de ideias e concepções, porém colocar sempre em
primeiro o aluno como objetivo central, cumprir com os direitos e
deveres de cada função. O mais importante nas relações de pessoas
em uma escola, é o diretor como responsável em primeira instância,
como facilitador, motivador de relações mais sadias, para isso, as
intervenções devem caminhar para: estimular, tornando as pessoas
mais felizes e eficientes. A baixa motivação do professor é reflexo de:
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gestão vertical, onde as decisões são sempre direcionas de cima para
baixo.
Se escola busca aprendizagem qualitativa, deve construir uma
relação de confiança e parceiras nesse projeto, os pais, comunidade
são importantes, para ajudar na construção da motivação dos
alunos, para isso o gestor tem que criar um cultivo de participação,
esculpindo as verdadeiras funções dos pais e comunidade para com
a escola, possibilitando estímulos para motivação dos filhos pela
aprendizagem de qualitativa, a importância da disciplina e formulas
para e não somente motivando para frequência em prol a bolsa
família.
O gestor não pode se responsabilizar sozinho pelos acertos da
escola por ser uma construção coletiva; as metas devem ser
definidas por todos e trabalhado para alcançar os objetivos.
Como os anos (série) estão estruturados pela idade, o curso
ensino fundamental é continuação da educação infantil que, deve ter
objetivos relacionados; mesmo os cursos funcionarem em locais
distintos, o trabalho do diretor é garantir que, os planejamentos
semestrais ou bimestrais ocorram coletivamente entre os
profissionais, construindo assim conexão entre os dois cursos.
8. Metodologia
Metodologia utilizada nesta pesquisa foi o estudo de caso
numa escola municipal de Fortaleza. Para coleta de dados utilizamos
a entrevista com o núcleo gestor da escola. Para fundamentação
teórica utilizamos os seguintes autores: Lieury e Fenouillet (2000),
Tapia e FITA (2000).
[...] O conceito genérico de motivação. É o conjunto dos
mecanismos biológicos e psicológicos que possibilitam o
desencadear da ação, da orientação (para uma meta, ao contrário,
para se afastar dela) e, enfim, da intensidade e da persistência:
quanto mais motivada a pessoa está, mais persistente e maior é a
atividade (LIEURY; FENOUILLET, 2000, p.9).
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9. Considerações
Ao longo desta pesquisa foram relatadas diversas ideias sobre
motivação, no processo de ensino-aprendizagem, com base em
teorias que foram e são importante para psicologia e pedagogia,
ficando muito transparente a importância da motivação para
aprendizagem ou melhor para desenvolvimento de qualquer
atividade, a mais irrelevante que seja. O estímulo ou reforço, é o
motor para desencadear e, ou o interesse por algo, (Skinner); com
Maslow, é “obrigatório” o indivíduo satisfazer cada fase das
necessidades da pirâmide. Em Gardner, o indivíduo tem oito
inteligências, onde o sujeito desenvolve habilidades, capacidades de
acordo num determinado ambiente ou comunidade cultural, isto é,
conforme o contexto histórico, social, econômico, que tendo assim
uma variação de nível de motivação e consequentemente, nível de
aprendizagem.
Portanto, acredita-se que, o assunto motivação é complexo,
mas, não pode ser deixado de lado, para uma rede de ensino,
profissionais da área da educação, que busca uma educação de
qualidade, é dura a realidade, quase tudo que é próprio de educação
formal, que ocorre entre quatro paredes, não pode ser realizado com
teste de estratégias, como se executa uma receita, hoje em educação
não existem receitas.
Com a velocidade de conhecimento enorme, trazida pela
informática e onde o indivíduo tem milhares de alternativas, a
alternativa mais próxima é os profissionais trabalharem
coletivamente com a comunidade. Temos que tornar a escola um
ambiente motivador, onde o indivíduo se sentirá motivado para
transformar e construir novos conhecimento.
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Capítulo 8
Razões da desistencia precose da prática do
futsal em escolares de 14 anos
Adriano Oliveira Monteiro1
João Daniel Moreira Lima2
Edivar Barbosa dos Santos3
Stenio Ferreira Bié4
1. Introdução
Já há alguns anos, mercê dos resultados obtidos pelos atletas
brasileiros em competições mundiais e olímpicas, se difundiu pelo
país a prática de modalidades desportivas, em especial Voleibol e
Futsal, e, com ela, se elevou consideravelmente o número de escolas
de formação ou centros esportivos públicos e privados voltados para
o ensino de várias práticas desportivas e com o fito não apenas de
atender aos desejos das crianças, como também de descobrir
talentos que, futuramente, viessem a atuar profissionalmente.
1

Graduando em Educação Física

2

Graduando em Educação Física

3

Bacharel em Ciências Contábeis – ATENEU, Especializações “Lato Sensu” MBA em Controladoria e
Financias – ATENEU, Personal Treiner e Qualidade de Vida – FAVENI, Graduando em Educação Física.
Atualmente Diretor Financeiro e Secretário Geral do Instituto Superior de Ensino Sem Fronteiras –
ISESF, Organizador e Membro do Concelho Editorial e Cientifico das Coleções: Saúde no Brasil:
Formação Acadêmica, Práticas e Exercício da Profissão/Fazer Educativo/ Educação Como Forma de
Socialização e Segurança Pública: Direito e Justiça Brasileira.
4

Graduando em Educação Física
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De acordo com Santana (2010), o grande espaço dado pelas
emissoras de televisão ao esporte e o acentuado investimento de
patrocinadores em atletas que obtiveram resultados tem
influenciado de forma inquestionável as crianças e, assim, tem
elevado a procura cada vez mais precoce da iniciação esportiva,
levando muitos pais a buscar escolas de esportes para os filhos e
despertando na própria criança o desejo de se destacar em uma dada
modalidade.
Scalon (2012), registra o vôlei, o futsal, a natação e a ginástica
como as modalidades desportivas que obtiveram maior procura nos
últimos anos e atribui este fato aos resultados olímpicos obtidos
pelos atletas brasileiros em competições recentes, mas ressalta que,
em contrapartida, assim como esta procura é grande também é
elevado o abandono das aulas por um grande número de
adolescentes da faixa etária entre 13 e 15 anos. O autor cita estudos
que demonstram ser grande o número de crianças e adolescentes a
interromper seu envolvimento com o esporte em que haviam
ingressado, mas ressalta que a maior parte destes estudos sobre o
abandono precoce da prática do esporte foi feita em países como
Estados Unidos, Inglaterra e França e que há uma lacuna no estudo
deste tema em países de língua espanhola e portuguesa.
Esta constatação, associada ao fato de que, no plano pessoal,
o autor deste estudo também observou um considerável abandono
da prática desportiva em sua atividade de professor de Educação
Física e monitor de uma escola de Futsal, deu margem a este estudo
com vista a conhecer as principais razões que levam o jovem a
abandonar a prática do esporte; análise essa que se justifica pela
verificação de que a prática de atividades físicas entre adolescentes
é cada vez menor; que sua inexistência pode gerar problemas físicos
e psicossociais na fase adulta e, assim, há necessidade de evitar o
crescimento de tal problema.
Neste contexto, o trabalho está voltado para a análise de uma
problemática que pode ser sintetizada nos seguintes
questionamentos:
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▪ “Quais motivações levam as crianças na faixa etária dos 14
anos a abandonar a prática de uma modalidade esportiva?”.
▪ “No caso do Futsal, existem motivações específicas que
contribuam para o abandono de sua prática por estes
adolescentes? ”.
A partir destes questionamentos o presente estudo tem como
objetivo geral “Investigar os motivos que levam os jovens na faixa
etária dos 14 anos a abandonar a prática do Futsal” e adotou ainda
os seguintes objetivos específicos como etapas intermediárias para
a consecução de tal propósito:
1) Investigar as motivações que levam a criança à prática de
uma atividade esportiva;
2) Analisar o conhecimento necessário ao professor de
Educação Física para influenciar as crianças à
continuidade da prática desportiva iniciada;
3) Investigar as razões que levam a criança a abandonar a
prática de uma atividade esportiva.
O estudo tem como percurso metodológico uma pesquisa
bibliográfica na qual busca os conceitos que dão suporte às análises
processadas, mas também faz uso de uma pesquisa de campo
transversal, estudo descritivo de abordagem qualitativa, no qual
foram entrevistados estudantes das escolas da rede pública de
ensino, dos quais se tomou uma amostra de 20 (vinte) alunos,
escolhidos de forma aleatória, da cidade Fortaleza, capital do estado
do Ceará. Na pesquisa, feita a partir de entrevistas semiestruturadas, foi usado como roteiro um questionário composto de
20 perguntas fechadas, de escolha alternativa, sobre fatores
relacionados ao abandono esportivo entre os jovens, buscando
avaliar não apenas a razão deste abandono, mas também as
motivações que os levaram a aderir ao esporte escolhido e as
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possíveis relações entre as razões dessa escolha e os motivos do
abandono da atividade.
No presente estudo, se tomou como população alunos das
escolas da rede de ensino fundamental do município Fortaleza, e
dela se tomou como amostra um total de 20 (vinte) estudantes de
duas unidades distintas para as entrevista e uso do questionário,
tendo como critério de inclusão apenas o fato de o aluno praticar ou
haver praticado o Futsal, com os dados sendo coletados ao longo dos
meses de março, abril e maio de 2016 e os resultados dispostos em
quadros e para a devida leitura e análise, de modo a obter as
conclusões apresentadas.
E em linhas gerais o trabalho analisa a motivação para a
prática do esporte, dando ênfase ao aprendizado do Futsal e motivos
de sua escolha como modalidade de atuação; aborda o trabalho do
profissional de educação física, os requisitos necessários para que
este desenvolva suas atividades e a importância que exerce sobre
seus alunos na continuidade do esporte praticado para, depois,
retratar uma pesquisa de campo na qual foram avaliadas as razões
que levam as crianças na faixa etária dos 14 anos desistir da
atividade desportiva praticada, a partir de suas próprias opiniões e
das opiniões de alguns professores de Educação Física que as
orientam nas escolas públicas de Fortaleza, capital do estado do
Ceará para, com base nos resultados obtidos na pesquisa de campo,
promoveu-se um confronto com o que a teoria aponta como ideal
para incentivar a continuidade das atividades, de modo a se
apresentar as conclusões extraídas.
2. Referencial teórico
Na análise da motivação da criança para a prática de
atividades esportivas vê-se, de início, que a atividade física tem papel
importante na maturação da criança e em seu desenvolvimento
físico e mental, fato que já foi demonstrado por vários estudos, entre
os quais os de Pires, Brandão e Machado (2008) e o de Reis e Silva

Adriano O. Monteiro; João D. M. Lima; Edivar B. dos Santos; Stenio F. Bié | 157

(2012) nos quais ficou comprovada a significativa relação entre
atividade física e a melhora do desenvolvimento cerebral, na
evolução cognitiva e grau de inteligência em crianças em idade
escolar.
Levantamentos preliminares realizados em vários países,
entre eles o Brasil, revelaram que atualmente a grande maioria das
crianças com idade de 8 a 18 anos passa cerca de 8 (oito) horas por
dia fazendo uso de computador, aparelho de TV, videogame e celular
e que menos de um terço das crianças do ensino básico pratica os
níveis mínimos níveis recomendáveis de atividade física, como
aponta Cruz (2009), ao registrar a necessidade de promover
campanhas para aumentar a grau de atividade física das crianças e
destacar a importância do papel de pais e professores tanto neste
sentido quanto no sentido de ajudar as crianças a realizar escolhas
mais saudáveis no tocante à alimentação ingerida.
Cruz (2009) registra a existência de inúmeros trabalhos
científicos que mostram a relação direta entre a prática de atividades
esportivas durante a infância ou adolescência e a melhor realização
acadêmica e profissional, destacando ainda que alguns destes
estudos também sinalizam uma correlação entre atividade física no
período de 15 a 25 anos de idade e uma maior velocidade no
processamento de informações em idade avançada, após os 60 anos.
Para o autor, embora o exercício físico possa e deva ser realizado
durante toda a vida, fica cada vez mais claro o valor da atividade
física regular no dia a dia das crianças e adolescentes.
Segundo Santana (2010), a prática regular de atividades
desportivas não apenas contribui para reduzir a obesidade infantil e
melhorar a saúde física das crianças, mas também ajuda a melhorar
a cognição (capacidade de aquisição de conhecimento) das pessoas
e, nesse contexto, devem-se promover campanhas que motivem as
pessoas, em especial as crianças e jovens, à prática dessas atividades.
O esporte, de acordo com Santana (2010), é, em diversas
modalidades, um fenômeno econômico e social de primeira
importância no mundo atual e, por isso mesmo, já exerce uma
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grande influência no ingresso e participação de crianças nos
esportes na medida em que lhes aparece, no imaginário, como real
possibilidade de profissão, mas se faz necessário também que elas
sejam levadas à sua prática por outras razões, tais como a ocupação
do tempo livre ou a busca por uma vida mais saudável e, para tanto,
é de extrema relevância saber o que motiva as pessoas a ingressarem
e persistirem numa determinada atividade desportiva,
A motivação para a prática duma atividade esportiva tem sido
alvo, segundo Pires, Brandão e Machado (2008), de diversos estudos
no campo da Psicologia e a aplicação dos conhecimentos
sistematizados por parte dos profissionais das atividades físicas e
desportivas é cada vez maior, uma vez que é também crescente a
compreensão de que a boa aceitação e a melhor aprendizagem das
atividades físicas implicam o uso de um programa relacionado aos
interesses dos indivíduos que participam dessas atividades, de modo
a fazer com que o esporte praticado, além de salutar, seja de fato
empolgante em todos seus aspectos para que as pessoas mantenham
interesse na sua prática.
Para Pires, Brandão e Machado (2008), a motivação é fator de
acentuada importância para qualquer ser humano na busca por seus
objetivos e, no esporte, os treinadores tem de considerar este fato
como relevante, tanto no treinamento como em competições, pois a
motivação é um elemento básico para que o atleta se empenhe em
seguir as suas orientações e se concentre na prática diária dos
treinos. Marques (2003), afirma de modo análogo, que a motivação
é o combustível do atleta e que este não pode prescindir dela, pois é
através da mesma que ele vai conseguir se empenhar e se dedicar à
superação dos obstáculos no meio esportivo.
Motivo ou motivação, de acordo com Reis e Silva (2012),
refere-se a um estado interno que resulta de uma necessidade, e
ativa ou desperta um comportamento usualmente dirigido ao
cumprimento da necessidade ativa. A motivação segundo Fonseca
(2010) é caracterizada como um processo ativo, intencional e
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dirigido a uma meta, o qual depende da interação de fatores pessoais
(intrínsecos) e ambientais (extrínsecos).
Reis e Silva (2012), associam a motivação intrínseca às
recompensas externas e ponderam que as recompensas extrínsecas
têm o potencial de abalar a motivação intrínseca, afirmação que é
corroborada pela teoria de avaliação cognitiva quando esta
demonstra que as recompensas externas podem aumentar ou
diminuir a motivação intrínseca dependendo de a recompensa ser
mais informativa ou mais controladora.
Dois exemplos do efeito de incentivos no esporte são as bolsas
de estudos e ganhar ou perder. Ainda afirmam que os técnicos,
professores e instrutores podem aumentar a motivação intrínseca
por meio de vários métodos, como usar elogios verbais e nãoverbais, envolver os participantes nas tomadas de decisão,
estabelecer objetivos realísticos, tornarem as recompensas
dependentes do desempenho e variar o conteúdo e a sequência de
treinamentos práticos.
Garcia Filho (2008), salienta que surgem numerosos
indutores de motivação no processo de desenvolvimento técnico dos
atletas, seja por meio de objetos, pessoas ou situações que
impulsionam estados de atuação. Os indutores não atuam com a
mesma intensidade e não são os mesmos para todos os atletas.
Os desportistas em geral são motivados pela obtenção de bons
resultados, pela progressão da performance esportiva, por um
desafio pessoal e pela busca de atenção diferenciada. Já no meio
futebolístico, predominam como prioritárias as motivações
extrínsecas, sustentadas por recompensas materiais.
No seio de outras modalidades esportivas, predominam
motivações intrínsecas, como autoestima, busca da excelência na
performance desportiva, satisfação pelas tarefas bem realizadas,
elevados índices técnicos nas competições, e só num segundo plano
aparece às recompensas materiais. São consideradas, assim, pelo
autor, motivações mais duráveis e que produzem um diferencial
positivo em relação à conduta dos atletas.
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Segundo Garcia Filho (2008) o atleta, no início de carreira, é
impulsionado basicamente por motivos intrínsecos, pois geralmente
treina sem receber nenhum tipo de recompensa externa,
competindo por muito tempo sem alcançar uma colocação
significativa. À medida que esse atleta adquire mais experiência e
resultados satisfatórios, começa a obter recompensas externas,
como patrocínio, salário, medalhas, etc. Em muitos casos, as
recompensas externas somam-se à motivação intrínseca. Em
outros, essas recompensas acabam substituindo a motivação
intrínseca do atleta, podendo influenciar negativamente no seu
desempenho e em sua carreira.
Fonseca (2010) afirma que a motivação intrínseca é aquela
razão, aquele motivo, que vem de dentro da pessoa. Gosta de fazer
determinada coisa por uma razão interna, como um desejo que
brotasse do íntimo. A pessoa pratica esporte pelo simples prazer de
praticar, a razão e o gostar da prática em si. A motivação extrínseca
é a razão pela qual se faz algo e é apenas um meio para se alcançar
outro objetivo maior. A ação em si não satisfaz e sim o que decorre
dela. Uma pessoa resolve fazer ginástica só para ser aceita num
grupo ou com o firme propósito de elevar sua autoestima. Não
pratica pelo prazer que atividade lhe proporciona, mas sim alcançar
outras coisas que na realidade são seus reais motivos.
Para Reis e Silva (2012) a motivação pode ser interna e
externa, a motivação dirigida pelo íntimo é dita intrínseca e a
externa é chamada extrínseca, sendo que a primeira é inerente ao
objeto de aprendizagem, isto é, à matéria a ser aprendida, ao
movimento a ser executado e independe de fatores externos para o
ato de aprender, já que deriva da satisfação inerente à atividade, está
sempre presente e é eficiente.
Segundo Cruz (2009) a motivação intrínseca refere-se ao
comprometimento por puro prazer e satisfação obtidos na prática
da atividade e quando uma pessoa está intimamente motivada ela
executar o comportamento de modo voluntário, sem necessidade de
gratificações materiais ou obrigações externas. A motivação interna
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está relacionada à própria atividade e à aprendizagem, não
resultando de interesse externo como o “bicho”, no caso do futebol
ou a “nota” no caso da escola. Com ela, os atletas praticam seu
esporte pelo prazer de aprender mais ou pela satisfação de
ultrapassar seus próprios limites, embora possam existir outros
agentes sociais que possam contribuir diretamente para o seu maior
interesse pela prática esportiva.
Para Fonseca (2010) é preciso algum motivo como a
necessidade, desejo, interesse, impulso ou curiosidade para que a
aprendizagem tenha um grau satisfatório de eficiência e crianças
intimamente motivadas têm maior probabilidade de serem mais
persistentes, apresentarem níveis de empenho mais alto e
realizarem mais tarefas do que aquelas que precisam de reforços
externos.
No que diz respeito, de modo específico, à motivação para a
prática de um esporte a literatura mostra vários estudos, entre eles
os de Reis e Silva (2012) e o de Pires, Brandão e Machado (2008)
que, examinarem as razões para a prática de esportes em jovens de
11 a 18 anos apontaram como principais fatores motivacionais: a)
diversão; b) a aquisição de habilidades; c) o desenvolvimento das
aptidões físicas; e d) a chance de fazer e manter novos amigos.
Reis e Silva (2012, p. 48) sugerem em seus estudos que entre
os principais motivos para a prática esportiva nas crianças,
destacam-se:
a) Afiliação: novas amizades, pertencer a um grupo; b)
Desenvolvimento de habilidades: ser bom em alguma coisa; c)
Excitação: ação, experiências novas e interessantes; d) Sucesso e
status: tornar-se importante, ganhar reconhecimento; e) Aptidão
física: ficar em forma, fazer exercício; e f) Descarregar tensão.

Para Reis e Silva (2012) é difícil estabelecer um "ranking" de
prioridade para estes fatores, já que existem muitas diferenças
individuais, mas seus estudos tiveram por base as experiências feitas
por Gill, Gross e Huddleston (1983) em que cerca de 2600 (dois mil
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e seiscentos) adultos, jovens e crianças opinaram sobre as razões
pessoais para a prática de uma atividade esportiva de forma
progressiva, isto é, deixando que elas inicialmente opinassem de
forma espontânea e, depois, numa segunda etapa, voltassem a
opinar através da escolha entre os 30 (trinta) principais motivos
destacados na etapa inicial, o que confere aos itens obtidos um bom
grau de representatividade.
Pires, Brandão e Machado (2008) sugerem que a motivação
pode decorrer dos traços pessoais, isto é, da personalidade do
indivíduo; da situação, isto é, do contexto em que a pessoa se
encontra inserido; e da interação entre estes dois fatores, ou seja, de
como os traços pessoais dos indivíduos os levam a reagir diante de
uma mesma situação, por eles experimentadas.
E foi a partir dessas colocações oferecidas pela literatura
existente que se fez a pesquisa de campo, na qual se buscou analisar
in loco tanto os principais fatores, internos e externos, que motivam
a criança à prática de um esporte como também as razões que a
levam a abandoná-lo depois de algum tempo de prática.
3. Material e método
O estudo, além duma pesquisa bibliográfica que buscou
conceitos para lhe dar suporte teórico, usa como percurso
metodológico uma pesquisa de campo transversal, estudo descritivo
de abordagem qualitativa, no qual são entrevistados os professores
e alunos da rede pública de ensino.
Nesse estudo de caso, com base em entrevistas
semiestruturadas guiadas por um questionário que lhes serviu de
roteiro, se avaliou não apenas o nível de conhecimento dos
professores de Educação Física sobre as motivações que levam seus
alunos à prática de um esporte e sobre os motivos que os levam a
abandonar esta atividade, como também as razões apresentadas
pelos alunos para aderir à prática de uma atividade esportiva e,
posteriormente, a abandoná-la.
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A ideia central e a promoção do confronto entre o que é
preconizado pela teoria e o que a prática real mostra e, nesse
sentido, o presente estudo teve como população os professores e
alunos de Educação Física das escolas da rede de ensino
fundamental dos municípios da Grande Fortaleza, e dela se tomou
como amostra um total de 10 (dez) professores de Educação Física e
20 (vinte) alunos que se dedicam e/ou dedicaram à prática de uma
modalidade esportiva em sua escola para fazer a aplicação do
questionário e promoção das entrevistas.
Os dados foram coletados nos meses de março, abril e maio
de 2016 e os resultados apresentados em quadros com os quais se
promoveu a leitura e análise para, a partir do confronto entre o que
foi observado na prática e o que a teoria preconiza se extrair as
conclusões apresentadas e oferecer sugestões que melhorem os
resultados dessa atividade.
4. Análise, discussão e resultados
Nas entrevistas feitas com docentes de Educação Física para
avaliar seus conhecimentos sobre a importância e uso da motivação
como elemento de indução da prática e manutenção de uma
atividade desportiva entre seus alunos obtidas as respostas que são
apresentadas nos quadros e que se seguem, respostas estas que
serviram para as análises promovidas e as inferências apresentadas
nas considerações finais.
Assim é que se perguntou, inicialmente, sobre a formação
acadêmica e o tempo de atividade dos aludidos professores, tendo se
observado, como mostra o Quadro 01, que todos os sujeitos da
pesquisa eram do sexo masculino; que dois (2) deles tinham mais
de dez anos de formação, seis (6) eram formados há mais de cinco
anos e os outros dois (2) tinham formação recente, com pouco mais
de dois anos de formatura. Observou-se, também, que apenas dois
(2) atuam há mais de dez anos na rede escolar; que apenas três (3)
trabalham em escolas há mais de cinco anos e que os outros cinco
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(5) deles começaram a atuar em escolas há menos de cinco anos,
sendo que, destes cinco, dois estavam em seu primeiro ano de
atuação no âmbito escolar. Por outro lado, observou-se ainda que
quatro (4) destes professores tiveram sua formação adquirida em
faculdades públicas, enquanto os outros seis (6) concluíram suas
graduações em instituições privadas, como se pode constatar no
quadro 1.
Quadro 01 - Qualificação dos Professores
Sexo

Tempo de
Atuação na Escola

Tempo de Formação

M

F

Até 5
anos

10

-

2

Mais de Mais de
5 anos 10 anos
6

2

Até 5
anos

Instituição
de formação

Mais de Mais de
5 anos 10 anos Pública Privada

5

3

2

6

4

Ressalte-se que dos dez professores entrevistados apenas 8
(oito) atuam, de forma específica, no ensino de uma determinada
modalidade esportiva como, por exemplo, o vôlei e o futsal;
enquanto os outros dois ministram aulas de educação física que
englobam várias atividades e, geralmente, têm a ginástica como foco
central, como indicado no quadro 02.
Quadro 02 – Campo de Atuação dos Professores
Aulas de Educação
Física em Ambiente
Escolar

Aulas de Educação

Ensino de uma Modalidade Esportiva Específica

Vôlei

Basquete

Futsal

Outras

2

1

5

-

Na prática, foi constatado que os dois professores que estavam
no primeiro ano de atuação na rede pública escolar apenas
ministravam as aulas que faziam parte da grade curricular
estabelecida para todos os alunos, enquanto os demais professores,
além dessas aulas, também ensinavam alguma modalidade
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específica de esporte para os alunos interessados em horário
diferenciado, sendo que cinco deles se dedicavam ao ensino do
futsal, dois ao do vôlei e um deles ao ensino do basquetebol.
Por outro lado, como se vê no quadro 3, questionados sobre
conhecimentos acerca da motivação, seu conceito, sua importância
para a adesão à prática de uma atividade esportiva e sobre o uso que
faz destes saberes para induzir seus alunos a perseverarem nessa
prática, mesmo mostrando possuir boas noções teóricas acerca do
tema e sabendo o valor que a motivação exerce na adesão e
continuidade da prática de um esporte, os professores não fazem
uso da mesma em suas atividades diárias, isto é, não a tem como
conteúdo de suas aulas.
Quadro 03 – Conhecimento e Uso da Motivação pelos Professores
Conhecimento sobre
Conceitos Teóricos
acerca da Motivação

Percepção sobre
Importância da
Motivação no Esporte

Percepção acerca do
uso da Motivação no dia
a dia de aula/treino

Bom

Médio

Ruim

Boa

Média

Ruim

Sempre

Às
vezes

Nunca

4

6

-

7

3

-

2

8

-

Já no que concerne à pergunta sobre os aspectos motivacionais
que usam no dia-a-dia para estimular seus alunos, observou-se que
5 (cinco) dos dez docentes entrevistados se referiram
prioritariamente às questões ligadas à ascensão pessoal, à
possibilidade de evoluir no esporte, ganhar dinheiro e popularidade;
enquanto 2 (dois) deles se reportaram aos aspectos relacionados à
saúde e desenvolvimento do corpo e os outros 3 (três) deram ênfase
à diversão e aos fatores estritamente sociais como a oportunidade
de viajar, participar de competições e fazer novos amigos, como se
pode constatar no quadro 04.
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Quadro 04 – Aspectos Motivacionais Utilizados pelos Professores
Aspectos ligados à
ascensão e sucesso
Pessoal

Aspectos ligados ao
Desenvolvimento
Físico e à Saúde

Aspectos ligados às
questões sociais

5

2

3

Ressalte-se que os números do quadro 4 não implicam que os
professores usem apenas este citado aspecto como elemento de
motivação para estimular seus alunos, isto é, eles podem utilizar-se
eventualmente de qualquer um dos outros e podem até usá-los
conjuntamente, o que o quadro mostra é o item apontado por cada
um deles como mais importante, em sua concepção pessoal. Assim
é que os dois professores que afirmaram valer-se constantemente
da motivação para “turbinar” seus alunos apontaram a questão da
ascensão e sucesso pessoal como mais relevante nesse sentido, no
que foram acompanhados por três daqueles que disseram fazer uso
da motivação apenas em algumas situações. Já os outros cinco se
dividiram para dar ênfase às questões de saúde e desenvolvimento
físico e aos aspectos sociais.
Por outro lado, no que diz respeito aos principais motivos que
podem levar os alunos a abandonarem a prática da atividade
esportiva praticada observou-se que dos oito professores que se
dedicam ao ensino de uma modalidade desportiva específica, 5
(cinco) deles referiram prioritariamente às questões ligadas à
família, apontando as dificuldades pessoais (a falta de dinheiro para
ir até os locais de treino - geralmente em horário diferente do
horário escolar - e a falta de apoio familiar) como elementos que
desestimulam os jovens; enquanto os outros três professores
reportaram-se de modo mais direto à decepção dos alunos com a
rotina dos treinos, entendendo que grande parte dos jovens ingressa
na atividade com a idéia de que irá apenas se divertir, jogar bola o
tempo inteiro, e se surpreende com a intensa repetição de um
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mesmo treinamento a que é submetido para que se aproxime cada
vez mais da perfeição, como se observa no quadro 05.
Quadro 05 – Causas do Abandono do Esporte apontadas pelos Professores
Aspectos Pessoais
Ligados à Família

Aspectos Pessoais
Ligados ao Próprio
Participante

Outras Questões

5

3

-

O que se observou, em síntese, é que todos eles atribuem
prioritariamente aos jovens, seja por sua própria causa ou por sua
família, as razões do abandono da prática esportiva, sem sequer
cogitar a possibilidade de que sejam eles, professores, os reais
responsáveis, na medida em que não sabem motivar as crianças e
jovens.
Já no que tange aos alunos, observou-se que 16 (dezesseis) dos
vinte entrevistados ainda permanecem praticando o futsal,
enquanto 4 (quatro) deixaram a atividade e que, entre os que
permanecem no futsal, 2 (dois) já demonstram a intenção de
abandoná-lo. Quando indagados sobre as razões pessoais que os
levaram à prática do futsal, os alunos destacaram como principais,
dentre as opções dadas, os seguintes motivos:
- Onze (11) dos 20 alunos entrevistados destacaram como um
dos principais motivos a inspiração em um atleta profissional famoso
e o sonho de também vir a se destacar no esporte, ou seja, a
possibilidade de ter o esporte como profissão;
- Seis (6) deles apontaram como motivo pessoal o gosto pelo
esporte em si, isto é, a satisfação que sentiam na prática do futsal;
- Três (3) deles, por sua vez, apontaram como motivo
relevante para a prática do futsal o incentivo familiar, ou seja, o
estímulo e apoio que recebiam da família.
Estes dados são mostrados no quadro 06:
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Quadro 06 - Causas da Adesão à Prática do Esporte apontadas pelos Alunos
Aspectos Pessoais
ligados à Ascensão e
Sucesso Individual

Aspectos ligados ao
Gosto pelo Esporte
Praticado

Aspectos Familiares
ligados ao Apoio e
Incentivo Recebido

11

6

3

Ou seja, observou-se haver, praticamente, uma igualdade
entre o número de crianças e jovens que resolvem se dedicar à
prática de um esporte por “motivos materiais”, isto é, por espelharse num atleta que se destaca naquela modalidade e conseguiu obter
fama e dinheiro com ela; e aqueles que resolvem praticar o esporte
por “razões emocionais”, isto é, por gostar efetivamente dessa
prática ou em razão do apoio e incentivo familiar.
Já quando indagados sobre as razões que atrapalham o
desempenho da prática do futsal e podem levá-lo a abandonar o
esporte, os alunos apontaram como principais, dentre as opções
oferecidas, os seguintes motivos:
- Oito (8) dos 20 alunos destacaram como um dos principais
motivos que o levaria a abandonar a prática desportiva dificuldades
encontradas para participar dos treinos, apontando, entre outras
coisas, o tempo e a falta de dinheiro até para os deslocamentos (já
que os treinos são feitos em horário diferente do horário das aulas)
e a questão da alimentação durante eles.
- Sete (7) deles apontaram as dificuldades de relacionamento
com o técnico, isto é, com o professor e a percepção de não estar
aprendendo nada de novo;
- Os outros cinco (5), por sua vez, assinalaram a Influência de
outros grupos de amigos e outras atividades como um dos principais
motivos que poderia levá-lo a abandonar a prática.
Estes dados estão consolidados no quadro 07:
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Quadro 07 – Possíveis Causas de Abandono da Prática do Esporte
apontadas pelos Alunos
Questões Pessoais e
Familiares sem Relação
c/ Esporte

Questões ligadas
Diretamente à Prática
do Esporte

Questões Pessoais e
Sociais sem Relação c/
Esporte

8

7

5

Ou seja, observou-se que na opinião dos alunos as causas do
abandono do esporte estão mais relacionadas a fatores extra-campo
do que à própria atividade desportiva em si e ao desempenho dos
professores, uma vez que dos vinte alunos entrevistados apenas sete
apontaram razões pertinentes ao esporte praticado e ao seu
relacionamento com o treinador.
E com base nestes dados se fez, então, as considerações finais
que são apresentadas na sequência.
5. Conclusões
Do confronto entre o observado na teoria e o que foi coletado
na pesquisa de campo é possível deduzir que, mesmo possuindo
razoável conhecimento acerca dos conceitos relacionados à
motivação e de sua importância para a consecução de qualquer
objetivo proposto, os professores de Educação Física fazem pouco
uso de tais conhecimentos no trato diário com os alunos que
participam de suas turmas na prática de um esporte, já que apenas
dois deles afirmaram utilizar regularmente este processo e oito
professores afirmaram raramente usá-la em suas atividades. E isto,
obviamente, não é o que a teoria recomenda, como se pode deduzir
das opiniões dos autores analisados na pesquisa bibliográfica.
Por outro lado, quando se observou os aspectos utilizados
pelos docentes nas poucas vezes em que fizeram uso da motivação
para estimular seus alunos a aderirem e se manterem na prática do
esporte, se pode notar uma divisão eqüitativa entre eles, uma vez
que cinco dos entrevistados se valeram de questões materiais, isto é,
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ligadas à ascensão pessoal e à possibilidade de ganhar dinheiro e
fama com essa prática, enquanto outros cinco fizeram uso de
aspectos voltados às questões imateriais, isto é aquelas voltadas para
o lado espiritual como, por exemplo, a saúde e desenvolvimento do
corpo, diversão e fatores estritamente sociais como a chance de fazer
novos amigos, viajar e tomar parte de competições.
Estes aspectos, como se percebe nas opiniões dos autores
citados, são os mesmos que a literatura aponta como relevantes para
motivar as pessoas e levá-las a perseverar na busca de seus objetivos
e, como se pode observar ao analisar as respostas dadas pelos
alunos, também são os mesmos motivos que os jovens veem como
relevantes para que pratiquem a atividade desportiva.
Assim é que onze deles disseram ter como principal fonte de
motivação o aspecto material (o sucesso de um atleta que ganhou
fama e dinheiro no esporte) enquanto os outros nove apontaram
como motivação as questões incorpóreas, isto é, os aspectos ligados
à diversão e satisfação pessoal com a prática do esporte, ao estímulo
e apoio recebido da família e à possibilidade de participar de
competições, entre outros.
Ou seja, percebe-se haver uma plena concordância entre os
motivos para a prática da atividade esportiva sistematizados na
literatura e os que são apontados por docentes e alunos como
relevantes para a adesão e permanência na atividade.
No que tange diretamente às motivações que levam ao
abandono da prática do esporte, se pode constatar haver uma
similaridade entre os motivos apontados pelos professores e pelos
alunos, uma vez que a maioria dos dois grupos apontou razões
“extracampo” como sendo as causadoras do abandono.
Assim é que tanto a maioria dos docentes quanto a maioria dos
alunos atribui às questões ligadas à família e às dificuldades pessoais
dos alunos como causa maior das desistências; enquanto o restante
dos professores destaca a decepção dos alunos, depois de algum
tempo, com a rotina dos treinos e com a necessidade de repeti-los
constantemente para que se aperfeiçoem e o restante dos alunos não
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apenas se queixa dessa rotina como a aponta como razão para as
dificuldades de relacionamento com o técnico.
O que se observa, em síntese, é que as motivações para o
abandono de uma prática esportiva (e de modo mais específico, para
a prática do futsal, já que esta modalidade é a que concentrou o
maior número de entrevistados da pesquisa) estão realmente
relacionadas com fatores que extrapolam o campo de treinamento e
passam por questões como a empolgação inicial das crianças com o
esporte e a ideia de que podem se tornar ícones do mesmo e a
posterior constatação de que a coisa não é tão fácil quanto parece.
Outro ponto a considerar é a diversidade de opções de lazer que hoje
existe e a influência dos amigos que integram tais grupos e pode
levar a criança a abandonar a prática do esporte.
Um indício de que essas questões são efetivamente
importantes é o fato, constatado na pesquisa, de que tanto os quatro
alunos que abandonaram a prática do futsal quanto os dois que
permanecem na atividade, mas já demonstram o desejo de
abandoná-la estão entre os que apontaram uma razão material (a
inspiração em um ídolo) como razão para praticá-la.
Ressalte-se, por fim, que, mesmo vendo como preponderante
está aparente constatação de que razões alheias ao futsal são as
principais causas para o seu abandono, deve-se lembrar que os
docentes, enquanto educadores, formadores de mentes e
comportamentos, e sabedores da importância da prática de um
esporte para a formação física e mental dos jovens compete
descobrir os meios de utilizar-se da motivação para superar tais
obstáculos e estimulá-los à sua prática.
Por fim, vale ressaltar ainda que os resultados obtidos na
pesquisa se reportam apenas a um grupo de professores que atuam
em escolas de Ensino Fundamental de Fortaleza e de sua região
metropolitana e que, tanto pela reduzida dimensão da amostra
como pela diminuta região geográfica pesquisada, não podem ser
generalizados para o país e nem mesmo para todas as escolas, razão
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pela qual se reconhecem as limitações desse estudo a necessidade de
novas pesquisas na área, para se dar maior profundidade ao tema.
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Capítulo 9
Educação física em prol da qualidade de vida
João Daniel Moreira Lima1
Adriano Oliveira Monteiro2
Edivar Barbosa dos Santos3
Stenio Ferreira Bié4
1. Introdução
Ainda hoje a sociedade mundial permanece parada em um
momento histórico de incontrolável morbidade, fruto de um
sedentarismo jamais visto nos séculos passados. Fatores ainda
contribuem para esse quadro doente em que no qual se encontra
ainda a sociedade, talvez seja a globalização tecnológica, o próprio
capitalismo no qual confere a todos a necessidade de trabalho
intenso e quase sempre sem intervalo, muitas das vezes esses
momentos de trabalho incessante parece-me mais um período de
escravidão moderna, a sociedade ficou como que refém do trabalho,
o cansaço, em sua maioria mental, torna o corpo cansado e dessa
1
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forma desencadeia pessoas sedentárias reféns, em sua maioria, da
mídia – diga-se que esta, inteligentemente, usa de artifícios da grade
de programação para prender mais ainda os espectadores.
Principalmente em programações que sequer contribuem para o
desenvolvimento intelectual.
Percebe-se que por ser um exemplo para os jovens, os pais ou
demais adultos estimulam implicitamente que as crianças sejam
sedentárias, mas não apenas pelo exemplo sedentário, adentrando em
um aspecto pedagógico, a maioria dos pais tentam suprir a sua
ausência ocasionada pelo trabalho e pela falta de paciência em
relacionar-se com os seus filhos ocasionando um misto de
incompetência e necessidade de suprir de alguma maneira essa falha
oferecendo cada vez mais brinquedos no qual estimulam a
individualidade, o egoísmo e o sedentarismo conferido, temos como
por exemplo os vídeos game, celulares, tablete ou algo similares.
Alguns pais mais interligados com a tecnologia, e financeiramente
mais estruturado, eles disponibilizam ao futuro da nação e porque
não do mundo, as crianças, algum dispositivo eletrônico que
possibilite a prática de movimentos corporal mais complexo ou não
tão mecânico. Percebemos que esta evolução tecnológica têm a
intenção de sufocar uma revolução situacional, uma discussão da área
pedagógica especialmente escolar, que confere a criança interagir
com outras crianças e criar vínculo social, a necessidade da criança
brincarem, movimentarem seus corpos a fim de conferir-lhe
desenvolvimento motor, psicomotricidade adquirida que a tempos
vêm sendo suprimida pela existências de jogos eletrônicos.
Partindo destas analises, podemos perceber que a um círculo
vicioso, e como todo vicio é uma doença que precisa de cuidados,
pois não existe remédio para aqueles que a qualquer custo inventam
desculpas para manterem sua preguiça em um lugar que seja
privilegiado. A atividade física deve começar de cedo, começando na
educação infantil, no desenvolvimento motor, ensinando a
disciplinaridade da educação física, no qual deve-se ensinar desde
de cedo os indivíduos a praticarem atividade física, e mostrando que
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a pratica é saudável ser ativo fisicamente. Claramente existe um
problema para modificar a forma de vida dos jovens adultos em
diante, não se deve abdicar e ao contrario devemos expor os motivos
da necessidade de realizar atividade física, e os benefícios em amplos
aspectos.
2. Aspecto históricos da atividade
Voltando ao passado, no tempo dos primórdios da
humanidade, possamos dizer que durante o período que se
convencionou pré-histórico o homem apenas dependia da força, da
velocidade e muita resistência para sobreviver. Constantemente
migrava em busca de moradias, isso fazia com que eles realizassem
longas viagens, e ao logo das quais lutavam, corriam e saltava, isso
quer dizer, era um ser extremamente ativo fisicamente.
Segundo uma pesquisa feita pela Revista Brasileira e Ciências
e Movimentos, na antiga Grécia, a atividade física era desenvolvida
na forma de ginastica que significava a arte do corpo nu. Elas eram
atividades desenvolvidas com fins de treinamentos para guerras, ou
para treinamentos de gladiadores. No século XX, surgem na Europa
a atividade física escolar na forma de jogos, danças e ginasticas. Foi
nesse período que surgiu diversos métodos de exercícios físicos que
foram propostos por diferentes autores. Tivemos nesses períodos
diversas métodos no qual a Educação Física veio se moldando. No
Brasil, tivemos vários métodos que podemos classifica-los como
tendências, que são:
Tendência Higienista, que tinha como base os médicos,
que visavam implantar indivíduos saudáveis, com boa
postura e aparência física;
Tendência Militaristas, privilegiando a eugenia da raça;
Tendência Pedagógica, que tinha o discurso liberal da
escola-nova por volta da década de 1940;
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No ano de 1970, surge a tendência esportiva, que tinha o
pressuposto básico forma equipe esportivas competitivas.
Nos dias atuais, a atividade física pode ser entendida como
qualquer movimento do corpo, produzido pala musculatura
esquelética, no qual resulta em um gasto energético, tendo como
componentes e determinantes de ordem biopsicossocial, cultural e
comportamental, e isso pode ser exemplificada por jogos, lutas,
danças, exercícios físicos, esportes, deslocamento e atividades
laborais.
3. Qualidade de vida
Com o aumento preocupante relacionada com a questão à
qualidade de vida, que vem de um movimento dentro das ciências
humanas e biológicas no sentido de valorizar parâmetros mais
amplos que o controle de sintomas, a diminuição da mortalidade ou
do aumento da expectativa de vida. Segundo alguns autores,
afirmam que qualidade de vida é abordado como sinônimo de saúde
e para outras condições de saúde seriam uns aspectos a serem
considerados
(LOUZADA,
XAVIER,
FLECK,
VIEIRA,
CHACHAMOVICH, SANTOS E PINZON, 1999).
Os conceitos vão depender das áreas de interesse, às vezes são
adotados como sinônimo de saúde (ZUMBO E HUBLEY, 2005),
felicidade e satisfação pessoal (RENWICK & BROUWN 1996), estilo
de vida (NAHAS, 2003), dentre outros.
De acordo com Buss (2000), tem por objetivo ser um
indicador sintético de qualidade de vida e está alicerçado na noção
de capacidades, ou seja, numa leitura ampliada do conceito de
desenvolvimento humano no qual, saúde e educação são dimensões
importantes para expansão das capacidades dos indivíduos. Desta
maneira, fazer uma análise crítica deste indicador é sempre
importante, desta forma poderiam estar mais relacionadas com o
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crescimento e menos com o desenvolvimento que seria um conceito
mais extenso considerando mudanças históricas da sociedade.
Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS 1994),
qualidade de vida é a percepção do indivíduo, de sua posição na vida,
dentro do contexto do sistema de valores e cultural nos quais ele vivi
em ralação às suas metas, expectativas, interesses e padrões,
(TEIXEIRA, 2002, P. 17).
Como se pode observar, o conceito de qualidade de vida no
modo simples de ver é fácil de entender, porém muito difícil de
defini-lo de forma objetiva.
De acordo com Sampaio e Goulart (2004, p.31), define
qualidade de vida como maneira pela qual o indivíduo interage com
o mundo externo; portanto a maneira como as pessoas interagem é
influenciado e influencia.
A qualidade de vida definida por Goulart e Sampaio (2004,
p.31) é “a maneira pela qual o indivíduo interage (com sua
individualidade e subjetividade) com o mundo externo; portanto, a
maneira como o indivíduo é influenciado e influencia”.
Como se pode observar, o conceito de qualidade de vida no
modo simples de ver é fácil de entender, porém muito difícil de
defini-lo de forma objetiva.
Os autores Keinert e Kerruz (2012) apresenta características
da qualidade de vida:
Conceito subjetivo - Cada ser humano tem um conceito próprio
sobre a vida e sobre a qualidade de vida, a felicidade.
Conceito Universal – As dimensões da qualidade de vida são
valores comuns nas diversas culturas.
Conceito histórico – A qualidade devida inclui todos os aspectos
da vida, distribuídos nas três dimensões da qualidade de vida.
Conceito dinâmico – Dentro de cada pessoa, a qualidade de vida
alterna em períodos curtos de tempo: as vezes algumas pessoas
são mais felizes em outras.
Interdependência – Os aspectos ou dimensões da vida estão interrelacionados, de tal forma que, quando uma pessoa se encontra
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mal fisicamente ou está doente, tal condição repercute nos
aspectos psicológico ou afetivos e social.

4. Atuação da atividade física na qualidade de vida
A valorização da capacidade funcional pressupõe a capacidade
da pessoa para levar a cabo suas atividades físicas da vida diária
como, higiene pessoal, mover-se dentro e fora de casa, vestir-se e
outros mais movimentos, e as atividades instrumentais da vida
diária são, manutenção da casa, utilizar transporte público, afazeres
da casa entres outros, (OKUMA, 2008).
Conforme Simões (2004) há um consenso internacional em
que o esforço fisiológico relacionado com a atividade física repercute
em seis áreas: a força muscular, a flexibilidade do esqueleto, o estado
dos ossos, a forma do corpo, a forma física do metabolismo, e a
forma física do aparelho motor. Mas já está comprovada que a
atividade física também gera efeitos na saúde mental, na função
cognitiva, e na adaptação do indivíduo em seus ambientes sociais.
Nestes efeitos positivos gerados pela atividade física se devem as
relações com:
•
•
•
•
•

O treino físico;
As atividades físicas diárias;
O exercício para conseguir uma boa forma física;
As atividades instrumentais da vida diária;
A atividade e o exercício em geral.

Ainda de acordo como mesmo autor, a atividade física sendo
feita de forma regular, a partir de um padrão especifico com o objetivo
de gerar resultados desejáveis contribuem para a prevenção dos
efeitos negativos do envelhecimento, sobre a capacidade funcional e a
saúde. A atividade física pode prevenir doenças, deficiências e
contribuir para o bem-estar das pessoas idosas.
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Ainda vendo por outro lado, a síndrome do desuso, como
consequência da falta de atividades, de exercícios, Tavares (2005)
apresenta os seguintes componentes:
•
•
•
•
•
•

Vulnerabilidade cardiovascular (HDL- / LDL+);
Perda de fragilidade muscular e esquelética;
Obesidade;
Depressão;
Susceptibilidade imunológica;
Envelhecimento precoce.

De acordo com Okuma (2008), ela afirma que, além dos
efeitos que a atividade pode ter na coordenação física como
resistência, equilíbrio, morbidade, das articulações, velocidade no
caminhar, e entre outros. Ele apresenta efeitos favoráveis sobre o
metabolismo, tais como:
Mobilidade: é um dos efeitos mais importante para determinar a
capacidade funcional, posto que a deterioração osteomuscular
provocada pela idade aumenta os problemas de mobilidade,
gerando dificuldades em a capacidade mover-se de forma
independente e de relacionar-se com outras pessoas.
Doenças cardiovasculares: São uma das principais causas de
morte, devido fatores de risco, como a arteriosclerose, a obesidade,
o tabaco, a elevação da pressão arterial, entre outros fatores. Está
comprovado que fazer atividades físicas regularmente previve
dessas doenças
Osteoporose: é o processo de perda da densidade mineral dos ossos
e está relacionada com a idade, pois tende a aparecer por volta dos
40 anos e segue por toda vida. Costa que o exercício físico
desempenha uma importante função no tratamento da osteoporose,
embora não seja comprovada sua prevenção da doença.
Metabolismo da glicose (diabetes): no geral, a Diabetes Tipo II
se produz com maior frequência a partir dos 40 anos de idade, em
especial em pessoas que apresentam obesidade. Pois a realizações
de exercícios físicos regulares pode beneficiar as pessoas idosas
que apresentam intolerância à glicose e diabetes.
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Quedas: essa é uma das principais causas de fraturas nos ossos
que pode gerar imobilidade e dependência são as quedas, em geral,
estão ligadas a fatores como a força muscular, a estabilidade da
postura corporal, a coordenação neuromuscular, a estabilidade e
as propriedades estruturais dos ossos. A prevenção das quedas é
possível a partir da realização de exercícios físicos com pesos
combinados com o treinamento do equilíbrio, entre outros.

Ainda Simões (2004), afirma que há uma conexão entre
atividade física, a saúde mental e fatores socioeconômicos, pois a
realização de uma atividade física moderada, com frequência pode
reduzir o surgimento ou a existência de problemas mentais,
repercutindo na capacidade funcional, na saúde e na conservação da
qualidade de vida.
Conforme Tavares (2005), ele afirma que a atividade física
reduz a depressão, por melhorar a autoestima e a confiança. Além
disso, o exercício físico pode contribuir também para redução da
ansiedade, na medida em que reduz tensão muscular e previne o
estresse.
A atividade física pode gerar mudanças positivas e melhorar
o rendimento físico nas pessoas, independente de idade. De acordo
com Okuma (2008), ela compreende que qualquer pessoa, em
qualquer idade, pode realizar algum tipo de atividade física de
maneira satisfatória, sempre que essa não suponha um excesso de
carga local ou geral.
Ainda de acordo com o autor, além dos benefícios gerados
pela atividade física e bem-estar e na saúde mental das pessoas,
deve-se considerar suas contribuições em nível de interação social e
participação, que são possíveis a partir de redes de apoio social que
são criadas. Conforme ainda o autor, as práticas regulares de uma
atividade física incrementam as possibilidades de socialização dos
indivíduos, ao mesmo tempo em que reduz o isolamento e a solidão.
Como podemos observar de acordo com os autores, os
benefícios são inúmeros daqueles que praticam alguma atividade
física, ela tem capacidade de reduzir o risco de várias doenças
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crônicas, bem como promover a qualidade de vida e uma sensação
de bem-estar. Pois leva-se apenas 30 minutos por dia para poder
desfrutar desses benefícios. A maioria dos médicos recomendam 30
minutos de atividade física moderada, mas saiba que três períodos
de atividade de 10 minutos são benéficos para manter a saúde em
geral, como uma seção de 30 minutos.
5. Conclusões
Ao término desta pesquisa podemos afirmar que há um leque
de conhecimento, isto quer dizer que, as atividades físicas são
importantes para a saúde física e mental, tanto para os idosos,
adolescentes e para as crianças. Pois a atividade física proporciona
oportunidades de relacionamentos e é através da atividade física que
as pessoas se se relacionam entre si, seja no brincar, correr, saltar
ou no engajamento em atividades esportivas, fato este que vai
prevenir do isolamento psicológico/social e melhorar a autoimagem
e autoconfiança.
Ainda podemos perceber que, tais sensações contribuem para
o crescimento pautado em ações que promovam sua saúde e assim
aumenta-se a presença de indivíduos satisfeitos com seu padrão de
vida e com a qualidade a que se caracteriza. E além de tudo, a
atividade física é uma grande aliada na promoção e manutenção da
saúde psicológica do ser humano.
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Capítulo 10
Importância da educação física escolar na
formação do indivíduo
Gilvan Lima da Silva1
Francisco Eric da S. Morais2
Estanislau Ferreira Bié 3
1. Introdução
A saúde acredita-se ser o bem mais precioso que alguém possa
ter, pois sem ela, surgem as limitações para tudo. Trabalhar o corpo,
através dos movimentos físicos é de grande importância para a
manutenção da saúde. Nesse ínterim, a educação física deve se
encaixar como atividade disseminação desse conceito de saúde do
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corpo e da mente; em se tratando da escola, além de trabalhar tais
conceitos ela serve ainda para levar os alunos a se socializarem.
A educação física no Brasil surge ligada intimamente à formação e
educação corporal disciplinadora, com objetivos dos mais
variados: militares, de saúde, estéticos, esportivos de alto
rendimento ou não, recreativos, servindo, muitas vezes, a
mecanismos de alienação ou propósitos políticos, valendo-se da
prática ou de eventos esportivos para desviar a atenção das tensões
políticas e das lutas ideológicas. (JUNIOR, 2013, p. 467).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD)
9.3944, trouxe alguns avanços para a área da educação física,
conforme JUNIOR (2013). Inseriu-a como disciplina obrigatória nas
grades curriculares das escolas brasileiras, reconhecendo-a como
componente curricular e também como área de estudo relevante na
formação global dos indivíduos.
Acredita-se que a Educação Física seja uma disciplina muito
significativa, no entanto não recebe o devido valor na grade
curricular escolar. Nesse aspecto, Proença (2017) ressalta que:
O desleixo com a educação é um grande motivo de preocupação e
a Educação Física sofre preconceitos ainda mais protuberantes.
Com isso a discriminação da Educação Física Escolar continua
sofrendo em relação aos demais componentes curriculares. Porém,
o que mais surpreende é a inércia por parte dos próprios
profissionais da área e seus representantes que vem aceitando
todas as suas sujeições. (PROENÇA, 2017, p. 09).

Embora saibamos que a educação física escolar possua sua
importância frente à sociedade ela, como citado anteriormente, não
recebe a devida apreciação, especialmente por parte dos seus
profissionais, seja na elaboração de atividades ou na dinâmica com
a turma, no desenvolvimento da aula.
Proença (2017) ressalta ainda que um professor desmotivado,
nesta prática inapropriada, desvaloriza sua formação assumindo um
papel que reflete o desinteresse do aluno, que por sua vez está em
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processo de moldura de caráter, o que certamente, na visão dos
autores pesquisados, deixará marcas profundas neste aluno em
formação.
A licenciatura em educação física, segundo Junior (2013), visa
proporcionar maior conhecimento sobre Educação em geral, teoria
e prática da educação física nos diferentes níveis de ensino.
De acordo com Venâncio (2012)
As barreiras que os professores, trabalhadores da educação,
enfrentam para refletir criticamente a respeito do espaço coletivo
escolar são inúmeras tais como currículo organizado por
disciplinas; acúmulo de jornadas de trabalho; ausência de critérios
para coordenação pedagógica e articulação das ações e práticas
pedagógicas; direção/gestão escolar verticalizada e projetos
pedagógicos desvinculados das realidades cotidianas além de
outros.

Quem deseja ser professor de Educação Física não precisa ser
um grande atleta em, no entanto, se faz necessário conhecer a fundo
as habilidades motoras de sua prática de ensino e principalmente os
limites dos seus alunos. Aliar o ensino e a interação com as pessoas,
além de questões socioculturais estão inseridos nesta profissão.
Desse modo, conforme Proença (2017) a compreensão da
Educação Física no contexto sociocultural escolar não é apenas
voltada para uma habilidade motora, ela deve interagir com o meio
para que o aluno desenvolva de forma específica também as suas
potencialidades cognitivas, e proativas, isso sendo, desde a resolução
de problemas teóricos até o cumprimento das atividades físicas em
si.
Esta pesquisa tem o objetivo investigar, a importância da
educação física escolar na formação do aluno quanto cidadão e ser
social.
Para alcançar os objetivos propostos nesse trabalho, far-se-á
levantamento, atualização e análise de bibliografia referente ao tema
de pesquisa, utilizando para isso os recursos existentes na Biblioteca
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Pública da cidade de Baturité, e também através de acesso a fontes
disponibilizadas na internet, como livros, noticiários de jornais e
revistas e artigos ali publicados.
Esse trabalho fundamenta-se no método qualitativo de
pesquisa, que segundo Gerhardt (2009), não se preocupa com
representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da
compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. Os
pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao
pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas
as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que
pressupõe uma metodologia própria.
Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos
buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser
feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se
submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são nãométricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes
abordagens
Por todo o exposto, este trabalho de pesquisa traz como tema:
educação física escolar, voltada para portadores de deficiência.
Tal pesquisa parte da seguinte pergunta norteadora: Qual a
importância da educação física escolar na formação do indivíduo?
A escolha desse tema se deu por estar familiarizado com o
mesmo, e por estar inserido em uma realidade onde a educação
física ainda é tão discriminada pela sociedade, sendo que esta não
reconhece os benefícios que tal disciplina traz para a vida do
indivíduo.
Ela se mostra relevante para a sociedade, uma vez que servirá
de base para a realização de outras pesquisas sobre a temática da
Educação Física Escolar. Ele serve também para mostrar que a boa
formação do professor reflete na qualidade do ensino-aprendizagem
do aluno.
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2. A importância da educação física na escola
A Educação Física Escolar foi institucionalizada, segundo Melo
(1999) no período do Brasil Império, porém ganhou espaço nas leis
e decretos entre os anos de 1822 a 1889, onde se valorizava a
educação da saúde corporal e do físico, seguindo um modelo de
formação militar rígida.
Mas para Assis de Oliveira (2001) a influência esportiva se dá
após a segunda guerra mundial, onde se buscava um modelo de
desenvolvimento das aptidões físicas, buscando o alto rendimento
através de repetições mecanizadas de exercícios. Contudo esta visão
Esportivista, em que usava uma metodologia de treinamento que
objetivava o rendimento máximo foi evoluindo e dando espaço a
outros pensamentos.
Segundo Darido (2003) a década de 70 é marcada pelo
surgimento de novas concepções pedagógicas na Educação Física
escolar, valorizando os conhecimentos científicos e a partir da
década de 80 a necessidade de transformação das concepções
tradicionais dá origem ao movimento renovador (Rezende, 1994).
Estas teorias que propuseram a quebra do modelo tradicional
ou esportivista e até mesmo mecanicista foram a Psicomotricidade,
desenvolvimentista, construtivista, crítico-superadora e críticoemancipatória (Darido2003), que são denominadas Renovadas,
cada uma com suas especificidades e objetivos, representado uma
linha de pensamento a ser seguida pelos educadores ou pelo menos
a serem discutidas e analisadas podendo fazer parte das discussões
que permeiam o fazer pedagógico, como sugere e orienta Os PCNs,
criado pelo Ministério da Educação, na década de 90.
De acordo com Dario (2015) a Educação Física Escolar tem
como um de seus objetivos principais fazer com que o aluno conheça
seu corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos
aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade
em relação à sua saúde e à saúde coletiva.
Carvalho (2015) complementa essa ideia, afirmando que:

188 | Saúde no Brasil, Formação acadêmica, práticas e exercício da profissão: volume 2

A atividade física tem promovido diversos benefícios no sistema
cardiorrespiratório diminuindo o risco de doenças crônicodegenerativas. Dentro dessa especificidade outro aspecto relevante
observado pelo estudo, é a melhora na função cognitiva dos alunos,
o que eles conseguem desenvolver, aprimorar e qualificar dentro
da perspectiva cognitiva através das aulas de Educação Física.
(CARVALHO, 2015, p. 10).

As aulas de Educação Física, segundo afirma o mesmo autor,
têm sido um fator determinante para o desenvolvimento da prática
regular de atividade física, boas experiências nestas aulas podem
influenciar a prática das mesmas na idade adulta, o que
consequentemente diminui o risco de surgimento de doenças como
obesidade, diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares.
Além de tudo, a escola, como afirma Beggiato (2009) deve
preocupar-se, fundamentalmente, com a ampliação do senso crítico
e reflexivo dos alunos, permitindo que os educandos tenham
condições de conservar ou transformar uma dada realidade, de
acordo com as necessidades individuais e coletivas que acontecem
ao longo do ano.
Assim, com vista à educação para a saúde, Sumihara (2013)
afirma que, cabe à escola promover práticas de conhecimento e
aquisição de hábitos de vida que levem a prevenção do sedentarismo
na adolescência, neste sentido evidenciamos a relevância da
disciplina Educação Física.
A Educação Física tem sido levada a romper padrões
descompromissados com a formação de alunos especialmente sob
o viés de promoção de saúde na escola. Desta maneira, a Educação
Física deve assumir grandes desafios no mundo contemporâneo,
ao criar condições diferenciadas a partir de atividades que visam o
desenvolvimento humano. (CARMO, 2013, p. 22).

Nesse contexto, ainda conforme Carmo (2013), um dos
importantes desafios da Educação Física Escolar é criar condições de
autoconhecimento e desenvolvimento dos alunos nos domínios
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motores, cognitivos, afetivos e sociais, construindo assim uma vida
ativa, saudável e produtiva, integrando de forma adequada e
harmônica o corpo, mente e espírito por meio das vivências
diferenciadas de atividade física na escola e fora dela.
Vale considerar aqui, conforme Prado (2015) que a Educação
Física escolar ao contrário do que muitos possam pensar não deve
ser totalmente dissociada do esporte, uma vez que um dos seus
objetivos seja o de promover a socialização e a integração entre os
alunos, e o esporte de fato pode proporcionar isto.
Para Leal (2010):
Ao falar em Educação Física, resgata-se o desenvolvimento de três
níveis de conhecimento: sócio-afetivo, que visa desenvolver o
indivíduo como pessoa, estimulando a formação de uma
personalidade estável e equilibrada; o cognitivo, ligado ao
desenvolvimento intelectual e à operação dos processos reflexivos;
e o motor, que trata diretamente do movimento e do seu
desenvolvimento. Entende que, o homem, para ser completo,
precisa ser visto como um ser físico-cognitivo-emocional. (LEAL,
2010, p. 32).

Segundo Santos (2010) a inclusão do aluno nas aulas de
Educação Física está sendo influenciada psicologicamente pela
motivação, pois, a atividade não tem despertado um interesse ativo
nos alunos. É sabido que a atividade física tem competência de
desenvolver uma curiosidade no indivíduo, como por exemplo,
conhecer o seu corpo através de práticas esportivas prazerosas.
Como dito anteriormente, mas agora na perspectiva de
Magnus e Camargo (2012), a Educação Física contribui para
desenvolvimentos físicos, cognitivos e psicossociais no âmbito
escolar. Dentro dessa perspectiva, cabe salientar que o ambiente
escolar é constituído como forma de desenvolvimento de culturas e
experiências e como essas atividades podem comprometer
positivamente com as suas expectativas dentro do desenvolvimento.
Salienta-se ainda, que esse período é caracterizado por um estado
de mudanças do corpo e é um período que a criança começa a
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compreensão e valorização do mesmo, isso promove um auxilio e
uma melhor progressão nesse estado de desenvolvimento.
Para Santos (2014) é evidente que as atividades físicas
desenvolvidas na escola sejam adequadas ao estado de
desenvolvimento de cada criança para assim fazer com que os
movimentos sejam próprios ao seu grau de desenvolvimento
morfofisiológico, o que contribui de maneira significativa para o
avanço orgânico e funcional dos alunos em cada etapa de sua vida
escolar.
Segundo FERREIRA (2006), Educação Física é mais do que
jogar bola. Além de ensinar esportes, dança e psicomotricidade pode
trabalhar o resgate da cultura brasileira, o respeito à ética e as regras
além do desenvolvimento emocional da turma através do trabalho
em grupo e do movimento corporal.
A Educação Física leva a criança a pensar em estratégias para
determinar o que tem de fazer para vencer determinado obstáculo,
o que estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico e faz com que
pensem como usar o corpo de forma mais eficiente.
Portanto, sabe-se consoante Correa Junior (2012) que a área
da Educação Física contempla hoje, vários conhecimentos
produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do corpo e do
movimento. As atividades de movimento são consideradas
fundamentais para o desenvolvimento do ser humano, pois elas têm
o objetivo de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções com
possibilidades de promoção, recuperação e manutenção da saúde e
como construção de novas aprendizagens.
3. A inclusão social por meio da Educação física na escola
Incialmente vale considerar que para que a inclusão das
pessoas com deficiência aconteça é preciso ocorrer pequenas e
grandes transformações, tanto na mentalidade das pessoas quanto
no espaço físico em que elas estão inseridas, conforme relata Silva
(2015). Assim, o trabalho com a atividade física precisa ser voltado
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para a valorização da autoimagem e da autoconfiança para que se
desenvolva na pessoa com deficiência a autonomia para estabelecer
um convívio social de respeito.
O capítulo V da Educação Especial, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9394/96 (BRASIL, 1996) lança, tanto para a
escola como para toda sociedade, um desafio muito grande no que
se refere à Inclusão. Falamos em sociedade, pois a escola está
inserida em um contexto social que modifica com o
desenvolvimento de sua gente, de sua tecnologia, de sua ciência,
envolvidos em uma estrutura globalizada. Quanto mais sistemas
comuns da sociedade adotarem a inclusão, mais cedo se
completará a construção de uma verdadeira sociedade para todos
- a sociedade inclusiva. O ser humano cresce num ambiente social
e a interação com outras pessoas é essencial ao seu
desenvolvimento. Estas exigências requererem da própria
sociedade uma nova estrutura, um novo conceito em relação à
formação do futuro cidadão e uma visão renovada de seus
conceitos e pré-conceitos com relação ao diferente. (SILVA, 2015,
p. 01).

Brito (2017) declara ainda que no Brasil a conveniência do
discurso benéfico à inclusão foi induzida por movimentos sociais e
declarações de toda parte do mundo, desde o final dos anos de 1940,
com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ganhando maior
impulso a partir dos anos de 1990 em prol da implantação das
reformas neoliberais
O aluno com de• ciência deve frequentar o sistema regular de
ensino junto com seus pares sem de• ciência, se bene• ciando com
educação de qualidade, e reestruturação escolar para atendimento
das suas necessidades educacionais. A inclusão educacional é um
direito garantido pela legislação educacional vigente, consoante
(2014).
A educação inclusiva é descrita como um processo que vem
sofrendo inúmeras mudanças com o passar dos anos. De acordo
com Sassaki, citado por Duarte e Aguiar (2005), esse processo vem
acontecendo desde a década de 80. Para os autores é caracterizado
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como a prática de inclusão de todos, independentemente do seu
talento, deficiência, etnia ou cultura.
No caso especifico de pessoas deficientes, Correa Junior
(2012) relata que as educações físicas, em níveis variados e
adaptados, podem ajudar pessoas com necessidades especiais a
adquirir não só maior mobilidade como também, resgatar sua
autoestima, seu equilíbrio emocional. Mesmo deficientes físicos com
mobilidade reduzida podem praticar esportes, sob a tutela de
profissionais qualificados e habilitados.
Para Brito (2017) a educação inclusiva tem sido cada vez mais
discutida tanto em ambiente escolar, quanto fora dele. Dito isso, a
educação física por ser um ramo da educação que abrange diversas
diretrizes tem buscado vivenciar tal inclusão, já que é também uma
disciplina que envolve significativamente o movimento corporal em
busca do desenvolvimento do corpo e do intelecto.
4. A formação continuada de professores em educação física
Iniciando esse tópico que aborda a formação do professor,
vale destacar que formar-se é um processo de toda a vida; enquanto
seres humanos, temos a possibilidade de aprender e, portanto, nos
humanizamos permanentemente, mediante as relações e interações
que acontecem nos diversos ambientes culturais nos quais temos
relações, segundo coloca Prada, 2010.
Portanto, aprender é mais do que receber ou obter
informações e conhecê-las ou compreendê-las, é tornar o
aprendizado parte do ser, implicando desenvolver-se com ele.
Formar-se é um processo de aprendizagem que se realiza
desenvolvendo-se individual e coletivamente dentro da cultura,
incorporando-a, criando e recriando-a.
Machado (1995) ressalta que o professor no desempenho de
sua função, pode modelar o caráter dos jovens deixando marcas de
grande significado nos alunos em formação. Ele é responsável por
muitos descobrimentos e experiências que podem ser boas ou não.
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Como um facilitador, é de mera importância que tenha
conhecimentos suficientes para trabalhar tanto aspectos físicos e
motores, como também os componentes sociais, culturais e
psicológicos.
Para Miranda (2013):
Muito se tem discutido sobre a importância de reais mudanças na
educação, bem como na Educação Física, sendo, para isso,
necessário que se garanta um processo de formação adequado ao
professor, com vistas ao seu desenvolvimento profissional e a lhe
dar condições de assumir com autonomia e competência o
comando de seu trabalho. (MIRANDA, 2013, p. 24825).

A formação continuada de professores é, portanto, elemento
essencial para tornar qualificar o ensino. Nos parâmetros atuais,
acredita-se que as lacunas deixadas por muitos profissionais quanto
a qualidade no ensino, se dá por questões relacionadas à má
formação universitária, mas principalmente pela falta de uma
formação continuada no ambiente de trabalho, o que geralmente,
desmotiva o profissional.
O descompasso entre o que a Universidade formava e a sociedade
exigia do profissional de Educação Física, culminou, após inúmeras
discussões entre os intelectuais da área, com o Parecer n.º 215/87
do Conselho Federal de Educação, que tratou da reestruturação
dos cursos de graduação em Educação Física e Desportos.
Facilitando à Universidade pensar seu próprio currículo e o perfil
do profissional necessário a sua região, propiciando-lhe assim, no
exercício da autonomia universitária, pensar sobre duas
graduações para a área, sendo uma licenciatura e/ou bacharelado
em Educação Física.

Conforme Beggiato (2009) podemos observar que até mesmo
durante as aulas de EF desenvolvida pelos novos profissionais que
se encontram atuantes no mercado de trabalho, existe uma mesmice
das práticas que são desenvolvidas no decorrer de suas aulas. O
despreparo, a falta de motivação, os baixos salários, entre outros
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fatores, podem estar contribuindo para que estes profissionais não
se preparem adequadamente em relação as suas práticas de ensino
durante as aulas de EFe.
Assim fica claro, de acordo com Santos (2014), a importância
que o professor de Educação Física tem em proporcionar aos alunos
atividades cuja caracterização permitam aos mesmos uma
movimentação constante e de exploração máxima do ambiente.
Importante esclarecer, como ressalta Correa Junior (2012)
que antes de colocar os alunos na quadra ou no campo é importante
planejar aulas onde todos participem. É parte da aprendizagem,
elaborar regras. Sendo assim, a Educação Física é confirmada como
uma área do conhecimento com uma imensa gama de cultura
corporal e não um espaço para o simples exercício de aptidões físicas
que podem excluir os menos favorecidos
Segundo Brito (2017) a realidade da experiência docente com
a inclusão evidencia a necessidade de uma maior atenção ao
processo de formação e capacitação do professor, bem como da
facilitação do poder público para que isso ocorra e possam atuar de
modo que a inclusão seja uma realidade de fato e não apenas de
direito.
Desse modo, é de grande relevância que o professor, quanto
agente que colabora para a transformação da sociedade, esteja ciente
de seu papel.
Nesse aspecto, Tebaldi (2015) afirma que:
Cabe ao professor de Educação Física escolar inserir no aluno
desde os primeiros anos, o hábito de vida saudável, associando
atividade física e orientação sobre uma boa alimentação, para que
o aluno leve esse conceito para a sua vida. Ao dispor de todo o leque
de conteúdos da disciplina ele pode fazer das ferramentas
tecnológicas suas aliadas, deixando suas aulas mais atuais e
interessantes. Para isso, é preciso que ele mesmo, professor esteja
sempre atualizado.
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Cada vez mais a questão da formação profissional ocupa uma
posição de destaque em discussões acadêmicas e políticas. As
políticas de incentivo à formação de professores sejam na
preparação inicial ou continuada, em tese são muito efetivas, mas
na prática pouco se percebe de efeitos no cotidiano do professor e
consequentemente dos alunos
A escola atual, segundo Wolff (2009), precisa de profissionais
com uma visão ampla do seu papel social, político e como educador,
e para isso o professor deverá buscar constantemente uma
preparação que possibilite uma atuação competente e coerente com
esse objetivo perante seus alunos e sociedade. Portanto, desta
maneira, a formação continuada é o melhor caminho e o mais ideal
para que isso se concretize no ambiente escolar.
Para que o aluno aprenda a importância daquilo que lhe é ensinado
e passe a assumir um papel de crítico das circunstâncias que o
cerca, há necessidade que sua caminhada seja orientada por
profissionais bem formados e que façam da busca constante uma
característica de seu papel como educadores e integrantes do
sistema social. (WOLFF, 2009, p. 4201).

Além de possibilitar a interação entre os alunos, um dos
principais objetivos da Educação Física é oferecer experiências de
movimento adequadas ao seu nível de crescimento e
desenvolvimento, a fim de que a aprendizagem das habilidades
motoras seja alcançada. A criança deve aprender a se movimentar
para adaptar-se às demandas e exigências do cotidiano em termos
de desafios motores, segundo aponta Soares (2012).
5. Conclusão
O presente estudo se configurou numa pesquisa bibliográfica
e objetivou investigar, a importância da educação física escolar na
formação do aluno quanto cidadão e ser social.
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Em consonância com a realização dessa pesquisa foi possível
tecer algumas considerações que contribuiriam para verificar a
importância da Educação Física na formação do indivíduo.
Constatou-se que a Educação Física Escolar tem como um de
seus objetivos principais fazer com que o aluno conheça seu corpo,
valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos
básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em
relação à sua saúde e à saúde coletiva.
Percebeu-se ainda que as aulas de Educação Física, conforme
experiências dos autores citados, têm sido um fator determinante
para o desenvolvimento da prática regular de atividade física, boas
experiências nestas aulas podem influenciar a prática das mesmas
na idade adulta, o que consequentemente diminui o risco de
surgimento de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e
problemas cardiovasculares.
Destacou-se nesta pesquisa o importante papel do professor,
quanto agente de transformação social, dando especial ao
profissional de Educação Física, bem como sua formação
continuada, acreditando que o professor deverá buscar
constantemente uma preparação que possibilite uma atuação
competente e coerente. Desta maneira, a formação continuada é o
melhor caminho e o mais ideal para que isso se concretize no
ambiente escolar.
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capítulo 11
Psicomotrocidade na educação infantil
Francisco Eric da Silva Morais1
Gilvan Lima da Silva2
Estanislau Ferreira Bié3
1. Introdução
O trabalho apresentado refere-se a uma revisão bibliográfica
sobre a importância do desenvolvimento do psicomotor, ressaltando
seus conceitos. E visto que durante os primeiros anos da educação
infantil a criança buscar vivenciar com os colegas experiências com
o seu próprio corpo, é através disso que são formados seus conceitos
e organização corporal.

1

Graduando em Educação Física

2

Graduando em Educação Física

3

Doutor em Ciências da Educação pela UNISAL- Universidad San Lorenzo; Mestre em Ciências da
Educação pela UNISAL; Especialista em Policiamento Comunitário pela UFC - Universidade Federal
do Ceará; Especialista em Segurança Pública pela FATE - Faculdade Ateneu; Especialista em Ciências
Politica Sociedade e Governo pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA/UNIPACE; Especialista
em Ciências da Educação pela FACULDADE EVOLUÇÃO - Sociedade Evolução de Educação Superior
e Tecnologia Ltda; Especialista em História e Cultura Afro-brasileira e Indígena pela FATE - Faculdade
Ateneu; Bacharel em Teologia pelo Centro Universitário UNINTA; Licenciado em Ciências da Religião
pelo Centro Universitário UNINTA; Licenciado em História pelo Centro Universitário UNINTA. Diretor
Executivo do Instituto Superior de Ensino Sem Fronteiras – ISESF, Organizador e Membro do
Concelho Editorial e Cientifico das Coleções: Saúde no Brasil: Formação Acadêmica, Práticas e
Exercício da Profissão/Fazer Educativo/ Educação Como Forma de Socialização e Segurança Pública:
Direito e Justiça Brasileira e Diretor da Série Conhecimento Afrodescendente. Atualmente professor
da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará – AESP/CE, Policial Militar (Oficial da Reserva).

200 | Saúde no Brasil, Formação acadêmica, práticas e exercício da profissão: volume
2

A abordagem do tema irá permitir conhecer a forma como a
criança desenvolve seu corpo e a possibilidade de se expressar por
meio do próprio corpo, desenvolvendo conhecimentos sobre noções
de tempo e de espaço.
A Educação Física escolar nos dias atuais levou-nos a perceber
as diversas possibilidades de garantir a formação integral dos alunos
por meio do movimento humano.
A Psicomotricidade como uma técnica que busca
conhecimentos nas várias ciências apresenta como seu objeto de
estudo o corpo em movimento. Partindo do pressuposto de que o
corpo em movimento é essencial para o convívio, para as interações
sociais, é que este tema foi escolhido. Percebi a importância de
melhor compreender os fenômenos que envolvem a maneira
adequada e efetiva de se trabalhar com o desenvolvimento da
psicomotricidade especialmente com crianças de educação infantil.
O interesse pelo tema surgiu pela observação da
psicomotricidade, percebi a importância da psicomotricidade na
educação infantil no processo de desenvolvimento psíquico e motor.
Assim com o intuito de melhorar os estudos já iniciados desenvolvi
esta pesquisa bibliográfica tendo como objetivo de compreender e
relacionar a psicomotricidade como instrumento capaz de
contribuir para a vida humana. A pesquisa levantou vários aspectos
no estudo de uma discussão sobre a influência da psicomotricidade
na educação infantil. Diante disto, foram abordados o contexto
histórico da psicomotricidade, a importância da psicomotricidade, a
contribuição do professor de educação física para psicomotricidade
suas definições e elementos básicos e a evolução histórica dos
estudos psicomotores.
2. Histórico da psicomotrocidade
A história da “psicomotricidade” teve início nos princípios do
século XX, com um discurso médico em que foi mostrada a relação
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entre motricidade e inteligência, sendo que o principal objetivo do
estudo foi o enfoque neurológico, para nomear as zonas do córtex
cerebral situadas mais além das regiões “motoras”.
Em 1905, o filosofo Dupré, através de suas pesquisas foi o
responsável por estabelecer a diferença entre motricidade e seu
aspecto negativo. Ao analisar as pesquisas de Dupré, é possível que
foi a partir dos seus primeiros estudos que que surgiram as
pesquisas sobre movimento corporal, sendo baseados em estudos
clínicos, concluindo assim de forma direta a debilidade e
instabilidade motora.
Em 1925 Henri Wallon, estudou o indivíduo por um todo,
estabelecendo a relação entre o corpo e mente, apresentou a ideia de
que o desenvolvimento global da personalidade da criança e o
conhecimento estão ligados aos aspectos afetivos.
Em 1935, Edouard Guilmain, deu início as suas pesquisas,
dando continuidade aos estudos de Wallon, Piaget e Ajuriaguerra
sobre a psicomotricidade na área de patologia. Com os seus estudos
descobriu uma nova forma para a reeducação psicomotora, que com
exercícios funcionais e técnicas apropriadas ajudando a melhorar os
vários transtornos encontrados pelos testes de funcionalidade
motora infantil (LEVIN, 1991).
Nos meados da década de 70 ocorreu uma grande estimulo a
partir dos estudos de Wallon influenciando nos trabalhos na
educação como um todo de Le Boulch, Lapierre, Aucouturier e novos
autores apareceram, como J. Bergès, R. Diatkine, B. Jolivet, C.
Launay e S. Lebovici, mostrando a psicomotricidade como uma
motricidade em relação ao psíquico. Pesquisam variáveis e
exercícios personalizados de forma individualizada com avaliações
voltadas para a educação infantil com atividades lúdicas (LEVIN,
1991).
No período estudado ocorreram mudanças nas
características da psicomotricidade, passando de um caráter
observatório medico para educacional. O filosofo Jean Piaget (1977)
ressaltou a diferença da evolução da psicomotricidade com a
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construção do pensamento cognitivo, enquanto as obras de
Ajuriaguerra (1978) estudaram e observaram o tópico corporal na
sua relação com o meio para a noção da criança no conhecimento de
si mesma vêm a contemplar a questão corporal em sua relação com
o meio ambiente, mais especificamente no que diz respeito à
conscientização da criança em relação ao seu próprio corpo.
No ano de 1980 ocorreu a grande explosão e extensão da
psicomotricidade na Argentina, que se propagou e se espalhou por
toda a França, no entanto, ainda sem um reconhecimento
legalizado. Em 1988 começaram s primeiros estudos de Fonseca
(1988) que passa a abordar a Educação Psicomotora como
preventiva e educativa, ganhando definitivamente o
reconhecimento institucional da psicomotridade juntamente com
Dupré e Wallon. Com notável produção bibliográfica na área,
Fonseca faz a defesa da inclusão dessa abordagem na prática escolar,
como experiência de aprendizagem garantida à infância.
Diante disto, podemos observar que a psicomotricidade
sofreu muitas mudanças até chegar ao Brasil, desempenhando uma
história que mostra caminho, mudança em que a criança é um
sujeito e que através do seu corpo em movimento se relaciona com
o mundo e consigo mesma, sendo assim merece ser olhada e
escutada.
3. A psicomotrocidade e o desenvolvimento psicomotor
De acordo com estes estudos, a psicomotricidade é o estudo
que busca conhecer o ser humano através do seu próprio corpo em
movimento e em relação ao seu mundo interior e exterior, sendo
esta, considerada como a capacidade de determinar e orientar
através da mente os movimentos corporais, através da mente, o
mover do corpo e de suas possibilidades de perceber, atuar e agir
com o outro ser humano, com os objetos e consigo mesmo. Está
relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das
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aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, tendo como base o
intelectual e afetivo do homem.
Segundo o filosofo Vayer (1986) a psicmotrocidade é a
capacidade que o indivíduo tem de respeitar o próprio corpo, que
relacionando os pontos psíquicos, sociais, motores e psicomotores
da criança, ajudando a desenvolver desenvolvendo aspectos como
estruturação espacial, lateralidade, maturação corporal, equilíbrio,
ajudando seu crescimento com o desenvolvimento das capacidades
motoras e cognitivas, com a educação física, estimulando o lado
psicomotor das áreas psicológica e pedagógica.
No ano de 1983 Fonseca ressalta ainda de que a
psicomotricidade é compreendida como a interiorização de
aquisições extra biológicas e, diante disto, a experiência sócia
histórica dos adultos ou da humanidade, estimulando assim o
desenvolvimento das relações recíprocas dos fatores psicológicos,
neurológicos e sociais que intervém juntamente com a elaboração e
realização do movimento humano.
A psicomotricidade ajuda a criança viver em grupo. Nos exercícios
psicomotores as crianças devem respeitar as regras dos jogos.
Cada uma compreende rapidamente que o desrespeito às regaras
torna o jogo impossível ou injusto e, por esse meio, aceita mais
facilmente as regras da vida social (STAES, 1984, p.19).

De acordo com a definição de Le Boulch (1986) a
psicomotricidade exalta uma ação educativa que deve acontecer
sobre os movimentos físicos que ocorrem de forma natural da
criança e do comportamento, expondo como objetivo principal a
imagem do corpo, sendo vista como a parte mais importante da
personalidade infantil. O autor ainda salienta que a sucessiva
socialização da imagem do corpo é estabelecida por dois aspectos
indispensáveis, um relativo à função (maturação do equipamento
neurofisiológico de base) outro, diante das relações físicas do mundo
exterior. E com isto, compreender a importância de conhecer a
realidade da criança.
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A Educação Psicomotora deve ser compreendida como a
educação de base mais importante na alfabetização da criança. Ela
possibilita de uma forma geral os saberes pré-escolares;
estimulando a criança a ter consciência do seu corpo, saber as
noções de direita e esquerda, ter noções de espaço, a controlar seu
tempo e a desenvolver habilmente a coordenação de seus gestos e
movimentos corporais. Ela deve ser apresentada desde o primeiro
ano idade; sendo vista como uma forma de perseveranca, que irá
possibilitar e intervir na prevencao de inadaptações difíceis de
corrigir quando já estruturadas (LE BOULCH, 1984, p.25).
Fonseca ressalta (1983) que a falta de afetividade, é visto como
sendo a base mais importante das atividades instrumentais da
criança. Pelo fato de se considerar a criança uma coisa e pela falta de
especialização dos professores, os problemas das aprendizagens
escolares são causados pela falta de importância que as pessoas têm
sobre a ação psicomotora.
Dantas (2005, p. 196) descreve:
Na área da Educação Física torna-se urgente a reflexão sobre a
motricidade, particularmente no que tange à análise do homem
que se movimenta em direção a sua transcendência.... Não basta
mais a análise da mecânica do movimento ou gesto esportivo. Há
que se estudar e pesquisar a complexidade da ação motriz,
contextualizando-a e relacionando-a como outras áreas do
conhecimento humano.

No entanto, a psicomotricidade busca educar o movimento, e
ao mesmo tempo usar a inteligência, sendo assim, a relação entre o
pensamento e a ação, envolvendo também a emoção. Portanto, é
através da atividade física que a inteligência se constrói e através da
ajuda motora que o pensamento poderá ter acesso a símbolos e a
abstrações.
As brincadeiras devem ser lúdicas tendo um significado para
os alunos como uma metodologia que correlaciona as outras e as
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coisas, de forma que influencie diretamente no desenvolvimento da
criança no geral. Em 1993 Santin destaca que brincar é umas das
melhores formas para aprende, sendo o jogo planejando de uma
forma dinâmica, lúdica e educativa que irá influenciar no
desenvolvimento das capacidades afetivas.
É possível descrever a importância da psicomotricidade na
infância ao observar a aplicação de um jogo infantil muito
tradicional conhecido como Escravo de Jo de origem africana. A
brincadeira consiste na formação de um círculo em que as crianças
seguram um objeto pequeno que será passado das mãos de uma
criança para outra em ritmo de uma música em que elas deveram
entregar o seu objeto ao companheiro da direita e o pegam de volta
de acordo com a letra da música. A letra da música se apresenta da
seguinte forma “Escravo de jó jogavam Caxangá”. É perceptível o
estimulo psíquico, onde ajuda a criança a desenvolver a ação
cognitiva, tendo como exemplo, a concentração, atenção, linguagem
e memória e percepção temporal, a metodologia também irá
desenvolver o estimulo motor, a coordenação e a lateralidade.
A importância do brincar nas series iniciais é vista na
metodologia de uma brincadeira muito conhecida pelo universo
infantil o Pega pega de origem indefinida onde se observa com
segurança ser uma brincadeira que vem sendo transmitida durante
todo o tempo sendo uma atividade lúdica simples e com poucas
regras. Além disso, é uma brincadeira ideal para trabalhar nas
crianças os desenvolvimentos de suas habilidades e capacidades
motoras, como correr, força, lateralidade, equilíbrio, e ajuda no
fortalecimento dos membros inferiores das crianças e ainda
estimula o cognitivo e ajuda e a desenvolver as inteligências
múltiplas, sendo que a brincadeira se apresenta da seguinte forma
não há limites de participantes a partir de um menino de duas
crianças já se pode brincar, uma criança através do sorteio ou do
famoso 2 ou 1 terá que correr e tocar em outras crianças em quanto
elas correm, quando o conseguem tocar em uma criança, essa
também passar a correr e tocar as outras crianças e assim a
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brincadeira continua até que não fique nenhuma criança, o ganhado
sempre será o último a ser tocado,
4. A importância do papel professor de educação física na series
iniciais
O profissional de educação é de suma importância para o
desenvolvimento psicomotor, tendo o papel de estimular, analisar e
aplicar de uma forma adequada e eficiente atendendo a demanda
das necessidades dos alunos, sendo ele o principal responsável pela
estimulação das capacidades e habilidades: motoras e cognitivas,
influenciando na formação da criança através das atitudes corretas
e na integração mostrando a forma de respeitar o próximo e a si
mesmo.
Segundo Borges quando o professor tem a percepção do modo
de pensar e agir da criança tem uma visão de desenvolvimento
muito amplo que acaba aceitando os erros nessa faixa etária,
ensinando as crianças a serem mais autônomas, mostrando o
conceito de certo e errado.
Borges (2002, p.112) destaca, ainda, que:
Para que o educador consiga realizar algo de positivo, de
consistente, é preciso que ele tenha convicção de seu trabalho,
acredite no potencial que cada educando traz consigo, enxergue a
riqueza desse material humano, explorável, com capacidade
ilimitadas, no geral, portanto, seus trabalhos de educador devem
convergir para atender, na totalidade, a todas essas exigências que
a pessoa humana reclama, no que diz respeito à sua formação, à
sua educação.

Dessa forma a psicomotricidade sedo vista como uma
maneira de intervenção e prevenção de inadaptações motoras e
neurológicas, o educador dever está apto a realizar o trabalho de
uma forma convicta e segura sabendo analisar o momento de agir
atendendo de forma geral as necessidades dos indivíduos sabendo
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que o professor de educação física dever ter consciência da sua
função, tendo organização e planejamento das suas aulas
respeitando as faixa etária e o nível de ensino usando técnicas e
variáveis corretas.
No entanto, a educação física auxilia para o processo de ensino
e aprendizagem da crianca,e ainda ajuda a reduzir o indice de
complicacoes na educacao na sua totalidade e ainda assim, alem de
fortalecer a autodidata dos alunos, a afetividade e a integracao com
o meio em que vivem.
5. Importância do professor nas atividades relacionadas à
psicomotricidade
Ao analisar o papel do professor de educação física na forma
de aplicar a psicomotricidade nas series iniciais, apud SCHIRMER,
2008 ressalta que é de suma importância, tendo a pratica aliada a
teoria dessa forma, o educador físico tem uma visão mais ampla de
como trabalhar as atividades e acordo com a necessidade dos alunos
para que a aconteça à ação psicomotora em uma avaliação
minuciosa. No entanto, mesmo sabendo de sua importância no
processo de desenvolvimento psicomotor da criança, na realidade, o
que observamos é que o professor ainda não tem consciência do seu
papel como principal responsável pela aprendizagem dos alunos.
6. Conclusão
É possível concluir com o estudo da psicomotricidade que ela
sua metodologia é de fundamental importância para o
desenvolvimento dos aspectos motor, social, emocional dos
movimentos corporais é vivenciado, através de atividades motoras.
Pode-se afirmar que a educação física escolar um impacto
positivo no pensamento, no conhecimento e ação, nos domínios
cognitivos do ser humano. Entretanto o indivíduo fisicamente
educado vai para uma vida ativa, saudável e produtiva, criando uma
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integração segura e adequado desenvolvimento de corpo, mente e
espírito.
Portanto, a psicomotricidade, pelas suas possibilidades de
desenvolver a dimensão psicomotora das pessoas, com os domínios
cognitivos e sociais, é de grande importância no desenvolvimento da
aprendizagem escolar.
Assim a Educação Física, através de atividades afetivas,
psicomotoras e sócias psicomotoras, constitui-se num fator de
equilíbrio na vida das pessoas, expresso na interação entre o espírito
e o corpo, a afetividade e a energia, o indivíduo e o grupo,
promovendo a totalidade do ser humano.
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Capítulo 12
Práticas lúdicas nas atividades de educação física
Jocival De Oliveira Cipriano1
José Flávio Correia Portela2
Metuzalem da Silva Cardoso3
1. Introdução
Com o nascimento de um indivíduo inicia a construção de sua
educação que se prolonga por toda a sua existência, através de
estímulo e desenvolvimento de suas capacidades físicas, intelectuais,
sociais em distintas fases do desenvolvimento bio-psico-fisiológico.
A Educação Física diz respeito à atividade psicomotora - movimento
- que caracteriza o ser humano, seja no dia-a-dia, no trabalho, nas
atividades desportiva ou recreativa.
A história da Educação Física evolui conforme o
desenvolvimento cultural dos povos, quando se fala em educação
física forma-se logo no pensamento a imagem de movimento ou
locomoção. A Educação Física no Brasil teve sua origem com a
grande miscigenação cultural, que teve início com os índios que
residiam aqui, até os estrangeiros que adicionaram várias formas
para que a atividade física fosse aperfeiçoada de acordo com as
necessidades de seu tempo. Os índios nos agraciaram com seus
1

Graduando em Educação Física

2

Graduando em Educação Física

3

Professor Orientador
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movimentos rústicos e naturais utilizados para nadar, correr, atirar,
por meio das danças, jogos. Enquanto que os africanos chegaram ao
Brasil para o trabalho escravo e nos apresentou a capoeira, os jogos,
brincadeiras, e as rodas de samba.
A Educação física entra nos currículos escolares, por volta da
metade do século XIX, o Brasil Império em torno de 1851 com a
ginástica na grade de ensino. No Brasil República iniciou a
profissionalização da educação física. Nos anos 60, a política
pública, limitou-se a divisão de Educação Física e o Conselho
Nacional de Desportos. Nos anos 70, a Educação Física era voltada
para os esportes de alto rendimento. Nos anos 80 a Educação Física
vive uma crise existencial. Na década de 1990 as atividades físicas se
tornar o que conhecemos atualmente, como meio de promoção à
saúde acessível a todos.
Para utilizar a Educação Física como esporte na educação
precisa-se empregar, principalmente, na educação infantil as
práticas lúdicas, como a ginástica, movimentos com flexões e
cambalhotas, aeróbica para trabalhar em equipe, jogo e modalidades
esportivas e jogos brincadeiras. Sendo assim as práticas lúdicas
atende as necessidades do desenvolvimento, e não pode ser
considerada como algo sem valor.
Lúdico é uma forma de desenvolver a criatividade, o
conhecimento e o raciocínio através de jogos, atividades artísticas e
brincadeiras o lúdico fascina e encanta a criança o que permite a
mesma a construir e a desconstruir, sendo o próprio criador. As
brincadeiras e os jogos são igualmente importantes para ativar
funções cognitivas que contribuem para o desenvolvimento da
imaginação e espontaneidade das ações, como também para a
compreensão, dedução, análise crítica, síntese, e ampliação da
criatividade.
O ensino baseado em atividade lúdica tende a dinamizar as
aulas, deixando-as atrativas, convidativas, sobretudo inovadoras,
que vai enriquecer e deixar as aulas mais agradáveis e atrativas. O
grande responsável por essa dinamização é o professor, pois, ele é a
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figura central que coordena o processo educativo, inventando
espaços pedagógicos interessantes.
As atividades lúdicas elaboradas nas aulas de Educação Física
são muito importantes para a evolução e progresso da
aprendizagem do aluno, e o aluno tem na escola a transmissora
fundamental dos conceitos relacionados à saúde física, mental e
social. A Educação Física é uma disciplina amplamente aceita pelos
educandos, são mais eficazes em crianças, visto que os sonhos
infantis se interligam com a realidade. Vale ressaltar que o
desenvolvimento motor é pertinente às vivências dos seres
humanos, sendo único e individual e acontecendo diariamente.
As atividades lúdicas, através da Educação Física, é uma
extraordinária forma de introduzir mudanças de valores nos alunos.
O professor de Educação Física utiliza-se da interdisciplinaridade,
integrando o conteúdo da sala de aula com a que será ministrado na
aula de Educação Física, através de danças culturais, esportes
históricos e ações dinâmicas, ficando visível o progresso dos alunos
que procuram participar ativamente das brincadeiras, dos jogos
elevando a construção do conhecimento e enriquecendo o processo
pedagógico.
A brincadeira promove a educação, constrói tradições para
vida, enriquece a percepção, desperta relevâncias, satisfaz carências
afetivas, controla ansiedades e angústias, facilita a socialização,
estimula a criatividade, amplia o autoconhecimento, dentre outros
benefícios que a prática lúdica pode apresentar para a sociedade.
2. Historiando a educação física
Ao nascer o ser humano, dá início a sua educação que se
prolonga por toda a sua existência, através de estímulo e
desenvolvimento de suas capacidades físicas, intelectuais e sociais,
ocasionando mudanças, sejam elas intensas ou não, que vão ao
encontro das distintas fases do desenvolvimento bio-psicofisiológico.
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A Educação, em geral, está literalmente conectada à Educação
Física, pois a Educação física diz respeito à atividade psicomotora movimento - que caracteriza o ser humano, seja no dia-a-dia, no
trabalho, nas atividades desportiva ou recreativa. Neste sentido,
Melcherts (1987, p. 14) declara:
Sabe-se que a vida é movimento, que o gesto humano é uma das
primeiras manifestações de expressão e, por conseguinte, de
comunicação entre o ser e o meio em que vive. A realização de
atividades motoras pelo aluno, além de exercer papel
preponderante no seu desenvolvimento somático e funcional,
estimula e desenvolve as suas funções psíquicas. Daí a razão de ser
da educação do corpo como fator de equilíbrio orgânico.

(MELCHERTS, 1987, p. 14)

Entende-se assim que o processo educacional não pode ser
considerado completo se não ocupar-se também do
desenvolvimento físico, sendo esse o bojo da educação formal, ou
seja, durante a escolarização da criança, atingindo assim os planos
biológico, psicológico, social e moral por meio de atividades
formativo-corporais de base e psicomotoras, em geral.
A história da Educação Física está relacionada a toda a ciência
que estuda o passado e o presente das atividades humanas e suas
evoluções. Evolui conforme o desenvolvimento cultural dos povos,
pois seu direcionamente se dá em relação ao tempo e espaço, que
precisam está em harmonia com os sistemas políticos, sociais,
econômicos e científicos vigentes nas sociedades. Entretanto,
quando se fala em Educação Física forma-se logo no pensamento a
imagem de movimento ou locomoção, porém não podemos pensar
em exercícios físicos sem antes atentar para a sua origem.
A Educação Física no Brasil teve sua origem com a grande
miscigenação cultural, que teve início com os índios que residiam
aqui, até os estrangeiros que adicionaram várias formas para que a
atividade física fosse aperfeiçoada de acordo com as necessidades de
seu tempo.

Jocival De O. Cipriano; José Flávio C. Portela; Metuzalem da S. Cardoso | 215

Para Moraes (2015) dois grandes exemplos para essa
contribuição são os índios e os escravos. Os índios nos agraciaram
com seus movimentos rústicos e naturais que eram utilizados para
nadar, correr atrás da caça, atirar com o arco e flecha. Movimentos
utilizados para as danças que homenageavam o sol, a lua, os deuses;
os jogos que incluíam as lutas, a peteca, a corrida de troncos entre
outras. Sabe-se que os índios não eram muito fortes e não se
adaptavam ao trabalho, enquanto que os escravos eram fortes e
excelentes para o trabalho.
Os africanos chegaram ao Brasil para o trabalho escravo e com
as inúmeras tentativas de fugas para os Quilombos, os mesmos se
viam obrigados a lutar sem armas contra os capitães-do-mato, o que
deu origem a capoeira. Com o instinto natural, os negros descobriram
que seu próprio corpo era uma arma poderosa e tinham como
inspiração a briga dos animais. Também temos como herança dos
escravos os jogos e brincadeiras, assim como bumba-meu-boi e as
práticas das rodas de samba, maculelê (MORAES, 2015).
A educação física entra nos currículos escolares, por volta da
metade do século XIX, o Brasil Império em torno de 1851 com a lei
de n.º 630 inclui a ginástica na grade de ensino. No Brasil República
iniciou a profissionalização da Educação Física. Nos anos 60, a
política pública, limitou-se a divisão de Educação Física e o Conselho
Nacional de Desportos, conforme nos corrobora Timponi:
Brasil Império - Em 1851 a lei de n.º 630 inclui a ginástica nos
currículos escolares. Embora Rui Barbosa não quisesse que o povo
soubesse da história dos negros, preconizava a obrigatoriedade da
Educação Física nas escolas primárias de secundárias praticada 4
vezes por semana durante 30 minutos.
Brasil República - Essa foi uma época onde começou a
profissionalização da Educação Física. As políticas públicas - Até os
anos 60 o processo ficou limitado ao desenvolvimento das
estruturas organizacionais e administrativas específicas tais como:
Divisão de Educação Física e o Conselho Nacional de Desportos.
(TIMPONI, 2011)
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A autora supracitada nos afirma que nos anos 70, a Educação
Física era usada como propaganda do governo sendo voltada para
os esportes de alto rendimento. Nos anos 80 a Educação Física vive
uma crise existencial. Na década de 1990 as atividades físicas
obtiveram um status mais amplo na sociedade, até se tornar o que
conhecemos atualmente, como meio de promoção à saúde acessível
a todos com o seguinte tripé: esporte educação, esporte participação
e esporte performance.
Desde o surgimento da disciplina de Educação Física escolar
as modificações sofridas são visíveis, devido a fatores históricos,
políticos e sociais do mundo. Portanto as aulas também sofreram
modificações onde os seus objetivos passaram por ênfase nas
modalidades esportivas, com enfoque a formação de atletas, onde os
únicos a terem destaques eram os alunos mais habilidosos e os
outros se recusam a participar das aulas, por estarem desmotivados
e gerava uma volumosa evasão dos mesmos durante as aulas.
Para utilizar a Educação Física como esporte na educação
precisa-se utilizar, principalmente, na educação infantil as práticas
lúdicas, alguns conteúdos trabalhados nas aulas de Educação Física
são a ginástica, movimentos com flexões e cambalhotas, aeróbica
para trabalhar em equipe, jogo e modalidades esportivas e jogos
brincadeiras. Segundo Kishimoto (2002). As atividades
desenvolvidas nas aulas de Educação Física são relevantes o
aperfeiçoamento e o progresso da aprendizagem do aluno e, este
tem na escola como a fundamental transmissora dos conceitos
relacionados à saúde física, mental e social. Sendo assim as práticas
lúdicas atende as necessidades do desenvolvimento, e não pode ser
considerada como algo sem valor.
3. Práticas lúdicas
A palavra lúdica vem do latim ludus e significa brincar. Lúdico
é uma forma de desenvolver a criatividade, o conhecimento e o
raciocínio através de jogos, atividades artísticas e brincadeiras.
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Neste brincar, que tem o intuito de ensinar, estão inclusos os jogos,
os brinquedos, a recreação, pois, através da diversão junto com a
função educativa que buscar a integração entre as pessoas e
oportuniza a aprendizagem do indivíduo, aprimorando seu saber,
suas informações e sua concepção de mundo.
As atividades lúdicas, os jogos, brinquedos e brincadeiras,
possibilitam à criança a expressar-se espontaneamente, por esse
motivo, que o lúdico fascina e encanta a criança o que permite a
mesma a construir e a desconstruir, sendo o próprio criador. A
criança usa a brincadeira, a fantasia, o questionamento, como
formas para conhecer e explorar a sua realidade.
Os jogos lúdicos possuem bases pedagógicas, já que envolvem
os critérios de literalidade, não literalidade, signos linguísticos,
flexibilidade a partir de combinações de ideias e comportamentos e
a ausência de obrigação de pressão no ambiente, tudo isso auxilia na
aprendizagem (SANTOS E JESUS, 2010).
As noções de técnicas pedagógicas compreendem desde o
desenvolvimento de aspectos formativos do indivíduo a sua
totalidade. As brincadeiras e os jogos são igualmente importantes
para ativar funções cognitivas que contribuem para o
desenvolvimento da imaginação e espontaneidade das ações, como
também para a compreensão, dedução, análise crítica, síntese, e
ampliação da criatividade.
Para Brougère apud Figueiredo-Nery e Figueiredo (2009) é
através da brincadeira que a criança estabelece a primeira relação
com o aprendizado, sendo essa uma das particularidades da
brincadeira se for conduzida de forma eficaz. Desse modo, a
brincadeira instiga o aumento da criatividade na criança, aliviando
o conflito e o medo, dando pouca ênfase aos erros e ajudando a
minimizar determinados estereótipos que são corriqueiros nas salas
de aula.
Existe uma relação extremamente próxima entre jogo lúdico
e educação que favorecem o ensino escolar. Os jogos lúdicos
proporcionam níveis para que o aluno vivencie situações, que
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auxiliam no seu desenvolvimento através de jogos planejados e
livres que permitem a criança uma vivência de experiências com a
lógica e o raciocínio. Permitindo também, que as atividades físicas
instiguem o mental, estimule, beneficie e sociabilidade as reações
afetivas, cognitivas, sociais, morais, culturais e linguísticas de todos
os alunos.
Corroborando com o que foi relatado Goraigordobil apud
Figueiredo-Nery e Figueiredo (2009) discorre:
A contribuição da brincadeira para o desenvolvimento global da
criança, e que as características da brincadeira estão relacionadas
à inteligência, afetividade, atividade motora e habilidades sociais.
A afetividade, por sua vez, promove a energia necessária para o
desenvolvimento físico, moral, intelectual e motor da criança. A
respeito do fator intelectual, brincar estimula o desenvolvimento
do pensamento e a criatividade infantil. (GORAIGORDOBIL apud
FIGUEIREDO-NERY E FIGUEIREDO, 2009).

Sendo assim o ensino baseado em atividade lúdica tende a
dinamizar as aulas, deixando-as atrativas, convidativas, sobretudo
inovadoras, se bem planejadas, com materiais concretos e jogos que
beneficiem o aprendizado, pode e com certeza vai enriquecer e
deixar as aulas mais agradáveis e atrativas. O grande responsável
por essa dinamização é o professor, pois, ele é a figura central que
coordena o processo educativo, inventando espaços pedagógicos
interessantes, excitando e desafiando os alunos para colaborarem na
construção de um conhecimento escolar significativo. O professor
precisa levar em conta que as escolas exigem diferentes posturas
pedagógicas, devido às diversas modalidades de conhecimento o que
implicam distintas formas de relação pedagógica e em várias delas
a participação dos alunos é o principal motivo que influência no
resultado da aprendizagem e isso não quer dizer que o professor irá
render-se, puramente, ao tal "interesse do aluno", mas, sim, tornalos mais fáceis, mais assimiláveis ou mais prazerosos
(FIGUEIREDO-NERY E FIGUEIREDO, 2009).
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A mais notável maneira de tornar o estudo agradável é através
do uso de jogos e atividades lúdicas no dia-a-dia escolar que é
relevante devido à interferência positiva que o lúdico exerce frente
aos alunos, uma vez que os alunos se encontram envolvidos
emocionalmente na ação, torna-se mais fácil e dinâmico o processo
de ensino e aprendizagem. Romera (1999) pondera que as
experiências lúdicas oferecem ambientes de socialização e
autenticidade nas relações, na colaboração e no autoconhecimento,
trazendo a criatividade para o cotidiano escolar, resgatando a
cultura infantil que pode ter sido perdida ao entrar na escola. O
professor ao propor algo novo corrobora para um possível sucesso
em suas aulas alcançando os objetivos propostos que é a
aprendizagem e a participação ativa dos alunos.
Sendo assim Moreira et al. propõe que:
As técnicas lúdicas fazem com que a criança aprenda com prazer,
alegria e entretenimento, sendo relevante ressaltar que a educação
lúdica está distante da concepção ingênua de passatempo,
brincadeira vulgar, diversão superficial.
(MOREIRA et al., 2017)

Com essa abordagem, com essa metodologia, de ampla
performance, que a ludicidade é vista como alternativa para melhor
atuação e desenvolvimento das aulas de Educação Física, pois
prioriza uma aprendizagem voltada para o saber fazer fazendo. Os
autores supracitados baseando-se em Le Boulch complementa:
A Educação Física possui o educar por meio do corpo e ela
proporciona o desenvolvimento de cada aspecto da criança,
entendendo-a como um ser integral e complexo, pronto a
desenvolver a cognição, a psicomotricidade, a sócio afetividade,
mas além disso, ela assegura também o desenvolvimento funcional
da criança, levando em conta, as possibilidades de ajudar sua
afetividade a se expandir e equilibrar-se, através do intercâmbio
com o ambiente humano. (LE BOULCH apud MOREIRA, 2017).
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As atividades elaboradas nas aulas de Educação Física são
muito importantes para a evolução, progresso da aprendizagem do
aluno e, este tem na escola a transmissora fundamental dos
conceitos relacionados à saúde física, mental e social.
4. Práticas lúdicas nas atividades de educação física
A Educação Física é uma disciplina amplamente aceita pelos
educandos, especialmente quando estes são crianças, pois o lúdico é
um mecanismo bastante relevante na mediação do processo de
aprendizagem. Como já foi exposto o lúdico está profundamente
elencada com as práticas da Educação Física, pois enquanto brincam
as crianças propagam seus sentimentos, suas emoções, suas
interações, melhoram suas capacidades de memória e raciocínio, de
forma contente e prazerosa. As práticas lúdicas são mais eficazes em
crianças, visto que os sonhos infantis se interligam com a realidade,
ato que facilita na construção do pensamento, da concentração, da
socialização. O que possibilita ao professor uma apreciação completa
do educando, com vista o desenvolvimento global dos alunos.
O movimento é associado ao esquema corporal, por que
estimula à compreensão de cada parte do corpo humano, inclusive
do sistema nervoso que é atribuído a função sensorial. Vale ressaltar
que o desenvolvimento motor é pertinente às vivências dos seres
humanos, sejam elas internas ou externas que vão desde o
nascimento até a morte. O desenvolvimento motor é único e
individual e acontecendo diariamente. Faria e Costa assegura que:
A criança se movimenta, pula, gira, engatinha, imita, salta… Utiliza
todo seu corpo de uma forma completa. E também, durante a
resolução dos impasses propostos pelos exercícios, os pequenos
forçam a expansão mental, desenvolvendo sua cognitividade.
(FARIA; COSTA, 2016)
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O movimento faz parte de quase todas as brincadeiras e a
ludicidade viabiliza momentos de diversão, mas não apenas isso,
pois está diretamente relacionada à saúde, tanto física quanto
psicológica. Como disciplina, a Educação Física, deve propor
atividades lúdicas que desenvolvam o corpo como um todo. As
manifestações culturais podem e devem ser partilhadas com a
escola, essas experiências resultam das vivências de familiares,
amigos, televisão, entre outros.
As atividades lúdicas, através da Educação Física, é uma
extraordinária forma de introduzir mudanças de valores nos alunos,
por ser uma excelente ferramenta que auxilia no desenvolvimento
pessoal, que pode interferir positivamente na realidade dos alunos,
tornando-os sujeitos aptos a ratificar a cooperação através de prática
de convívio humano. Ressalta que as práticas de brincadeiras lúdicas
nas aulas de Educação Física promovem o conhecimento, por parte
dos alunos, ao seu corpo. Como ressalva Anjo:
Por esse motivo a preferência em aplicar as atividades lúdicas nas
aulas de Educação Física é de grande importância visto que
estimula a criatividade proporcionando uma aprendizagem
qualitativa, partindo de princípios que estimulem o seu
desenvolvimento social, cognitivo, afetivo e psicomotor.
(ANJO, 2013 p. 22)

Compreendendo as relações, supracitadas, que compõem o
fazer, o conhecer, o interpretar e o querer as atividades, o professor
de Educação Física utiliza-se da interdisciplinaridade, integrando o
conteúdo da sala de aula com a que será ministrado na aula de
Educação Física, levando a temática para a quadra, através de
danças culturais, esportes históricos e ações dinâmicas, ficando
visível o progresso dos alunos que procuram participar ativamente
das brincadeiras, dos jogos elevando a construção do conhecimento
e enriquecendo o processo pedagógico.
Percebe-se a relevância das práticas lúdicas, pois no momento
das atividades de motricidade as crianças ficam atentas ao momento
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diferente do habitual, agrupando distintos significados, constata que
todos os alunos participam inclusive os tímidos. Portanto os alunos
são conduzidos a participar das atividades propostas, não tendo vez
aqueles que se mantêm calados e quietos, conforme assegura Anjo
(2013) que a resultado favorável das aulas, de Educação Física,
trabalhadas de forma lúdica, adotam um resultado proveitoso
principalmente para os alunos mais tímidos e com dificuldades de
interação com os demais colegas.
Conforme Anjo:
No momento da aula de Educação Física, todos os alunos se
envolvem, alguns sempre querem os mesmos jogos, mas quando
são propostos jogos diferenciados eles também participam. Os
jogos fazem essa aproximação dos alunos e com isso melhora o
relacionamento entre eles. (ANJO, 2013, p. 30)

Com essa integração os alunos têm a oportunidade de
expandir as habilidades do corpo através de atividades culturais,
como brincadeiras, esportes, lutas, ginásticas e danças, tendo a
finalidade de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções e o
ganho significativo no desenvolvimento motor, psicológico, social,
pessoal que influenciará expressivamente na sua formação do
indivíduo, na vida adulta e profissional. Com esta reflexão, sobre
práticas lúdicas na Educação Física, o debate sobre a qualidade das
aulas imediatamente surge, pois todas as compreensões sobre a
qualidade do ensino favorecem o desenvolvimento da sociedade,
uma vez que o sujeito modifica o ambiente e o ambiente modifica-o.
Porquanto, utilizando as práticas lúdicas na Educação Física, os
alunos fortalecem a construção de sua personalidade, conceitos,
convicções, interagem com outras crianças, é uma atividade em que
o aluno é estimulado a refletir a sua escolha e quais as consequências
elas causarão. É aguçado a aceitar a opinião dos outros, a
compreender a seriedade das regras, de aprende a lidar com a
determinação de espaço, tempo, tornando-se flexível, característica
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do lúdico que faz toda a diferença, já que a criança aprende
brincando, estimulando o estado de espírito infantil. Conforme Silva
et al:
Os jogos de regras, que são transmitidos socialmente de criança
para criança e por consequência vão aumentando de importância
de acordo com o progresso de seu desenvolvimento social. O jogo
constituiu-se em expressão e condição para o desenvolvimento
infantil, já que as crianças quando jogam assimilam e podem
transformar a realidade. Ele não é apenas uma forma de desafogo
ou entretenimento para gastar energias das crianças, mas
contribui e enriquece o desenvolvimento intelectual das mesmas.
(SILVA et al, p. 7)

Portanto a ludicidade é uma necessidade da humanidade seja
qual for a idade, a realização de atividades lúdicas, propicia situações
que dirigem para a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal,
social e cultural, gerando conhecimentos e experiências na vida do
aluno.
5. Conclusões
Consideramos que o lúdico possibilita o desenvolvimento
infantil em todas as extensões, e assim incluímos a atividade física,
como grande aliada para estimular momentos relevantes de
crescimento e desenvolvimento, possibilitando o desenvolvimento
físico, intelectual e social, despertando a autonomia, além de ensinar
os alunos a conviver com regras e limites, o que é essencial na vida
em sociedade.
A brincadeira promove a educação, constrói tradições para
vida, enriquece a percepção, desperta relevâncias, satisfaz carências
afetivas, controla ansiedades e angústias, facilita a socialização,
estimula a criatividade, amplia o autoconhecimento, dentre outros
benefícios que a prática lúdica pode apresentar para a sociedade.
Reconhecer a Educação Física como uma aliada dessas práticas é
deixa-la assumir o papel de resgate de valores, pois ela propicia à
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compreensão de que a brincadeira se faz com o outro e não contra
o outro, privilegiando o coletivo sobre o individual, garantindo a
solidariedade e o respeito humano.
A Educação Física integrada com as práticas lúdicas, faz com
que os alunos sejam trabalhados para serem indivíduos educados,
estabilizados emocionalmente, com boa autoestima, conscientes,
capazes de tomar decisões, seres livres, que exercita a imaginação,
desenvolvem habilidades motoras e se torna um ser autônomo, além
de aprimorar a sua relação consigo e com o meio.
Os alunos nas aulas de educação física são levados a atentar
para as relações de amizade, pois os jogos estabelecem estratégias
que podem reforçar, de forma natural, as relações entre eles, o que
colabora beneficamente para sua conduta em sociedade. Sendo
assim ratificamos que o lúdico consolidada a aprendizagem
reflexiva.
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Capítulo 13
A importância do lúdico nas séries iniciais do
ensino fundamental na educação física
Francisco Pereira Torres Filho1
Ivanildo Henrique Ferreira2
Isnarde Honório Davi3
Edivar Barbosa dos Santos4
1. Introdução
Atualmente a sociedade em geral tem apresentado mudanças
rápidas e complexas, as quais advêm pelo crescimento acelerado da
tecnologia que traz informações significativas em várias áreas,
principalmente na educação. As crianças principalmente são
estimuladas, por meio de sons e imagens onde a percepção
evidencia-se mais rapidamente. Embora tenhamos todos esses
elementos, não podemos ignorar outros aspetos que não sejam
apenas cognitivos.
1

Graduando em Educação Física

2

Graduando em Educação Física

3

Graduando em Educação Física

4

Bacharel em Ciências Contábeis – ATENEU, Especializações “Lato Sensu” MBA em Controladoria e
Financias – ATENEU, Personal Treiner e Qualidade de Vida – FAVENI, Graduando em Educação Física.
Atualmente Diretor Financeiro e Secretário Geral do Instituto Superior de Ensino Sem Fronteiras –
ISESF, Organizador e Membro do Concelho Editorial e Cientifico das Coleções: Saúde no Brasil:
Formação Acadêmica, Práticas e Exercício da Profissão/Fazer Educativo/ Educação Como Forma de
Socialização e Segurança Pública: Direito e Justiça Brasileira.
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Desta forma, atentamos também outras questões atuais na
educação, notando que os profissionais desta área tendem sempre a
buscar novas formas de melhorar os aspetos de oferecer às crianças
elementos que condiz com a sua realidade, tanto dentro e fora da
escola (ANJOS, 2013). Por isso, colocamos a questão de partida,
“qual a importância do lúdico na educação física? ”. Assim, podemos
denominar essa questão como a problematização dessa pesquisa.
Atualmente, as escolas tendem a aprimorar os seus currículos em
todos os aspetos, devido aos avanços das tecnologias, e com isso a
educação tem estado progredir cada vez mais.
No entanto, é necessário ver que alguns elementos como a
“ludicidade”, ainda são discutidos no espaço escolar, principalmente
quando se trata do lúdico nos anos iniciais do Ensino Fundamental
nas disciplinas de educação física, este que não oferece uma
educação condizente com a realidade. A ludicidade está relacionada
à vida do indivíduo e não sendo apenas um comportamento social e
cultural, sendo também uma “tendência natural do ser humano”
(LOPES, 2004).
O lúdico é inerente à cultura corporal, o brincar é aprender, a
criança entre 07 e 10 anos encontra-se na fase das operações
concretas, onde precisa interagir com objetos e demais materiais
para compreendê-los, onde a mesma aprende através do lúdico: as
relações estabelecidas com os brinquedos, com as brincadeiras,
com os jogos e recreações. (FONSECA, 2007)

A ludicidade pode ser considerada como um elemento ou uma
disciplina, pois é por meio das atividades lúdicas nas aulas de
Educação Física que os alunos vão se reconhecer, ou seja, os alunos
vão poder ter conhecer toda a estrutura e capacidade do seu corpo,
“compreender as relações que são estabelecidas entre o fazer, o
conhecer, o interpretar e o apreciar as atividades” (ANJOS, 2013).
Desta é importante mencionar que,
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O movimento lúdico, simultaneamente, torna-se fonte prazerosa
de conhecimento, pois nele a criança constrói classificações,
elabora sequências lógicas, desenvolve o psicomotor e a afetividade
e amplia conceitos das várias áreas da ciência. (RONCA, 1989, p.
27)

Pois, é a partir desse elemento, que buscamos de apresentar a
importância do lúdico na educação física, como uma forma de ter
maiores oportunidades de uma diversidade cultural, pelo qual a
ideia passa por resgatar o aprendizado incondicional, por encontrar
formas mais lúdicas de se educar e de se trabalhar com as crianças
nas escolas. Ao decorres, iremos abordar a questão das atividades
lúdicas em relação a contextualização da escola, e da sociedade onde
o aluno está inserido de forma explanar as relações existente.
1.2 Definição dos objetivos
Embasado nas considerações, o trabalho objetiva-se por
investigar a importância do processo de aprendizagem e do
desenvolvimento dos alunos através do lúdico, ou seja, nesse caso,
procuraremos refletir o viés da ludicidade no desenvolvimento das
crianças nos primeiros do ensino fundamental. Embora isso,
também abordaremos de que forma os professores lidam com essa
adversidade em relação ao crescimento psicofisiológico das crianças,
mostrando ainda os aspectos que contribuem e enfatizam tanto
desenvolvimento quanto a dificuldade, e assim buscar contribuições
nas atividades lúdicas a fim de sanar todos os aspetos que sejam
problemáticos nas escolas.
Deste modo, o arranjo da pesquisa emprega um enfoque
teórico a partir de tópicos que relacionem o processo atividades
lúdicas, a ludicidade e as dificuldades relacionadas à aprendizagem
dos alunos na escola, entre os quais, podemos entender melhor
também os aspectos sócios e culturais, baseando-se também na
relação professor e aluno e a contextualização do aluno na realidade
em que este está inserido. Logo, já é notório que as metodologias
lúdicas, se assim podemos denominar, de alguma forma, podem
contribuir para minimização das dificuldades relacionadas ao
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desenvolvimento dos alunos nas series iniciais de ensino
fundamental. Diante do exposto, também apresentaremos algumas
noções da relação do lúdico no ensino aprendizagem nesse mesmo
ensino.
Dessa forma busca-se abordar sobre a importância do lúdico
nas series iniciais porque os primeiros anos do Ensino Fundamental
são de grande importância para a concretização dos saberes vividos
pela criança. Existem também várias vertentes que condicionam a
própria maneira como é abordado o lúdico nas escolas, uma vez que
muitos alunos tem grande dificuldades em desempenhar as
atividades propostas de forma lúdica (GUIMARÃES, 2014). Afim de
delimitar melhor as abordagens, frisamos que é relevante abordar
os aspetos do lúdico como processo de aprendizagem e
desenvolvimento dos alunos porque, as tecnologias tendem a
revolucionar a educação, e assim a mente e o corpo das crianças
tendem também a estagnar, não conseguindo avançar para um
outro estado, pois as crianças têm outra forma de aprender o
mundo, esquecendo de si própria, por não possuir plena
consciência. No entanto, buscaremos alguns conceitos para
conceituar este trabalho, visto que apresentar a “atividade lúdica” é
muito atraente e educativa, tido como algo que é inerente no
cotidiano escolar. A utilização da ludicidade como estratégia de
ensino proporciona aos educandos a descoberta de tudo que está a
sua volta, além de contribuir para a socialização e maior motivação
no ensino aprendizagem (NASCIMENTO ET AL, 2012, APUD
TAZINAZZO, 2013).
2. Compreendendo o lúdico e a ludicidade
2.1. Aspetos gerais do lúdico e a ludicidade
Na atualidade as atividades lúdicas são usadas por toda a
sociedade em diversas áreas de conhecimento, porém nesse trabalho
abordaremos como já mencionado, a partir da contextualização das
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escolas de educação física nas primeiras series de ensino
fundamental. Historicamente a dimensão do lúdico se destaca a
partir da época em que a criança no seu cotidiano está inserida num
espaço em que a mesma ocupa numa dimensão social específica.
Atualmente esta prática é um dos temas que tem conquistado
espaço nos diferentes segmentos da sociedade e uma necessidade
para o contexto social, visto que, a falta de tempo tem
gradativamente afastado o ser humano do convívio alegre e
divertido, levando-o para um mundo individual e cheio de
compromissos.
Todos os aspetos do lúdico, enfatizando as brincadeiras e os
jogos, faz com que as elas desenvolvam seus aspetos fisiológicos e
psicológicos através das relações sociais que mantém com o seu
mundo (KISHIMOTO, 2003). Esse tipo de relação nos remete a um
processo de educação em que as crianças apresentam o seu tipo de
cultura popular, referindo a seu cotidiano, e também nos seus
aspetos dinamizados na educação, se tratando a sua vivencia na
escola.
No entanto, antes de falar do aspecto em geral, percebe-se que
é necessário apresentar alguns detalhes conceituais para entender a
evolução desse conceito até a atualidade. A origem do da palavra
lúdico surge a partir da palavra latina “ludus” que significa “jogo”,
um que é também relativo ao “movimento espontâneo e ao brincar”
(GEBRAN, 2011). É importante realçar que,
A atividade lúdica mais trabalhada atualmente nas escolas pelos
professores é o jogo, principalmente nas salas de aula do Ensino
Fundamental – Séries Iniciais. É importante ressaltar que a palavra
“jogo”, etimologicamente, origina-se do latim iocus, que significa
brincadeira, divertimento. (MELLO et al., 2014)

Além disso, o lúdico é um traço psicofisiológico, ou seja, uma
necessidade básica da personalidade do corpo e da mente no
comportamento humano, pois, não importa apenas jogar ou
brincar, como mesmo procuramos demonstrar, que esse conceito
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também nos remete a ideia de desenvolvimento das crianças,
possibilitando um melhor crescimento fisiológico e psicológico
(SOBRINHO, RAUSCH, 2013). Assim, podemos ver que o lúdico,
(...) é uma necessidade humana que proporciona a interação da
criança com o ambiente em que vive, sendo considerado como
meio de expressão e aprendizado. As atividades lúdicas
possibilitam a incorporação de valores, o desenvolvimento
cultural, assimilação de novos conhecimentos, o desenvolvimento
da sociabilidade e da criatividade. Assim, a criança encontra o
equilíbrio entre o real e o imaginário e tem a oportunidade de se
desenvolver de maneira prazerosa. (PINTO; TAVARES, 2010)

O interessante é que o significado da palavra “lúdico”, no
entanto, não se coibiu a apenas nas suas origens, como também, ao
longo do tempo teve as abordagens através de influencias de outras
ciências. Embora todas essas formas significados em busca de uma
ideia central do lúdico, o seu conceito não está limitado apenas
relacionado com o jogar, o brincar, ou com a animação espontânea
(KISHIMOTO, 2010). Pois, o lúdico faz parte das atividades
essenciais da dinâmica humana, envolvendo-se com a cultura
corporal, o movimento e a expressão (ALMEIDA, 2008; FONSECA,
2007).
Além do que já mencionamos, podemos também referir outro
ponto da atividade lúdica,
(...) são ações vividas e sentidas, não definidas por palavras, mas
compreendidas pelas ações, provocadas pela fantasia, pela
imaginação e pelos sonhos de quem vivencia. Assim, elas não são
encontradas nos prazeres estereotipados, no que é dado pronto,
pois, estes não possuem a marca da singularidade do sujeito que
as vivencia. (ALENCAR SOBRINHO; RAUSCH, 2013)

Se abordamos sobre o limite do seu significado em
consonância com a sua estirpe, o lúdico estaria relacionado apenas
ao jogar, ao brincar, a animação espontânea, tal como ressalta
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Kishimoto, (1998). Entretanto, uma outra noção do lúdico, referindo
a objetividade do jogo, que transcende do ser humano, envolvendo
outros seres, assim,
(...) o jogo é mais do que um fenômeno fisiológico ou um reflexo
psicológico. Ultrapassa os limites da atividade puramente física ou
biológica. É uma função significante, isto é, encerra um
determinado sentido. No jogo existe alguma coisa "em jogo" que
transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido
à ação. (HUIZINGA, 2000)

A ludicidade passou a ser vista como um marco histórico
importante no campo de Psicologia do comportamento humano,
tendo o lúdico deixando apenas de ser algo relacionado ao jogo,
passando a fazer parte da necessidade básica da personalidade do
corpo e da mente, ou seja, a ludicidade começou fazendo parte das
atividades essenciais da vida humana. Portanto, é importante
destacar que a ludicidade pode ser encarada como um processo que
possibilita a descoberta e a aprendizagem (CABRERA; SALVI, 2005).
Além disso, uma outra reflexão refere que,
A ludicidade está ligada ao desenvolvimento da criança, onde a
mesma, através do ato de brincar, quer seja através dos jogos,
brinquedos e brincadeiras constroem visões de mundo,
estabelecem relações com as coisas, objetos, pessoas e com o meio
– elementos importantes para a formação de sua personalidade.
(FONSECA, 2007)

No entanto, a ludicidade também pode ser uma vista como
um importante instrumento de motivação das crianças, e a partir
pode-se referir que os profissionais nas áreas de educação física
podem incitar este tipo de método para fazer com que sintam prazer
por qualquer tipo de atividade (BORBA, 2006).
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2.2 Contexto sócio histórico do lúdico
De forma sutil, apresentaremos algumas concepções
referentes ao lúdico. Ressaltando que o lúdico é algo que está
intimamente conectado com o ser humano desde a antiguidade,
fazendo parte de todo o seu processo de evolução (SANTOS; COSTA;
MARTINS, 2015). Assim, na concepção de Feijó, apud Cabrera e
Salvi,
(...) afirma que o lúdico é uma necessidade básica da
personalidade, do corpo e da mente, fazendo parte das atividades
essenciais da dinâmica humana caracterizada por ser espontânea,
funcional e satisfatória. FEIJÓ, 1992, APUD CABRERA; SALVI,
2005)

Enquanto que Luckesi, apud Cabrera e Salvi, ressalta que a
ludicidade,
(...) é representada por atividades que propiciam experiência de
plenitude e envolvimento por inteiro, dentro de padrões flexíveis e
saudáveis. (LUCKESI, 2000, APUD CABRERA; SALVI, 2005)

E por último, num conceito um pouco mais subjetivo, como
Santin, apud Cabrera e Salvi, salienta que a ludicidade condiciona as
(...) ações vividas e sentidas, não definíveis por palavras, mas
compreendidas pela fruição, povoadas pela fantasia, pela
imaginação e pelos sonhos que se articulam com materiais
simbólicos. (SANTIN, 1994, APUD CABRERA; SALVI, 2005)

Ainda apresentando alguns contextos histórico do nosso
objeto de pesquisa, ressaltamos que antes do século XVI essas
atividades “lúdico” não eram vistas, porque as crianças não eram
valorizadas na altura, pois a tinham como um adulto em miniatura.
Naquela época não existia lugar para a criança, porque não tinham
sua própria identidade e tinham a vida de um adulto, e também
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porque não existiam brinquedos nem brincadeiras, a elas atribuídas
(ÁRIES, 1978).
Outras abordagens referem, tal como na visão da igreja
católica, que as atividades lúdicas eram compreendidas como algo
que desviava o caminho dos crentes, enquanto que no período da
revolução industrial as brincadeiras eram consideradas ócio, um
termo banal, pois as crianças não tinham tempo para as
brincadeiras, porque eram forçadas a trabalhar, e para as pessoas
desse período o lazer, as atividades lúdicas eram uma fonte de
pecado e perda da salvação, ainda ressaltando a concepção da igreja
católica. Daí podemos entender a cosmovisão da humanidade na
antiguidade, claro que é em relação à ludicidade.
Com o passar dos anos as atividades lúdicas começaram a
ganhar espaço na vida das crianças, nascendo um sentimento
infantil, categorizando as etapas da vida do ser humano, e com a isso
os jogos e as brincadeiras, passaram a fazer parte do cotidiano das
crianças (ARANHA, 1996). E no que se refere às atividades lúdicas
no enfoque educacional ainda não faz jus a sua real finalidade.
Diante disso, podemos refutar que que o lúdico é um instrumento
de caráter essencial na educação, no que se refere a criatividade em
relação ao brincar, ou mesmo jogar. Assim, destacamos que o lúdico
proporciona as crianças sentimento de satisfação prazeroso e
contribui no desenvolvimento psicofisiológico. Contudo, o lúdico se
tornou mais do que uma simples ferramenta para o
desenvolvimento das crianças, e que é importante referir que as
crianças têm direito a educação, a brincar, algo que essencial a
própria vida delas, um direito único de serem o que são, crianças
(PEREIRA, 2015). Assim, é importante mencionar que,
No século XX, podemos verificar que o lúdico reconhecido como
expressão cultural e educativa converteu-se, por exemplo, em um
direito inalienável das crianças, e foi reconhecido na Declaração
Universal dos Direitos das Crianças aprovada pela Assembléia das
Nações Unidas de 20 de novembro de 1959, e ratificada pelo Brasil,
no art. 84, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988: “a criança
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terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os
propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades
públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito (Art.
7º)”; e na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das
Crianças, aprovada pela ONU em 20 de novembro de 1989 e
oficializada como carta magna internacional, da qual o Brasil
também foi signatário: “os Estados reconhecem à criança o direito
ao repouso e aos tempos livres, o direito de participar em jogos e
atividades recreativas próprias da sua idade, de participar
livremente na vida cultural e artística (Art. 31)” (ONU/UNICEF,
1989, APUD PEREIRA, 2015).

Esse direito acima citado denota historicamente que a
atividade lúdica constitui uma perspectiva legalmente de que as
crianças a as brincadeiras têm uma relação por lei, não mais apenas
uma tendência cultural e natural.
3. Importância do lúdico na escola
3.1. A escola, o professor e a criança
Do outro lado, notamos que a educação infantil tem crescido,
juntamente com o ensino fundamental no Brasil, referindo que no
mundo inteiro tem ocorrido também de forma crescente nas últimas
décadas. Isso demonstra que a sociedade está consciente cada vez
mais da importância das experiências nos primeiros dos indivíduos
na sua infância, motivando demandas para criar políticas
educacional para crianças nos seus primeiros anos de escolaridade,
embora com a inclusão da Lei de nove (09) anos temos por outro
lado uma melhor dinâmica quanto a qualidade das experiências que
as crianças têm na escola, e que podem contribuir para não apenas
para sua formação sociocultural, como também para o
desenvolvimento da sua identidade .
A escola é, presumidamente, um espaço que proporciona o
desenvolvimento das crianças através da educação escolar
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distribuídas por várias fases. Neste contexto, abordaremos apenas
as séries iniciais do ensino fundamental, se tratando mais no campo
da educação física. A partir disso, os tipos de métodos de ensinoaprendizagem utilizados vão depender muito de cada área. No
entanto, buscaremos abordar as atividades lúdicas, que nos últimos
anos têm ganhando importância nas escolas, tendo em vista que é
neste ambiente onde os alunos passam grande parte do tempo e que
também desenvolvem suas aptidões. Dessa forma, é importante
ressaltar que,
A utilização do lúdico na escola caracteriza-se como um recurso
pedagógico riquíssimo na busca da valorização do movimento, das
relações, solidariedade. O lúdico é uma necessidade humana e
proporciona a integração com o ambiente onde vive, sendo
considerado como meio de expressão e aprendizado. (FONSECA,
2007)

As práticas educacionais influenciam diretamente na
construção de ideias e na constituição de personalidade das crianças,
de forma que a educação pressupõe uma formação completa do ser
humano. Também temos que ver mais de perto a relação entre
professor e aluno, o qual deve ser fortalecido para o melhor
desenvolvimento no processo de ensino aprendizagem (BERALDI,
2013). Neste sentido, nota-se que a atividade lúdica pressupõe uma
relação de grande importância no desenvolvimento das crianças,
sendo um fator relevante para a motivação das mesmas. É
importante mencionar que a escola tem que estabelecer como
parâmetros o uso de atividade lúdica, de modo aperfeiçoar os
métodos de ensino-aprendizagens das crianças. Desta ressaltamos a
importância do Referencial Curricular Nacional Para Educação
Infantil em estabelecer paramentos, referindo que
As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de construção e aqueles
que possuem regras, como os jogos de sociedade (também
chamados de jogos de tabuleiro) jogos tradicionais, didáticos,
corporais, etc., propiciam a ampliação dos conhecimentos da
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criança por meio da atividade lúdica. (BRASIL, 1998, APUD
RAMOS; SQUIPANO, 2013)

O papel do professor diante das dificuldades de aprendizagem
da leitura e escrita faz com que curso de educação física melhore
gradualmente com o uso das atividades lúdicas. Assim, pode-se
perceber que o lúdico é uma ferramenta importante na educação, no
que se refere a criatividade que cada criança apresenta quando
brinca. As crianças possuem uma natureza singular, que se
caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo
propriamente. Algumas se adaptam facilmente ou leva um tempo
para adaptação, e o que se deve considerar é que as crianças já
trazem de casa um acervo de informações que pode ser utilizado a
partir de uma construção significativa (FROEBEL, 2001). No
entanto, muitas crianças também apresentam certas dificuldades
devido a forma de ensino, variando muitas das vezes da própria a
relação dos alunos com os professores. Essa relação baseia-se no fato
fundamental de aprendizagem para as crianças. Assim, a criança,
através da aprendizagem da prática de atividades lúdicas envolve-se
tanto que chega a interiorizar a experiência, contribuindo para
formar o seu caráter e sua personalidade, desenvolvendo seu
sentimento, referindo a questão de afetividade, bem como algumas
áreas do domínio cognitivo, como a capacidade de raciocinar.
A criança, então, em meio a essas concepções modernas de infância
que se desenvolveram com o decorrer do tempo, vem assumindo,
no pensamento contemporâneo, um papel mais ativo de
construção da realidade mediante a sua história de vida e
percepção de mundo. (SARMENTO, APUD RIBEIRO, 2015)

Tantos as crianças quanto os professores acarretam grandes
desafios na sociedade atual, trazendo uma relação essencialmente
habitual. Logo, é importante apresentar que,
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(...) a criança canaliza suas energias, vende suas dificuldades,
modifica sua realidade, propicia condições de liberação da fantasia
e a transforma em uma grande fonte de prazer. E isso não está
apenas no ato de brincar, está no ato de ler, no apropriar-se da
literatura como forma natural de descobrimento e compreensão
do mundo, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do
pensamento e da concentração. (PINTO; TAVARES, 2010)

Através da atividade lúdica, ou seja, através do jogo, a criança
passa a entende melhor os aspetos dos objetivos, a forma como
funciona e também as categorias envolvidas. Para se trabalhar com
jogos e brincadeiras na educação, é necessário fazer com que as
crianças sintam afeição pela brincadeira, para que, a partir daí,
possam utilizar o jogo como uma forma de aprendizagem. Nesse
sentido,
O brincar pode ser visto, portanto, como a base sobre a qual se
desenvolvem o espírito construtivo, a imaginação, a faculdade
sistematizar e absterei, a capacidade de interagir socialmente,
abrindo caminho para o desenvolvimento do trabalho, da ciência e
da arte. (MACHADO, 1983)

Ainda que demonstramos a um dos aspetos importantes do
uso do lúdico, a criança deve ter uma experiência vivida com o
objetivo de relaxar, para posteriormente voltar ao mesmo sistema.
O sentido disso tudo, perpassa numas das ideias motivadoras, que
nas escolas também tem objetivo de quebrar a rotina simplória, seja
pela necessidade de motivar os alunos para aprender, seja pela
necessidade de avaliar os seus problemas, as suas dificuldades, que
podem ser causadas por falta de movimentação que seus corpos
demandam.
4. A presença do lúdico no ensino fundamental na educação
física

242 | Saúde no Brasil, Formação acadêmica, práticas e exercício da profissão: volume
2

Considerando que a escola é um campo de vivência e
cidadania é preciso que ela possa oferecer desde sua base o ideal de
proporcionar aos educandos momentos prazerosos de
aprendizagem. Por esta razão a grande importância do lúdico no
processo de desenvolvimento das crianças, e também na relação do
professor e aluno dentro da escola. Essa importância de o ensino
tem como objetivo assegurar a formação das crianças,
comtemplando ainda, temas morais e as relações a serem mantidas,
como vistas a seguir. Pode-se perceber que o lúdico é uma
ferramenta importante na educação, no que se refere a criatividade
que cada criança apresenta quando brinca, o lúdico proporciona ao
educando sentimento de satisfação, prazer, e ajuda-o o no
desenvolvimento do seu eu interior, da memorização dos fatos, em
testes cognitivos.
A criança passa a se constituir em algo que chama muito a sua
atenção, que é brincar. Enquanto isso, a brincadeira torna-se uma
referência digna de fazer parte dos recursos didáticos. E é nesse
ponto que a escola entra como o alicerce fundamental para a
realização das atividades lúdicas, de forma que não seja nem apenas
o brincar em ação, mas passe a ser uma diretriz para transformação
do ato de brincar (KISHIMOTO, 2008). O lúdico tem se vindo a ser
um forte método de ensino e aprendizagens das crianças. Sendo
entendido como o ato de brincar, uma definição comum, o lúdico
tem sido cada vez mais utilizado na educação, constituindo-se numa
peça importante na formação da personalidade, nas aptidões para
desenvolvimento de capacidades cognitivas, na evolução do
pensamento e de todas as funções do ser enquanto humano,
tornando assim, efetivamente uma forma viável para construção do
conhecimento.
A ideia do lúdico como já mencionado, está relacionado com
o brincar, logo, eis a proposta para o desenvolvimento das
psicofisiológico das crianças. Assim, nos remetemos que a atividade
lúdica traz consigo uma ideia de que o brincar é um recurso que as
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crianças utilizam para exprimir e elaborar fases de seus aspetos
sentimentais, e também no desenvolvimento das suas capacidades
cognitivas (HUIZINGA, 2000). Assim, para as crianças o jogo é algo
muito importante.
(...) o jogo é uma função da vida, mas não é passível de definição
exata em termos lógicos, biológicos ou estéticos. O conceito de jogo
deve permanecer distinto de todas as outras formas de
pensamento através das quais exprimimos a estrutura da vida
espiritual e social. Teremos, portanto, de limitar-nos a descrever
suas principais características. (HUIZINGA, 2000)

Por meio do lúdico é que a criança aprende a agir e tem
curiosidade estimulada de exercitar sua autonomia. O lúdico é fonte
de lazer, mas é simultaneamente, fonte de conhecimento que nos
leva a consolidar parte essencial da atividade educativa de cada
cidadão. Assim,
Atividade lúdica, portanto, seria todo e qualquer movimento que
tem como objeto em si mesmo, produzir prazer desde a sua
execução, ou seja, divertir o praticante. É brincando e jogando que
a criança aprende de maneira mais natural, pois estas são
atividades e vias de interesse da criança que despertam a
curiosidade e o prazer em construir conhecimentos, interagindo
com o meio físico e social. (RIBEIRO, 2015)

As atividades lúdicas vêm sendo usado por muitos
educadores, como uma forma de atividade educacional, na melhoria
do ensino e aprendizagem, mas qual o real significado desta palavra
que ainda hoje existe pessoas que não a conhecem. Assim, também
podemos entender o lúdico como uma atividade,
(...) voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites
de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas
absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em se mesmo,
acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma
consciência de ser diferente da “vida quotidiana. (HUIZINGA,
2000)
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O lúdico faz parte da vida da criança na escola e tem como
pressuposto o duplo aspecto de servir ao desenvolvimento da
criança, enquanto indivíduo e a construção do conhecimento, com
isso, esses processos estão fortemente interligados. Ele favorece a
autonomia da criança, propiciando situações de aprendizagem e
desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. Por vezes, alguns
professores refutam a ideia de utilização do lúdico, desconsiderando
como fator importante no processo ensino-aprendizagem (PINTO;
TAVARES, 2010). Isso demonstra a falta de conhecimento por parte
de alguns professores, que assim não sabem a importância das
atividades lúdicas, que é essencialmente um fator relevante,
ajudando na motricidade da criança (WEISS, 1997). Ele traz o
conceito de que o jogo e a brincadeira na escola têm como propósito
o duplo aspecto de servir como forma de satisfação de necessidade
do lazer e também servir à construção do conhecimento, por esse
mesmo motivo que a atividade lúdica essencialmente satisfaz.
Outro ponto que podemos ressaltar são as relações da
ludicidade com os fatores não apenas educacionais, mas também
sociais das crianças. Assim, também podemos referir que o lúdico
está relacionado com à afetividade, a cultura e ao lazer. Dessa forma,
pode-se dizer que a afetividade está relacionada às emoções,
sentimentos e paixão, e que esses aspetos são aqueles que implicam
no desenvolvimento de certas aptidões e competências no estágio de
maturação de indivíduos. Assim as habilidades adquiridas pela
racionalidade são proporcionais ao desenvolvimento da afetividade
(ARAÚJO; OLIVEIRA; CAMARGO, 2005). Dessa forma, faz-se
indispensável repensar a educação, valorizando a ludicidade, e não
apenas o desenvolvimento cognitivo, pois a aprendizagem é única e
particular, onde os fatores afetivos e culturais podem influenciam
nas aquisições escolares e no sucesso pessoal. Também, é essencial
para a saúde mental e física, é fundamental na sociedade e na
família. As atividades lúdicas vêm sendo usado por muitos
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educadores, como uma forma de atividade educacional, na melhoria
do ensino e aprendizagem, mas qual o real significado desta palavra
que ainda hoje existe pessoas que não a conhecem.
A atividade lúdica é importante para o desenvolvimento,
físico, intelectual e social, o jogo vem ampliando sua importância
deixando de ser um simples divertimento e tornando-se ponte entre
a infância e a vida adulta. Seu uso é favorecido pelo contexto lúdico,
oferecendo à criança a oportunidade de utilizar a criatividade, o
domínio de si, à firmação da personalidade, e o imprevisível. Este
tipo de educação passa visa uma vasta dinamização de maiores
oportunidades de uma diversidade cultural, pelo qual resgata o
aprendizado incondicional, por encontrar formas mais lúdicas de se
educar e de se trabalhar com as crianças.
A educação física é uma disciplina muito importante no
desenvolvimento do indivíduo na sociedade, em todos os aspetos
possíveis. Logo, podemos entender de uma forma generalizada a
Educação Física como
(...) um movimento, que não deve ser visto como apenas físico e
externo, mas como um esforço amplo para se atingir algum
objetivo. Isso não quer dizer que a Educação Física esteja presente
em qualquer atividade, mas que a mesma estabelece uma estreita
relação com o desenvolvimento global do ser humano. (FONSECA,
2007)

Se tratando um pouco das categorias dentro desta pesquisa,
atenuamos a um outro conceito de educação física, talvez devesse
delimitar melhor. Assim, poderemos fazer uma relação com as
várias definições e posteriormente, buscar enfatizar qual a melhor
concepção, ou talvez ver se uma complementa a outra para poder
melhor entender o objeto de estudo. Neste sentido, Karina Tazinazzo
(2012), refere que:
A educação física é uma disciplina que tem como objeto de estudo
a cultura corporal do movimento, e embora ainda haja uma ideia
no senso comum de que esta seja tratada com certo descaso na
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educação, pode contribuir muito para o desenvolvimento dos
educandos, uma vez que as atividades físicas têm grande prestigio
na primeira infância. (TAZINAZZO, 2012)

Após mencionar as concepções, notamos que ter a atividade
lúdica como prática pedagógica traz mudanças significativas para o
trabalho na educação, ressaltando principalmente a educação física,
pois transforma a escola em um espaço harmonioso, dinâmico, que
tem como prioridade o desenvolvimento pleno das crianças em
todos os seus aspectos. Isso implica a definição de uma prática
pedagógica centrada nos aspectos cognitivos do processo de ensinoaprendizagem, para promover também o desenvolvimento motor,
social e emocional, do ser na sua inteireza. Embora se tratando
muito das questões do que é lúdico, qual a importância do lúdico, ou
mesmo da ludicidade, é importante inferir que a disciplina de
educação física é algo muito importante para ressaltar a importância
do lúdica na escola, embora, fora da escola possam existir vários
aspetos interessantes. Assim, podemos dizer que,
Podemos entender como recursos lúdicos todos os materiais
pertencentes ao cotidiano da criança, que esteja inserido em seu
meio social e, onde os utilizando, ela seja capaz de construir ideias,
pensamentos, obter raciocínios lógicos, chegar a resolução de
problemas, enfim de descobrir e querer transformar sua realidade.
(SILVA, 2004, APUD GUIMARÃES, 2014)

A brincadeira como atividade social específica é vivida pelas
crianças tendo por base um sistema de comunicação e interpretação
do real, que vai sendo negociado pelo grupo de crianças que estão
brincando. Mesmo sendo uma situação imaginária, a brincadeira
não pode dissociar suas regras da realidade. O jogo é um elemento
de ensino, onde coloca em ação o rumo de um pensamento para uma
nova estrutura. A criança através desempenha as suas atividades
mergulhando na ação lúdica. Dessa forma a motivação pela
brincadeira, traz em si uma relação diretamente com a criança e
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assim, não se confundem com o jogo, pode-se dizer que é o lúdico
em ação (KISHMOTO, 2010). O raciocínio decorrente do fato de que
os sujeitos aprendem através da brincadeira é de que este possa ser
utilizado pelo professor em sala de aula. Esta concepção tem levado
a prática espontânea da utilização dos jogos nas escolas, onde as
situações de jogo são consideradas como parte das atividades
pedagógicas, porque são elementos estimuladores de
desenvolvimento.
5. Conclusões
A partir do que foi abordado, através de uma compreensão não
muito aprofundada e de forma generalizada podemos referir que o
lúdico é uma ferramenta muito importante no desenvolvimento das
crianças, porém ainda que é necessário que as escolas trabalhem mais
a ludicidade, promovendo assim uma maior conscientização no
sentido de desmistificar o papel do jogo, não sendo apenas um
simples passatempo, mas sim um objeto, uma ferramenta
instituidora essencial na aprendizagem e desenvolvimento das
crianças. A escola e o professor têm como desafio, implementar e
inovar o lúdico nas series iniciais do ensino médio na educação física,
visto que o lúdico é essencial e importante no processo de
aprendizagem. Portanto, a utilização desta ferramenta é vista como
uma possibilidade de inovar e buscar no nas crianças a motivação e o
prazer de aprender, bem como compreender a variedade de estímulos
que o jogo e o brincar oferecem.
Uma proposta interessante, seria de que as disciplinas
curriculares responsáveis pelas expressões e práticas corporais e
não só, apesar que nesse caso a disciplina mais concreta nesse ramo
é a Educação Física, utilizassem a ludicidade como objeto de estudo
e como ferramenta pedagógica, considerando o valor destacado ao
jogo como alavanca de desenvolvimento da aprendizagem. O estudo
permitiu compreender o quanto o lúdico é importante para a criança
poder conhecer, compreender e construir seus conhecimentos. Por
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meio do lúdico, podemos conseguir uma educação de enorme
qualidade e que realmente podemos também estimular e criar
interesses e necessidades das crianças. A ludicidade como uma
ferramenta engajadora, tem aberto horizontes de forma espontânea
e criativa, com vias de um melhor sentido na vida das crianças.
Sendo assim, a escola, principalmente a Educação Física, terá que
considerar o lúdico como uma ferramenta essencial de motivação e
utilizá-lo regulamente de forma contribuir no desenvolvimento e
ensino-aprendizagem das crianças.
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Capítulo 14
Atletismo na escola:
correndo a gente pode chegar lá
José Marcilio Sales dos Santos1
1. Introdução
Desde a antiguidade, caminhar, correr, saltar e lançar são
movimentos naturais e, segundo alguns autores, inatos do ser
humano. A criança que, desde o nascimento, executa esses
movimentos, na escola, com as aulas de Educação Física, terá a
oportunidade de aperfeiçoá-los. Sustenta-se em Hildebrandt (2003),
que o atletismo escolar, dependendo da metodologia que é utilizada
em sua aplicação, pode ser o maior responsável pelo
desenvolvimento das capacidades motoras anteriormente citadas,
pela promoção da saúde, e pelo desenvolvimento da personalidade
da criança e do organismo, contribuindo para o desenvolvimento do
sistema cardiovascular e nervoso e para aperfeiçoar as qualidades
físicas fundamentais.
Não seria demais reforçar a importância que o atletismo
assume na formação da criança em qualquer faixa etária. Sem exigir
materiais muito complexos, formado por regras fáceis, de
aprendizagem rápida e que se repetem em muitas provas, o atletismo
é composto por movimentos que motivam todos aqueles que o
1
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praticam. Contudo, tratado muitas vezes, como um esporte de base
para as demais modalidades esportivas, a especificidade do atletismo
quase sempre é deixada em segundo plano, comprometendo seu
conhecimento mais amplo. (MATTHIESEN, 2007).
Sabe-se que o atletismo é considerado a esporte base, por sua
capacidade de executar os movimentos naturais do homem nas suas
mais diversas provas. Sendo que é na escola, principalmente nas
aulas de Educação Física, que os alunos se desenvolvem nos aspectos
físicos, motores, cognitivos e afetivos.
O presente estudo de natureza bibliográfica tem por finalidade
reconhecer se o atletismo está incluso nas aulas de Educação Física
escolar, principalmente nas series iniciais e qual é o método para este.
O atletismo deve ser trabalhado na escola com o intuito de servir de
auxilio e de esporte base para o desenvolvimento motor das crianças.
2. Fundamentação teórica
2.1. O que é atletismo?
O atletismo acompanha o homem desde tempos ancestrais
incluindo uma série de desafios atléticos. O atletismo é considerado
um esporte de base, pois sua prática reflete os movimentos
essenciais do ser humano nas seguintes especialidades: caminhar,
correr, saltar e arremessar. Hoje em dia o atletismo é dividido em
modalidades de: provas de pista e campo, corridas de rua, crosscountry, e marcha atlética.
O Atletismo conta a história esportiva no homem no Planeta.
É chamado de esporte-base, porque sua prática corresponde a
movimentos naturais do ser humano: correr, saltar, lançar. Não por
acaso, a primeira competição esportiva de que se tem notícia foi uma
corrida, nos Jogos de 776 A.C., na cidade de Olímpia, na Grécia, que
deram origem às Olimpíadas. A prova, chamada pelos gregos de
"stadium", tinha cerca de 200 metros e o vencedor, Coroebus, é
considerado o primeiro campeão olímpico da história.
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Na moderna definição, o Atletismo é um esporte com provas
de pista (corridas), de campo (saltos e lançamentos), provas
combinadas, como decatlo e heptatlo (que reúnem provas de pista e
de campo), o pedestrianismo (corridas de rua, como a maratona),
corridas em campo (cross country), corridas em montanha, e
marcha atlética.
A CBAt - Confederação Brasileira de Atletismo é responsável
pelo esporte no País. No plano mundial, a direção é da IAAF - sigla
em sigla em inglês da Associação Internacional das Federações de
Atletismo. Conheça as Categorias e as Provas Oficiais.
2.2. História do atletismo no Brasil
Ingleses e alemães radicados no Brasil foram os pioneiros do
esporte organizado no país, o atletismo foi praticado de forma
empírica e descontínua, não obedecendo muito às normas traçadas
na Inglaterra.
No Brasil o Atletismo surgiu em 1910. Em 1914, foi fundada a
Confederação Brasileira de Desportos (CBD) que passou a dirigir
quase que todos os esportes no Brasil, inclusive o Atletismo.
Na moderna definição, o atletismo é um esporte com provas de
pista (corridas rasas, corridas com barreiras, corridas com
obstáculos), campo (saltos, arremessos, lançamentos) e provas
combinadas (decatlo, heptatlo). Também fazem parte do atletismo as
corridas de rua, estrada e montanha, cross country e marcha atlética.
Em 1918, realizaram-se os primeiros eventos de que se tem
notícia no Brasil.
Em 1923 foi fundada a Federação Paulista de Atletismo, a
primeira do país.
Os primeiros Jogos Olímpicos de que o Brasil participou na
modalidade, foram os de Los Angeles, em 1932.
Em 02/12/77 é fundada a Confederação Brasileira de
Atletismo, na cidade do Rio de janeiro, que passou então a reger todo
o atletismo nacional.
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Atualmente o Atletismo é praticado em todo o mundo e a cada
competição as marcas anteriores vão sendo superadas e novos
recordes são obtidos.
Até os nossos dias, o Atletismo tem sido a competição mais
esperada e de maior importância dos Jogos Olímpicos.
Pode-se afirmar que nesta classificação cultural esportiva e
social dos esportes, o atletismo figura entre as últimas posições. Esse
aspecto deve ser considerado inicialmente sob duas perspectivas: a
primeira referindo-se as possibilidades que teria o atletismo se
possuísse maior espaço na cultura esportiva, o que despertaria um
interesse crescente pela modalidade, um "gosto popular".
Para Singer (1986, p. 186)
"a popularidade de um certo esporte em uma sociedade em
particular pode muito bem influir sobre as atitudes e preferências da
juventude"; a segunda refere-se a primeira e se relaciona com o fato
do atletismo ser pouco reconhecido em termos de espaços, ou seja,
incentivos e apoios, oportunidades e trabalhos desenvolvidos, tanto
no meio escolar como em clubes e comunidades em geral.

Esporte de pouca popularidade no país, o atletismo tem
esbarrado em muitos obstáculos para que se possa ter, em curto
prazo, uma equipe brasileira de relevo no plano internacional.
Alguns desses obstáculos são a falta de campos e pistas adequados,
em especial no interior; o pouco preparo especializado de técnicos e
treinadores; o regime imposto ao atleta, em geral amador sem
condições de se dedicar em tempo integral aos exercícios; a falta de
orientação nas escolas e universidades, onde nascem os grandes
campeões de outros países; o reduzido apoio financeiro dos órgãos
oficiais; a cobertura relativamente fria que a imprensa da às
competições amadoristas, que se concentram quase só no futebol, e
a própria estrutura socioeconômica do país, que impossibilita a
formação de bons atletas e, em consequência disso, a falta de
interesse do público pelo esporte.
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O primeiro órgão a controlar o atletismo internacional, foi o
próprio Comitê Olímpico Internacional, que elaborou e
supervisionou todas as provas, tanto atléticas como de outros
esportes, por ocasião dos jogos olímpicos de 1986.
No Brasil, o atletismo é controlado pela Confederação Brasileira
de Desportos (C.B.D, filiada à F.I.A A, compete-lhe regulamentar o
esporte no país e organizar as competições de caráter nacional, seja,
o campeonato brasileiro, entre seleções estaduais, e o troféu Brasil,
entre clubes. No âmbito regional, o atletismo brasileiro é dirigido por
federações que organizam os seus próprios campeonatos.
2.3. Provas de pista e campo
As provas de pista e campo são disputadas em pista de
atletismo e reúnem: corridas rasas, corridas com barreiras ou com
obstáculos. Já as provas de campo englobam saltos, arremesso e
lançamentos. Há ainda as provas combinadas, como o Decatlo e
Heptatlo.
2.4. Atualmente as provas oficiais são:
Quadro 1. Provas oficiais de pista e campo
Corridas de velocidade: 100 metros - 200 metros - 400 metros
Corridas de revezamento: 4x100 metros - 4x400 metros.
Corridas com barreiras ou obstáculos: 100 metros c/barreiras feminino - 110
metros com barreiras c/barreiras masculino - 400 metros c/barreiras - 3.000
m. com obstáculos.
Corridas de meio-fundo: 800 metros - 1.500 metros
Corridas de fundo: 5.000 metros - 10.000 metros
Saltos: Salto em altura - salto triplo - salto em distância - salto com vara
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Arremessos e lançamentos: arremesso de peso, arremesso de disco arremesso do martelo – lançamento de dardo
Provas combinadas: Heptatlo (para mulheres: 100m c/barreiras, salto em
altura, 200 metros, santo em distância, lançamento de dardo e 800 metros)
Decatlo (para homens: 100 metros salto em distância, arremesso de peso, salto
em altura, 400 metros, 110 m c/barreiras, arremesso de disco, salto com vara,
arremesso de dardo, 1.500 metros). As provas de pista e campo de atletismo
sempre fizeram parte dos jogos olímpicos e são considerados o ponto nobre da
Olimpíada.
Corridas de rua: essas provas são corridas disputadas em ruas ou rodovias.
As corridas de rua têm uma rica tradição. Competições de corridas de rua já
eram populares na Inglaterra no século 18. Aqui no Brasil a prova mais
tradicional é a São Silvestre que é disputada nas ruas de São Paulo desde
1924. As corridas de rua podem ser disputadas nas mais variadas distâncias,
mas sem dúvida a mais nobre das provas é a maratona, na qual os corredores
percorrem 42.195 metros. As maratonas são populares em todo o mundo,
sendo que as mais importantes chegam a reunir mais de 30 mil participantes
e tem a sua lotação esgotada com antecedência. As maratonas de maior
prestígio no mundo são: Boston (a mais tradicional) Nova Iorque, Chicago,
Londres, Honolulu, Roterdã e Paris.
Fonte: Autor (Adaptação. 2016)

2.5. Cross-country
As provas de cross-country são realizadas sobre terreno não
pavimentado: grama ou terra. As competições de cross-country
começaram oficialmente na Grã-Bretanha em 1876 e se mantém
populares neste país até hoje.
O Campeonato Mundial de Cross-country é realizado
anualmente nas distâncias de 4 km e 12 km para os homens, e 4 km
e 8 km para mulheres. Nos últimos anos os africanos têm dominado
as provas de cross-country, sendo que o seu representante mais
famoso é Paul Tergat que se consagrou pentacampeão mundial de
1995 a 1999. As provas de cross-country fizeram parte dos Jogos
Olímpicos de 1912 até 1924.
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Nos Estados Unidos as ultra-maratonas cross-country de 100
milhas tem boa repercussão. Há ainda as provas de montanha que
tem maior aceitação na Europa.
2.6. Marcha atlética
As provas de marcha atlética são competições de longa
distância na qual os atletas têm que estar todo o tempo com pelo
menos um pé no chão. O esporte surgiu inspirado nos desafios de
caminhadas, que duravam de 24 horas a 6 dias, realizados na
Inglaterra entre 1775 e 1800.
A marcha atlética entrou para os Jogos Olímpicos em 1908 nas
distâncias de 3.500 metros e 10 milhas. Nas Olimpíadas seguintes, a
marcha teve participação inconstante e as distâncias eram mudadas
com frequência. A partir de 1956, as Olimpíadas passaram a
incorporar a marcha atlética nas distâncias que perduram até hoje
de 20 km e 50 km.
3. O atletismo como forma e aspectos de educar
A iniciação ao atletismo - visto como um conjunto de
habilidades específicas - constitui a primeira fase do processo
ensino-aprendizagem desta modalidade, utilizando-se das formas
básicas de correr, saltar, lançar e arremessar.
Na atual cultura esportiva que normalmente coloca a
competição e a vitória, ou seja, o produto, como o que se tem de mais
importante, não é possível negar a relação do esporte atletismo com
o rendimento, implícita na prática do atletismo convencional.
Porém, é impossível negar os processos intermediários e, tratandose de contexto escolar, deve-se trabalhá-lo em seu potencial e sua
adaptabilidade à interpretação recreativa e lúdica, tão ou até mais
ampla que a tradicional, reconhecendo o fato de que a maioria dos
escolares não atinge o nível de atleta.
Para Costa (pg. 23 \1992)
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O atletismo a ser utilizado na escola deve ser considerado como o
"pré-atletismo", onde, numa primeira fase, faz-se através dos
gestos motores básicos correr, saltar, lançar e arremessar; e numa
segunda fase, mantêm-se os da primeira, avançando-se para as
tarefas que exigem uma maior codificação dos gestos motores
básicos, aproximando progressivamente a criança do Atletismo.

Correr, saltar, lançar e arremessar são as habilidades físicas
de base, estão presentes em quase todas as modalidades esportivas.
Como ações motoras naturais, significam uma função da natureza
humana. Por isso, em si, os movimentos atléticos não são
desinteressantes. O que pode torná-los assim é a sua interpretação
e sistematização didática vinculadas somente ao atletismo
institucionalizado.
Assim, propõe-se o processo de ensino-aprendizagem do
atletismo vinculado à aspectos lúdicos, onde o brincar permita o
desenvolvimento das capacidades motoras básicas, possibilitando a
aprendizagem do atletismo e a vivencia de diferentes situações
permitidas pelo brincar, favorecendo desenvolvimento integral da
criança (escolar).
De acordo com Moyles (pg. 111\ 2002),
Brincando a criança desenvolve confiança em si mesma e em suas
capacidades, levando-a a desenvolver percepções sobre as outras
pessoas e a compreender as exigências bidirecionais de expectativa
e tolerância. O ato de brincar proporciona as crianças a
oportunidade de explorar conceitos como liberdade existentes
implicitamente em muitas situações lúdicas favorecendo o
desenvolvimento de sua independência. O brincar oferece
situações em que as habilidades podem ser praticadas, tanto as
físicas quanto as mentais, e repetidas tantas vezes quanto for
necessário para obter confiança e domínio, além de permitir a
exploração de seus potenciais e limitações.
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Destaca-se ainda que a utilização do lúdico no processo de
ensino-aprendizagem do atletismo ganha dimensão em importância
no contexto escolar por possibilitar a participação de todos,
independentemente do seu atual desenvolvimento motor e também
por se caracterizar como sendo uma atividade prazerosa, que
possibilita alegria e prazer na sua realização.
3.1. Como o atletismo e inserido dentro das aulas de educação
física
As aulas deve ser iniciadas com conhecimento e
reconhecimento do atletismo pelos alunos participantes. Através de
conversas sobre o atletismo, delineou-se qual o conhecimento que
os escolares apresentavam sobre esta modalidade esportiva.
Percebeu-se que o conhecimento destes estava vinculado ao
esporte atletismo institucionalizado, com regras e normas dirigidas
pelas competições, sem nenhuma flexibilidade.
Diante dessa realidade propôs-se um desafio a turma:
aprender o atletismo de uma maneira diferenciada, onde todos,
independentemente de suas qualidades físicas poderiam participar
e aprender.
Outra proposta foi a adaptação das aulas ao espaço físico
disponível na escola. Grande parte dos escolares consideravam que
não eram capazes de aprender e praticar atletismo e também que na
escola seria muito difícil, uma vez que não havia um espaço
adequado para a prática segundo suas concepções.
Buscou-se apoio bibliográfico em Kunz (1998)
Que em sua obra "Didática da Educação Física" propõem uma
transformação didático-pedagógica do atletismo, sendo que
aborda nesta obra uma estratégia didática através de um exemplo
concreto de ensino e oferece ao professor de Educação Física
possibilidades para que possa refletir na elaboração e
desenvolvimento das aulas de atletismo.
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E, a partir do que Kunz (1998) apresentou em sua obra
delineou-se as ações práticas das aulas de atletismo desenvolvidas,
a saber:
O aluno foi colocado no centro do desenvolvimento das ações
de aprendizagem, sendo que suas opiniões e interesses eram levados
em consideração na construção das atividades;
Os alunos não eram considerados meros executores das
atividades propostas, mas descobridores e inventores, criando
formas de um "se movimentar" a partir das
O correr, saltar, lançar e arremessar foram propostos como
possibilidades pedagógicas para um "se-movimentar" atrativo e
prazeroso e de significados individuais e coletivos.
A prática inicialmente proposta partiu de um princípio de
desconstrução de imagens, ou seja, aquelas imagens que o aluno
internalizou através dos contatos que teve com atletismo, seja
assistindo competições na televisão, seja participando e onde só
poderia obter êxito aquele que apresentava uma excelente condição
natural de força, velocidade e resistência orgânica ou a partir de um
enorme investimento na melhoria dessas capacidades físicas e só
poderia ser realizado dentro de um espaço físico oficial.
Realizaram-se diversas atividades, conhecidas e sugeridas
pelos alunos e que envolviam a corrida. Todos participaram com êxito
e satisfação. Ao final, em momento de conversa e reflexão sobre a
aula, fez-se compreender que foi praticado atletismo, uma vez que
correr era um dos movimentos básicos enfocados nesse esporte.
A partir dessa prática, iniciou-se a construção conjunta das
aulas, sendo que correr era a atividade preferida dos alunos em
geral. Foram realizadas diversas e diferentes brincadeiras
envolvendo corridas, desde jogos competitivos e cooperativos até
corridas individuais e coletivas e que repercutiram muitas melhorias
nas capacidades motoras envolvidas no correr.
O atletismo é um esporte que na maioria das vezes é
negligenciado na Educação Física escolar. Os motivos que levam a
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esta afirmação são vários, conforme se pode confirmar com Lencina
(1999, p. 78) "os professores da rede escolar de Santa Maria
apontam a falta de infra-estrutura física das escolas como um dos
principais motivos pelo desinteresse em trabalhar o atletismo nas
aulas de Educação Física".
Desde o início das aulas, os alunos já demonstraram seu
interesse pelo esporte futebol e, como seus interesses foram sempre
considerados importantes, justificou- se a prática do atletismo como
também uma possibilidade para melhorias no jogo de futebol.
Propuseram-se reflexões em busca de relações, onde os próprios
alunos perceberam que o atletismo é de fundamental importância
para a melhora nas capacidades físicas utilizadas nos demais esportes.
Também, proporcionou-se em momentos finais das aulas pequenos
jogos de futebol modificado, como por exemplo, futebol em corrente
e futebol em dupla, estimulando a participação e interesse de todos.
Na sequência, o movimento saltar tornou-se objetivo
direcionador das práticas realizadas nas aulas. Os alunos foram
convidados a relatar e propor diferentes situações de dia-a-dia onde
usavam-se de saltos. Surgiram diferentes situações que foram
encenadas pelo grande grupo e também em pequenos grupos que
as apresentavam a todos na sequência. Brincadeiras envolvendo
saltos em distância e altura e diferentes desafios foram criados e
vivenciados pelos alunos.
O lançar e arremessar foi trabalhado com a utilização da
pelota. Os próprios alunos construíram-na, percebendo dessa
maneira que materiais alternativos poderiam oferecer
possibilidades de movimentos quando se pensava que era necessário
ter aqueles materiais convencionais utilizados na prática do
atletismo como o peso, o disco e o martelo.
Novamente aspectos lúdicos e recreativos tomaram espaço nas
aulas. Diferentes jogos e brincadeira possibilitaram experimentar o
"se movimentar" proporcionado pelo lançamento e arremesso.
Na escola onde este trabalho foi desenvolvido não havia a
disciplina de Educação Física como disciplina regular obrigatória
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oferecida aos alunos e, dessa maneira a prática proposta pelo projeto
desenvolvido junto aos alunos, era o único momento em que estes
tinham possibilidades de "se movimentar" e se descobriram
enquanto seres de movimento. Este fato repercutiu, em alguns
momentos de forma positiva, quando os alunos valorizam este
espaço de forma singular; noutros foi fator de dificuldade, pois os
alunos mostravam-se agitados e ansiosos pela aula, não a
aproveitando de maneira integral como poderiam.
3.2. Como enfrentar a pratica do atletismo, com as dificuldades
das escolas
Apesar de todas as movimentações ocorridas no ambiente
universitário e acadêmico, como o aumento do número de
publicações na área da Educação Física, aumento do número de
eventos, encontros e congressos, cursos de especialização, programa
de pós-graduação na área, poucas mudanças têm sido observadas
na prática concreta da Educação Física escolar.
Sinaliza que o trabalho docente envolve além da formação inicial
realizada nas instituições de ensino superior, as nuances e as
concepções que o profissional enfrenta no seu cotidiano, o que na
escola é traduzido pelas expectativas dos alunos, outros professores,
direção e coordenação de escola, e até dos próprios pais dos alunos.
Isto quer dizer que nem todo conhecimento adquirido pelo professor
no seu período de formação é colocado em prática devido às
limitações do contexto. DARIDO (pg. 141\ 2005

É preciso adicionar ainda nestas condições do contexto os
baixos salários dos professores e também as insatisfações dos
professores decorrentes das sucessivas mudanças na administração
e política educacional a que estão sujeitos. Escola padrão,
diminuição do número de aulas de Educação Física na escola,
aumento do número de escolas para completar a carga de trabalho,
escolas distantes da residência do professor.
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Assim, as condições do contexto do trabalho, na maioria das
vezes mais tradicional que a formação do professor, os baixos
salários, as sucessivas mudanças políticas, além de uma formação
profissional nem sempre adequada e progressista, acabam por
dificultar ainda mais a aplicação e o avanço das propostas
pedagógicas aplicadas ao contexto escolar.
É preciso ressaltar ainda dois elementos extras à disciplina da
Educação Física na escola. O primeiro é relativo ao papel que a mídia
desempenha atualmente no imaginário da população em geral,
trazendo uma valorização expressiva do esporte de rendimento, o
que aumenta as dificuldades do professor no sentido de
implementar propostas que escapem deste modelo na escola. Só
para dar um exemplo, é comum comentaristas de esportes,
asseverarem a necessidade dos alunos cobrarem dos seus
professores de Educação Física conteúdos ligados aos esportes e as
competições. Percebe-se que esta é a única disciplina em que a mídia
diz o quê e como ensinar.
O professor de Educação Física escolar, muitas vezes, não
explora as possibilidades de contextualização da prática, seja por
falta de material, ou por falta de conhecimento do contexto
histórico-cultural da modalidade.
As escolas públicas não oferecem o básico para a iniciação do
Atletismo constitui a primeira fase do processo de ensinoaprendizagem para as formas de caminhar, correr, saltar, lançar e
arremessar, de maneira ainda básica em relação aos padrões do
esporte (MEZZAROBA, 2006).
Porém muitos professores, durante as aulas, têm como único
objetivo ensinar movimentos técnicos de uma modalidade
esportiva, mais preocupados com o “saber fazer”. Com isso,
conceitos e atitudes inerentes ao conteúdo ministrado ficam em
segundo plano (PRADO; MATTHIESEN, 2007).

Marques e Iora (2009) alegam que mesmo com ampla
possibilidade, a transmissão de repertório de movimentos e jogos é
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limitada por restrições como a falta de espaço e também falta de
materiais apropriados, motivação e criatividade do professor, além
de não haver uma formação continuada que permitiria novas
formas de desenvolvimento das aulas. Os autores ainda relatam a
falta de preocupação da Educação Física escolar em desenvolver
inovações que contribuam com a descoberta de novas brincadeiras,
jogos e possibilidades de movimento.
O que pode levar a uma visão errônea de que a Educação
Física é uma disciplina secundária no processo de formação da
criança (PRADO E MATTHIESEN, 2007; MARQUES E IORA, 2009).
Freire (1997) crê em um possível exagero de sua parte, mas ainda
assim ele acredita que a falta de criatividade, o que leva a certo
comodismo, é o que pode ser um dos graves empecilhos para uma
Educação Física de melhor qualidade.
Embora o Atletismo seja um dos conteúdos clássicos da
Educação Física, porém é pouco difundido no Brasil. Isso se constata
facilmente quando perguntamos em sala de aula, para os nossos
alunos universitários, quem teve Atletismo em sua época durante a
Educação Básica.
A deficiência do ensino do Atletismo no período escolar que
antecede ao Ensino Superior faz com que muitos cheguem a essa
etapa com um conhecimento muito restrito sobre essa modalidade
esportiva, que para muitos é baseado no que a televisão oferece,
principalmente em épocas de Jogos Olímpicos, quando o esporte
fica mais em foco (MATTHIESEN, 82pg. \2007).

Neste ponto creio que ser importante destacar dois aspectos
que podem estar afastando o Atletismo da escola: comodismo dos
professores, o que pode ampliar o segundo aspecto, que é a falta de
interesse por parte dos alunos. Com base na experiência
profissional, percebi isso quando tentei introduzir o conteúdo para
meus alunos e em sua maioria tive uma rejeição inicial, por
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acharem, de antemão, chato e um pouco complicado para
compreensão, diante da grande quantidade de modalidades.
O Atletismo é um esporte que permite facilmente a adaptação
de materiais e espaços, basta que o professor tenha interesse e
criatividade para oferecer o conhecimento dessa modalidade a seus
alunos (SOUZA et al., 2006).
3.3. Capacidade física adquiridas com pratica do atletismo na
escola
Quadro 2. Capacidade física adquiridas com pratica do atletismo
RESISTÊNCIA

É a capacidade física de executar um movimento durante maior tempo, sem
cansar ou esgotar. Capacidade que o corpo possui para suportar uma atividade
prolongada.
FORÇA

Capacidade que permite ao músculo ou grupo de músculos vencer uma
resistência (oposição) ou movimento do qual ele é o agente motor.
DIVISÃO DE FORÇA

Força Dinâmica: Envolve a força dos músculos em movimento ou suportando
o peso corporal em movimento repetido. Em alguns casos é chamada de força
máxima, força pura.
Força Estática: É a força que produz calor, mas não ocorrendo produção de
trabalho em forma de movimento. É chamada força isométrica.
Força Explosiva: Conhecida também como potência muscular, é o produto de
velocidade pela força, e é explicada como a capacidade e exercer o máximo de
energia num ato explosivo.
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FLEXIBILIDADE

Qualidade física relativa à capacidade funcional das articulações
movimentarem-se dentro de limites ideais numa determinada ação.
COORDENAÇÃO: Atuação conjunta harmônica e a mais econômica possível de
músculos, nervos e sentidos para a realização de movimentos exatos e
equilibradamente seguros (movimentos voluntários) e reações rápidas
adaptadas a situações (motricidade reflexa).
A coordenação é base de aprendizado e do aperfeiçoamento técnico cujo
objetivo é a atenção do gesto especifico visando à ação mais fácil e produtiva.

COORDENAÇÃO ESTÁTICA

Resulta do equilíbrio harmonioso entre a ação dos grupos musculares
antagonistas, estabelece-se em função dos tônus e permite a conservação
voluntária das atitudes (controle da postura).
COORDENAÇÃO DINÂMICA

É a colocação em ação harmoniosa, simultânea de grupos musculares
diferentes com vistas à execução de movimentos voluntários (marcha, corrida
e salto).
EQUILIBRIO

É a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com
o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base, contra a lei da
gravidade.
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Equilíbrio é a capacidade para assumir e sustentar qualquer posição do corpo
contra a lei da gravidade.
Existem três tipos de equilíbrio:
Dinâmico – Equilíbrio durante o movimento
Estático – Equilíbrio em uma determinada posição (postura)
Recuperado – Equilíbrio recuperado para uma determinada posição, depois
de uma ação.
VELOCIDADE

Capacidade motora que permite a execução de um movimento de intensidade
máxima (rapidez) em um mínimo de tempo (curta duração).
TEMPO DE REAÇÃO

Capacidade traduzida em tempo que permite, por intermédio de um estímulo
o controle mental sobre uma resposta (reação motriz).
AGILIDADE

É a capacidade para dominar rápido e satisfatoriamente o corpo nas mudanças
de posição no espaço.
RELAXAMENTO

(DESCONTRAÇÃO) é a capacidade compreendida como um fenômeno NEURO
– MUSCULAR resultante de uma redução de tensão na musculatura esquelética.
Fonte: Autor (Adaptação. 2016)

Como afirma Carreiro da Costa em publicação de 1988 (citado
por Shigunov Pereira, p. 16),
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“é não só uma realidade desejável, como imprescindível, ela só
ganha verdadeiro sentido pedagógico, quando exprime uma
metodologia de ensino consentânea com as características da
atividade do atletismo na vida humana O corpo, nessa fase, é o
referencial da percepção, o meio pelo qual a criança absorve o
mundo e manifesta sentimentos sensações e até mesmo opiniões”.

Para Bordenave e Pereira, na relação professor – aluno, o
problema reside no fato de não contarmos ainda com suficiente
conhecimento teórico e pesquisa para determinar quais influenciam
a aprendizagem, e de que maneira o fazem.
Enquanto não forem estudados e evidenciados os elementos
mais importantes da intervenção pedagógica do professor, tanto nos
aspectos instrucionais quando nos afetivos, devemos entender quer
a relação pedagógica não será promovida nem concretizada em toda
a sua força formativa.
As novas tendências pedagógicas para a educação física
infantil visam, hoje, a proporcionar que a criança experimente as
várias possibilidades de movimentos corporais a partir de sua
criativa e autoconstrução. Nessa abordagem, ela participa
intensamente das decisões de todo o processo educativo.
A educação a ser exercida pelo professor, segundo Finger
(1971), deverá obedecer a uma pedagogia e a uma metodologia que,
além de permitir a solução e a previsão de situações decorrentes da
aprendizagem e da prática do esporte, respeitem os interesses da
idade.
Sabemos também que, para alcançar nossas metas no meio
educativo, além de termos o conhecimento profundo ou até mesmo
vivência da prática esportiva e de suma importância possuirmos um
conhecimento mais amplo a respeito do grupo que será trabalhado.
Isso requer pesquisas e estudos nos ares diretamente envolvidos
com nosso trabalho.
Por exemplo, quando se desenvolve um trabalho de iniciação
esportiva na escola para criança na faixa etária entre 06 e 12 anos,
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deve-se estar atento para algumas questões pedagógicas que
envolvem o processo ensino – aprendizagem.
• O corpo, nessa fase, é o referencial da percepção, o meio
pelo qual a criança absorve o mundo e manifesta
sentimentos sensações e até mesmo opiniões.
• O professor deve desenvolver os aspectos do esquema
corporal, do equilíbrio, da lateralidade, da organização do
corpo no espaço e no tempo, da coordenação motora
grossa e fina, não esquecendo o que é característica na
idade: correr, saltar, lançar, transportar, subir, descer,
rastejar e rolar.
• Deve ser oportunizada uma variedade de experiências
motoras, bem como um contato com vários tipos de
objetos em diferentes espaços, proporcionando assim, a
conscientizarão do próprio esquema corporal.
• No período escolar é possível um trabalho integrado com
as demais disciplinas, fazendo uso de interdisciplinaridade.
• Toda atividade em forma de recreação é mais atrativa para
nas crianças. O lúdico e o brincar são tão importantes para
elas quanto respirar, comer e dormir.
• Torna-se importante elaborar atividades de acordo com o
interesse das crianças, observando e não permitindo as
manifestações de cansaço, impaciência e desinteresse.
• A linguagem utilizada deve ser objetiva e de fácil
compreensão.
• As atividades desenvolvidas deverão propiciar a
socialização e interação e a auto-estima.
• É importante que o professor estimule as crianças à criação
e à organização das atividades sem, é claro, perder o
controle da turma. Ele poderá usar as seguintes perguntas:
Quem consegue...? Quem é capaz de...? Quem sabe outra
maneira de...?
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• Deverá ser mantida a motivação da turma e o seu interesse
pelas atividades, sabendo a hora de trocá-las.
• É necessário que os alunos se sintam seguros e desinibidos
para participarem de todas as atividades. Será oferecido
um ambiente livre de tensões, mantendo, assim um clima
propício para a aprendizagem.
• Serão incentivados principalmente os alunos que têm
dificuldades, elogiando-os a cada conquista, e deixando
para aqueles que possuem mais facilidades o compromisso
de auxiliar na transmissão da sua experiência.
• A individualidade de cada criança deve ser respeitada.
Deve-se, também, estar atento à progressão dos exercícios,
partindo sempre do mais fácil ao mais difícil e do simples
para o complexo.
Para concluir, lembramos que a criança não é um adulto
(atleta) em miniatura, e o treinador ou professor, além de sua tarefa
técnica, também tem responsabilidade pedagógica com o futuro do
jovem a ele confiado.
3.4. Atletismo na escola correndo a gente pode chegar lá
Como se sabe, o atletismo é uma modalidade esportiva que
envolve habilidades motoras como: correr, saltar, marchar, lançar e
arremessar, base para o desenvolvimento das diferentes provas:
marcha atlética, corridas, saltos, arremesso e lançamentos
(MATTHIESEN, 2007). Entretanto, é comum verificarmos que são
poucos os professores
Que trabalham com o atletismo, fazendo com que se tornem cada
vez mais escassos os espaços para difusão desse conhecimento.
Ainda que o ensino do atletismo na escola enfrente dificuldades,
ele não deve ser deixado de lado, apesar de o professor precisar
enfrentar barreiras, entre as quais, aquela apontada por, ao
ressaltar que: "os alunos preferem mil vezes jogar, brincar com a
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bola, do que saltar em altura, distância ou arremessar ou se matar
numa corrida de quatrocentos metros" KUNZ (1998) APUD
MEURER, SCHAEFER E MIOTTI (2008) (p. 1).

O atletismo dentro do contexto escolar pode ser considerado
um conteúdo de fundamental importância, pois as capacidades e
habilidades motoras por ele exploradas servem de auxilio e de base
para o aprimoramento e a execução de movimentos que serão
utilizados em outras modalidades esportivas. Ainda, esta inclusão da
pratica do atletismo no ambiente escolar, tem uma importância
decisiva para a formação de crianças e jovens, na medida em que
esta modalidade pode lhes proporcionar vivencias e experiências
básicas, fundamentais para o seu desenvolvimento motor.
(BRAGADA, 2000).
Para Sedorko e Distefano (2012), esta modalidade esportiva é
praticamente inexistente dentro da Educação Física escolar, com a
alegação de falta de espaço físico e materiais adequados aliados a
falta de interesse dos alunos por este esporte, os profissionais da
área deixam de lado este conteúdo e preferem adotar como conteúdo
de suas aulas os esportes mais tradicionais como o futebol, voleibol
e demais esportes que tenham a bola como objeto principal para sua
realização.
Para Kirsch, Koch e Oro (1988), mesmo com a falta de uma
estrutura e de matérias adequados, o atletismo pode e deve ser
implantado nos planos de aula dos professores de Educação Física
escolar e praticado dentro da escola, pois esta modalidade dentro do
ambiente escolar não necessita de complexas instalações e grande
parte dos materiais utilizados por este esporte podem ser adaptados
e até mesmo confeccionados com materiais recicláveis pelos
professores e alunos.
O atletismo na escola deve ser caracterizado inicialmente
como um pré-atletismo, onde através de atividades que contemplem
os gestos motores básicos do ser humano, como correr, saltar,
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lançar e arremessar possa caracterizar esta fase inicial de inclusão
do atletismo no ambiente escolar. (OLIVEIRA; SANTOS, 2008).
De acordo com Netto e Pimentel (2009), a metodologia de
ensino do Atletismo deve ser proposta em forma de jogo, para que
promova a aprendizagem, tornando-se, assim, um instrumento
pedagógico que pode contribuir para o desenvolvimento do aluno,
pois é um ótimo estimulador, uma fonte de prazer e descoberta. O
jogo deve ser visto dentro da Educação Física Escolar, em especial
no Atletismo, como uma ótima oportunidade e possibilidade de
aquisição de conhecimentos, sem excluir os alunos menos
habilidosos, sem buscar talentos e que possa trazer benefícios em
suas vidas.
Desta forma, com o propósito de tornar o atletismo mais
atraente entre as crianças e jovens e facilitar a sua inclusão no
ambiente escolar a IAAF (Associação Internacional das Federações
de Atletismo), criou o programa chamado “Mini Atletismo”, projeto
este para menores de 7 a 15 anos de idade. O “Mini Atletismo,
procura fugir das tradicionais competições do atletismo adulto que
visão somente o resultado e geram desinteresse por parte das
crianças, as competições desenvolvidas neste programa são através
de jogos de atletismo, onde o objetivo é de que as crianças tenham a
oportunidade de obter o maior dos benefícios da prática do
atletismo, em termos de Saúde, Educação e Autossatisfação.
(BOZZOLLI et al, 2006).
Para Magno et al (2011), Oliveira e Santos (2008) e Netto e
Pimentel (2009), o Mini Atletismo pode ser uma ótima proposta
para a inclusão e o ensino do atletismo no ambiente escolar.
Entretanto é necessário que os professores de Educação Física
escolar tenham um conhecimento mais aprofundado deste
programa de atletismo e das diversas atividades que são propostas
e trabalhadas por ele.
Nesse sentido, o autor reforça que:
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A preferência por atividades jogadas não está somente na falta de
ludicidade como se apresentam as chamadas provas de atletismo,
mas na maioria dos casos, por lembranças de insucesso ou de uma
vivência não bem-sucedida pelos parâmetros normais como essas
provas se apresentam (KUNZ, 1998 apud MEURER; SCHAEFER;
MIOTTI, 2008, p. 01).

Assim, a Educação Física tem como tarefa “preparar o aluno
para ser um praticante lúcido e ativo, que incorpore o esporte e os
demais componentes da cultura corporal em sua vida, para deles
tirar o melhor proveito possível”; não apenas aprendendo
habilidades motoras e desenvolvendo capacidades físicas,
4. Metodologia
A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa
teve como instrumento de pesquisa o levantamento bibliográfico, no
acesso às obras que subsidiaram o desenvolvimento dos
argumentos, conceitos e posicionamentos tomados ao longo do
trabalho. Para que isso acontecesse, foram lidas grandes obras
significativas como na luz de KUNZ, 1998\ MIOTTI, 2002\
BRAGADA.2000\ MOYLES, 2002\ COSTA, 1992. Atletismo na
escola: correndo a gente pode chegar lá
A pesquisa bibliográfica foi realizada através de um
levantamento da literatura já periódica, dissertações teses –
considerados por (CHAVES,) ... “E é por meio dessa participação
social, da cooperação com os colegas, que a criança passa a praticar
princípios democráticos e uma vivência coletiva”. “Todas as crianças
adoram as aulas de educação física. Costuma-se dizer que o
profissional dessa área é iluminado, tal é o fascínio de uma criança
ante a uma bola e as mil possibilidades que esta oferece para
brincar”. ...
Um meio de formação por excelência, pois constituem o
primeiro passo para a pesquisa cientifica e no uso do meio eletrônico
(Internet) como banco de dados mais atuais para pesquisa. Este
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autor recomenda que seja feita uma leitura de reconhecimento a
princípios, seguida de uma leitura seletiva, crítica e interpretativa.
Isso permite ao investigador a cobertura de uma gama de
fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar
diretamente.
No processo de seleção da literatura especializada teve por
finalidade a identificação dos aspectos de como o referido tema vem
sendo trabalhado na prática pedagógica em sala de aula ou na
quadra da própria Escola, como forma de colaborar com a pesquisa
bibliográfica e poder sustentar o objeto da pesquisa, além de
dialogar com os pressupostos de (GIUSTI, 2002) Atletismo na Escala
5. Conclusões
Ao concluir as atividades, os próprios escolares
demonstraram que foram capazes de aprender e praticar aulas de
atletismo de maneira satisfatória, uma vez que o aspecto lúdico
presente em todas as aulas permitiu grande participação e interesse
por parte destes.
Percebeu-se que de modo geral os escolares melhoraram
significativamente seu desempenho motor e qualidades físicas
sendo que também mudaram sua imagem e concepção de atletismo,
não abandonando aquela maneira tradicional de vê-lo, mas
percebendo que existem outras possibilidades de aprendê-lo e
vivenciá-lo.
Da mesma maneira, esta prática proporcionou para os
acadêmicos envolvidos no desenvolvimento das aulas uma
experiência única, pois mostrou a possibilidade de trabalhar o
atletismo de uma forma diferenciada, quebrando tabus de métodos
tradicionais e mostrando que através da ludicidade é possível obter
ótimos resultados e possibilitar experiências muito significativas
para o universo de movimentos dos escolares.
A prática do atletismo na escola, deve ser definida como o
processo de qualidade física do aluno da comunidade escola para
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atuar na melhoria da qualidade de vida, incluindo uma maior
participação no controle do processo de aprendizagem que para
atingir um estado de completo físico mental e social os indivíduos
devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidade. Partindo
desse contexto, a pratica do atletismo como exercícios físicos passa
a ser uma atividade de fundamental importância para o ser humano.
Com os desafios existentes na área de educação física,
principalmente no enfrentamento dos problemas que afetam a
população e que estão relacionados com uma melhor qualidade de
vida com o atletismo na escola torna-se necessários que novos
conceitos e paradigmas sejam abordados mediantes a proposição de
novas estratégias de se introduzir o atletismo nas aulas de educação
física e no cotidiano do ser humano.
Conclui-se nesta pesquisa que a prática de exercícios físicos
para longevidade é de fundamental importância para manter a
flexibilidade corpórea e ainda contribui para combater a obesidade,
o colesterol e quando desenvolvida com frequência pode auxiliar no
controle da pressão arterial, o que justifica a necessidade de se
desenvolver a prática de exercícios físicos para longevidade.
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Capítulo 15
Jogos desportivos na educação física:
meio de inclusão social
Antônia Carla M. B. Carneiro1
Angela Maria Gomes Bié2
Ennya Pitombeira Belmino3
José Iran Carneiro Bié4
1. Introdução
O presente estudo faz uma abordagem sobre a prática dos
jogos desportivos na educação física como meio de inclusão social,
assunto bastante evidente nos dias atuais, ligada ao esporte, pois
através do resgate do significado do ensino da Educação Física e das
práticas desportivas foca-se a discussão no objeto principal de todo
o processo educativo, ou seja, no aluno.
Nesse sentido, por meio dos jogos desportivos cria-se
oportunidade ao professor de Educação Física trabalhar de forma
concreta, tirando do ócio crianças e adolescentes, passando às
mesmas, conhecimentos sobre o esporte e também sobre saúde,
higiene, socialização, convivência e trabalho em equipe.
1

Graduanda em Educação Física

2

Graduanda em Educação Física

3

Graduanda em Educação Física

4

Graduando em Educação Física
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O esporte, quando praticado com moderação e sem
competição, pode trazer benefícios à saúde de quem joga. É um
esporte que acolhe participantes de todas as idades e classes,
promovendo a inclusão social tão necessária e tão falada em nossa
sociedade.
A ideia de inclusão social proliferou-se após a Conferência
Mundial sobre Educação para Todos, na Tailândia, em 1990. Neste
encontro conferencial, o governo brasileiro assumiu o compromisso
de construir um sistema educacional inclusivo. O novo cenário de
um mundo pós-moderno provocou muitas mudanças e ocorreram
inúmeros debates sobre as pessoas, que até então tinham os direitos
desrespeitados.
A importância da pesquisa se deve à compreensão desta
problemática, buscando idealizar uma sociedade mais cooperativa e
fraterna. Porém, para a concretização desta, faz-se necessário
empreender estudos que respondam a alguns questionamentos, ou
seja, como um projeto de iniciação desportiva, no caso, o voleibol, o
basquete e outros, podem contribuir para o resgate de valores
culturais e sociais de educandos a margem da sociedade? Como os
profissionais de Educação Física podem propiciar a inclusão de
muitos alunos no contexto da cultura corporal de movimento nos
diferentes segmentos escolares? E ainda, como estimular nas aulas
de Educação Física a prática desportiva e jogos cooperativos aos
educandos?
Frente às indagações, este trabalho tem como objetivo geral
investigar a modalidade de esporte voleibol no processo de inclusão
do indivíduo na sociedade, mais especificamente, delinear o
histórico da Educação Física em seus aspectos legislativos no que
concerne à Constituição Federal CF/88, a atual Lei de Diretrizes e
Bases, ao Estatuto da Criança e do Adolescente e aos Parâmetros
Curriculares Nacionais, a atuação do professor de Educação física
em face do desenvolvimento físico e cultural do educando.
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Justifica-se o presente estudo com o propósito ainda de fazer
um registro sobre os aspectos da atividade física nas escolas
públicas, no sentido de incentivar os profissionais a lutar por esse
espaço no cenário educacional.
Para fundamentação teórica foram selecionadas várias obras
relacionadas ao tema baseando-se nos estudos e pensamento de
Barreto (2004), Borsari (1989), De Paula (2004), Farias (2004)
dentre outros especialistas. O procedimento metodológico
caracterizou-se por uma revisão bibliográfica de forma a oferecer
uma contextualização do assunto à luz dos autores citados.
Para tanto, o estudo encontra-se distribuídos em três
capítulos, a saber: o primeiro faz uma reflexão sobre a Educação
Física Escolar com sua definição, seus aspectos legislativos, bem
como a atuação do professor de Educação Física no desenvolvimento
do educando e a regulamentação desse profissional. Em seguida.
Trata-se dos aspectos desportivos do voleibol, destacando sua
importância no contexto escolar como atividade inclusiva e a interrelação dessa modalidade desportiva com a educação física.
2. A educação física escolar:
desenvolvimento do educando

atuação

docente

no

Em toda a sua história, a Educação Física brasileira tem-se
destacado teoricamente por meio da apresentação de diversos tipos
de interpretação simbólica produzidos intencionalmente na
literatura, para refletir, no imaginário social, os diversos significados
e sentidos a ela atribuídos de acordo com sua pretendida função
social.
Segundo Tani et al (1988), a Educação Física como prática
educativa, ao longo de sua história tem pelo menos um século e meio
no mundo ocidental moderno, possui uma tradição e um saber-fazer
e tem buscado a formulação de um recente epistemológico próprio.
Assim, a área de Educação Física hoje contempla múltiplos
conhecimentos produzidos e usufruídos pela sociedade a respeito do
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corpo e do movimento. Entre eles, se consideram fundamentais as
atividades culturais de movimento com finalidades de lazer,
expressão de sentimentos, afetos e emoções, e com possibilidades de
promoção, recuperação e manutenção da saúde.
Na concepção de Tani et al (1988), é tarefa da Educação Física
escolar, garantir o acesso dos alunos às práticas da cultura corporal,
contribuir para a construção de um estilo pessoal de exercê-las e
oferecer instrumentos para que sejam capazes de apreciá-las
criticamente.
Desse modo, cabe ressaltar essa disciplina fundamentada à luz
da Constituição Federal CF/88, e demais legislações.
3. A educação física em relação à legislação brasileira
A Educação Física é uma área do conhecimento muito
importante para formação das crianças e adolescentes, pois seu
trabalho se concretiza com base nos conhecimentos biológicos,
pedagógicos e psicológicos, desse modo esta disciplina toma
significado no currículo escolar.
Partindo desse pressuposto, compreende-se sua relevância,
ao destacar a Carta Internacional da Educação Física e do Esporte
(UNESCO/1978), quando estabelece que a prática da Educação
Física seja um direito fundamental de todos e que o exercício deste
direito, assim concebe:
[...] (a) é indispensável à expansão das personalidades das pessoas;
(b) propicia meios para desenvolver nos praticantes aptidões
físicas e esportivas nos sistemas educativos e na vida social; (c)
possibilita adequações as tradições esportivas dos países,
aprimorando as condições físicas das pessoas e ainda pode leva-las
a alcançar níveis de performances correspondentes aos talentos
individuais; (d) deve ser oferecida através de condições
particulares adaptadas as necessidades especificas, aos jovens, até
mesmo de idade pré-escolar [...] (Cap I, UNESCO, 1978, p. 12).
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Frente a esta constatação, a pertinência desta área do
conhecimento e a garantia de seu acesso garantido pela legislação,
pode-se perceber a valorização da Educação Física como atividades
físicas, com fins educativos, nas suas possíveis formas de expressão,
reconhecidas em todos os tempos como os meios específicos da
Educação Física, constituem em caminhos privilegiados de
Educação.
Como disciplina sistematizada e regulamentada, essa Ciência
atende as novas perspectivas educacionais, que preconiza um acesso
a todos e a busca de uma formação mais completa, considerando o
fato do ser humano ser composto pelos aspectos cognitivos, afetivos
e motores, e o desenvolvimento destas três áreas despertaria a
consciência de ser um efetivo cidadão que atua de forma consciente
na sociedade.
Ampliando essa visão, a Educação Física é vista como meio de
preparar a juventude para a defesa da nação, fortalecer o trabalho
ou buscar novos talentos esportivos. Conforme preceitos da
Constituição Federal de 1988, no artigo 205 estabelece:
A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p.
112).

A Educação Física também deve colocar na sua prática
cotidiana os pressupostos teóricos trazidos pela lei maior da
Educação no Brasil que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB nº 9394/96, que norteia principais documentos
escolares como Regimento Escolar e Projeto Político Pedagógico,
oferecendo os apontamentos administrativos e pedagógicos. Ao
longo desta lei, pode-se observar que esta amplia o papel dos alunos
na construção do conhecimento, como se observa no artigo 2º, que
especifica como um dos principais princípios e fins da educação
nacional, a saber:
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Art. 2º - a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana, tem
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
(BRASIL, 1996, p. 39).

Mais especificamente para a disciplina de Educação Física, a
atual LDB nº 9394/96, busca legitimar a importância da disciplina,
ao explicar no art. 26 § 3º, que “[...] a Educação Física, integrada à
proposta pedagógica da escola, é componente curricular da
educação básica, ajustando-se as faixas etárias e às condições da
população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos” (BRASIL,
1996, p. 45). Como se pode perceber, é garantida o exercício da
Educação Física em todas as modalidades de ensino e deve
apresentar uma conexão com a proposta pedagógica de cada escola,
tendo assim uma identidade.
Hoje, seu reconhecimento como componente curricular da
Educação Básica na referida LDB nº 9394/96 (BRASIL, 1996),
mostra o caráter essencial de sua prática, que é o de integrar-se com
outras disciplinas do ensino básico. Assim, os alunos necessitam de
ambientes e atividades que os possibilitem desenvolver a capacidade
de usar seu corpo, realizar novos movimentos, de trabalhar suas
relações consigo mesmo, com outras pessoas e com o mundo. As
aulas de Educação Física proporcionam uma aprendizagem que
mobiliza aspectos afetivos, sociais, éticos e da sexualidade.
O Ministério da Educação e do Desporto, através da Secretaria
de Ensino Fundamental, inspirado no modelo educacional espanhol,
mobilizou a partir de 1994 um grupo de pesquisadores e professores
no sentido de elaborar os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs). Em 1997, foram lançados os documentos referentes aos 1º
e 2º ciclos (1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental) e no ano de 1998
os relativos aos 3º e 4º ciclos (5ª a 8ª séries), incluindo um
documento específico para a área de Educação Física (BRASIL,
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1998), foram publicados os PCNs do Ensino Médio por uma equipe
diferente daquela que compôs a do Ensino Fundamental, e a
supervisão ficou sob a responsabilidade da Secretaria do Ensino
Médio, do Ministério da Educação e do desporto (BRASIL, 1999).
A proposta elencada, sobretudo nos PCNs - área Educação
Física para os 3º e 4º ciclos - apresentam alguns avanços e
possibilidades importantes para a disciplina; embora muitas destas
ideias já estivessem presentes no trabalho de alguns autores
brasileiros (BETTI, 1991, 1995; DARIDO, 1999; SOARES; ESCOBAR
& BRACHT et al, 1992, só para citar alguns), em discussões
acadêmicas, bem como no trabalho de alguns professores da rede
escolar de ensino. Contudo, o texto publicado pelos referidos
documentos auxiliou na organização desses conhecimentos,
articulando-os nas suas várias dimensões.
Este estudo procurou analisar a proposta de Educação Física
para os 3º e 4º ciclos (5ª a 8ª séries do ensino fundamental) contida
nos Parâmetros Curriculares, área Educação Física, buscando
desvelar os seus aspectos inovadores, bem como apresentar e
discutir as críticas formuladas aos documentos, desde os seus
pressupostos teóricos, processo de elaboração e realização dos PCNs.
Isso posto, segundo dados dos Paramentos Curriculares
Nacionais PCNs (BRASIL, 1998), sua proposta, compreende eleger a
cidadania como eixo norteador significando entender ainda que a
Educação Física na escola é responsável pela formação de alunos que
sejam capazes de:
a) participar de atividades corporais adotando atitudes de respeito
mútuo, dignidade e solidariedade;
b) conhecer, valorizar, respeitar e desfrutar da pluralidade de
manifestações da cultura corporal;
c) reconhecer-se como elemento integrante do ambiente, adotando
hábitos saudáveis relacionando-os com os efeitos sobre a própria
saúde e de melhoria da saúde coletiva;
d) conhecer a diversidade de padrões de saúde, beleza e desempenho
que existem nos diferentes grupos sociais, compreendendo sua
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inserção dentro da cultura em que são produzidos, analisando
criticamente os padrões divulgados pela mídia;
e) reivindicar, organizar e interferir no espaço de forma autônoma,
bem como reivindicar locais adequados para promover atividades
corporais de lazer (BRASIL, 1998, p. 43).

Assim, a Educação Física, influenciando, mas sendo
principalmente influenciada pelo contexto escolar segundo Betti
(1991), sofre da mesma limitação que acompanha o processo de
educação formal, quando pretende contribuir para a plenitude da
cidadania. Isto implica na necessidade de outras instituições sociais
contribuírem com a Educação Básica, mas sem vinculá-la somente
a interesses particulares, como o mercado de trabalho.
Todavia, no processo educacional, segundo o Estatuto da
Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990, p. 26), no que concerne o
cap. IV, art. 59. “[...] os Municípios, com apoio dos Estados e da
União, estimularão facilitarão a destinação de recursos e espaços
para programações culturais, esportivas e lazer voltadas para a
infância e a juventude”.
A partir dessas considerações, alguns pressupostos podem ser
inferidos na tangência estabelecida entre a cidadania e a Educação
(PALMA FILHO, 1998). Inicialmente, tem-se que a Educação nunca
é neutra, podendo direcionar-se ou até mesmo gerar conformismo
e subserviência ou posicionamento crítico e reflexivo. Essa
característica deve-se a aspectos subjetivos (ideologias) e objetivos
(diretrizes curriculares), relacionados às tendências pedagógicas
segundo Libâneo (1985) e Luckesi (1994) que também são atuantes
na Educação Física Escolar.
Assim, como principais avanços podem ser considerados os
seguintes aspectos contidos no documento que auxiliam na
compreensão de uma proposta de Educação Física cidadã: o
princípio da inclusão; as dimensões dos conteúdos (atitudinais,
conceituais e procedimentais); e os temas transversais. Entretanto,
em relação à inclusão, o modelo de Educação Física contido nos
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Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs (BRASIL, 1998) propõe
como princípio básico a necessidade das aulas serem dirigidas a
todos os alunos. Nas palavras desse documento:
A sistematização dos objetivos, conteúdos, processos de ensino e
aprendizagem e avaliação têm como meta a inclusão do aluno na
cultura corporal de movimentos, por meio da participação e
reflexão concretas e efetivas. Busca-se reverter o quadro histórico
de seleção entre indivíduos aptos e inaptos para as práticas
corporais, resultante da valorização exacerbada do desempenho e
da eficiência (BRASIL, 1998, p.19).

Isso vem comprovar que muitas ideias já vinham sendo
discutidas na área pode ser observada no princípio da inclusão, que
Betti (1991), por exemplo, defendeu anteriormente como princípio
da não exclusão. De todos os fatores de exclusão, talvez o mais grave
esteja relacionado à exclusão social. Na escola percebemos que este
fator está relacionado não apenas ao ingresso, mas também à
permanência na escola. Por inúmeras razões, tais como não possuir
o material adequado para acompanhar as aulas, por terem que
ingressar rapidamente no mercado de trabalho para auxiliar a
família ou por repetirem o ano, crianças e adolescentes acabam
desistindo ou mesmo sendo obrigadas a abandonar a escola.
Nesse sentido, o papel do técnico-professor educativo é difícil
de avaliar, o técnico não é apenas um preceptor desportivo, mas um
exemplo para os jovens educando/atletas.
4. O professor de educação física e sua regulamentação
profissional
A cada dia aumenta a conscientização de que combater o
sedentarismo é importante tanto para as crianças quanto para os
adultos. O culto ao corpo, que explodiu nos anos 80 no Brasil e no
mundo, resistiu ao modismo e não só permanece como vem se
expandindo. É cada vez maior o número de pessoas que praticam
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exercícios com regularidade para corrigir a postura, melhorar a
capacidade cardiorrespiratória, aumentar a flexibilidade e
descarregar as tensões de um dia-a-dia estressante. (DIAS, 2005).
A regulamentação da profissão de Bacharelado em Educação
Física, em 1998, livra esses profissionais de disputar vagas com
curiosos que exerciam a profissão mesmo sem ter formação
adequada. O educador físico precisa de uma formação sólida sobre
as atividades biológicas e psicológicas do ser humano e de uma boa
didática para ensinar os exercícios de uma maneira criativa e
estimulante.
Segundo Borges (1998), a primeira tentativa para a
regulamentação da profissão veio através do Decreto nº 330/95 de
autoria do Deputado Eduardo Mascarenhas:
[...] a regulação de uma profissão está centrada no contrato éticosocial que deve prevalecer entre aqueles que a praticam, que são
seus profissionais e a sociedade. Contrato este que supõe sempre a
preservação e a defesa dos interesses de uma coletividade, através
de um pacto de identidade entre pares e do estabelecimento de
ações e responsabilidade, daí resultando um conhecimento social
e inequívoco. Entendemos, assim, que a regulamentação dos
Profissionais de Educação Física se faz urgente e necessária.
(CONFEF, 2006, p.2).

Acrescenta ainda o referido autor, que no dia 1º de setembro
de 1998 foi sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso
a Lei nº 9696, (ver anexo 1), dispondo sobre a regulamentação da
profissão de Educação Física.
Art. 1º O exercício das atividades de Educação Física e a designação
de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais
regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação
Física.
Art. 2º Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos
Regionais de Educação Física os seguintes profissionais:
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I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física,
oficialmente autorizado ou reconhecido;
II - os possuidores de diploma em Educação Física, expedido por
instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na forma da
legislação em vigor;
III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham
comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissionais
de Educação Física, nos termos a serem estabelecidos pelo
Conselho Federal de Educação Física.
Art. 3º Compete ao Profissional de Educação Física coordenar,
planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar,
avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem
como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria,
realizar treinamentos especializados, participar de equipes
multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informe técnicos,
científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do
desporto.
Art. 4º São criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais
de Educação Física (BORGES, 1998, p. 17).

Ao optar pela carreira de Educação Física, o aluno pode
escolher entre a Licenciatura e o Bacharelado. Os licenciados podem
atuar, principalmente, como professores em todos os níveis de
ensino. O bacharel, por sua vez, vai encontrar lugar em academias,
clubes sociais e esportivos, condomínios, acampamentos e como
personal trainer. Nesse caso, seu trabalho será ministrar aulas de
ginástica, coletiva ou individual, a fim de melhorar e fortalecer a
musculatura e as condições cardiovasculares das pessoas.
Nesses pressupostos, a seguir, enfoca-se o voleibol na
Educação Física Escolar como meio de inclusão social do educando.
5. Voleibol: jogos desportivos como meio de inclusão social
O Voleibol tem assinalado um lugar de importância no
programa de Educação Física do educando. Este esporte foi incluído
como seção independente do programa de Educação Física das
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escolas para crianças a partir de oito anos e para o ensino
fundamental.
Segundo Suvorov e Grishin (1991), o voleibol constituiu-se
como um esporte moderno, a partir de uma trajetória baseada na
criação de um jogo, que atendesse a sinais peculiares de classes
distintas, travestido pelo discurso de elemento da formação integral
na Educação Física escolar.
Compreendido, sumariamente, o conceito desse esporte como
uma atividade física em constante evolução, estruturada e balizada
a partir de uma perspectiva sociocultural, e em contínuo processo
de maturação e resignificação, Suvorov e Grishin (1991), destacam a
trajetória do voleibol nacional nas três últimas décadas, diante das
perspectivas traçadas pelo amplo espectro de abordagem do
fenômeno esportivo.
Salientam os referidos autores, que em relação ao voleibol
além das escolas, clubes e condomínios realizam um grande
trabalho de difusão desse esporte entre as crianças, a aplicação desse
esporte como método de ensino, tem contribuído para descobertas
e orientação e/ou solução de problemas, relacionados à dimensão
social, cultural e afetivo.
O lazer e a disponibilidade de espaços para atividades
esportivas são necessidades básicas e, por isso, direitos do cidadão.
Os alunos podem compreender que os esportes, ou seja, o voleibol,
e as demais atividades corporais não devem ser privilegio apenas de
esportistas ou de pessoas em condições de pagar por academias e
clubes. Dar valor a essas atividades e reivindicar o acesso a elas para
todos é um posicionamento que pode ser adotado a partir dos
conhecimentos adquiridos nas aulas de Educação Física.
5.1. O vôlei e a inclusão social
O voleibol é uma atividade lúdica e um exercício para o corpo
e para a mente, ele também surte outros efeitos positivos na vida de
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muitas pessoas. Entre Organizações Não-Governamentais - ONGS,
escolas, universidades e clubes, os deficientes físicos, idosos e
crianças carentes recebem cuidados e ensinamentos sobre a vida e a
saúde em uma quadra de vôlei. É aí que o vôlei entra na vida dessas
pessoas, para a inclusão delas na sociedade. Para tirá-las não só do
ócio, mas também ensinar que podem ter uma oportunidade na vida
e passar a elas conhecimentos sobre o esporte e também sobre
saúde, higiene, socialização, convivência e trabalho em equipe.
Segundo Silveira apud Farias (2007), coordenador geral das escolas
de esporte da Unisul e do projeto “Sacando para a Cidadania”, isso
é muito importante pra vida dessas pessoas. Destaca assim, o autor:
[...] O projeto hoje não existe só pro segmento da classe C. Ali
podem ter alguns que tenham um pouco mais de vantagem, e
outros que não têm nada. Essa mistura faz com que haja uma
união diferenciada: aquele que tem ajuda um pouco aquele que não
tem, entre eles mesmos (SILVEIRA apud FARIAS, 2007, p. 1).

Ressalta ainda o citado autor, que o projeto “Sacando para a
Cidadania5” surgiu em 2002 para atender crianças de escolas
públicas municipais e estaduais. No início eram 200 crianças, depois
400, e hoje participam da iniciativa em torno de 2720 crianças em
diversas cidades, como Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu,
São Pedro de Alcântara, Jaguaruna, Tubarão, Piçarras, Balneário
Camboriú, Tangará, Fraiburgo Caçador e Anita Garibaldi. A escola
de esportes da Unisul, mantenedora do projeto, tem hoje uma
metodologia de ensino e um plano pedagógico próprios da
universidade, utilizados também para ensinar o esporte para as
crianças. A esse respeito, Farias, relata:
A gente pretende, e está aumentando cada vez mais também pro
sul e pro norte, nessas regiões aonde ainda não chegamos. A
procura é muito grande nos municípios, mas a gente não pode
5

Projeto desenvolvido utilizando o esporte como ferramenta de inclusão social envolvendo estudantes
de escolas públicas municipais e estaduais, bem particulares.
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abraçar tudo de uma vez. Até que está crescendo rápido demais....
Estamos buscando recursos, e estamos fazendo agora uma
parceria com o Segundo Tempo, do Ministério do Esporte;
também com o supermercado Bistek; e seguido a gente tem que
estar buscando novos parceiros pra nos ajudar nessa empreitada.
Ela também consiste em pagar professores e essa folha (de
pagamento) também é grande, materiais, uniformes, e cada vez
que eles vão fazer aula, duas ou três vezes por semana, eles
ganham um lanche. Quando há um caso (de atendimento médico)
é usada a própria universidade pra fazer essa manutenção, no caso
de uma machucadura, ou até na necessidade de algum exame
médico ou de levar até um hospital. Mas até hoje Graças a Deus
não deu nenhum problema (FARIAS, 2007, p. 2).

Conseguir entender que mesmo com os problemas que tem
uma pessoa com necessidades especiais; ou talvez depois de tanto
tempo, tantos anos e tantas batalhas vividas por uma pessoa em
idade avançada; e até mesmo com a inexperiência e a incerteza no
futuro de alguém que começou sua vida há pouco tempo, eles têm
fôlego, ânimo e vontade de aprender.
A história do voleibol como atividade na Educação Física no
Brasil sugere que, mesmo dentro do contexto escolar, sempre houve
a seleção dos mais aptos em detrimento dos inaptos, propiciando a
exclusão de muitos alunos do contexto da seleção. Assim, entendese que a intenção dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs
(BRASIL, 1998), ao propor o princípio da inclusão, foi a de
vislumbrar uma Educação Física na escola com capacidade para
superar a exclusão, o que infelizmente ainda não ocorre na maioria
das aulas de Educação Física nos diferentes segmentos escolares.
Em relação às atividades práticas, as que devem ser
modificadas são as que possuem um caráter de exclusão temporária
ou total, dos menos habilidosos, do portador de necessidades
especiais, de gênero e outras. Segundo Betti (1995), cabe citar alguns
exemplos que podem ocorrer nas aulas de Educação Física: exclusão
total ou temporária – jogo de queimada (ou queimado) – onde quem
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é queimado vai para o “cemitério” e, no caso de ser um aluno que
não consegue pegar muito na bola, acaba deixando de jogar até o
final do jogo. Outro exemplo é a “batata quente” – quem fica com a
batata ao final da música é excluído. Em ambos os casos o mais
indicado é encontrar uma saída que favoreça o retorno dos alunos
ao campo de jogo, por exemplo, jogando queimada por pontos –
quando o segundo jogador da equipe for queimado, o primeiro
retorna ao campo. O mesmo pode ser feito com a batata quente.
Deve-se ainda, tomar como exemplo, a exclusão dos menos
habilidosos e pessoas com necessidades especiais, ou seja, é difícil
reconhecer se um aluno é menos habilidoso por que não se expõe
ou se não se expõe por ser menos habilidoso. O fato é que algumas
crianças não gostam de participar de certas atividades,
principalmente as que envolvem a competição, por serem alvo de
severas críticas pelos demais companheiros. Os procedimentos dos
professores estão ancorados, frequentemente, na supervalorização
da perfeição do gesto técnico e pelo fato destes, em sua maioria,
optarem exclusivamente pela prática esportiva nas aulas de
Educação Física Escolar (BETTI, 1995).
Betti (1995), ainda ressalta que favorece, com isso, a
modificação do histórico da área, que aponta para um processo de
ensino e aprendizagem centrado no desempenho físico e técnico,
resultando em muitos momentos numa seleção entre indivíduos
aptos e inaptos para as práticas da cultura corporal de movimento.
6. Conclusões
O verdadeiro sentido da educação é o de contribuir para o
desenvolvimento da criança, a fim de que esta realize toda a sua
potencialidade humana características do período que está vivendo,
pois se acredita, assim, que é a própria criança, através do seu
organismo, que constrói, que aprende, conhece e realiza seu próprio
desenvolvimento.

294 | Saúde no Brasil, Formação acadêmica, práticas e exercício da profissão: volume
2

Baseado nessa afirmativa, cabe deter-se para o fato de que
todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem,
primeiro, em nível social, entre pessoas e depois em nível individual
no interior da mesma.
Nesse exposto, as aulas de educação física têm por si próprias
um atrativo que chama a atenção das crianças, e a prática do voleibol
como atividades esportivas realizadas no contexto educacional,
favorece a inclusão social, bem como a formação de caráter, de
sociabilidade no período escolar, constituindo-se ainda fundamental
para o desenvolvimento físico do educando.
Considerando a escola um meio social de inter-relações,
ambiente no qual a criança permanece durante parte do seu dia, nas
suas horas de maior apreensão de saberes em seus melhores anos
de vida, a realização de atividades prazerosas vão solidificar suas
estruturas.
Assim, a prática de jogos desportivos deve ser aplicada na
escola com fins pedagógicos, auxiliando no processo educacional de
crianças entre quatro e quatorze anos, pois, permite um
desenvolvimento integral das mesmas. Nesta faixa etária, os jogos
favorecem o desenvolvimento cognitivo (atenção, memória,
raciocínio e criatividade); afetivo-social (relações humanas) e o
desenvolvimento motor (aspectos biológicos e a aprendizagem de
atividades básicas e específicas). Em relação ao referencial
trabalhado fica a impressão de que os objetivos variam conforme o
período de escolarização.
Analisando, então, essa prática desportiva como estratégia de
ensino, na qual ao agir a criança projeta seus sentimentos, vontades
e desejos, busca-se, assim, a afetividade na aprendizagem,
acreditando que o professor de educação física não pode esquecer
nunca que as atividades que ele estará realizando com as crianças
são para o desenvolvimento da mesma enquanto indivíduo
participante da sociedade.
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Capítulo 16
O futsal – a importância e as precariedades
deste esporte nas escolas públicas
Samuel da Silva de Lima1
Francisco Walisson P. Avelino2
Estanislau Ferreira Bié3
1. Introdução
O futsal é uma grande ferramenta prática para
desenvolvimento dos movimentos básicos iniciais de uma pessoa,
ela trabalha ao mesmo tempo o afetivo e o cognitivo de quem a
prática, seja ela criança ou adulto. O futsal preza o trabalho em
equipe daqueles que englobam esse esporte, buscando melhorar o
convívio social da comunidade, mantendo todas as diferenças de
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raça, sexo, religião, etnia e condições sociais de lado. Esse esporte
tem a capacidade de moldar personalidades, e transformar o
cidadão em pessoas melhores. Freire (1991, p.143), diz que “gestos
aparentemente simples como os das crianças chutando a gol em um
jogo de futebol podem, na verdade, ocultar uma extrema
complexidade. Destaca que nada do que ocorre com o homem é
simples; e, ainda, enfatiza que os seres humanos são complexos. ”
Essas são as fases dos movimentos mais simples que se desenvolvem
com o passar do tempo, e conforme suas práticas, o ser humano
evolui cada vez mais em relação a sua motricidade.
O futsal hoje pode ser praticado em vários lugares como
forma de lazer, por ser versátil não precisa de um grande suporte,
mas para aqueles que almejam um futuro no esporte é necessário
um aprendizado mais completo no qual exige maior estrutura.
Historicamente o esporte tem duas versões de sua origem.
Atualmente a mais aceita de sua origem é que a mesma foi criada
nos ginásios e quadras da cidade de montevidéu no Uruguai, pela
associação Cristã de Moços (ACM) que no seu contexto histórico teve
seu início em 1934 pelo professor Juan Carlos Ceriani, mas, foi no
Brasil onde a modalidade se desenvolveu e foram criadas suas regras
na qual começou a ser praticada na Associação Cristã de Moços
(ACM), em São Paulo (SP) por volta de 1940.
O esporte se dissipou rapidamente no continente sulamericano e principalmente no Brasil, por conta de suas
semelhanças com o futebol de campo, o mesmo busca se equiparar
nos dias de hoje com o futebol tradicional com torneios nacionais e
internacionais. Atualmente a educação física desenvolve o futsal das
series iniciais ao ensino médio, como uma grande ferramenta
trabalhada nas escolas públicas e privadas, com suas práticas
semanais e torneios escolares nos anos letivos. Santos (2007) afirma
que os principais objetivos da Educação Física é:
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O despertar para o prazer de aprender a aprender; potencializar a
capacidade de criar e recriar situações de aprendizagem; ampliar
a capacidade de comunicação; prevenir dificuldades relacionais,
emocionais, motoras e de aprendizagem; incentivar a autoestima
e facilitar a socialização; prevenir dificuldades relacionais de
desenvolvimento e de aprendizagem; exercer uma pratica
terapêutica no caso de dificuldades relacionais de desenvolvimento
e de aprendizagem já instalados; oportunizar uma estruturação
mais saudável da personalidade; estimular posturas positivas
frente a si, ao outro e ao mundo. (SANTOS, 2007, p.2).

As cidades com grandes aglomerações periféricas do nosso
país é um exemplo comparado com as origens do futsal, devido a
convivência em um ambiente de realidade social precária, a
criatividade é a válvula de escape para aqueles que não se dispõe de
atenção de serviços públicos comparado as demais cidades de nosso
país. Perante a falta de um ambiente específico, tudo com relação ao
esporte pode se transformar conforme suas necessidades.
Nos dias de hoje o futsal é trabalhado em diversas faixas
etárias, sendo que visam várias peculiaridades, entre elas são: as
competições; o bem-estar físico e mental e o lazer. Com o passar do
tempo o esporte se difundiu por todo o mundo sendo praticado por
mais de setenta países. Atualmente o Brasil é o maior campeão dessa
modalidade, nomes como Falcão, Neymar e Robinho que tiveram o
primeiro contato com o esporte, são principais exemplos de que o
futsal é um esporte completo, que transforma vidas e que
desenvolve e melhora suas habilidades motoras. Santos (2007) diz
que: “As aulas de Educação Física escolar repassam ensinamentos
que ultrapassam o biótipo dos alunos, buscando em si a formação
de cidadãos e melhoria do aspecto físico. ” Assim a Educação Física
é muito mais do que fazer um movimento como correr ou saltar, ela
quebra vários paradigmas e transforma a vida daqueles que estão
envolvidos nela.
Portanto conforme os problemas relacionados ao ensino
perante esse esporte nas escolas, como falta de um espaço físico
adequado, materiais esportivos de suma importância no
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desenvolvimento da mesma e de profissionais capacitados. Este
trabalho visa a sua contribuição para o futsal nas aulas de educação
física no ensino fundamental, nas escolas das zonas rurais, se
adequando a metodologias não repetitivas e tradicionais, visando
transparecer a importância do futsal no desenvolvimento dos
alunos. Sendo esta modalidade peça chave para lapidar e
consequentemente tornar crianças em adultos melhores,
trabalhando seus valores pessoais como: respeitar e cooperar,
desenvolvendo um ambiente harmonioso, para que desta maneira
sejam pessoas sensatas e corretas, em uma sociedade onde existe
preconceito e intolerância.
Desta maneira pretende-se responder a seguinte
problemática, qual a importância e as precariedades do Futsal no
Ensino Fundamental I? O presente trabalho tem por objetivo geral,
identificar a importância do futsal e mostrar o retrato desse esporte
nas escolas. E objetivos específicos, descrever sobre seu contexto
histórico; compreender a importância do futsal nas escolas e
destacar as precariedades das ferramentas de trabalho no ensino
fundamental I.
2. O futsal no Brasil
O Futsal ou “Futebol de salão” como também é conhecido,
teve sua origem na década de 30 no Uruguai, mas foi no Brasil onde
a modalidade obteve maior notoriedade. No Brasil foram aplicadas
as suas melhorias e o desenvolvimento da mesma, com a criação de
novas regras. Antigamente o Futsal não tinha um número
determinado de jogadores, acontecia situações na qual até jogava
sete pessoas no mesmo time, hoje é permitido apenas cinco
jogadores. As bolas utilizadas eram feitas de serragem, crina vegetal
ou de cortiça granulada. Por conta do material ser muito leve, as
bolas quicavam e se tornava mais complexo o domínio sobre ela.
Sendo assim resolveram alterar a espessura, a reduzindo de
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tamanho e aumentando o seu peso, para que os jogadores tivessem
mais controle sobre a mesma e que ela permanecesse mais tempo
dentro da quadra. Foi assim, que devido a essas mudanças o futsal
passou a ser reconhecido como “Esporte de bola pesada”.
O futsal é um esporte no qual mais exige habilidades e
coordenação motora desenvolvida por seus praticantes. Conforme
Bassegio (2011), “o futsal é considerado um esporte mundialmente
notável. ” Sendo assim, o futsal é admirado por exigir de seus
praticantes, habilidades de grande agilidade, velocidade, raciocínio
e cooperação em grupo. Desta maneira o esporte obteve uma rápida
expansão não só pela América, mas pelos 5 continentes do mundo.
Segundo Silva (2008, p.1) “A prática do futsal nas aulas de Educação
Física nas escolas tem como objetivo de inserir na vida dos alunos a
praticar (sic) da Educação Física e que isso vire um habito na vida
dos alunos". É de função importante que a Educação Física dê a sua
contribuição na vida dos alunos transformando e moldando
pensamentos e seus hábitos, para que no futuro esse aluno possa ter
uma vida mais saudável, para que a sociedade entenda a
importância do Futsal e do exercício físico em si.
A propagação fez com que o Futsal se tornasse cada vez mais
popular junto a fundação da 1º federação. Assim outros Estados do
Brasil mais tarde, se mobilizaram com a criação de suas respectivas
federações estaduais. “Em 28 de julho de 1954 foi fundada a
primeira federação estadual do Brasil, a Federação Metropolitana de
Futebol de Salão, atual Federação de Futebol de Salão do Estado do
Rio de Janeiro. Esse pioneirismo serviu de estímulo para o
surgimento de várias outras federações. ” (TOLUSSI, 1982). Após
sua oficialização da modalidade, o futsal tornou-se mais brasileiro,
se integrando ao país inteiro com as federações estaduais que
estavam cada vez mais tendo notoriedade no Brasil. “Com a grande
extensão das federações pelo Brasil, em março de 1958 a
Confederação Brasileira de Desportos (CBD) oficializou a prática
desse esporte e criou o Conselho Técnico de Assessores de Futebol
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de Salão para conciliar as divergências e dirigir os destinos do
Futebol de Salão no Brasil” (TOLUSSI, 1982).
Atualmente a Federação Internacional de Futebol (FIFA) é a
federação mais conhecida diante do cenário mundial, com isso o
futsal cresceu tendo grande importância no mundo inteiro,
movimentando a economia e o turismo em competições Mundiais.
“Na década de 1990, foram feitas modificações no Futebol de Salão
e esse passou a se chamar Futsal. Essa modalidade agora passa a ser
responsabilidade da FIFA. Essa vinculação a uma federação tão forte
internacionalmente fez com que o Futsal desse um grande salto para
sua consagração” (TOLUSSI, 1982).
3. Metodologia
O presente estudo trouxe consigo o futsal, a importância e as
precariedades deste Esporte nas escolas públicas. Trata-se de um
artigo de caráter teórico, incluindo uma revisão bibliográfica de
livros, monografias, artigos, inclusive na Internet, com uma
pretensão de ser uma simplificada sistematização coerente de
pensamentos consequentes de fontes consagradas, acerca de um
assunto específico. De acordo com GIL (2002, p. 17).
Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e
sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos
problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não
se dispõe de informação suficiente para responder ao problema,
ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado
de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao
problema.

As referências bibliográficas utilizadas para desenvolver este
estudo compreendem aos anos de 1982 a 2018 com relação ao tema.
Por ser uma pesquisa de revisão sistemática bibliográfica permitiu
através de estudos já publicados discorrer sobre o futsal, sua
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importância e precariedades no ensino. A mesma pesquisa ainda
proporcionou um entendimento de forma ampla do tema deste
trabalho, conduzindo-nos as eventuais repostas do problema
proposto.
4. A importância do futsal na escola
A Educação Física embora seja vista como uma área muito
mais prática do que teórica, ela visa o ser humano como um todo,
tendo importância também nos fatores cognitivos e afetivos, de
como o ser humano irá agir no seu presente e no seu futuro. De
acordo com MONTEIRO (2006, p.4),
A disciplina de Educação física está sendo pensada atualmente
como uma prática educativa integral para os seres humanos, deste
modo a psicomotricidade relaciona o aluno como um ser completo
e singular que possui capacidade de pensar e exercer suas
características próprias”. (MONTEIRO, 2006, p.4).

Neste processo o futsal tem o papel de mostrar a importância
do ser humano de forma geral, não só por suas habilidades e
individualidades, de uma forma mais aberta a sociedade,
demonstrando seus sentimentos, pensamentos e expressões no seu
cotidiano.
O Futsal é uma ótima ferramenta a ser explorada pelos professores
nas aulas de Educação Física Escolar, levando em conta que
possibilita a exploração de diversas habilidades tanto cognitivas
quanto físicas de acordo com os objetivos a serem ensinados. Na
maioria das vezes o esporte é iniciado na escola em uma fase da
vida na qual a criança está enfrentando inúmeras mudanças tanto
biológicas, quanto psicológicas e sociais. Sendo assim, faz-se
extremamente importante e cabe ao professor de Educação Física
ficar atento com o modo pelo qual o esporte está sendo ensinado
às crianças no ambiente escolar” (REIS JUNIOR; et al, 2010, apud,
SOARES, 2015, p.5).
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A Educação Física escolar está totalmente ligada as mudanças
físicas e cognitivas de crianças e pré-adolescentes, desta maneira o
professor tem grande importância em adaptar suas aulas diante de
tais evoluções de características. Essas mudanças se resumem tanto
por fatores biológicos, psicológicos e motores.
Segundo OLIVEIRA (2015),
“Á pratica do futsal é considerada como um dos esportes com
maior aplicação para o desenvolvimento motor do ser humano,
neste prisma, o movimento de todo o corpo deve ser explorado e
estimulado. O desenvolvimento motor é de suma importância, pois
é pleiteada durante toda a vida. (OLIVEIRA, 2015)

O desenvolvimento motor nas series iniciais em conjunto com
a Educação Física tem a sua prática estimulada de forma lúdica em
forma de brincadeira, levando a criança a um mundo de descobertas
do próprio corpo e aprimoramento dos movimentos básicos. “O
esporte no mundo atual é algo visto como uma atividade física capaz
de reverter muitas mudanças e transformações na vida do ser
humano. Isso desde a forma como já foi e é atualmente concebido,
como também os benefícios que traz ao ser humano quando
praticado de forma supervisionada e correta” (ALVES; LIMA, 2008).
É na infância que estes movimentos são desenvolvidos, e ao longo
do tempo serão aprimorados até o fim do ciclo da vida do ser
humano. “O desenvolvimento motor pode ser definido como
alterações corporais de um indivíduo que ao longo da vida,
consegue controlar todas as suas capacidades pessoais. As
alterações acontecem pelas interações físicas e mecânicas”
(CAETANO, 2005).

A Educação Física com relação ao futsal traz consigo
elementos de grande importância ao ser humano trabalhando a
realidade e o social de seus praticantes, prezando o convívio social e
cooperação entre ambos. Santana (2001, p.6) ainda sugere que “o
professor deve ter um compromisso político voltado para os
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interesses do ser humano, criando um ambiente favorável para o
surgimento e incorporação de valores imprescindíveis à vida do
homem como autonomia, participação, cooperação, respeito,
interação social, solidariedade. ”
O futsal como brincadeira nas series iniciais é de grande
importância para a criança, ela irá desenvolver valores éticos e
sociais para que no futuro essa criança possa respeitar, cooperar e
obedecer às regras que a sociedade lhe impõe. Kischimoto, ressalta
que,
A criança procura o lúdico com uma necessidade e não como
distração (...). É pelo lúdico que a criança se revela. As suas
inclinações boas ou más, a sua vocação, as suas habilidades, o seu
caráter, tudo que ela traz latente no seu eu em formação, torna-se
visível pelo jogo e pelos brinquedos que ela executa.
(KISCHIMOTO, 1993, p. 106)

Os jogos coletivos é o principal fator para que desta forma as
crianças criem um elo entre seus colegas, o social é o elemento mais
explorado dentro da escola, para que os alunos possam expressar
seus movimentos e sentimentos. Para Almeida (2003, p.6) “ o Jogo
Cooperativo promove ao participante uma mudança de sentimentos
e emoções intensificando as Habilidades Humanas 7 Básicas tais
como: a alegria, solidariedade, criatividade, confiança, paciência,
amizade, comunicação e o respeito. ” As crianças quando tem o
primeiro contato com um jogo, seja ele de auto rendimento ou não,
busca se habituar ao ambiente, interagir uns com os outros da forma
mais natural possível. “Fazer amigos, se divertir, dentre outros
conforme as crianças é o maior motivo, ao contrário dos
adolescentes, que além de amizades, recreações, visam obter
grandes resultados no desempenho de habilidades” (SANTIAGO E
MESSINA, 2003, apud GOMES e COSTA, 2017, p.7).
Os jogos são essenciais na formação das crianças, ele estimula
seus praticantes ao convívio social, participação, desde o início a
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respeitar os limites e diferenças de cada indivíduo. De acordo com
Bassegio,
Os jogos desportivos facilitam no desenvolvimento como um todo,
principalmente as atividades realizadas nas aulas. Aspectos como
processos sociais, mentais, interação em grupo, autoestima,
autocontrole, percepção corporal, temporal e espacial,
autoconhecimento, domínio das habilidades, dentre outros, podem
ser adquiridos com atividades praticadas nas aulas de Educação
Física. (BASSEGIO, 2011, p.7)

O professor de Educação Física tem o esporte como a principal
ferramenta de trabalho, o esporte tem a capacidade de estimular o
aluno de várias formas, ele aproxima as pessoas, proporciona o
bem-estar pessoal de todos os seus praticantes. A e educação física
escolar não visa o aluno como um atleta, mas sim como um cidadão
que precisa aprender a conviver com as pessoas ao seu redor,
dialogar, concordar, discordar, mas principalmente respeitar as
normas que regem a sociedade, “sem medo de errar, que quanto
maior for a parte da vida de uma criança envolvida com Jogos
Cooperativos, mais ela aceitará a cooperação, e mais ainda estará
disposta a cooperar tanto no jogo da escola quanto no grande jogo
da vida. ” (SOLER 2005, p. 48)
Com isso, o futsal é uma das modalidades mais completas, que
vem crescendo cada vez mais dentro e fora das escolas, buscando
tanto o desenvolvimento de crianças, quanto no auto rendimento de
atletas. “Na atualidade, o conceito de futsal é voltado como uma
prática, um conteúdo de treinamento, tendo em vista sempre o alto
rendimento. Fica claro e evidente, que isto acontece constantemente
com os adolescentes, pois não é saudável que as crianças entrem no
esporte buscando desempenhar um alto desempenho”. (KUNZ,
1994, apud VOSER, 2004, p.8.) Isso mostra o quanto é importante
desenvolver valores éticos e pessoais nas series iniciais, mesclando
a afetividade e o físico, trabalhando seus pensamentos nos jogos

Samuel da S. de Lima; Francisco W. P. Avelino; Estanislau F. Bié | 307

cooperativos envolvidos com o lúdico, sendo o futsal a grande
ferramenta de desenvolvimento pessoal.
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5. As precariedades do futsal no Ensino Fundamental I
O futsal é uma das modalidades mais populares no Brasil,
devido suas semelhanças ao futebol, o mesmo foi criado por
ausências de campos livres no Uruguai. Ela traz consigo a
praticidade e a criatividade, podendo ela ser moldada perante
regras. Conforme Almeida (2011), “o espaço destinado às aulas de
Educação Física, compreende quadras de esporte (futsal, handebol,
basquete, vôlei), salas, pátio, áreas verdes, piscinas, entre outros”.
Atualmente pela falta de espaço e alguns materiais, geralmente o
futsal é desempenhado em ambientes com pouco espaço, e até
mesmo com o espaço físico adaptado. Para se jogar o futsal a
principal ferramenta é a criatividade, conscientizando que o
importante de tudo é a participação dos alunos, eles é quem vão
fazer esse esporte ganhar vida e se transformar como o mesmo vem
evoluindo até hoje. É importante refletir, segundo Silva e Damázio
(2008) “que o espaço físico é material riquíssimo para a prática
pedagógica e, em grande parte das realidades escolares, vem sendo
desprezado. ”
O grande empecilho desta modalidade nas escolas públicas é
a falta de materiais básicos e até mesmo de espaço para se
desempenhar a modalidade. Muitas aulas de Educação Física são
adaptadas, o professor em certas ocasiões traz alguns materiais para
ministrar suas aulas práticas relacionadas ao futsal. “Os professores
se mostram imobilizados, ou por falta de opção, incluindo aí
questões relacionadas à estrutura didático-pedagógica ou estrutural
da escola, ou por certo comodismo e conformismo com a prática da
Educação Física tradicional. ” (PITCH e SCHAEFFER e CARVALHO,
2013).
Este é o espelho que atualmente é visto na maioria das escolas
públicas, em particular das zonas rurais, desde a falta de materiais
básicos de limpeza até aos materiais esportivos. Mesmo perante
essas precariedades o esporte mesmo assim não deixa de ser

Samuel da S. de Lima; Francisco W. P. Avelino; Estanislau F. Bié | 309

trabalhado por seus professores, sendo a educação física obrigatória
de acordo com as normas que regem as leis da educação básica em
nosso país.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s
(1998), um dos documentos que auxiliam na compreensão de uma
nova Educação Física é o Princípio da Inclusão, com a necessidade
das aulas serem ministradas a todos os alunos, para que eles possam
inserir-se na cultura corporal de movimento, por meio da
participação e reflexão concretas e efetivas na tentativa de eliminar
o histórico da área de seleção entre os indivíduos aptos e inaptos
para as práticas corporais, resultante da valorização exacerbada do
desempenho e da eficiência (BRASIL,1998).
Mesmo conforme suas precariedades nas escolas, a Educação
Física tem sua importância na formação e no futuro de seus alunos,
“é o componente curricular obrigatório em todos os níveis da
Educação Básica caracterizado pelo ensino de conceitos, princípios,
valores, atitudes e conhecimentos sobre o movimento humano na
sua complexidade, nas dimensões biodinâmica, comportamental e
sociocultural. ” Oliveira, et al. (2014, p. 13) A importância de um
professor de compromisso no ensino da Educação Física é
fundamental para que a mesma não se torne repetitiva, e que ela
não perca sua importância no desenvolvimento físico e ético do ser
humano. “Outra questão importante é que a prática do professor,
seu pensar e fazer didático e pedagógico e suas representações e
saberes são produtos de suas vivências, fundadas em dimensões
materiais e simbólicas construídas ao longo de sua vida. ”
(TEIXEIRA, 1996).
Hoje a Educação Física escolar vem travando uma grande
batalha sobre as dificuldades das escolas como a redução de recursos
que resultam na falta de espaço físico e materiais adequados para a
sua prática. Isso é um fator preocupante pois a consequência disso é
a desmotivação de alunos perante essa realidade. Segundo
(ALMEIDA, 2011) Umas das consequências dessa situação é a
desmotivação do professor, ele não busca se capacitar e encontra
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dificuldades em trazer uma aula inovadora e diferenciada para com
seus alunos. “Essas evidências podem indicar para o chamado
abandono do trabalho docente, caracterizado pela falta de pretensão
do professor com relação a sua prática pedagógica. ” (GONZÁLEZ et
al., 2013).
No dia a dia pode ser observado que algumas escolas do
interior de nosso país, são as que mais sofrem com a falta de verbas
e com relação aos materiais básicos, isso acaba dificultando nas
pretensões das escolas e de seus planos pedagógicos, além de
desmotivar o professor e até seus alunos. [...] a existência de
materiais, equipamentos e instalações adequadas é importante e
necessária para as aulas de Educação Física, sua ausência ou
insuficiência podem comprometer o alcance do trabalho
pedagógico. (BACHT 2003, p.39). Esses materiais são os suportes
fundamentais para o complemento da prática pedagógica pois dessa
forma os alunos irão conhecer, assimilar e vivenciar de forma
prática. De acordo com Costa (1995) “O professor de Educação Física
enfrenta muitas dificuldades no processo de ensino-aprendizagem,
principalmente em escolas públicas. Dificuldades que muitas vezes
acabam desmotivando esse profissional. ” É comum ver reportagens
de reclamações sobre esse tópico, dessa maneira quanto menos
forem os materiais, menor será o aproveitamento da aula, e o
resultado é desestimulante para os alunos. Sobre o espaço, Silva e
Damázio (2008, p.5) relatam, “a ausência ou precariedade do espaço
físico nas escolas para as aulas de Educação Física, podem ser
observadas sob dois aspectos: o da não valorização social desta
disciplina (desvalorização de sua importância no desenvolvimento
integral do educando) e o descaso das autoridades para com a
educação destinada às camadas populares. ”
Um espaço amplo e específico para realizar todas as atividades
que englobam a Educação Física, tanto de cunho prático ou teórico,
possibilita ao professor de Educação Física a liberdade de
proporcionar uma aula de melhor qualidade, no entanto a falta dele
influencia diretamente na qualidade de ensino. Dentre estes fatores,
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mais um a ser citado entre toda a comunidade escolar, diz respeito
a questão financeira, sendo ele os baixos salários, o que acarretam
na sobrecarga de um professor, que por sua vez poderia conseguir
uma salario mais digno pelo trabalho que exerce. O mesmo para
conseguir uma renda consideradamente satisfatória, trabalha em
outras escolas, até outros departamentos ou ainda abandonam a
profissão, com o professor de Educação Física a história não se
distingue de outras.
As demasiadas tarefas de um professor influenciam
diretamente na sua prática pedagógica, pois com suas demais
funções, seu tempo se limita e acarretara-se na falta de tempo de
montar suas estratégias pedagógicas. Sampaio e Marin (2004),
afirma que, “esse é um fator que incide pesadamente sobre a
precarização do trabalho dos professores, pois a pauperização
profissional significa pauperização da vida pessoal nas suas relações
entre vida e trabalho, sobretudo no que tange ao acesso a bens
culturais. ”
Sobre tudo vemos a realidade da Educação Física e as
precariedades com relação ao futsal, que com a situação atual a
mesma se sente insatisfeita com a falta de atenção para com os seus
conceitos, perante a falta de materiais de trabalho que ajudam no
desenvolvimento humano.
6. Conclusões
Através da apresentação deste estudo podemos afirmar que o
futsal é consideravelmente uma modalidade fundamental nas aulas
de Educação Física, quando ministrado por um profissional da área,
visto que a modalidade abrange o ser humano com um todo,
trabalhando fatores físicos e psicológicos, afetivos e cognitivos.
Sobre tudo, busca desenvolver valores sociais em conjunto com o
seu desenvolvimento biológico.
Cabe ao professor se policiar conforme seus ensinamentos e
como seus alunos possam compreender o que lhe foi repassado,
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entre tanto cabe a ele que fatores individuais e limites pessoais de
cada aluno seja respeitado. Contudo, é extremamente importante
ressaltar que o futsal não se prende a parte técnica ou na formação
de um atleta de alto rendimento, mas sim um cidadão consciente,
respeitando, contribuindo, desenvolvendo suas importâncias éticas,
assim o aluno cresce consciente respeitando o seu meio perante a
sociedade ao longo de toda sua vida.
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Capítulo 17
A realidade da educação física escolar em uma
escola de ensino fundamental da rede publica
municipal de Aquiraz:
uma analise sobre a estrutura física designada
para a pratica esportiva
Ivanildo Henrique Ferreira1
Francisco Pereira T. Filho2
José Givanildo L. dos Santos3
Metuzalem da Silva Cardoso4
1. Introdução
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
estabeleceu uma nova visão sobre o modo de agir e pensar em
educação, sendo, que está passa ser um direito de todos e um dever
do estado e da família, e que deverá ser promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade com vista no pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho, dentro desse universo
1
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encontra – se a Educação Física escolar como aliada ao
desenvolvimento bio-psico-social do aluno.
Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) ressaltam a
importância da Educação Física entre o aprender a fazer, o saber por
que se está fazendo e como relacionar-se nesse saber (Brasil. 1997).
De forma geral, esses trazem as diferentes dimensões na qual a
prática da Educação Física deve relacionar - se com os problemas da
sociedade sem perder de vista a função de integrar o indivíduo na
pratica da cultura corporal, o documento ressalta a importância da
contextualização dos conteúdos de maneira interdisciplinar e
transdisciplinar, sugerindo que a pratica da Educação Física se
aproprie de temas transversais, e desenvolva no aluno a ética, a
prática da cidadania e sua autonomia, fatores ligados diretamente e
indiretamente aos pressupostos previstos na constituição da
República Federativa do Brasil.
Por outro lado, verifica – se o tratamento dado pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96 de
20/12/1996, em seu Artigo 26, § 3º, que nos diz que a Educação
Física deverá ser integrada à proposta pedagógica da escola, e que a
mesma é componente curricular da Educação Básica e deve se
ajustar às faixas etárias e às condições da população escolar.
As condições da população escolar na qual trata a lei, traz a
preocupação de se implementar um novo conceito de educação
básica, quando essa em outros trechos, reconhece as condições
físico-cognitivas, emocionais e sociais do ser humano para a
aprendizagem, agregando a esses elementos, a histórica situação de
desigualdades que atinge significativa parcela da população
brasileira na qual se encontram os alunos da escola pública, levando
em conta estas afirmações supracitadas, este trabalho faz a seguinte
pergunta: quais as condições que o Estado tem oferecidos as escolas
para a efetivação do desenvolvimento da pratica da Educação
Física? A que ponto a falta de material e infraestrutura adequada
interferem nas condições de trabalho do professor e no aprendizado
do aluno?
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Sabemos que ao estabelecer mecanismos para que a escola,
em especial a pública, se organize pedagogicamente, reconhecendo
as desigualdades e as perdas que ela gera, a lei vem para abrir a
possibilidades para que os sujeitos escolares – gestores, professores,
alunos, servidores, familiares - possam enfrentar os desafios e
superá-los, e um das formas de superá-los, é justamente através de
atividades que detenham o poder de atrair o interesse do aluno, a
Educação Física, desperta esse interesse no ambiente escolar, dando
a oportunidade do aluno se apropriar de um saber elaborado,
contudo, a realidade de algumas escolas no que tange assegurar um
espaço físico com uma infraestrutura digna de um bom aprendizado
juntamente com a posse de materiais adequados ao
desenvolvimento das atividades de Educação Física fica a desejar.
A instituição escola é caracterizada por ser um espaço de
socialização do conhecimento sistematizado onde seu objetivo maior
entregar para sociedade seres que sejam capazes de conviverem
mutuamente e que atendam às necessidades da sociedade vigente
no tocante a produção de insumos necessários para a sobrevivência
de todos, pois, nesse aportar do século do conhecimento a escola
deve ser a maior influenciadora do desenvolvimento humano
permitindo a esses a oportunidade de se emanciparem, portanto, a
Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394/96, define que o estado tem
o dever de garantir “padrões mínimos de qualidade de ensino
definido como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de
insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino
aprendizagem”.
De acordo com Saviani (2013), compete ao currículo
atividades que a escola não pode deixar de desenvolver, ou seja,
atividades essenciais, para não deteriorar sua especificidade. Diante
dessa perspectiva, surge uma problemática na qual tentaremos
responder durante argumentação desse estudo: Quais implicações
decorrentes da carência de espaço físico e de material adequado para
a prática pedagógica do professor, nas aulas de Educação Física?
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Para responder tais inquietações traçou-se os objetivos
específicos: Identificar o perfil e as características da instituição
pesquisada bem como de seu alunado; Averiguar as condições do
espaço físico utilizado pelo professor par a pratica da Atividade
Física; verificar as possibilidades teóricas tratados nas aulas de
Educação Física; Verificar os aspectos da Proposta Pedagógica da
Escola; Propor soluções para minimizar os efeitos das perdas
causadas pela falta de material e infraestrutura adequada para a
pratica da Atividade Física no ambiente escolar.
2. Características histórica da escola
A escola pesquisa é parte integrante da estrutura
organizacional da Secretaria de Educação do Município e passou a
existir no ano de 1998.
A Escola visa à integração da comunidade escolar, seus
anseios e desejos de uma educação transformadora que desenvolva
no aluno todas as habilidades necessárias à formação de uma
cidadania crítica e atuante.
3. Características da comunidade e perfil do público alvo
A escola pesquisada, atende 450 crianças de idade escolar de 06
a 16 anos de idade, no ensino fundamental do primeiro ao nono ano.
A escola localiza – se na Comunidade da Prainha, localizada em zona
costeira do Município de Aquiraz, comunidade com
aproximadamente 5.700 habitantes, oferece poucas alternativas de
trabalho e renda aos seus moradores, sendo a pesca, a renda, o
comércio e as atividades relacionadas ao Turismo às principais
atividades econômicas desenvolvidas. Entretanto, essas atividades
não conseguem suprir a demanda local por emprego, levando muitos
chefes de família a buscarem emprego na sede de Aquiraz ou em
Fortaleza, capital do estado. Ainda assim, a população desempregada
é relativamente alta, sendo as aposentadorias, pensões e os
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Programas de Transferência de Renda do Governo Federal a principal
alternativa de sobrevivência buscada pela população (664 famílias ou
2.262 pessoas atendidas pelo Programa Bolsa Família), o que torna a
comunidade da Prainha extremamente carentes localizadas em meio
a grandes casas de veraneios e pousadas turísticas.
Por estar localizada nas proximidades da capital cearense (26
km), a comunidade da Prainha encontrou no Turismo um
complemento às suas rendas, entretanto esta complementação está
sujeita aos períodos de baixas e altas temporadas. Além dos benefícios
atraídos, o Turismo também trouxe a comunidades problemas sociais
característicos de grandes capitais, tais como: Trabalho Infantil, o
Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e o Tráfico
de Drogas, em especial o crack. Problemas estes que envolvem direta
ou indiretamente as crianças e adolescentes dessa comunidade.
4. Características da infraestrutura da escola
A infraestrutura apresenta em todas as suas instalações
condições inadequadas para o seu funcionamento, salas de aula com
muitas goteiras e sempre que chove as aulas são interrompidas, os
banheiros quebrados, a cozinha pequena com armazenamento
inadequado para a merenda escolar, secretaria escolar
desorganizada, a sala de professores com pouco espaço para
acomodar todos, sem falar dos relatos que o prédio da escola foi
construído no leito de uma lagoa, o que provoca umidade e maresia,
e pôr fim a escola não dispões de quadra polo esportiva para a
pratica de atividades práticas de educação física.
5. Aspectos da proposta pedagógica da escola
A ideia de um projeto pedagógico5 para orientar as ações
escolares surge com a LDB 9.694/96 que traz novo conceito de
5

Segundo Saviani,2008, pág.401, “o conceito de pedagogia reporta-se a uma teoria que se estrutura
a partir e em função da prática educativa. A pedagogia, como teoria da educação, busca equacionar,
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educação básica, quando reconhece as condições físico-cognitivas,
emocionais e sociais do ser humano para a aprendizagem,
agregando a esses elementos, a histórica situação de desigualdades
que atinge significativa parcela da população brasileira na qual se
encontram os alunos da escola pública.
Ao estabelecer mecanismos para que a escola, em especial a
pública, se organize pedagogicamente, reconhecendo essas
desigualdades e as perdas que gera, a lei abre possibilidades para
que os sujeitos escolares – gestores, professores, alunos, servidores,
familiares - possam enfrentar os desafios e superá-los.
Inicialmente é preciso evidenciar que os educadores de
Aquiraz, sob orientação da Secretaria Municipal de Educação
elaboraram sua Proposta Pedagógica e nesse momento fizeram
escolhas teóricas,
“a proposta está inserida nas abordagens sociointeracionista e
construtivista em que o aluno e professor constroem o
conhecimento interagindo com o meio e contribuindo para a
construção de saberes e práticas vivenciadas de caráter cognitivo,
afetivo e psicomotor”. (PROPOSTA PEDAGÓGICA DE AQUIRAZ,
2011, p.9).

O documento firma também compromisso com a melhoria da
aprendizagem do aluno, com a resignificação da função social da
escola, com o redimensionamento das práticas pedagógicas e com a
formação do professor para “orientá-lo nas relações do
conhecimento e do aprender” (IBID). O currículo trabalha com os
conteúdos, visando resultados da aprendizagem e também foca nos
valores éticos, morais, religiosos.
Ao escolher concepções sociointeracionistas e construtivistas
elegeu como principais teóricos Vygotsky e Piaget, Emília Ferreiro e
Ana Teberosky.
de alguma maneira, o problema da relação professor-aluno, orientando o processo de ensino e de
aprendizagem”.
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6. Referencial teórico
Tendo a Proposta Pedagógica como orientação, o referencial
teórico que dar sustentação às práticas pedagógicas no fazer
cotidiano.
Entender a escola como um espaço onde se constrói os
saberes e a cidadania, aliás, esses são os principais fins da escola de
educação básica, expresso na Constituição Federal de 1988.
Ao definir o conhecimento como algo que é construído pelo
sujeito, estamos opta por teorias pedagógicas críticas, a partir das
quais o aluno é visto como ator de suas aprendizagens, tendo no
professor seu animador e provocador, aquele que agrega novos
desafios para serem descobertos cotidianamente.
Nesse sentido a educação é compreendida e vivenciada como
ato político, os caminhos que levam ao ensino e à aprendizagem são
infinitos, ricos, instigantes, inconclusos e se faz na relação aluno e
professor, mediado por materiais didáticos e práticas pedagógicas
referenciadas.
O aluno que participa dessa experiência educacional, esperase que seja capaz de refletir sobre situações diversas, de enfrentar
situações novas, de solucionar problemas, de descortinar o
desconhecido, de propor inovações, de relacionar-se, de
transformar-se e de promover transformações.
Optar por uma pedagogia crítica para sustentar as práticas,
realizando do dia a dia a elaboração de saberes, a construção de
valores, a mudança de atitudes. Para o aluno se quer muito mais do
que a apropriação do conhecimento sistematizado, e de querer sim,
que eles aprendam e construa com ele a cada dia as aprendizagens,
mas queremos um ser humano inteiro trabalhado nos aspectos
cognitivos, emocionais, espirituais, mentais e físicos, um ser
humano capaz de construir e de exercer cidadania, de relacionar-se,
de assumir responsabilidades, de ser feliz. O aluno, diferentemente
daquele da pedagogia tradicional, não tem o dever de se fazer
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disciplinado no agir e passivo no ouvir, ao contrário, o trabalho
pedagógico buscará tem que buscar e abrir as possibilidades para
que se façam ativos e resistentes, e se constituam sujeitos de suas
aprendizagens.
Para embasar essas práticas busca - se as referências teóricas
de Vygotsky com sua abordagem sociointeracionista, Piaget, a
construtivista, e Paulo Freire com a teoria crítico reflexiva.
Mesmo buscando as teorias críticas como norte, a escola que
fazemos ainda se enfeixa em um leque de concepções e guarda
alguns resquícios do neoescolanovismo que permanece na ideia de
uma escola ativa, aquela que agrupa alunos por interesse, que
mobiliza o aluno para a aprendizagem (motivação), que prepara o
ambiente escolar tornando-o estimulador, alegre, colorido.

A escola que nos propomos a realizar agrega a concepção de
que a fonte do conhecimento não está na percepção, mas na ação
que leva à construção do conhecimento – o construtivismo que tem
na sua base os estudos de Jean Piaget6 estuda a aprendizagem em
um modelo epistemológico que aborda o psiquismo humano de
forma biológica. Nesse modelo o sujeito aprende a partir de
situações anteriores, que o teórico chama de esquemas de
assimilação. Na abordagem construtivista piagetiana, os sujeitos só
são capazes de conhecer a realidade, atuando sobre ela e para tanto,
desenvolve intercambio com o meio numa mediação proporcionada
pelos esquemas de ação. Estes esquemas são comportamentos
repetíveis generalizáveis e aperfeiçoáveis em transformação
6

Em Piaget, a teoria na perspectiva construtivista/ interacionista trabalha com a compreensão de que
o conhecimento é construído a partir da interação entre organismo e meio. Aborda o psiquismo
humano de forma biológica e considera a dimensão social na construção de sua teoria, numa
perspectiva biológica e adaptativa. Em Vygotsky a teoria tem na sua base o universo filosófico marxista
e universo político socialista. Entende o psiquismo enquanto fenômeno histórico-social (cultural) e
atribui ao indivíduo a apropriação da experiência histórico social, dos conhecimentos produzidos
historicamente já existentes no mundo em que o indivíduo vive; e considera os processos de
aprendizagem conscientemente dirigidos pelo educador como qualitativamente superiores aos
processos espontâneos. Em Vygotsky i as concepções pedagógicas defendem o princípio de que cabe
ao professor e à escola a elaboração de conhecimentos.
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constante ao longo dos estágios de desenvolvimento do sujeito.
Piaget explica o conhecimento a partir do conhecimento de
estruturas que são construídas entre o ser humano e o ambiente.
Já Vygotsky, acrescenta ao construtivismo piagetiano, uma
outra compreensão, a de que os conhecimentos são produzidos
historicamente.
Na concepção Vygotskyana o ser interage com o meio em que
vive no âmbito físico e social, construindo seu pensamento num
determinado tempo histórico, influenciado por fatos e fenômenos
sociais e desse modo elabora o conhecimento de forma
sociointerativa, ou seja, numa relação indissociável entre
sujeito/objeto, sujeito/sujeito, sujeito/meio. Nessa linha de
pensamento, o desenvolvimento humano é construído pela
interação entre natureza e cultura.
Outra referência é Paulo Freire, que tem na consciência
política a base para a sua teoria. Freire tem o diálogo como prático
fundamental de uma relação educativa libertadora. Esse pensador
teve papel nos idos da repressão, quando introduziu a ideia de que
o homem se liberta pela educação. Sua concepção nos levou a refletir
sobre a educação bancária, onde o aluno é depósito para as
informações passadas pelo professor, entendendo que este não é o
modelo que queremos adotar, já que nos propomos a uma educação
transformadora. Em Paulo Freire se buscar o real sentido do diálogo,
instrumento político de uma educação não preconceituosa e
libertadora.
Nesse sentido buscar – se ultrapassar com o aluno e professor
o estágio da consciência ingênua (educação bancária) e chegar à
consciência crítica (educação libertadora), construindo
aprendizagens por meio do diálogo e da reflexão. Para Freire a
educação é e será sempre inconclusa, pois sempre há o que aprender
o que reaprender o que transformar; e é essa consciência que nos
abre infinitas possibilidades de aprender, de conhecer a nós próprios
(as), os outros e o mundo. A par dessas ideias, a escola cumpre uma
política de educação nacional que tem foco na aprendizagem e se
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utiliza de sistemas externos de avaliação pensados para realçar os
resultados acadêmicos conseguidos pelos estudantes, expressados
em conteúdos aprendidos e competências desenvolvidas.
Seguindo as abordagens teóricas, a escola trabalhará
atendendo aos fundamentos teórico-metodológicos, voltados para
uma ação educativa emancipadora que visa desenvolver a
autoestima, a motivação e a autonomia nos alunos; trabalhará com
os princípios da inclusão, da eco-pedagogia, da educação para a paz
e para a alegria; buscará exercitar uma prática pedagógica reflexiva,
assumindo uma postura crítica e ética, com o objetivo claro de
chegar ao sucesso escolar configurado na presença diária na escola,
no bom desempenho acadêmico, na convivência harmoniosa com os
outros, no respeito às diversidades e diferenças, na criatividade, na
participação, na responsabilidade consigo mesmo, com os outros e
com o meio ambiente.
7. Conclusões
O trabalho destacou compreender como se dá a realização de
aulas de Educação Física frente a inexistência de espaço físico
tentando compreender as implicações para a pratica desse
componente curricular e quais os prejuízos causados no
aprendizado dos alunos, onde constatou – se que mesmo com uma
proposta pedagógica concretizada a carência do espaço físico
adequado têm prejudicado o desenvolvimento da pratica da
Educação Física e por conseguinte interferido no desenvolvimento
de outros componentes curriculares, tendo em vista que, a ausência
de espaço físico adequado para pratica de atividades desportivas
limita todas as potencialidades de ação do professor, tirando de si a
heteromotivação e a criatividade, pois a falta de espaço culminando
com a de material adequado o remete para dentro de um espaço
convencional de ensino onde alunos e professor não conseguem
interagir na troca do conhecimento.
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Com base no que já foi dito, acredito que as condições de
instalações inadequadas, e a falta de material didático interferem de
modo significativo nos trabalhos pedagógicos desenvolvido pelo
professor, pois, ao conceber o espaço escolar como um espaço de
interação e troca de aprendizados levando em o fazer pedagógico
pratica política cultural, e essa pratica privilegia a escola como um
local de a ampliação de habilidades e capacidades humanas, que se
entrelaçam e contribuem para que os diferentes indivíduos
cumpram com seus papéis sociais e intervenham na formação de
suas próprias cidadanias, o esforço do professor, por mais criativo e
motivado que seja e diante das mais convictas concepções
educativas, podem fracassar, caso não encontre espaços e condições
materiais que contribuam para a concretização e realização de seu
plano de trabalho, Portanto, uma escola sem qualquer espaço,
estrutura física, instalações esportivas pode contribuindo para que
o aluno desvalorize a Educação Física dentro da escola, resultando
na ideia de que esta atividade não faz falta para sua formação no
processo de conhecimento e desenvolvimento humano.
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Capítulo 18
A importância da educação física
nas series iniciais.
Rubens Monteiro Mendes1
Wesley Thales N. Canuto2
Guaracir Honório David3
1. Introdução
O presente trabalho foi desenvolvido para demonstrar a
importância do professor de educação física para alunos do ensino
fundamental inicial. Apresentando os benéficos para seu
desenvolvimento psicomotor, social e afetivo, contribuindo
diretamente para a sua aprendizagem, pois nesta fase, o aluno
participar das atividades físicas através do lúdico, com os jogos e as
brincadeiras.
Segundo Brasil (1996) em relação à prática da Educação
Física, em nível da Educação Básica, integrada à proposta
pedagógica da escola, é componente curricular, ajustando-se às
faixas etárias e às condições da população escolar. Entretanto, para
turmas de Educação Infantil não são exigidos professores
licenciados na disciplina em questão. Na maioria, as aulas são
ministradas pelo (a) professor (a) regente da classe, ato denominado
1

Graduando em Educação Física

2

Graduando em Educação Física

3

Graduando em Educação Física
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unidocência, em que esse é responsável por todas as disciplinas
(Educação Física, Artes, Música, entre outros).
Desta forma, o objetivo geral é apresentar a importância do
professor de educação física nas séries inicias. Os objetivos
específicos estão direcionados em descrever a educação física nas
séries inicias destacar as habilidades do professor de educação física
e apresentar a importância do lúdico nas séries iniciais.
A metodologia aplicada para o presente trabalho atende as
orientações segundo Marconi e Lakatos (2001) é desenvolvido com
base material já elaborado, constituído principalmente de livros e
artigos científicos. Dentro dos achados, destacam-se ALMEIDA
(2006); LIBÂNEO (1992); GROSSO (2006); MIRANDA (2001).
2. A educação física nas séries iniciais
Refletir sobre educação física na educação infantil é desafiador,
sobretudo quando pensamos em possíveis tensões existentes na
presença do profissional de educação física inserido no ensino de
zero a seis anos. Estamos falando da relação entre professor
especialista atuando junto com o unidocente (pedagogo). A grande
preocupação em torno desse assunto é de assumirmos já na
educação infantil um modelo “escolarizante”, organizado em
disciplinas e com uma abordagem fragmentária de conhecimento
(AYOUB, 2005).

Para atender uma demanda direcionada a alunos da educação
inicial, os professores de educação física têm a missão de conhecer
cada aluno, buscando identificar quais as atividades mais apropriadas
para cada um, pois nesta fase, a probabilidade de alunos com maior
aptidão é sempre maior do que alunos que não apresentam interesse
nas atividades físicas. Desta forma, o professor pode buscar outras
atividades que possam interessar os alunos a terem uma visão
positiva dos benéficos que as atividades físicas podem proporcionar
para seu desenvolvimento motor e suas habilidades.
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Segundo Burger (2009) a Educação Infantil e, em seu interior,
a Educação Física, preocupa-se com a organização de um currículo
que contemple um cotidiano da escola infantil, apontando para a
concretização de alguns objetivos importantes. Entre esses objetivos,
destaca-se a necessidade de ampliar os conhecimentos da criança,
proporcionando-lhe os instrumentos para que ela possa apropriar-se,
criticamente, de cultura sistematizada pela humanidade.
A importância da educação física para as séries iniciais garante
resultados positivos, quês estão associados aos movimentos
corporais, a comunicação, a expressão e a interação social com outras
crianças que estejam participando das atividades físicas. Para Kunz
(2001) esses resultados mostram alguns “sentidos/significados” que
o movimento humano traduz pelas suas manifestações. São eles:
• Sentido comparativo: Este pode ser analisado sob dois
aspectos, ou seja, um é o tipicamente esportivo, onde a
comparação existe unicamente no sentido da performance,
tendo como referência modelos pré-estabelecidos; o outro
aspecto pode relacionar-se à comparação enquanto
apreensão de novas formas de movimento, tendo por base
o movimento próprio e o movimento do outro;
• Sentido explorativo: Busca o conhecimento e interpretação
de objetos materiais, no sentido de apreender seus
significados sociais e sua relação com o mundo. Não visa
uma melhoria da performance;
• Sentido comunicativo: Expresso através da comunicação
corporal, manifesto pelas atividades/gestos que têm
finalidades de expressão de intenções, saudações, ideias;
• Sentido expressivo: Que se manifesta e exterioriza-se a
individualidade psíquica, sendo expressos, assim,
sentimentos, emoções, impressões, entre outros;
• Sentido produtivo: A produção caracteriza-se como criação
de novas alternativas de materiais a serem trabalhados ou
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mesmo pelas manifestações artísticas, na forma de obras
de arte ou objetos
Essa exposição de Kunz (2001), apresenta as principais
manifestações através dos sentidos que são conhecidos pelo sentido
do comparativo, responsável pela performance e movimentação do
aluno que pratica, bem como o do seu colega. Para o sentido
explorativo, a técnica aplicada é direcionada ao conhecimento e
interpretação, com base dos significados sociais e sua relação com o
mundo. No sentido comunicativo, a técnica utilizada parte da
interação entre todos os envolvidos seguindo as orientações
pedagógicas do professor. Os sentidos expressivos são
demonstrados pelas ações dos alunos através das necessidades de
acordo com cada atividade e por fim, o sentido de produtivo, que
requer novos conceitos e estratégias para o desempenho dos alunos
das demais manifestações artísticas dos alunos.
De acordo com Canfield (2000), não se pode negar a
importância de o aspecto motor ser trabalhado no decorrer da
infância do ser humano; desta forma a escola, enquanto meio
educacional, é responsável por oferecer a oportunidade de uma
ótima vivência motora, pois ela será determinante no processo de
desenvolvimento da criança.
A Educação Física na escola terá um papel muito importante para
o aluno na busca da compreensão do que está acontecendo em sua
volta e consigo mesmo, pois o processo de aprendizagem deve
ocorrer de forma em que o aluno compreenda sua realidade e seja
capaz de refleti-la e pensando o educando na sua totalidade, não
poderíamos separar corpo e mente. A prática do movimento nas
séries iniciais é um caminho para que a criança compreenda
melhor suas habilidades e consiga adaptá-las a outras atividades
dentro e fora da escola (SANTANA & OLIVEIRA, 2012, p. 6-7).

Portanto, cabe a escola e os professores de educação física,
desenvolverem tarefas que tenham como meta, melhorar a
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qualidade de vida, seu desenvolvimento motor, e intelectual, pois as
atividades físicas podem ser grandiosas quando alinhadas a métodos
educacionais que proporcione não só benéficos a saúde física dos
alunos, mas o desenvolvimento intelectual.
3. As habilidades do professor de educação física na educação
infantil
O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno
até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é
assim um desafio e não uma ‘cantiga de ninar’. Seus alunos
cansam não dormem. Cansam porque acompanham as idas e
vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas
dúvidas, suas incertezas (FREIRE, 1996, p. 96).

Cabe ao professor ser o mediador de novas propostas que
impulsionem os alunos a participarem das atividades físicas,
principalmente nas séries iniciais, pois é nesta fase, que a criança
começa a ter seu desenvolvimento e habilidades avaliadas. Portanto,
o professor de educação física deve apresentar suas propostas para
que o aluno tenha interesse em participar, pois se essas práticas não
forem bem elaboradas, os alunos podem ser prejudicados.
Considerando o processo de ensino como uma ação conjunta
do professor e dos alunos, em que o professor estimula e dirige
atividades em função da aprendizagem dos alunos, podemos dizer
que a aula é a forma didática básica de organização do processo de
ensino. Cada aula é uma situação didática específica, na qual
objetivos e conteúdos se combinam com procedimentos
metodológicos e formas didáticas visando, fundamentalmente,
propiciar a assimilação ativa de conhecimentos e habilidades pelos
alunos (LIBÂNEO, 1992).
Para entender o discurso do autor, é importante compreender
sua fala, pois o mesmo destaca a ação conjunta do professor e dos
alunos em uma sintonia que favorece a aprendizagem dos alunos,
bem como toda a elaboração da metodologia, didática, objetivos e
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conteúdo que favoreceram exclusivamente o desenvolvimento do
aluno nas atividades físicas.
A prática pedagógica do profissional de Educação Física tem sido
foco de inúmeras investigações que procuraram esclarecer como o
professor constrói sua prática desde os primeiros contatos com a
escola, quais são as preocupações que norteiam a sua intenção,
bem como os constrangimentos enfrentados na realidade escolar
(FARIAS et. al., 2001, p.21).

Para que a educação física atinja o conhecimento e construção
do indivíduo, cabe ao professor ser o mediador dessa ação, buscando
nas estratégias, meios completos e seguros que propicie não só o
bem-estar esportivo, mas o conhecimento de acordo com a proposta
do professor, pois através do lúdico o aluno brinca, joga, se diverte,
mas também constroem uma aprendizagem significante.
A Educação Física é uma disciplina educacional que trabalha além
do físico, o intelecto e as relações sociais e não deve somente
restringir-se aos conteúdos ligados à esportização [...] seus
conteúdos devem atender às necessidades da formação integral do
cidadão e não mais trabalhar de forma isolada, em que seu fim é
sua simples prática, mas sim integrada à proposta de formação
(ALVES, 2011, p. 21).

A atividade física não pode ser realizada de forma isolada
entre os alunos. Ela deve promover a interação entre todos os
envolvidos, mas de forma correta, pois nesse meio, existem alunos
com habilidade, coordenação motora diferenciada dos demais, para
que não aconteça a separação dos alunos, cabe ao professor inserir
atividades que possam ser praticadas por todos os alunos.
Segunda Canfield (2000), acredita que o professor de
educação física tem o dever e a obrigação de construir um ambiente
favorável de ensino e elaborar metodologias adequadas para
motivar as crianças. É de sua importância que se desenvolva o
aspecto motor na infância, criando meios para estimular os
movimentos da melhor forma possível, uma vez que o domínio do
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corpo, a coordenação e o equilíbrio, são fatores determinantes para
o processo de desenvolvimento infantil.
Portanto, o professor de educação física na educação infantil,
deve garantir aos alunos meios e possibilidades que impulsionem
seu desenvolvimento, através de práticas educativas envolvendo as
atividades lúdicas com a participação dos alunos nos jogos e
brincadeiras.
4. Os benefícios das atividades lúdica com acompanhamento do
professor de educação física
A brincadeira é uma atividade que se traduz como um evento
intrínseco da infância permeando por todas as culturas sendo de
total importância para o desenvolvimento social, psicomotor e
afetivo das crianças. Embora seja uma atividade universal
apresentada aos indivíduos geralmente até os sete anos, existem
particularidades que diferem as brincadeiras, tais como a idade, a
cultura a qual a criança está inserida e outras condições sócioculturais (BICHARA, 1994, p.12).

A brincadeira tem sua função importante na educação inicial
de alunos com até 6 (seis) anos de idade, para que o seu
desenvolvimento social, psicomotor e afetivo seja trabalhado de
acordo com cada faixa etária, pois a demonstração de habilidade e
coordenação motora é diferenciada de um aluno para o outro, mas
essa brincadeira não pode ser isolada como foi citada anteriormente.
Segundo Grosso et. al. (2006) afirmam que para que as
brincadeiras ocorram o educador deve considerar:
1. O ambiente ou local em que ocorrem as brincadeiras, dando
atenção a sua estrutura física e segurança; e se as brincadeiras
estão em conformidade com os valores e crenças da sociedade a
qual estão inseridas;
2. A criança como personagem principal da brincadeira. A
atividade tem que ser significativa para que ela possa expressar
suas ideias imaginativas;
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3. A expressão da criança ao exteriorizar na brincadeira seu modo
de vida, da sua comunidade, família, etc. Além de demonstrar
aspectos maiores, como a cultura global e a reprodução de
conteúdo previamente acessados sejam pela TV, livros, teatro,
cinema e até mesmo por meio de materiais didáticos e aulas
assistidas nas escolas (GROSSO, et. al. 2006, p.41).

O sucesso das brincadeiras só pode ser considerado positivo,
quando atendem vários fatores que envolvem o ambiente seguro
para que acidentes não aconteçam. Liberdade para expressar suas
habilidades e conceitos de acordo com sua imaginação, além
representar conteúdos já adquiridos por meios dos meios de
comunicação e da leitura. Mas, para esses casos, os pais devem
acompanhar o histórico diário das programações dos seus filhos, a
fim de protegê-los de programas e literatura imprópria para a sua
idade.
Para Kishimoto (2002), o lúdico, tem o significado de brincar,
e nesse ato de brincar estão inclusos jogos, dança, arte, cantigas,
brinquedos e tudo o que envolva a imaginação em forma de
distração e aprendizado. A atividade lúdica é crucial para a formação
e crescimento das crianças, podendo ser utilizado como um
importante recurso para as atividades pedagógicas, pois toda prática
que envolve o lúdico tem sua função e aqueles que praticam o
brincar constroem um desenvolvimento psicológico e motor.
A aprendizagem e a exploração do conhecimento dos alunos
podem ser feitas através do lúdico com jogos e brincadeiras que
sejam planejados pedagogicamente para esse fim. Segundo Miranda
(2001), os jogos e as brincadeiras são atividades inerentes a vida das
pessoas e conseguem proporcionar momentos prazerosos no
processo de aprendizagem. Portanto, o lúdico é o meio mais
adequado para o desenvolvimento da aprendizagem na educação
infantil.
Na educação infantil, os alunos com até 06 (seis) anos de
idade, são beneficiados quando tem acompanhamento do professor
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de educação física. Almeida (2006) explica que há diversas
atividades que favorecem o desenvolvimento infantil. São elas:
• Coordenação motora ampla: É classificada como
organização geral do ritmo, onde ocorrem as percepções e
o desenvolvimento global das crianças. É onde o professor
trabalha com a apuração dos movimentos dos membros
inferiores e também superiores, desenvolvendo atividades
e brincadeiras;
• Coordenação motora fina: É a execução de trabalhos com
a ajuda manual. Nessa atividade, o professor pode
desenvolver: recorte de tiras de papel com jornais e
revistas, e pinturas com tinta em vidros, dentre outras
atividades;
• Lateralidade: Neste processo, o professor auxilia a criança
a desenvolver a capacidade de lateralidade que é a
dimensão de espaço e coordenação motora, uma vez que a
criança não nasce com essa percepção.
Os eixos que favorecem o desenvolvimento infantil estão
direcionados a coordenação motora ampla a ser trabalha com os
membros superiores e inferiores de acordo com as propostas das
atividades selecionadas. Para a coordenação motora fina, o professor
deve utilizar técnicas que estejam associadas exclusivamente a
atenção do aluno em recortes, pinturas e outras atividades que
necessitam da agilidade do aluno. Finalizando a lateralidade que
expressa o auxílio do professor com mediador das atividades para
alunos que apresentam dificuldades de coordenação.
5. Conclusões
Diante de todas as explicações direcionadas ao tema, percebese que os autores em suas bibliografias, enalteceram a importância
do professor de educação física nas séries iniciais, pois foram
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demonstrados os benéficos em ampliar os conhecimentos da
criança, através de instrumentos para que ela tenha condições de
apropriar-se da cultura sistematizada pela humanidade, através das
manifestações de sentido comparativo, explorativo, comunicativo,
expressivo e produtivo.
Destaca-se também, as habilidades exercidas pelo professor
de educação física, para que o aluno tenha condições de desenvolver
suas habilidades e coordenação motora nas atividades físicas. Neste
ponto, salienta-se a percepção das inúmeras investigações para que
não aconteça o constrangimento por parte de alunos que não
conseguem manter o equilíbrio quando solicitados.
Finalizando o referencial teórico deste trabalho, demonstramse os benéficos na vida do aluno de até 06 (seis) anos de idade em
relação ao ambiente para ser desenvolvidas as atividades, bem como
sua coordenação motora ampla, coordenação motora fina e
lateralidade.
Portanto, encerram-se essas considerações finais, enaltecendo
todos os autores com suas edições em prol das atividades físicas para
o ensino inicial por parte dos professores de educação física.
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Capítulo 19
O lúdico:
jogos e brincadeiras no processo de ensino
aprendizagem na educação infantil
Wesley Thales Normando Canuto1
Rubens Monteiro Mendes2
Estanislau Ferreira Bié3
1. Introdução
Uma das características inerentes do ser humano é estar em
constante processo de aprendizagem, em todas as fases de sua vida,
está sempre descobrindo e aprendendo coisas novas pela interação
com outros de sua raça e com o meio em que vive. A esse ato de
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constante busca, de troca, de interação, de apropriação é que se
chama de educação.
Este trabalho explanará acerca de importância do jogo no
processo de aprendizagem e discorrerá sobre a importância do
lúdico no processo de ensino e aprendizagem para a Educação
Infantil.
O lúdico é assunto que tem conquistado espaço no panorama
nacional, principalmente na educação infantil, por ser o brinquedo
a essência da infância e seu uso permite um trabalho pedagógico que
possibilita a produção do conhecimento, da aprendizagem e do
desenvolvimento na integra do ser humano como um todo
objetivando a formação de um cidadão crítico e cônscio.
A infância é a idade das brincadeiras. Acredita-se que por
meio dela a criança satisfaz, em grande parte, suas necessidades,
seus interesses e anseios particulares, sendo um meio de inserção
da realidade em seu mundo de fantasia. O brincar faz parte do
mundo da criança, assim elas aprendem melhor e se socializam com
facilidade, desenvolvem a capacidade de viver em grupo, aprendem
a tomar decisões e percebem melhor o mundo ao seu redor.
Para a concepção deste trabalho, utilizaram-se os conceitos e
as ideias de renomados autores como Vygotsky, Piaget, Negrine,
Sneydres, Marcelino e outros que tratam com propriedade o tema
proposto. Este ensaio literário tem a pretensão de contribuir de
alguma forma para a formação de profissionais que veem no lúdico
uma ferramenta pedagógica para o desenvolvimento do educando
de forma integral.
2. Os jogos e às brincadeiras: aspectos históricos
O brincar e o jogar sempre estiveram presentes em qualquer
povo desde os mais remotos tempos. Através deles, a criança
desenvolve a linguagem, o pensamento, a socialização e a iniciativa,
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preparando-se para ser um sujeito capaz de enfrentar desafios e
participar da construção de um mundo melhor de forma consciente.
Segundo Piaget (1975), Conceitos como jogo, brinquedo e
brincadeira são formados ao longo de nossa vivência. Desta forma,
é imperioso que se apresente que se apresente esses conceitos.
Seguindo o dicionário Larousse(1982) segue-se a
conceituação: Jogo – ação de jogar; folguedo, divertimento. Ex.: jogo
de futebol, dama.
Brinquedo – objeto destinado a divertir uma pessoa, suporte
da brincadeira.
Brincadeira – ação de brincar, divertimento. Gracejo,
zombaria, festa entre amigos ou parentes.
A recreação, adota desde os tempos Greco-romanos, é
entendida como o relaxamento necessário para atividades que
exigem esforço físico, intelectual e escolar. Poe longos tempos,
brincadeira ficava limitada a recreação. A partir do renascimento,
vê-se a brincadeira como conduta livre que favorece o
desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo. Ao atender as
necessidades infantis, o jogo infantil torna-se forma adequada para
a aprendizagem dos conteúdos escolares.
Temos que concordar que o brincar não significa apenas
recrear, é muito mais que isso. É uma das formas que a criança
encontra de se comunicar com o mundo. O brincar em todas as suas
formas é capaz de proporcionar alegria e divertimento. As
brincadeiras, experimentadas pelas crianças proporciona a novas
descobertas, as invenções, o aprendizado e o as habilidades na
coordenação motora por meio do brincar. Além de estimular a
curiosidade, a autoconfiança e a autonomia, proporciona o
desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e
atenção.
Brincar faz parte da vida da criança, além de ser indispensável
à saúde física, socialização, no seu processo de aprendizagem e não
apenas um entretenimento. Através dos jogos, do brinquedo e da
brincadeira, a criança desenvolve a criatividade, a capacidade de
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tomar decisões e ajuda no desenvolvimento motor, além destas
razões, tornam as aulas mais atraentes para os alunos, são a partir
de situações de descontração que o professor poderá desenvolver
diversos conteúdos, gerando uma integração entre as matérias
curriculares.
As brincadeiras são importantes por fazerem parte do mundo
das crianças e por proporcionarem momentos agradáveis,
proporcionam o bem-estar no processo de ensino e aprendizagem,
resgatando assim o lúdico como instrumento de construção do
conhecimento.
Estamos vivendo em um mundo moderno onde a tecnologia
avança aceleradamente inclusive na educação, mas as atividades
lúdicas não podem ser esquecidas no cotidiano escolar; porque a
alternativa de trabalhar de maneira lúdica em sala de aula é muito
atraente e educativa.
Na Educação Infantil, o raciocínio lógico ainda não é suficiente
para que ela dê explicações coerentes a respeito de certas coisas. O
poder de fantasiar ainda predomina sobre o poder de explicar.
Então, pelo jogo simbólico, a criança exercita não só sua capacidade
de pensar, ou seja, representar simbolicamente suas ações, mas
também, suas habilidades motoras, já que salta, corre, gira,
transporta, rola, empurra, etc.
Sobre assunto a psicopedagoga Souza,
...brincar é um momento de auto-expressão e auto-realização. As
atividades livres com blocos e peças de encaixe, as dramatizações,
a música e as construções desenvolvem a criatividade, pois exige
que a fantasia entre em jogo. Já o brinquedo organizado, que tem
uma proposta e requer desempenho, como os jogos (quebracabeça, dominó e outros) constitui um desafio que promove a
motivação e facilita escolhas e decisões à criança.
O brinquedo traduz o real para a realidade infantil. Suaviza o
impacto provocado pelo tamanho e pela força dos adultos,
diminuindo o sentimento de impotência da criança. Brincando, sua
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inteligência e sua sensibilidade estão sendo oferecidas a criança
através de brincadeiras e brinquedos garante que suas
potencialidades e sua afetividade se harmonizem.
A ludicidade, tão importante para a saúde mental do ser humano,
é um espaço que merece atenção dos pais e educadores, pois é o
espaço da expressão mais genuína do ser, é o espaço e o direito de
toda criança para o exercício da relação afetiva com o mundo.
(SOUZA, 2017).

Esses espaços são ambientes favoráveis para a aprendizagem
e o desenvolvimento, principalmente da socialização. Por esse
motivo não devemos isolar as crianças em suas carteiras, devemos
incentivar os trabalhos em grupos, a troca de ideias, a cooperação
que acontece por ocasião dos jogos.
Percebemos, desse modo, que brincando a criança aprende
com muito mais prazer, destacando que o brinquedo, é o caminho
pelo qual as crianças compreendem melhor o mundo à sua volta,
dando oportunidade ao desenvolvimento, pois brincando a criança
experimenta, descobre, inventa, exercita, vivendo assim uma
experiência que enriquece sua sociabilidade e a capacidade de se
tornar um ser humano criativo.
É importante que o professor proporcione atividades que
envolvam brincadeiras e incentive a curiosidade das crianças. As
atividades lúdicas propiciam à criança a possibilidade de conviver
com diferentes sentimentos os quais fazem parte de seu interior,
assim, elas demonstram através das brincadeiras a forma como vê
e constrói o mundo e como gostariam que ele fosse, suas
preocupações e que problemas a estão preocupando, ou seja,
expressa-se na brincadeira o que tem dificuldade de expressar com
palavras.
A partir dessas definições constatamos que o lúdico está
relacionado a tudo o que possa nos dar alegria e prazer,
desenvolvendo a criatividade, a imaginação e a curiosidade,
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desafiando a criança a buscar solução para problemas com renovada
motivação.
Ao recorrer aos jogos, o professor está criando um ambiente
favorável a criatividade, ao desenvolvimento e a socialização,
fazendo com que os alunos assimilem com mais facilidade,
tornando-os mais participativos.
3. O jogo para Piaget
Em relação aos jogos, Piaget acredita que a pratica dos
jogos e de extrema relevância na infância.
Segundo Piaget,
Em torno dos 2-3 e 5-6 anos nota-se a ocorrência dos jogos
simbólicos, que satisfazem a necessidade da criança de não
somente relembrar mentalmente o acontecido, mas de executar a
representação... Em período posterior surgem os jogos de regras,
que são transmitidos socialmente de criança para criança e por
consequência vão aumentando o nível de importância de acordo
com o progresso de seu desenvolvimento social. (PIAGET, 1975)

Nas argumentações do autor, os jogos estabelecer as
condições favoráveis para o desenvolvimento na infância, o mesmo
justifica sua tese afirmando que ao jogar a assimilação do
conhecimento pode se transtornar na realidade.
4. O jogo para Vygotsky (VYGOTSKY, 1984)
Vygostsky estabelece uma relação estreita entre o jogo e a
aprendizagem atribuindo-lhe uma grande importância. Para que
possamos melhor compreender essa importância é necessário que
recordemos algumas ideias de sua teoria do desenvolvimento
cognitivo. A principal é que o desenvolvimento cognitivo resulta da
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interação entre criança e as pessoas com quem mantém contatos
regulares.
Para Vygostsky,
O desenvolvimento ocorre ao longo da vida e que as funções
psicológicas superiores são construídas ao longo dela...
...a criança usa as interações sociais como formas privilegiadas de
acesso a informações como por exemplo, a assimilação das regras
de um jogo, que se dá através de interações com o outro e não
como o resultado de um engajamento individual na solução de
problemas. Desta maneira, aprende a regular seu comportamento
pelas reações, que elas pareçam agradáveis ou não. (VYGOTSKY,
1984)

Vygostsky recomenda que seja estimulada as relações e
interações entre crianças, mas, ele não estabelece as fases para
explicar o desenvolvimento como Piaget e para ele o sujeito não é
ativo nem passivo e sim institui uma relação de interatividade.
5. Conclusões
Observa-se que na atualidade existe uma tendência
pedagógica a uma supervalorização do conteúdo a ser ministrado ao
educando, uma preocupação oriunda da necessidade de adaptar a
escola ao Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, fato esse, que
de forma direta afetou a rotina até mesmo da Educação Infantil, que
em detrimento a um bom resultado no exame, estão abrindo mão
da aplicação do lúdico, da brincadeira, do jogo para se trabalhar
exclusivamente o conteúdo.
Este trabalho objetivou alavancar reflexões sobre a
importância das atividades lúdicas na educação infantil, sendo
possível observar que a ludicidade é de extrema relevância para o
desenvolvimento integral do educando, pois para eles brincar é
incorporar uma vivência de adulto.
Este estudo permitiu compreender que o lúdico é significativo
para a criança pode conhecer, compreender e construir seus
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conhecimentos, de forma a tornar-se um sujeito, sendo capaz de
exercer a sua “cidadania” com dignidade, competência e autonomia,
sendo capaz de pensar por conta própria, habilitado a resolver
problemas e compreender um mundo que exige diferentes
conhecimentos e habilidades.
Constatou-se que as atividades lúdicas estão gravemente
ameaçadas em nossa sociedade por motivos de interesses e
ideologias de pessoas que não estão compromissadas com a
qualidade do processo ensino-aprendizagem dos educandos. Desta
forma, cabe á escola e aos educadores, resgatar a ludicidade dos
alunos principalmente na educação infantil. É imperioso que o
professor assume o papel de artífice de um currículo que privilegie
as condições facilitadoras de aprendizagem que a ludicidade
contempla nos seus diversos domínios, e que toda a comunidade
escolar esteja imbuída de fazer com que o projeto político
pedagógico – PPP da instituição almeje esse mesmo objetivo
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Capítulo 20
Inclusão de alunos com necessidades
escpeciais nas aulas de educação física
Ismael Gomes da Silva1
José Iran Carneiro Bié2
Stenio Ferreira Bié3
1. Introdução
A inclusão de alunos que tem necessidades especiais nas aulas
práticas de Educação Física ainda é um grande desafio para os
professores da área a serem vencidos, uma vez que a educação é feita
para todos sem discriminação no modo geral. De acordo SANT
(2005), o conceito de educação inclusiva se dá por alguns aspectos
como, partilhar o mesmo espaço físico, integração na sociedade,
adaptação no ensino, participação de todos nas aulas e o direito a
educação.
Quando se refere o assunto de inclusão de alunos com
necessidade especiais nas aulas regulares e principalmente quando
é criança, é muito difícil para os professores e também para a
comunidade. Segundo FALKENBACH et. al., (2007), a criança com
necessidade especial é vista com mais atenção e cuidado, o que,
começando pela família pode diferenciar das outras crianças.
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As aulas de Educação Física são muito benéficas quando se
fala em inclusão de alunos, especialmente em alunos com algum tipo
de deficiência. Pois a adequação correta da pratica física evidencia a
compreensão de limitações e capacidades, ela estimula o
desempenho do aluno. A educação Física contribui para o
desenvolvimento do afetivo, social, e intelectual de alunos com
deficiência, pois o incentivo torna a autoestima e a confiança mais
evidente e assim não há desigualdade, (Venturini et. al., 2010 ).
Conforme uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2000, afirma
que 24,5 milhões de pessoas no Brasil tem algum tipo de deficiência.
Entre as deficiências, 48% tem deficiência visual, 27% tem
deficiência física, 8,3% deficiência mental. No ano de 2013 a ONU
afirma que mais de 650 milhões de pessoas no mundo tem algum
tipo de deficiência no qual corresponde a aproximadamente 10% da
população.
A política inclusiva, serve para desenvolver potencias e
respeitar as diferenças e atender as necessidades dos alunos com
deficiências.
O objetivo deste artigo foi abordar a importância da inclusão de
alunos com necessidades especial nas aulas de Educação Física, no
qual essa disciplina contribui para o desenvolvimento desses alunos.
2. Materiais e metodologia
O presente artigo foi realizado por meio de uma revisão
bibliográfico de alguns artigos, caracterizando-se como exploratória,
foi revisado alguns artigos publicados, foram feitas pesquisas em sites
do IBGE, revistas e livros que se referem ao assunto.
3. Educação física e inclusão
Um indivíduo com necessidades educacionais especiais ou
deficientes é caracterizado como ausência ou dano estrutural dos
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aspectos psíquicos, físicos ou anatômicos, provisórios ou definitivo,
(ANIRALIAN et. al., 2000 ).
Como afirma o autor, todos que tem alguma anormalidade,
seja ela psíquica, física ou anatômica, é incluído no campo de
indivíduo com necessidade especiais, dessa forma é preciso sim, ter
uma atenção por parte das políticas públicas.
De acordo com Mazzota (1982) indica que as pessoas com
necessidades especiais são aquelas que em razão de desvios
acentuados, de ordem física, intelectual, emocional ou sóciocultural, apresentam necessidades educacionais que, para serem
adequadamente atendidas, requerem auxílios ou serviços especiais
de educação.
Aqui o autor reforça que é necessário termo um olhar mais
especial a essas pessoas, no quesito respeito e preparação para
sabermos bem atendê-los, não quer dizer diferencia-los mas
conhecermos melhor no que se refere inclusão.
Conforme Mendes (2000), há vários direitos que beneficiam
pessoas com necessidades especiais e esses direitos vem ganhando
destaque apesar do lento processo para conquistar o acesso à
educação dessas pessoas.
Na Lei 13.146/2015 que foi criada a mais de três, em 06 de
julho de 2015 e entrou em vigor em 02 de janeiro de 2016,
representou um grande avanço na inclusão de pessoas com
deficiência na sociedade, ela pune qualquer ato de discriminação e
veio com mudanças na área da educação.
Conforme Brasil (1996), a LDB 9.394/96, 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.
Nesse contexto frisado pelo autor, é preciso haver mais
qualificações por parte dos profissionais da educação, as
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universidades devem investir mais nas questões de pessoas com
necessidades especiais, a lei existe e exige de todos, mas é preciso
qualificar para bem atender a demanda que os procuram.
É preciso adaptar as escolas para poder acolher todos, salas
adaptadas e com professores auxiliares, pois á vários tipos de
pessoas com necessidades especiais e nem sempre um só professor
poderá atender a todos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PSNs), tem um papel
importante 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. De acordo com
BRASIL (1998), no século atual, há uma grande expectativa que a
escola forme cidadãos críticos e que participem das atividades
dentro da sociedade, e que respeite as diferenças.
Conforme ESPANHA (1994), a educação Física adaptada
enfatiza a normalidade da diversidade, das diferenças e salienta a
adaptação de atividades fundamentais no desenvolvimento da
criança num todo. Uma educação eficaz de crianças com
necessidades especiais não é obrigação somente da escola, mas da
família, sociedade, política, todos trabalhando em conjunto para
obter uma educação inclusiva de qualidade.
No pequeno gráfico a seguir será apresentado algumas
patologias que são mais frequentes nas escolas, conceito e qual deve
ser a intervenção do professor de educação Física para poder incluir
essas alunas nas aulas.
Tipos
de
Deficiências
Mental

Conceitos

Intervenção do Professor

Nível intelectual restrito, em
níveis leve, moderado,
inflexível ou complexo,
ajuste no comportamento
inadequado, independendo
do
estágio
de
comprometimento

Necessário mais a pratica e
menos a teoria, o ensino
deve ser fragmentado em
pequenas etapas. Deve ser
repetitivo,
interativo,
associação de linguagem e
ação, fator importante é a
motivação.
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Auditiva

Limitação ou perda total de
alguns
sons
que
correspondem ao aparelho
auditivo.

Comunicação com o aluno
através de expressões
corporais,
gestos,
mimicas, se não houver
conhecimento de LIBRAS.
Possibilidade visual reduzida Adequar os recursos
Visual
ou ausente, imutavelmente pedagógicos de modo que
nos dois olhos sem o aluno cego ou pouca
alternativa de melhora, com visão ou compreenda.
ou sem lentes ou intervenção Buscar disponibilizar ao
médica.
aluno os materiais e
equipamentos especifico
que ela necessite.
Fontes: 1. Revista Benjamim Constant (2005), 2. BATTISTELLA (2004),
secretaria de Estado de Direito da Pessoa com Deficiência, Governo de São
Paulo.

4. Os desafios nas formações dos professores e as falhas no
sistema educacional
É muito importante termos momentos para discutirmos
sobre a formação dos docentes quando se quer uma educação de
qualidade para todos. De acordo com Prieto (2006, p. 57), a
formação continuada do professor deve ser um compromisso dos
sistemas de ensino que estejam comprometidos com a sua
qualidade, assegurando que os professores estejam aptos a elaborar
a implantar novas propostas e práticas de ensino para responder às
características de seus alunos, inclusive àquelas com necessidade
especiais. Professores capacitados, para:
(...) analisar os domínios de conhecimentos atuais dos alunos, as
diferentes necessidades demandadas nos seus processos de
aprendizagem, bem como (...) elaborar atividades, criar ou adaptar
materiais, além de prever formas de avaliar os alunos para que as
informações sirvam para retroalimentar seu planejamento e
aprimorar o atendimento aos alunos. (Ibid., p. 58)
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Para os professores que atuam na área de ensino com alunos
com necessidades especiais, precisam constantemente rever suas
práticas e possibilidades de necessidades de atuação num contexto
em que discute e se implementa a inclusão, a inserção do aluno com
necessidades educacionais especiais no ensino regular, a
modificação ou adaptação das escolas especiais e a possibilidade da
organização de redes de apoio.
Pois o docente que que não teve uma preparação na sua
formação acadêmica a disciplina de conhecimentos sobre
necessidades especiais, não discutiu criticamente a inclusão, as
políticas públicas para inclusão, eles precisarão receber formação
continuada. Todos os acadêmicos que se preparam para atuarem
como professores independentes da sua área, precisam ter esses
conhecimentos para bem atuar na sala de aula e poder dar um
atendimento de qualidades para aqueles que o procuram.
De acordo com a Lei de n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001 e na
Resolução n° do CNE/ Câmara Básica, de 11 de setembro de 2001,
há orientações legais para a formação docente. Conhecimentos
sobre inclusão devem ser garantidos a todos os professores em
formação e também em formação continuada. Proposta de formação
devem levar em conta suas características. Segundo Prieto (2006, p.
59) aponta para a necessidade de se proceder a um levantamento do
perfil acadêmico desses alunos e professores e de suas experiências
com alunos com necessidades especiais, para que se organizem e
implementem ações que promovam o acesso aos conhecimentos
necessários para sua formação.
Não se deve apenas ter conhecimentos das leis e dos que tem
necessidades, é preciso que os professores tragam propostas e as
busquem coloca-las em práticas, para melhor trazer benefícios no
que tange a inclusão.
É muito importante ter interação de deficientes com os
colegas, pois isso constrói um conhecimento incentivado pelo
professor, especialmente pelo professor de educação física no que eu
atuo. Sendo assim, a inclusão acontece de forma crescente. Em se
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tratando do aluno surdo é essencial que haja um interprete de libras
em sala de aula, porem isso não resolve o problema, apesar de
melhorar a compreensão dos conteúdos. Desta forma tanto alunos
normais como professores devem buscar a cooperação e parceria
com alunos que tenham limitações para que aconteça de fato uma
inclusão social (LACERDA,2006).
Para o professor de educação física sempre será um desafio
para promover a inclusão de alunos deficientes, porque em muitas
escolas do Brasil faltam estruturas para receber o aluno e sendo
assim, não há uma Educação para todos os alunos da escola básica.
De acordo com Souto (2010), uma Educação de qualidade, acessível
a todos, tornará a escola cada vem mais inclusiva.
Um sistema de ensino de qualidade que não exclua ninguém.
Incluir alguém excluído não é só adaptar um local para recebe-lo, mas
proporcionar uma educação que seja satisfatório como bem sabemos,
o sistema brasileiro de ensino público tem enfrenando grande
adversidade, pois até crianças sem deficiências tem sofrido déficit no
aprendizado, o que torna este sistema vergonhoso, e também pelo
baixo investimento dado pelo governo. (LEONARDO, 2008)
Conforme Cidade & Freitas (1997), a inclusão traz mudanças
tanto nos espaços, pensadamente das pessoas que não são
deficientes quanto na vida de quem tem necessidade especial. Para
que as diferenças sejam aceitas pela comunidade, e que se tornem
mais humanas.
5. Educação física e suas atividades de inclusão
Na disciplina de Educação Física existem várias atividades que
promove aos alunos o conhecimento de suas limitações que lhes
proporcionam integração entre eles.
Nos quadros a seguir terá duas atividades como inclusão para
o desenvolvimento do aluno com necessidades especiais.
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1.
O corpo fala

Propostas de atividades para deficientes auditivos
Dividir a sala em grupos, cada grupo receberá um papel
com uma mensagem escrita. Cada grupo deveras
transmitir sua mensagem por gestos para os outros
grupos (SCHIRMER et.al., 2007)

Jogo da memoria

Dividir a turma em grupos, em cada grupo colocar um
jogo da memória embaralhado. Lembrando que as
imagens usadas em cada peça deve ser desenhos de sinais
usados em LIBRAS (FORTE & SILVA, 2010).

Bola ao alto

Numerados sequencialmente, os alunos devem estar em
círculos. Ao centro deve ficar o professor, ele vai jogar a
bola o alto e fazer um gesto correspondente a um número,
o que tiver o número deve correr ao meio do círculo e
pegar a bola antes dela cair no chão (RIBEIRO,20090

Adaptado de: Associação de Entidades educativas Privadas Argentinas (2010);
AVM Faculdade
Integrada (2009); Ministério da Educação e do Desporto (MEC, 2007).
2.
Mão na Massa

Propostas de atividades para deficiência mental
Entregar um pedaço de de argila para cada aluno e
deixa-lo livre para fazer escultura, ao fim, comentar o
que ele fez (BATISTA E EMUNO, 2004).

Leão faminto

Os alunos deverão estar em fileira ao fundo da quadra
e um na linha central. A quadra simboliza a floresta, o
aluno ficará na linha central simbolizara o leão faminto.
Os alunos que estão no fundo da quadra tentarão
atravessar a floresta imitando um determinado animal
sem ser pego pelo leão faminto, que não poderá sair da
linha central. Os animais que não conseguirem fugir do
leão o ajudarão a pegar os demais animais (DIEHL,
2006)

Dançando
livremente

Colocar uma música e incentivar que todos dancem,
compondo sua própria coreografia, para que conheça
os limites do seu corpo (MASINI, 1993)
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Fonte: adaptação de: revista Scielo (2004, 20060; Revista Brasileira de Estudos
Pedagógicos (1993)

6. Conclusões
Neste artigo apontou que os problemas dos processos de
inclusão vêm enfatizando para ser adquirido pelas escolas, o
ambiente escolar, mais seguramente as aulas de Educação Física tem
propiciado a acessibilidade de deficientes nas aulas de atividades
adequadas.
Todos trabalhos que for exercido com a Educação Física
inclusiva devera está ligado a escola em receber alunos deficientes.
Este é um papel do professor de Educação Física desenvolver os
aspectos físico e mental dos seus alunos, promover a interação com
os demais colegas, e adaptar atividades para que este aluno participe
das aulas.
Como bem sabemos, todo processo de inclusão não traz só
conhecimento para os alunos com necessidades especiais, traz
também experiências para professores e para as famílias.
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