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A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E A PRÁXIS DE VALORES 

 

Gabriel Pôrto César1 

Juliana Pereira Bravo2 

 

RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) como documento normativo que propõe a dinamização docente frente aos 
valores sócios morais. Para alcançar esse propósito, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica onde o autor discorre sobre o processo histórico de elaboração da BNCC, 
em seguida identifica documentos legais que abordam o aspecto de valores na 
educação e relaciona o perfil do educador com realidades e desafios à implementação 
da Base Nacional Curricular. Os resultados demonstram que a Base Nacional Comum 
Curricular está embasada na proposta de metodologias ativas e tem como objetivo 
central o desenvolvimento de Competências para o exercício da cidadania. No 
entanto, conclui-se no estudo que a experiência está apenas iniciando, e o documento 
traz aportes significativos para a Educação Brasileira que só serão realidade com à 
atuação docente voltada às dinâmicas educacionais ativas e com coerência de valores 
que edificam a vida em sociedade. 
 
Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular. Docência. Desafios Educacionais. 
  

1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação brasileira está vivendo o período de implementação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), que foi homologada no dia 20 de dezembro de 

2017, com prazo de 2 anos para implantação. Esse documento normativo traz nova 

perspectiva para processos de ensino-aprendizagem, bem como exige novas 

dinâmicas dos envolvidos (alunos, professores, familiares, escolas e sociedade). É 

necessário pensar e responder, qual é o processo de formação docente que atende 

as demandas da realidade brasileira? 

A partir desse horizonte, o objetivo deste artigo é apresentar a Base Nacional 

Comum Curricular como documento normativo que propõe a dinamização docente 

frente aos valores sócios morais. É da atuação desses profissionais que se tornará 

palpável os aportes feitos pelo documento anteriormente citado. Alguns conceitos 

permearão de forma constante nos novos currículos escolares e as dinâmicas 
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pedagógicas que os professores terão em mente ao elaborar suas aulas, tais como, 

Competências, Habilidades e Metodologias Ativas. 

O conhecimento sobre ideias que embasam a proposta de competências e 

habilidades, possibilita ao docente a compreensão e apropriação dos conceitos, sendo 

primeiro passo para que se leve ao vivencial. É desse modo que emerge umas práxis 

consistente e relevante para atender aos requisitos legais de funcionamento e anseio 

da sociedade em relação à educação. 

Para que haja a real implantação do que é proposto na Base Nacional Comum 

Curricular, é necessário questionar como este material pode ser trabalhado nas 

universidade e instituições de formação docente, bem como as orientações legais que 

já existem as quais amparam a efetiva apropriação dos conceitos apontados. 

 

 2 METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho é de natureza básica pura, que é definida como 

aquela que é destinada “unicamente à ampliação do conhecimento, sem qualquer 

preocupação com seus possíveis benefícios”. A pesquisa é por seu objetivo 

exploratória e indutiva, pois tem “como propósito proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 2010, 

p.27). Será realizada uma pesquisa bibliográfica, por meio de leituras e fichamentos 

de materiais já publicados com o tema abordado, com a finalidade de apontar as 

exigências que emergem da proposta pedagógica que permeia a Base Nacional 

Comum Curricular. 

  

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Base Nacional Comum Curricular e a Formação de Cidadãos  

 

Dos vários e diversos cenários educacionais que emergem na sociedade 

Brasileira em pleno século XXI, uma percepção necessária para avaliação e 

planejamento da Educação é a atenção para com os valores sócio morais que 

norteiam a vida das pessoas/cidadãos, já que esses vivem durante quatorze anos uma 

proposta formativa que é a da Educação Básica.  
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O Artigo 2º da Lei 9394/96 apresenta a Educação como dever do Estado e da 

Família e traz o ideal de que é inspirada no princípio de liberdade que conduz à 

formação de seres humanos solidárias com competências para atuar na sociedade e 

no meio de trabalho como cidadãos.  

Os valores sócios morais podem e devem ser dinamizados no conjunto de 

experiências que os educandos vivem no período escolar. Para que essa proposta 

ocorra de forma coerente e concisa é necessário que a instituição Escola e os 

envolvidos nesse processo tenham clareza em que valores a Nação Brasileira é 

embasada e aborda em seus documentos.  

 

3.2 Processo Histórico de Elaboração da Base Nacional Comum Curricular 

 

As políticas curriculares nacionais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96, já previa em síntese a existência de uma base nacional curricular 

no seu artigo 26. 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura e da economia e dos educandos (REDAÇÃO 
DADA PELA LEI Nº12.796, de 2013). 
 

A Base Nacional Comum Curricular discutida desde 2014 como meta do Plano 

Nacional de Educação 2014 - 2024, que foi regulamentado pela lei 13.005, prevê 

então a mudança dos currículos da Educação básica Nacional. Essas mudanças a 

partir do documento tem a centralidade de sua proposta no desenvolvimento de 

habilidades e competências que devem ser adquiridas pelos discentes desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio. 

A educação Brasileira já passou por distintas transformações ao longo da 

história, tais transformações foram determinantes para o atual cenário educacional, 

momentos históricos como a alfabetização e catequização feita pelos jesuítas, o 

movimento da escola nova que promovia a educação para todos, o movimento 

tecnicista que visava preparação para o trabalho fortalecendo a economia e as 

indústrias emergentes da época, a participação social e humanitária da educação 

brasileira com o método de Paulo Freire, dentre outros marcos mostram como os 
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fatores sociais, políticos e principalmente econômicos foram imprescindíveis para 

tantas reformulações. 

Um exemplo claro de desorganização e também de luta pelo Ensino de 

qualidade está na Educação Básica na época da primeira República, onde havia um 

conhecimento básico sobre como a educação deveria funcionar , contudo não havia 

base concreta de princípios e leis educacionais a serem levadas em consideração no 

Ensino público e particular, faltavam indicadores para mostrar e nortear os caminhos 

mais produtivos para essa área, nem sempre houve um modelo a ser seguido e 

implantado ou documento que direcionasse o ensino-aprendizagem. 

“De modo geral, podemos dizer que no século XIX ainda não havia uma política 

de educação sistemática e planejada” (ARANHA, 2006, p.221). A vinda da família real 

portuguesa para o Brasil, foi que fomentou a criação dos primeiros cursos superiores, 

por consequência com a formação de mestres também. É no período 1930 que à 

discussão sobre educação ganha força. Em 1932 um grupo de 26 educadores 

assinam e publicam o "Manifesto dos Pioneiros da Educação", traçando os caminhos 

a serem seguidos pela educação brasileira (ARANHA, 2006, p.303). E traz o princípio 

de utilizar a educação como instrumento de reconstrução social, político e moral, com 

exigências sobretudo na criação de política nacional de educação sob coordenação 

da União, começou-se a ter mais organização no ensino e uma superação dos 

métodos e ensinos tradicionais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) e Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são atualmente os 

norteadores do funcionamento e para fins de planejamento educacional, até que a 

BNCC seja completamente implantada em nível nacional por todas as escolas 

públicas e privadas, pois apesar de ser bastante discutida nos últimos anos, os atuais 

trabalhadores da área educacional se dividem em ideias distintas sobre o rumo dessa 

nova base, vale ressaltar que não há como dizer se resultará em sucesso até ser 

implantada completamente e os resultados serem analisados para a confirmação ou 

não do alcance dos objetivos, logo é um risco eminente para pensadores, professores 

e educadores que se questionam se o país está realmente preparado para tais 

mudanças. 

Se atualmente os PCNs definem os objetivos da formação dos discentes, 

definindo o que deve ser aprendido ao decorrer do ano, e a LDB por sua vez define 

os rumos da educação Nacional embasada nas leis e na oferta de Educação para 
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todos, com a BNCC há a substituição dos dois documentos, definindo assim os 

segmentos, habilidades e competências para todos os níveis de ensino, buscando a 

padronização desses saberes a nível nacional. 

 

3.2 Valores Emergentes na Implantação da BNCC 

 

A relação entre Educação Brasileira e valores sócio morais, é objetiva na 

Constituição Federal de 1988, que no artigo 3º diz: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir 
o desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – 
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

É a partir do eixo legal que transparece uma Educação Brasileira que é 

desenvolvida em muitos momentos pela normatização. O que nos faz pensar como 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem oferecido aos cidadãos e torná-lo 

existencial. Daí a perspectiva de ver a BNCC como possibilidade de desenvolver 

competência de um cidadão que se forma com os princípios morais de liberdade, 

justiça e solidariedade. 

Deve ser considerado o papel dos envolvidos no processo Educativo, tais como 

Escola, família, sociedade, professores e alunos. Observa-se esse encargo na Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996 em seu artigo 2º, que aponta a Educação como “dever da 

família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Assim é dever de todos o zelar e colaborar para uma educação de qualidade e 

exigir que à mesma aconteça em todo Território Nacional como é previsto no artigo 5º 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

  

3.3 Realidades e Desafios da Implantação da Base Nacional Comum Curricular 

 

A elaboração da Base Nacional Comum Curricular é um passo importante do 

qual sucederão tantos outros, ou seja, esse documento aponta uma caminhada, para 
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que esse documento normativo chegue à prática com todos os aportes que traz, é 

necessário o trabalho em conjunto das Secretarias de Educação, das comunidades 

escolares e da sociedade na sua totalidade. Pois, após a sua homologação deve-se 

encarar com um novo olhar os currículos que serão trabalhados, à produção e uso de 

materiais didáticos, às práticas pedagógicas, às avaliações e à formação dos 

docentes. 

Um desafio que se apresenta em relação aos currículos é a formulação dos 

mesmos, já que os sistemas e redes de ensino têm autonomia nas decisões, que em 

consonância com a BNCC, com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) vão orientador a elaboração de Currículos que atendam 

“às realidades locais de modo a assegurar a equidade no desenvolvimento global e 

integral do cidadão brasileiro na Educação Básica, bem como inserir valores que 

permearam os Planos Políticos Pedagógicos” (BNCC, 2017, p. 14). É necessário o 

envolvimento da família e dos próprios educandos para que a contextualização dos 

componentes curriculares ocorra de forma eficaz e utilizando metodologias ativas.   

Outro ponto pertinente aos currículos é a compreensão, assimilação e 

internalização dos conceitos básicos que norteiam a construção de um processo de 

ensino-aprendizagem que reorganiza a estrutura de conteúdo, focando no 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes. Essa perspectiva de 

processo não faz com que as disciplinas se tornem ou sejam vistas como acréscimo, 

mas tornam as disciplinas elementos significativos para o protagonismo e vida do 

educando. 

Machado (2002, p. 139) aborda de forma breve uma problemática emergente 

no contexto que tange a compreensão entre disciplina e competência. O autor aponta 

que por vezes imagina-se “disciplina e competência disputando o mesmo espaço e 

tempo escolar, como se ter competência fosse colocar em detrimento as disciplinas e 

vise – versa”. E não é assim, o que é apresentado como proposta é a organização 

marcadamente disciplinar, mas de modo que revitalize os significados dos currículos 

como mapas do conhecimento, como a constituição de um amplo espectro de 

competências. 

Para que haja uma edificação sólida, as ferramentas de trabalho são 

necessárias e podem ser promotoras de aproximação entre objetos de conhecimento 

e a realidade dos alunos. Além de ser apoio ao fazer docente, mas essas ferramentas 
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também devem atender aos aportes legais e normativos da Educação Básica. E aqui 

está uma outra construção que é a dos materiais didáticos e sistemas de ensino. 

Duas são as realidades que serão apontadas, a primeira é a produção de 

materiais didáticos que atentos às exigências pedagógicas da BNCC se reorganizem 

para subsidiar o processo educativo dos alunos e a segunda tem relação ao fazer uso 

das mídias que atualmente são apresentadas como ferramentas e extensão do ensino 

e aprendizagem.  

Deve se ter precaução com os materiais didáticos não permitindo que sua 

elaboração faça dos professores (as) meros aplicadores e já em relação às mídias é 

uma demanda emergente para a formação de uma geração que se desenvolve em 

um período que o digital é uma realidade constante em diversas áreas da vida. 

 

A educação para as mídias como perspectivas de um novo campo de 
saber e de intervenção vem se desenvolvendo desde os anos de 1970 
no mundo inteiro com o objetivo de formar usuários ativos, criativos, 
críticos de todas as tecnologias de informação e comunicação 
(DORIGONI, 2008, p. 1). 
 

O que toca às práticas pedagógicas torna-se importante por ser centro do que 

é compreendido como Educação. Pois é nesse aspecto que se entende o dia-a-dia do 

ser educador e se observa a práxis pedagógica. Nesse ponto as metodologias 

ganham papel fundamental para apresentação, representação, explicação e conexão 

dos objetos de conhecimento e construção de aprendizados, bem como 

desenvolvimento de habilidades e competências. 

É no cotidiano que o aluno vai ter percepção das aprendizagens tidas, pois é 

colocado em situações problemas, e vai fazer uso de habilidades que são estimuladas 

por meio de experiências e atividades diversificadas. Uma vez que “as aprendizagens 

essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o 

desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito 

pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento” (BNCC, p. 6). São as 

habilidades e atitudes que unir-se-ão para compor as dez competências que estão 

sendo apresentadas como objetivo de formação da Educação Básica. 

A partir dos currículos já elaborados é chegado o momento de colocar em ação 

o que foi proposto. As metodologias tomam formas e realmente são os parâmetros e 

condutores de um processo com os educandos. Para que ocorram as aprendizagens 
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de forma significativa e real é necessário ter métodos ativos. Pois o ideal é tornar o 

aluno autor de sua própria história e protagonista no aprender a aprender. 

De acordo com a análise realizada pela consultoria Emst & Young, cerca de 

“dois bilhões de empregos serão eliminados até 2030 e substituídos por tecnologia 

inteligente”. Os últimos dados do Fórum Econômico Mundial também exemplificam 

esse cenário. O estudo revela que “65% das crianças que entram na escola hoje 

acabarão trabalhando em empregos que ainda não existem” (INOVEDUC, 2018, p.7). 

A criança que entra na escola irá sair preparada para o mundo de hoje ou se 

perceberá construindo hoje o mundo de amanhã e tendo domínio desse? São 

questões como essas que os educadores modernos devem se fazer. O conhecimento 

que é produzido em ambiente escolar deve ser possibilidade para que o aluno 

desenvolva habilidades e competências que estão compatíveis com a realidade que 

o mesmo viverá. 

O Planejamento é base e segurança do trabalho do professor. É o planejamento 

que dá ao professor a possibilidade de avaliar constantemente o educando como 

aponta metodologias ativas de educação. Além de ser por meio deste que o docente 

pode ter seu respaldo pedagógico para dialogar com os responsáveis e com os 

educandos sobre o processo educacional. Respondendo a perguntas como onde o 

aluno está, onde ele deverá estar e como ele pode trilhar esse caminho de construção 

de conhecimento. 

A partir da leitura BNCC percebe-se indicações de realidades que permeiam a 

educação do século XXI, o conhecimento necessário para uma formação sólida é que 

proporcione a compreensão e domínio das estruturas de experiências, áreas do 

conhecimento e desenvolvimento de habilidades e competências. É exigido do 

educador atual a capacidade de visão transversal de objetos do conhecimento e das 

unidades temáticas, de forma que é necessário o diálogo interdisciplinar. Em meio a 

tais elementos que se toca no papel do docente. Ensinar é mais que passar conteúdo 

é possibilitar a significação do conhecimento. Moretto (2008, p. 42) diz que 

“chamamos conhecimento às informações interiorizadas pelo sujeito cognoscente, 

que tomam sentido em sua estrutura cognitiva”. 

“Se aprender é construir significado, ensinar é mediar esta construção” 

(MORETTO, 2008, p. 50). Como é o docente que faz mediação dessa construção? 

Ele precisa ser transmissor de conteúdo? Provocador de conhecimentos ou promotor 
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de competências? Pensar-se-á na possibilidade que o professor deva ter conjugação 

de saberes. 

Nessa linha de pensamento uma luz que brilha é a de que a formação docente 

é continuada. “O professor deve ser o constante buscar e aprender, uma práxis 

educativa permanente e atualizada, é assim se vai desenvolver o domínio das 

competências necessárias para mediar a construção de conhecimento dos alunos” 

(PERRENOUD, 2002, p. 19). Dessa afirmação coloca-se a necessidade de 

Secretarias e instituições educativas incentivarem e organizarem processos de 

acompanhamento e atualização dos docentes em meio aos novos direcionamentos 

normativos. O foco em planejamento, estruturar bem a aula e ter diversificação na 

metodologia, pode ser apontado como cerne de uma educação voltada ao 

desenvolvimento de competências. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Base Nacional Comum Curricular se apresenta como possibilidade de 

mudanças na educação básica Brasileira. Mas só será realidade a partir da tomada 

de consciência e responsabilidade do coletivo para com a Educação voltada à vida. 

Outro aporte importante sobre a Base Nacional Comum Curricular é o de que teremos 

que discutir a viabilidade e direcionamento do Ensino Médio. É desse conjunto de leis, 

documentos, história e forças políticas que se compõe o cenário da Educação no 

Brasil. 

Dentro deste panorama, o contexto de Nação Brasileira com suas dinâmicas 

políticas, ideia de discurso e prática que é elaborado sobre a “polis” (cidade), ou seja, 

o lugar onde convivemos e nos colocamos como cidadãos que exercem o direito e 

dever de construir o bem comum. É necessário o questionamento sobre os valores 

que permeiam a Educação, valores como liberdade, igualdade, solidariedade são 

explícitos em documentos legais e embasam a construção de diretrizes da 

convivência na Pátria Amada.  

A mobilização da estrutura educacional para a implementação da BNCC pode 

ter em conta esse panorama apontado anteriormente, pois um dos elementos do 

processo de ensino-aprendizagem é fazer com que as gerações atuais aprendam com 

o conhecimento acumulado historicamente. E os educadores podem assumir em suas 

práxis a dinâmica de transparecer valores. 
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A coerência entre o que e dito e vivido é marcante na vida e formação dos 

alunos. A relação entre Educador que atua de forma coerente com o que é proposto 

por lei perpassa o exercício da docência com apropriação de documentos normativos. 

O conhecimento sobre os princípios e objetivos da Educação deve soar uníssono na 

atuação dos diversos educadores.  

A atuação pedagógica de forma transdisciplinar e interdisciplinar, traz em si a 

ideia de que os conhecimentos se complementam e se apoiam. Os conteúdos 

ganhando complexidade e as habilidades e competências emergem com o processo 

de ensino-aprendizagem. Aponto que assim como as competências se consolidam na 

combinação de saberes, os valores são assumidos na dinamização de exemplos que 

os envolvidos no processo escolar assumem constantemente. Daí a importância em 

formar Educadores envolvidos e cientes das realidades sociais, pois esses têm o 

papel de referência às novas gerações. Os valores são inspirados na própria conduta 

de vida.  

São meios para uma atuação pedagógica de qualidade, a mobilização de 

habilidades e competências por parte do educador e não apenas do educando, bem 

como a coerência entre o que vive e diz. A compreensão de corresponsabilidade na 

construção de saberes é a formadora de sujeitos livres e ativos. Mas o esclarecimento 

de princípios e valores que norteiam o processo educativo deve ser assumido 

primeiramente pelos educadores. A apropriação, apresentação e implementação da 

Base Nacional Comum Curricular é oportunidade para que os educadores se 

coloquem como construtores da solida formação de um povo brasileiro valoroso.  
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RESUMO  
Esta pesquisa visa analisar aspectos relevantes para o processo de inclusão dos 
alunos surdos nas escolas de ensino comum. Assim, realizou-se uma pesquisa 
qualitativa e bibliográfica a fim de trazer reflexões sobre a importância do uso da 
Língua Brasileira de Sinais - Libras no processo educacional, e da obrigatoriedade do 
suporte do profissional intérprete de Libras para mediação do ensino. Nesse sentido, 
foi possível observar as dificuldades de permanência dos alunos surdos nas escolas 
e os desafios em sua escolarização em relação a Libras e a Língua Portuguesa, nos 
aspectos que tangem a comunicação de uma maneira efetiva.  
 

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais. Iinclusão. Ccomunicação. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os surdos no Brasil chegam a quase 5% da nossa população, ultrapassam o 

número de 10 milhões segundo estatísticas do IBGE, dados relevantes para este 

artigo que visa analisar a inclusão escolar dos alunos surdos. A educação inclusiva 

apoia-se na Declaração de Salamanca 1994, que firma a política de educação em 

classes regulares como meio de democratização do ensino para todos.  

A comunidade surda teve avanços significativos no ensino a partir do momento 

que em nossa legislação é reconhecida e oficializa a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras, através da Lei 10.436/2002 e do decreto 5.626/2005, fazendo com que os 

surdos tenham direito ao ensino através da Libras. A mediação do ensino dar-se-á 

com a presença obrigatória do profissional Tradutor Intérprete de Libras - TILS, 

profissão que se tornou reconhecida à medida que os surdos alcançaram seu espaço 
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e lugar como protagonistas de sua história, cita-se a Lei federal 12.319/2010, estes 

profissionais deverão atuar em sala dando suporte aos professores.  

Para o aprendizado do português o surdo passa pelo mesmo processo que um 

estrangeiro que se propõe aprender francês, inglês, espanhol, português, quando este 

aluno não possui “input” linguístico para reconhecer em sua língua os significados e 

sentidos para o que está sendo ensinado, existe assim uma barreira de comunicação. 

Tal barreira pode ser superada apresentando uma língua de modalidade diferente da 

língua portuguesa, oral/auditiva, visto que a barreira está relacionada a falta de “input” 

auditivo, nesse sentido a Libras como uma língua de modalidade visual/motora 

apresenta a nova porta de entrada para o desenvolvimento da linguagem e 

consequentemente do desenvolvimento integral do sujeito surdo. 

Os alunos surdos no dia a dia vivenciam vários problemas dentre os quais a 

falta de um intérprete de Libras no ambiente escolar viabilizando a comunicação entre 

os sujeitos, falta-lhes muitas vezes também o conhecimento da Libras, falta-lhes 

aprender as disciplinas curriculares, falta-lhes a apropriação da língua portuguesa, 

falta-lhes que a lei seja cumprida para que seus direitos não sejam negados.  

A história da educação dos surdos no Brasil mostra, através dos movimentos 

realizados pelos surdos, o quanto eles são capazes de lutar e mostrar o seu valor, 

superando as barreiras que são impostas diariamente, é necessário pensar na 

liberdade dos surdos em se expressar sem que haja algum preconceito, pois os surdos 

são felizes sem necessariamente ser como os ditos “normais”, que sempre os 

obrigaram a oralizar, sendo a fala imposta como um demonstrativo de solução para o 

problema da comunicação. Este trabalho reconhece, em primazia, a importância da 

Libras pois é nela que os surdos encontram sua expressividade e conseguem 

entender o mundo que os cerca de maneira livre, nesse sentido objetivou-se analisar 

aspectos relevantes para o processo de inclusão dos alunos surdos nas escolas de 

ensino comum. Para tanto se desenvolveu uma pesquisa bibliográfica de abordagem 

qualitativa. 

 
2 METODOLOGIA  
 

  Para realização deste trabalho utilizou-se o procedimento de pesquisa 

bibliográfica, já que a mesma foi realizada: 
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[...] a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, 
em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. utiliza-se 
de dados ou categorias teóricas já trabalhadas por outros 
pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes 
dos temas a serem pesquisados (SEVERINO, 2007, p.122). 
 

Quanto à abordagem caracteriza-se como qualitativa, que segundo Triviños 

(1928, p.118) é um tipo de pesquisa que: 

 

[...] não precisa apoiar-se na informação estatística. Isto não significa 
que sejam especulativas. Elas têm um tipo de objetividade e de 
validade conceitual, como logo determinamos, que contribuem 
decisivamente para o desenvolvimento do pensamento científico. 

 
Assim se propõem alcançar o objetivo anteriormente exposto, relativo à 

inclusão de deficientes auditivos na escola comum bem como na sociedade 

majoritariamente de ouvintes.  

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA  

 

3.1 Breve Histórico do Processo Educacional dos Surdos 

 

 A educação dos surdos é considerada pela maior parte dos escritores o início 

da educação especial no século XVI, pois anterior a isto somente falava-se em 

segregação por parte dos familiares que despejavam os deficientes em asilos. Pode-

se considerar como os precursores da educação dos surdos o monge Pedro Ponce 

na Espanha, que em 1541 educou “[...] uma dezena de surdos-mudos, filhos todos 

eles de grandes personagens da corte espanhola, morrendo em 1549” (QUIRÓS e 

GUELER, 1966, p.238 apud BUENO, 2011, p.71,) deixou um grande legado, pois 

possibilitou aos surdos caminhos para serem ensinados.  

No século XVII novos educadores surgiram Ramirez de Carrión e Juan Carlos 

Bonet também na Espanha, sendo Bonet quem publicou em 1619 o primeiro manual 

para educação de surdos: “Redução das letras e arte de ensinar a falar os mudos” 

(QUIRÓS e GUELER, 1966, p.249 apud BUENO, 2011, p.71), questões referentes à 

educação apontam que o ensino era para as classes privilegiadas de acordo com 

Bueno “a quase totalidade das crianças surdas educadas por preceptores pertencia a 

nobreza” (BUENO, 2011, p.72) e o ensino era se baseava na, “substituição da fala por 

gestos, que parece corresponder muito mais à recuperação da doença” (BUENO, 
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2011 p.72), estas considerações permitem identificar o que era proporcionado aos 

surdos filhos da elite.  

A partir destas possibilidades educativas e educadores surgem as correntes 

metodológicas de ensino, baseadas segundo Bueno (2011, p.78) em “uma disputa 

entre defensores de “métodos de ensino especial” (oralismo versus gestualismo)” o 

autor defende que estes trabalhos eram feitos como métodos para desmutização. A 

leitura de Bueno, aponta que as escolas de Paris e da Alemanha defendem posturas 

distintas na questão de metodologia, L'Epée (gestualista) e Heinicke (oralista) sendo 

o Congresso de Milão, em 1880, um momento de definição de caminhos a seguir e 

partir dessa data entra-se em um período, em que assumiu-se o método oralista como 

único meio para ensino e reabilitação dos indivíduos surdos na sociedade e os gestos 

ficariam para os guetos sociais.  

De acordo com Goldfeld (2002) existiu um longo período em que as língua de 

sinais foram consideradas apenas como mímica, em 1960 William Stokoe 

pesquisador, foi professor de inglês para surdos no Gallaudet College, agora 

Gallaudet University realizou pesquisas sobre a Língua de sinais americana – ASL, 

“[...] publicou o artigo ‘Sign Language Structure: An Outline of the Visual 

Communication System of the American Deaf’, demonstrando que a ASL é uma língua 

com todas as características das línguas orais (GOLDFELD, 2002, p.31), abriram-se 

então novamente os caminhos para a educação dos surdos utilizando a língua de 

sinais.  

O processo educacional em nosso país também teve a influência do oralismo, 

a fundação do Instituto dos surdos-INES em 1º de janeiro de 1857 no Rio de Janeiro 

inaugura o atendimento formal aos surdos, até por volta de 1911 a sinalização era o 

método de ensino mais utilizado, a partir da referida data o INES passa a utilizar o 

oralismo como filosofia de ensino e a utilização da língua de sinais é proibida nas 

escolas. Posteriormente na década de 70 a Comunicação Total, utilizada na 

Universidade de Gallaudet, começa a ser utilizada no Brasil, tal filosofia de ensino 

combinava todas as formas de comunicação possíveis para a educação dos surdos, 

em fim na década de 80 iniciou-se o movimento da educação bilíngue, à qual é 

considerada como metodologia de ensino ideal atualmente, prevendo e ensino e 

utilização de duas línguas tanto por surdos quanto por ouvintes. “Atualmente, essas 

três abordagens convivem no Brasil, e pode-se dizer que todas têm relevância e 

representatividade no trabalho com surdos” (GOLDFELD, 2002, p.33). 
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Por estes e outros fatores a Língua de Sinais Brasileira só foi reconhecida 

quatro décadas após os estudos de Stokoe e atualmente está presente em muitas 

escolas de nossa nação, mesmo que com carências de entendimento e processos 

falhos que são os próximos pontos a serem discutidos neste artigo. 

 

3.2 A Proposta Inclusiva 

  

A proposta educacional vigente para os alunos surdos dentro de uma 

perspectiva bilíngue, é reconhecida por Danesi (2013) e outros estudiosos como 

aquela que compreende os surdos como minoria, sendo um grupo de pessoas surdas 

brasileiras, que utilizam a Libras como meio de comunicação e expressão, portanto é 

primordial que lhes seja assegurado, garantido e oportunizada a comunicação e 

acesso ao ensino por meio da Libras. 

O entendimento de que os surdos são uma minoria linguística, fundamenta-se 

nas teorias antropológicas atuais segundo Skliar é importante que as escolas 

entendam este processo inclusivo como um meio para:  

 

Pôr a língua de sinais ao alcance de todos os surdos deve ser o 
princípio de uma política linguística, a partir da qual se pode sustentar 
um projeto educacional mais amplo. Mas esse processo não deve ser 
considerado apenas como um problema escolar e institucional, 
tampouco como uma decisão que afeta tão somente um certo plano 
ou um certo momento de estrutura pedagógica e, muito menos ainda, 
como uma questão a ser resolvida a partir de esquemas 
metodológicos. É um direito dos surdos e não uma concessão de 
alguns professores ou algumas escolas (SKLIAR, 2013, p. 27). 

 
  No ambiente escolar os alunos surdos deveriam ter a promoção da Libras como 

língua de acesso ao ensino, entanto outro estudioso Bueno, salienta que existem 

diferenças que devem estar sobre olhares atentos, pois “[…] a maioria dos deficientes 

auditivos das camadas populares não recebe nenhum atendimento chegando à idade 

adulta como surdos-mudos, sem escolaridade e sem oportunidade de emprego” 

(BUENO, 2011 p.65) isto contribui, segundo ele, para segregação desses indivíduos 

e fracassos no ambiente escolar. Bueno declara que “o discurso oficial e da maioria 

esmagadora dos especialistas tem colocado na surdez a causa de suas enormes 

dificuldades” (BUENO, 2011 p. 65), aos surdos e sua deficiência é atribuído os 

fracassos e evasão do ambiente escolar, não há uma alusão aos métodos, à didática 
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ou a ausência de profissionais preparados. Cabe a pergunta o que é inclusão? Para 

Lima:  

 

Gostaria de partir de dois princípios: o da identidade e o da 
diversidade. Todos somos iguais. Ao mesmo tempo, todos somos 
diferentes numa sociedade. Um terceiro elemento poderia ser 
agregado: a inclusão. Mas o que significa inclusão? O termo inclusão, 
segundo o dicionário Aurélio, indicia uma relação de pertencimento. 
Nós, seres humanos, estamos incluídos na sociedade por uma relação 
de pertencimento, baseada no princípio da igualdade: há algo que nos 
aproxima, que nos identifica como pessoas (LIMA,2006, p.20). 

 

Skliar discorre em seu livro surdez: um olhar sobre a diferença, sobre a visão 

sociocultural, que é de suma importância dentro da perspectiva educacional: 

 

A questão do desequilíbrio social toma-se crucial quando enfrentamos, 
dentro de ambiente educacional escolar, uma distância muito grande 
entre duas modalidades linguísticas de língua nacional: a língua 
Brasileira de sinais (LBS), modalidades visuogestual e ágrafa, e o 
português falado e escrito. O uso da modalidade “normal” da língua 
social para a educação escolar, isto é, fala e escrita, também serve ao 
processo de avaliação daquilo e daquele que é ensinado. Portanto, 
submete o aluno surdo a um procedimento historicamente constituído 
como a única e verdadeira metodologia adequada ao processo de 
ensino e aprendizagem desse sujeito deficiente sensorial. A condição 
de um sujeito inferior cultural ratifica-se por meio da avaliação de seu 
conhecimento, centrada numa modalidade de comunicação em que o 
aluno é menos hábil, justamente onde reside o obstáculo físico 
(SKLIAR, 2013, p.42). 

 

Consegue-se notar um panorama educacional em que a inclusão escolar está 

muito além da matrícula desse alunado, para Lima (2006) a proposta é superar a 

exclusão e estimular que estes indivíduos sejam pessoas plenas em qualquer 

contexto social. É necessário valorizar esta língua e reconhecer suas diferenças.  

A comunicação em Libras é um fator de preconceito para aqueles que não 

dominam essa língua e por motivo de ser algo novo, acabam desprezando e não 

atribuindo valor a língua de sinais. Para Skliar é relevante pensar a pluralidade, pois 

ao não considerar a diversidade sociocultural está sentenciando os sujeitos ao 

fracasso, como haverá sucesso e avanços se estes sujeitos não forem vistos dentro 

de uma perspectiva cultural e social diferente do mundo ouvinte, do mundo dos ditos 

“normais”. 

 O processo inclusivo para Skliar deve descartar a patologia da surdez e voltar 

seu olhar para as características sociais desses indivíduos, pensar em como fazer 
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com que de maneira precoce estes alunos tenham acesso a comunicação para que 

possam superar o déficit da língua e interagir com seus pares:  

 

Todas as crianças surdas podem adquirir a língua de sinais, desde que 
participem das interações cotidianas com a comunidade surda, como 
acontece com qualquer outra criança na aquisição de uma língua natural, 
entretanto, não se refere uma certa espontaneidade biológica. Língua natural, 
aqui, deve ser entendida como língua que foi criada e é utilizada por uma 
comunidade específica de usuários, que se transmite de geração em 

geração, e que muda tanto estrutural como funcionalmente com o passar 
do tempo (SKLIAR, 2013, p. 27). 

  

Para que exista êxito no processo educacional e os surdos passem por uma 

escolarização que lhes proporcione autonomia a escola precisa fazer uma reflexão 

em sua proposta curricular, segundo Botelho a proposta que temos tem tido fracasso 

quando notamos que muitos surdos estão saindo da escolarização sem alcançar o 

mínimo que lhe assegure a funcionalidade e a instrumentalização da comunicação: 

 

Não saber ler e escrever representa, para muitas pessoas (e 
obviamente também para muitos surdos), estar em uma posição 
inferior. O ler escrever é avaliado em um mercado de bens simbólicos, 
de modo que, dependendo do que a pessoa lê, dos autores lidos, e de 
outras condições de leitura, pode ou não se considerar e ser 
considerada uma pessoa de valor (BOURDIEU, 1996, p. 238 apud 
BOTELHO, 2010, p.22). 

 

Essas e outras questões são fatos relevantes para este trabalho, para Skliar 

existe a questão ideológica, fruto dos intuitos de cura e normalização que ainda 

norteiam o ensino, como maneira de homogeneizar a diversidade; por mais que os 

surdos tenham a legislação ao seu favor ainda existe um caminho longo a ser 

percorrido, o autor defende que a maioria dos surdos irá ter contato com a Libras 

tardiamente, pois: 

 

A grande maioria das crianças surdas é filha de pais ouvintes que 
normalmente não conhecem a língua de sinais e muitas vezes nunca 
viram um surdo. Esse fator interfere diretamente no processo de 
aquisição da linguagem dessas crianças, uma vez que, até os pais 
tomarem conhecimento da língua de sinais a admitirem o seu uso, as 
crianças ficam praticamente sem input linguístico. Essas crianças, 
quando ingressam na clínica ou na escola, descobrem a língua de 
sinais e a partir daí iniciam seu processo de aquisição da linguagem, 
embora tardio (QUADROS, 2011, p.25). 
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A comunicação em Libras é algo natural para os surdos, contudo ao pensar 

sobre a dificuldade de assimilação e escrita em português que os surdos enfrentam, 

Silva (2001, p.46) discorre que “Esses indivíduos, mesmo estando vários anos na 

instituição escolar, desconhecem a função social da produção escrita”, pois, a escrita 

não é algo que lhes é natural e nem fator relevante para socialização. O fracasso 

escolar dos surdos em relação aos ouvintes justificasse pela: 

 

[...] aquisição da linguagem tardiamente, após o período crítico de 
aquisição da linguagem, e consequentemente apresentando um 
atraso significativo no seu desenvolvimento linguístico e possíveis 
dificuldades emocionais e na aprendizagem (QUADROS, 2011, p.27). 

 

Diante dos apontamentos realizados nota-se o valor da Libras dentro do 

ambiente inclusivo, como meio de mediação do ensino para que seja superada parte 

das dificuldades. As tecnologias têm sido um grande aliado para os surdos vencerem 

as barreiras da comunicação de acordo com a fala de Caroline Monteiro, 2017 que 

declarou em seu canal no YouTube “Mais de 4 milhões de estudantes tiveram que 

pensar sobre as dificuldades da inclusão educacional de pessoas com deficiência 

auditiva no Brasil”. O exame nacional do ensino médio (ENEM) levantou a 

problemática da educação dos surdos e gerou grandes questionamentos sobre a 

importância ou não da temática e o despreparo dos alunos em escrever sobre a 

inclusão. O fato acima descrito exemplifica que “O fracasso é resultado de complexo 

mecanismo que reúne fatores sociais, políticos, linguísticos, históricos e culturais” 

(SKLIAR, 2013, p.10), sendo assim não se pode reproduzir a ideia do mundo 

homogêneo sem variações o que para o autor são questões que justificam o fracasso 

escolar, quando se limita ao sujeito uma prática que ele intitula de visão-clínica que 

deseja superar a deficiência em prol de uma sociedade homogênea. 

 

3.3 O Profissional Intérprete de Libras 

  

Os Tradutores Intérpretes de Libras (TILS) são os profissionais que atuam 

dentro dos mais variados contextos e o ambiente educacional tem sido um dos 

principais meios de atuação, para Quadros (2004, p.27) o tradutor intérprete de Libras 

é um: 

 
Profissional que domina a Língua de Sinais e a língua falada do país 
e que é qualificado para desempenhar a função de intérprete de 
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Libras. No Brasil, o intérprete de Língua de Sinais deve dominar a 
Língua Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa. 

 

Este profissional atuará na sala de ensino comum sendo um mediador da 

comunicação. De acordo com o Código de ética dos intérpretes da Federação 

Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) cabe a este profissional 

“intermediar um processo interativo que envolve determinadas intenções 

conversacionais e discursivas. Nestas interações, o intérprete tem a responsabilidade 

pela veracidade e fidelidade das informações” sendo que questões de ética e moral 

são relevantes no convívio destes profissionais em sala; segundo dados de pesquisa 

de Rosa (2006) alguns intérpretes ocupam um papel de mediação do ensino, 

enquanto outros assumem o papel de professores o que acaba gerando uma situação 

escolar que não se modifica. 

 
Fato é que, com a presença do intérprete de língua de sinais em sala 
de aula, o professor ouvinte pode ministrar suas aulas sem preocupar-
se em como passar esta ou aquela informação por meio de sinais, 
atuando apenas na língua de que tem domínio. E isso não altera em 
nada a forma como a educação tem sido conduzida. Ou seja, a escola 
não se modifica, como se prevê nos documentos de inclusão, em 
razão da presença do aluno surdo; ao contrário, esse aluno se “ajusta” 
ao modelo educacional vigente (ROSA, 2006, p.88). 

  

Esses são apontamentos importantes para que se entenda que a presença de 

tais profissionais não assegura a garantia do ensino e nem a inclusão segundo Rosa 

(2006, p.88) “Quando se insere um intérprete de língua de sinais na sala de aula, abre-

se, para o aluno surdo, a possibilidade de apropriar-se do conteúdo escolar na sua 

língua natural, através de um profissional com competência nesta língua” as garantias 

estão asseguradas em lei, são avanços para comunidade surda. 

 Alguns apontamentos práticos e posturas a serem observadas são citados por 

Danesi (2013, p.91) para o bom relacionamento entre professores, intérpretes e 

alunos: 

O intérprete não é o interlocutor. Fale olhando para a pessoa surda e 
dirija-se a ela em sua pessoa específica (tu, você). Não diga “pergunte, 
diga ou fale para ele”. Se quiser falar com o intérprete, aproveite os 
intervalos ou, se muito necessário, peça licença à pessoa surda. O 
acadêmico surdo é que é o responsável por suas próprias tarefas, 
anotações, assiduidade e frequência. O processo de interpretação não 
consiste simplesmente em transportar palavras de uma língua para 
outras, pois exige respeito à estrutura das línguas envolvidas, rapidez, 
conhecimento do contexto cultural e, principalmente, muita 
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concentração. Pode parecer, à primeira vista, uma boa ideia conversar 
com o intérprete na hora da interpretação, mas o que se conseguirá é 
uma ruptura no processo cognitivo, desconcentração e perda de 
informações. Prefira os horários vagos para falar com o intérprete, se 
necessário.  
 

 Para que se tenha êxito no percurso escolar dentro deste processo inclusivo é 

necessária a qualificação deste profissional visto que o intérprete deverá  

 

[...] processar a informação dada na língua fonte e fazer escolhas 
lexicais, estruturais, semânticas e pragmáticas na língua alvo que 
devem se aproximar o mais apropriadamente possível da informação 
dada na língua fonte. Assim sendo, o intérprete também precisa ter 
conhecimento técnico para que suas escolhas sejam apropriadas 
tecnicamente (BRASIL, 2004, p.27). 

 

Caberá a este profissional participar deste processo educacional de maneira 

plena para que os alunos possam ter acesso a todos os níveis de discussão e 

participação efetiva em seu processo educacional. O trabalho em parceria com os 

professores e apoio da equipe escolar para deve ser uma prática em prol da inclusão 

e do atendimento adequado a estes alunos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho de pesquisa abordou, ainda que brevemente, aspectos 

relacionados ao processo de aprendizagem de pessoas surdas. 

Verificaram-se através das leituras realizadas, que os alunos surdos possuem 

algumas dificuldades durante o processo de ensino aprendizagem, como a 

socialização com outras pessoas não usuárias da língua de sinais, o desenvolvimento 

da escrita da língua portuguesa, as quais estão relacionadas a aquisição tardia de 

uma língua. Nesse sentido percebe-se que a aquisição e ou aprendizado da Libras 

para os surdos é essencial para o desenvolvimento da linguagem em suas diferentes 

formas, como é o caso da modalidade escrita da língua Portuguesa e a maneira como 

os sujeitos se relacionam com a escrita em sua vida social.  

A figura do intérprete de Libras no ambiente escolar se faz imprescindível nesse 

processo, sendo este um profissional que deve possuir não só o conhecimento técnico 

da Libras, mas ser capacitado dentro da área educacional para exercer tal função.  

Os desafios na educação do surdo demonstram ser relativos a um currículo de 

proposta inclusiva, a formação de professores e questões referentes à aquisição da 
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linguagem. Nota-se que para um ensino mais efetivo caberá às instituições alinhar 

não apenas seu projeto político pedagógico visando o cumprimento da lei, mas 

também a visão da instituição de ensino, ou seja, daqueles que compõem a 

comunidade escolar para de fato pensar e fazer uma educação inclusiva.  
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RESUMO 
O presente artigo busca contribuir de forma significativa acerca da possibilidade de 
integrar ao processo de alfabetização e o lúdico. Nesta perspectiva, indagou-se de 
que maneira é possível utilizar materiais didáticos de forma lúdica na alfabetização? 
Com o Objetivo geral de compreender a relevância do lúdico na produção de materiais 
didáticos na alfabetização, tendo como objetivos específicos: verificar quais os 
objetivos da alfabetização; compreender a importância de materiais didáticos na 
alfabetização; analisar a relevância do lúdico na alfabetização; criar materiais 
didáticos que podem auxiliar na alfabetização. A metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica. Os resultados demonstram que é relevante o educador revisar suas 
práticas e inserir novos métodos para ter resultados positivos, sendo frutos de uma 
aprendizagem significativa. 
 
Palavras-chave: Alfabetização. Lúdico. Material Didático. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A alfabetização é um momento importante na vida escolar da criança, logo a 

escola é um meio oportuno para que se compreenda a função social da escrita e 

leitura. Portanto é essencial que disponha de um ambiente alfabetizador que estimule 

os educandos a aprender e desenvolver suas habilidades, podendo utilizar a 

ludicidade.  

 Logo, a relação entre brincar e aprender torna a aprendizagem mais 

prazerosa, mais enriquecedora e a criança consegue, por meio da aprendizagem 

lúdica, adquirir conhecimento, interagir, desenvolver a sua criatividade, seus 

pensamentos e socializar com todos à sua volta. O lúdico permite à criança descobrir, 
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analisar, criticar, criar, fantasiar, interagir, tornar significativo, no qual aprende 

brincando. 

É imprescindível que o pedagogo entenda e coloque em prática a ludicidade 

no meio escolar, pois a brincadeira é a essência da criança, pois brincar estimula 

raciocínio, atenção e criatividade. Cabe ao profissional da educação criar um espaço 

que reúna o brincar e o aprender, que motive as crianças no processo de 

alfabetização. 

Nesta perspectiva indagou-se de que maneira é possível utilizar materiais 

didáticos de forma lúdica na alfabetização? Com o objetivo geral de compreender a 

relevância do lúdico na alfabetização. Seguidamente dos objetivos específicos, sendo, 

verificar quais os objetivos da alfabetização; compreender a importância de materiais 

didáticos na alfabetização; analisar a relevância do lúdico na alfabetização; criar 

materiais didáticos que podem auxiliar na alfabetização. 

Assim, esse estudo motivou-se pela curiosidade de compreender como o lúdico 

deve ser objeto de ensino e que o mesmo deve estar em estreita relação com a 

alfabetização. 

Compreendendo que a alfabetização requer um ambiente alfabetizador e o uso 

do lúdico torna a aprendizagem mais significativa, no qual os alunos sentem-se 

motivados e estimulados, assim o educador precisa ter um ensino de qualidade, 

entendendo que é necessário rever suas práticas pedagógicas sempre que possível. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A natureza da pesquisa consiste em básica, por gerar novos conhecimentos 

sem aplicação prática. A abordagem é qualitativa por não conter dados estatísticos, e 

conter a preocupação em entender o tema de forma teórica. Os objetivos são de 

caráter explicativos, onde visa identificar os fatores que contribuem para a caso 

determinado. Esta pesquisa teve como procedimento técnico, a pesquisa bibliográfica, 

no qual Lakatos e Marconi (2003, p. 183), caracterizam a: 

 
A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda 
bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de 
comunicação orais: radio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 
filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato 
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direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 
assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido 
transcritos por alguma forma, querem publicadas, quer gravadas. 

 
  E quanto ao método de pesquisa caracterizou-se pela utilização do método 

dedutivo, que segundo Gil (2010, p.27): 

 
[...] O método dedutivo, de acordo com a acepção clássica, é o método 
que parte do geral e, a seguir, desce ao particular. Parte de princípios 
reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar à 
conclusão de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente 
de sua lógica. É o método proposto pelos racionalistas (Descartes, 
Spinoza, Leibniz), segundo os quais só a razão é capaz de levar ao 
conhecimento verdadeiro, que decorre de princípios a priori evidentes 
e irrecusáveis. 

 
 Assim utilizou-se o método dedutivo por partir de várias concepções, e após 

análise, chegou-se a uma conclusão. 

  

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Alfabetização 

 

A escrita é uma forma de representar algo, em seu início, era utilizada como 

um meio de comunicação e representação por meio de pictogramas, porém considera-

se que esta não era exatamente a escrita, seguidamente utilizou-se a escrita 

cuneiforme, sendo representada por desenhos, posteriormente a escrita hieroglífica 

sendo utilizada em representações religiosas 

E desta maneira ocorre com a criança que aprende a escrever, inicia com 

rabisco que para ela possui um significado, seguidamente algumas letras, e finalmente 

a escrita. 

É muito importante considerar as fases da criança até ser alfabetizada 

deixando-a utilizar os rabiscos, porém:  

 
A maioria das escolas, porém não permitem que a criança faça o seu 
aprendizado da escrita como fez o da fala. Ela não tem liberdade para 
tentar, perguntar, errar, comparar, corrigir; tudo deve ser feito 
“certinho”, desde o primeiro dia de aula (CAGLIARI, 2009, p.105) 
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Considerava-se e hoje em dia utilizam-se ainda as cartilhas, no qual o aluno 

não deve fugir daquele contexto, ou seja, um método tradicional que não considera a 

criança um ser ativo, com habilidades, que pode construir seu aprendizado. 

 
A aprendizagem da leitura e da escrita deve ser entendida como um 
processo de múltiplas dimensões que promoverá o indivíduo à 
condição de ser social ativo, considerando suas experiências e 
interações com seus pares a fim de que ele possa construir a escrita 
(SANTOS, 2007, p.39). 

 

Compreendendo que no processo de alfabetização o educador precisa 

considerar as experiências dos indivíduos, estabelecer meios de interação e estímulos 

para que entenda que através da linguagem escrita existe uma função social, ou seja, 

“a escrita é importante na escola porque é importante fora da escola, e não o inverso” 

(FERREIRO, 2011, p.21). 

É importante salientar que cada criança tem seu próprio ritmo, cada uma vai 

aprender de acordo com seu processo cognitivo, ou seja, o professor deve respeitar 

esse tempo, respeitar as individualidades de cada criança. 

Podemos considerar que “as crianças são facilmente alfabetizáveis; foram os 

adultos que dificultaram o processo de alfabetização delas” (FERREIRO, 2011, p.17). 

É essencial que o professor tenha uma prática pedagógica, considerando cada aluno 

em suas especificidades, respeitando seus limites, que além de formá-lo, tem o anseio 

de dar forma também.  

Segundo Emília Ferreiro (2011) a criança passa por quatro fases até que seja 

totalmente alfabetizada, sendo elas: 

1º Fase Pré-silábica: a criança não consegue relacionar as letras com os sons 

da língua falada, ou seja, a criança não estabelece vínculo entre a fala e a escrita, 

desenha o objeto falado, e costuma usar letras do nome para a interpretação da 

escrita. 

2º Fase Silábica: a criança interpreta a letra a sua maneira, atribuindo valor 

silábico a cada uma, ou seja, a criança já conhece o alfabeto e para a escrita ela 

representa uma letra para cada sílaba da palavra. 

3º Fase Silábica-alfabética: a criança identifica a escrita como objeto social, e 

já consegue escrever palavras simples. 

4º Fase Alfabética: a criança domina o valor das letras e sílabas e já escreve 

corretamente. 
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Considerando a definição exposta pela autora, cabe ao professor identificar e 

acompanhar qual fase a criança se encontra e organizar intervenções no sentido de 

fazer com que a criança avance até que ela esteja alfabetizada, lembrando sempre 

de respeitar cada fase e não forçar a alfabetização, de forma que o educando não 

sinta prazer em aprender. E, neste sentido, o educador pode e deve desenvolver a 

aprendizagem com alunos de uma forma lúdica, onde se aprende brincando. 

 

3.2 O Lúdico 

 

Quanto mais o educador revisa suas práticas e percebe quando há 

necessidade de mudança, introduzindo algo novo, mais competente se torna este 

profissional, por ser crítico a qual vê os alunos como seres que precisam ser formados 

para se tornarem críticos, cidadãos de direito e deveres, autônomos. 

Umas das maneiras eficazes é a inserção da ludicidade na educação infantil, 

pois “o lúdico servirá de suporte na formação do educador, com o objetivo de contribuir 

na sua reflexão-ação-reflexão, buscando dialetizar teoria e prática, portanto 

reconstruindo a práxis” (SANTOS, 2007, p.41). 

A criança já vem com saberes que devem ser considerados pelos educadores, 

ou seja, “as crianças recriam aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas do 

conhecimento, em uma atividade espontânea e imaginária” (RCNEI, 1998, p. 29). 

Sendo a atividade imaginária e espontânea a brincadeira, onde “pela 

oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginárias e criadas por elas mesmas, as 

crianças podem acionar seus pensamentos para a resolução de problemas” (RCNEI 

1998, p.28). 

Para Friedman (1992, p.27) “a atividade lúdica possui, basicamente, cinco 

aspectos destacados”. Sendo eles, de acordo com Friedman (1992, p.27-28): 

 O tempo e o espaço: ou seja, qual o tempo que a criança tem para brincar em 

seu cotidiano e qual o espaço proporcionado para ela dentro da escola. “As 

características do brincar de cada grupo infantil serão definidas em função do 

tempo e do espaço existentes para a brincadeira acontecer”; 

 Os jogadores: nesse aspecto a criança tem a oportunidade de interagir com 

outras pessoas, mais novas ou mais velhas. “As interações sociais que a 

criança estabelece no decorrer da atividade lúdica são fundamentais para o 
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seu desenvolvimento. Durante estas trocas, a criança tem a oportunidade de 

assumir diversos papéis e colocar-se no lugar do outro”; 

 Os objetos e/ou brinquedos: os objetos com os quais a criança brinca, sendo 

eles sofisticados, ou simplesmente elementos da natureza, ou criados a partir 

de objetos reciclados, dará significado para a vida da criança. “ Os 

brinquedos têm um impacto próprio e são, ao mesmo tempo, meios para brincar 

e veículos da inteligência e da atividade lúdica”; 

 As ações do sujeito: “o desenvolvimento da atividade lúdica, depende das 

ações da criança. Assim que a criança cresce, a sua ação torna-se mais 

abstrata, havendo um desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais 

e sociais”; 

 Uma relação com o meio: “é importante discernir, no decorrer da atividade 

lúdica, se ela se constitui num meio para atingir determinados fins, ou se a 

brincadeira acontece com um fim em si mesma, como apenas diversão”. 

Através do lúdico a criança constrói sua subjetividade e personalidade, onde 

traz momentos de interação, no qual aprende brincando. E a brincadeira deve ter 

objetivos a se cumprir. 

 
O conhecimento em construção é o objeto privilegiado da ação do 
professor e das interações entre as crianças. Trazendo em si o novo, 
impulsiona a criança num instigante movimento, que tem como ponto 
de partida e ponto de chegada a apreensão e intervenção na realidade 
(GARCIA, 2005, p.35). 

 

O papel da ludicidade é possibilitar e proporcionar as crianças uma diversidade 

de experiência através de suas próprias situações, onde elas possam criar inventar, 

descobrir, reelaborar seu conceito e sua nova aprendizagem.  

Emília Ferreiro juntamente com Jean Piaget afirma que as crianças possuem 

papel ativo com o aprendizado, onde constroem seu próprio saber, onde o aluno 

aprende com seus erros. Nesta perspectiva: 

 
É necessário entender que a utilização do lúdico como recurso 
pedagógico a sala de aula pode constituir-se em um caminho possível 
que vá ao encontro da formação integral das crianças e do 
atendimento às suas necessidades (RAU, 2011, p.36). 
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O professor como facilitador do processo de ensino/aprendizagem deve de 

forma lúdica instigar o aluno, fazer com que ele se torne inventivo, criativo, 

transformando seu espaço. E fará desta forma trazendo materiais didáticos eficazes. 

  

3.3 Material Didático 

 

Todo método de ensino-aprendizagem deve ter o auxílio do material didático, 

quando se trata de educação infantil. Sabe-se que cada indivíduo aprende de uma 

maneira diferente e cabe ao professor descobrir alternativas para que todos consigam 

aprender. 

Há uma infinidade de recursos que podem ser utilizados nesse processo, desde 

jogos, uso de objetos recicláveis, fotos, filmes, passeios e assim por diante. 

 Ao fazer o uso do material didático, o professor deve fazer um planejamento 

antes de aplicá-lo. Deve ter em mente quais objetivos ele pretende alcançar, e se o 

recurso irá atender a todos em sala de aula. O professor ainda deve ter em mente que 

o material didático sozinho não trará ao aluno total entendimento do conteúdo. 

No qual: 

A escola é um elemento de transformação da sociedade, sua função 
é contribuir, junto com outras instâncias da vida social, para que essas 
transformações se efetivem. Neste sentido, o trabalho da escola deve 
considerar as crianças como seres sociais e trabalhar com elas no 
sentido de que sua integração seja construtiva (FRIED, 1996, p.54 
apud RAU, 2011, p.36). 
 

O material didático deve ser um complemento do conteúdo exposto pelo 

professor, deve ser utilizado pelo aluno para a busca de conhecimentos construtivos, 

além do que ele já possui. Deve criar no aluno o gosto pelo investigar, criar, descobrir, 

e até mesmo o tornar crítico ao aprender novos desafios.  

De acordo com Lorenzato (2006), o professor tem um papel muito importante 

no sucesso ou fracasso escolar do aluno. Para este autor, não basta o professor dispor 

de um bom material didático para que se tenha a garantia de uma aprendizagem 

significativa. Mais importante do que isso é saber utilizar corretamente estes materiais 

em sala de aula. 

Ao professor é indispensável uma boa formação visando uma melhor interação 

com seus alunos, e o comprometimento de estimulá-los a pesquisar, buscar saber 

mais sobre o conteúdo, se descobrirem como parte de uma sociedade, como agentes 
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ativos no processo de ensino, sabendo a importância de aquisição de determinado 

conhecimento. 

Para Vygotsky (1989, p.91) (apud GARCIA, 2005, p.55) “a aprendizagem 

possibilita o desenvolvimento e o desenvolvimento possibilita a aprendizagem. A 

criança se desenvolve aprendendo e aprende se desenvolvendo”. 

O aluno aprende a todo o momento, e quando se tem a utilização de materiais 

didáticos que possuem um caráter lúdico a aprendizagem se torna mais significativa. 

O professor pode por exemplo, utilizar a “tabela de leitura”, no qual irá precisar 

de: uma tabela com algumas palavras, um dado contendo as letras de A a F, um outro 

dado contendo os números de 1 a 6, algumas fichas com imagens que correspondem 

às palavras e várias fichas de cores diferentes para caracterizar os jogadores. 

Seguidamente o professor deverá juntar trios ou quartetos de alunos, eles deverão ter 

uma ficha de uma cor. Então o docente fará a explanação explicando que o dado com 

as letras, representam as colunas e o dado com os números representam as linhas. 

Esta atividade é ideal para os níveis silábico-alfabético e alfabético. 

Assim inicia o jogo, onde cada criança joga os dois dados, e de acordo com o 

que cair o aluno deve procurar a palavra na tabela, tentar ler e colocar a imagem 

correspondente. Se acertar ganha um ponto e coloca-se a ficha da cor correspondente 

ao grupo sobre a palavra e a imagem. Segue o jogo e ganha quer tiver mais fichas na 

tabela.  

Outra atividade possível é a “trilha silábica” no qual é preciso ter um jogo de 

trilha com fichas contendo imagens e palavras, no qual a palavra correspondente a 

imagem, e estas palavras não devem conter algumas sílabas, deve-se ter separado 

as palavras completas onde o aluno irá identificar, é preciso ter um dado com números 

de 1 a 6. A criança joga o dado e avança as casas conforme o número do dado, ele 

deve observar a imagem e identificar a sílaba que está faltando, se acertar avança 

uma casa e se errar retorna na casa que estava. É relevante salientar que essa 

atividade auxilia os alunos que estão nos níveis silábico e silábico-alfabético. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalhou teve a problemática que visa analisar de que maneira é 

possível utilizar materiais didáticos na alfabetização de forma lúdica no qual podemos 

compreender que é muito mais prazeroso para os educandos aprender brincando, 
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depende de o professor buscar materiais de carácter lúdico que facilitem a 

aprendizagem e que ao mesmo tempo os mesmo se divirtam. 

 A alfabetização possui o objetivo de fazer com que a criança aprenda a 

escrever e ler, mais além disso, é essencial que compreenda a função social da 

escrita, fazê-la compreender que é importante saber ler e escrever, e compreender o 

que se está escrevendo ou lendo. 

 A fase da alfabetização é essencial aos alunos por ser neste momento que as 

crianças, vão desenvolver e criar um significado sobre algo, e devem ter o gosto por 

aprender, no qual cabe ao educador criar um ambiente alfabetizador, utilizando 

diferentes formas de ensinar, para que se consiga aprender, proporcionando assim, 

um ensino de qualidade. 

Inserir o lúdico no processo de ensino-aprendizagem torna a aprendizagem 

mais significativa, estimula a criança a interagir com as pessoas, os objetos, o espaço, 

conhecendo o mundo a sua volta e automaticamente aprendendo de forma prazerosa.  
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AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A Inclusão do Aluno 

Deficiente Físico 

 

Mahyara Espíndola10 

Simone Gobi Marcolan11 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de um projeto de pesquisa. 

A Educação Física vem refletindo sobre a temática da deficiência física, com a 

finalidade de minimizar problemas e garantir a inclusão desse grupo minoritário. As 

escolas regulares e, logo, os professores, têm sido solicitados para atender as 

variadas demandas da sociedade, o que exige conhecimento e metodologia próprios 

para a intervenção com cada clientela (SEABRA JÚNIOR; MANZINI, 2008). Pesquisas 

indicam que os professores têm encontrado dificuldades para atender a demanda da 

inclusão, especificamente no caso de alunos com deficiência física nas aulas de 

Educação Física. 

Pode-se afirmar, em termos históricos, que pessoas portadoras de deficiência 

eram de fato excluídas da sociedade. A simbolização do corpo como uma máquina 

faz entender que aquele que não produz é tido como inválido e inútil. Essas 

características são atribuídas indistintamente a todos que têm alguma deficiência, não 

somente a deficientes físicos, visuais ou às pessoas que tem surdez que são tidas 

como as debilidades mais populares. 

Uma releitura da deficiência através da lente da inclusão faz-se urgente e 

necessária. Existe respaldo em Sassaki (1997) quando afirma que a inclusão social é 

um processo que contribui para a construção de um novo tipo de sociedade através 

de transformações pequenas e grandes, nos ambientes físicos e na mentalidade de 

todas as pessoas, como também do portador de deficiência física. 

Nesse sentido, a Educação Física escolar pode se estabelecer como agente 

de inclusão, se adequadamente trabalhada. A atividade física adequada às 

                                                           
10 Projeto de pesquisa apresentado pelo discente do 6º Semestre do Curso de Educação 
Física da Faculdade La Salle Lucas do Rio Verde MT, 2018. E-mail: 
mahy.espindola@gmail.com.  
11 Mestre em Educação nas Ciências. Professora da Faculdade La Salle Lucas do Rio Verde 
MT, Orientadora do projeto de pesquisa. E-mail: simone.marcolan@faculdadelasalle.edu.br.  
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possibilidades de cada indivíduo valoriza, integra-o à realidade, propiciando 

autonomia, autoconfiança e liberdade. 

Com o acesso garantido na rede regular de ensino, crianças com deficiência 

física não podem mais ficar isoladas ou excluídas das atividades propostas. Devem, 

dentro das suas potencialidades, participar e sentirem-se acolhidas e envolvidas 

nesse ambiente caracterizado pelas mais variadas diferenças. Essas, que enriquecem 

tanto o sentido e o trabalho desenvolvido pelo professor, quanto a aprendizagem dos 

alunos. Porém, o fato de simplesmente garantir a vaga para esse estudante não é 

suficiente, pelo contrário, é necessário que ele permaneça na escola e que receba 

uma educação de qualidade sem nenhuma distinção, forma de discriminação ou 

preconceito.  

Nessa perspectiva, escola e professores precisam com urgência estar 

preparados ou buscando por formação continuada que os habilite o máximo possível 

para atender essas crianças com qualidade, no sentido da inclusão e dos direitos 

humanos. As escolas necessitam de materiais específicos e de estrutura adequada, 

além de oferecer atendimento especializado. Nas aulas de Educação Física, 

especialmente, os professores precisam mais do que nunca de planejamento 

cuidadoso e de adaptar suas atividades para que todos possam participar sem 

prejuízo nenhum.  

Mesmo com tantos amparos legais, sabe-se que atualmente a realidade nem 

sempre é a idealizada em relação ao atendimento de alunos com deficiência física. 

Muitas vezes, falta preparo por parte dos professores não somente no sentido técnico, 

mas na dificuldade de compreender essas singularidades, superar as diferenças e 

incluir a todos. Esse é um grande desafio para qualquer professor independente da 

área de atuação. Não obstante, em muitas escolas ainda faltam materiais básicos, 

estrutura física adequada para a movimentação desses alunos, profissionais 

disponíveis para auxiliar o professor e desenvolver um bom trabalho. Os deficientes 

físicos estão nas escolas regulares, mas a inclusão efetiva desses alunos ainda 

caminha a passos lentos. 

Conforme o tema apresentado busca-se responder a seguinte questão: quais 

as principais dificuldades/entraves encontradas pelos professores de Educação Física 

ou Pedagogo em atender a demanda da inclusão educacional de aluno deficiente 

físico nas aulas de movimento na Educação Infantil? 
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Diante dessa problemática, pretende-se, de modo geral, identificar quais as 

principais dificuldades/entraves encontradas pelos professores de Educação Física ou 

Pedagogo em atender a demanda da inclusão educacional de aluno deficiente físico 

nas aulas de movimento na Educação Infantil. De tal maneira, que a pesquisa tem 

como objetivos específicos: Descobrir se a formação do professor, inicial ou 

continuada, ofereceu preparação específica para trabalhar com esse aluno nas aulas 

de movimento; verificar de que forma o professor planeja e desenvolve a sua aula 

para atender e integrar o aluno deficiente físico; investigar como está a organização 

física/administrativa da escola para receber alunos deficientes físicos.  

Este trabalho refere-se ao projeto de TCC do 5º semestre do Curso de 

Educação Física e é decorrente de experiências da pesquisadora, vivenciadas no 

período de realização de estágio na Educação Infantil, com a presença de um aluno 

cadeirante na escola regular. Desta experiência prática nasceram muitas indagações 

e questionamentos acerca da formação e do preparo da professora pedagoga e da 

sua auxiliar, bem como a forma que a gestão escolar olha para esse aluno e trabalha 

no sentido de incluí-lo na maior gama de experiências ofertadas pela escola, haja vista 

que a educação é um direito de todo cidadão.  

Na perspectiva da docência, é de fundamental importância saber que a sala de 

aula é sempre um desafio e que nela também estarão regularmente matriculados 

alunos com diversos tipos e níveis de deficiência, e a deficiência física é uma delas. 

E o professor precisa conduzir a sua aula de modo a incluir a todos e atender as 

peculiaridades de cada um. Nesse sentido, a pesquisa poderá contribuir para que os 

acadêmicos do Curso de Educação Física e de Pedagogia reflitam sobre a sua 

formação, sobre a sua capacidade de assumir uma sala de aula e sobre a necessidade 

de continuar a estudar. 

 Para a Faculdade La Salle os resultados da pesquisa podem desencadear 

novas ações no sentido da formação para a inclusão, considerando esse ser o espaço 

para discutir sobre o tema e contribuir para a formação dos professores, para que 

possam chegar às escolas e garantir as mesmas oportunidades aos seus alunos.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Escola e Formação de Professores na Perspectiva da Inclusão 
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A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, 

no art. 58 § 1º assegura que “haverá, quando necessário, serviços de apoio 

especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 

educação especial”. No mesmo artigo, reforça que “é dever do Estado fornecer, 

quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, visando 

atender às necessidades especiais dos alunos, sabendo que a efetivação desses 

serviços deve ser permanente, visto as próprias “peculiaridades dos alunos da 

educação especial”. Conforme art. 59 os sistemas de ensino devem assegurar aos 

alunos com necessidades educacionais especiais currículo, métodos, recursos e 

organização específicos para atender às suas necessidades; garante a terminalidade 

específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino 

fundamental, em virtude de suas deficiências, e a aceleração de estudos aos 

superdotados para conclusão do programa escolar. 

Em 1994, é assinada a Declaração de Salamanca, na Espanha. Esta, com o 

propósito de inserir no ensino regular comum pessoas com deficiências, de modo a 

não as privar do ambiente escolar normal e do convívio com outras pessoas, da 

mesma idade e independente das diferenças entre eles. Ressalta o sentido da 

educação inclusiva e a seriedade na defesa dos direitos humanos.  

 
As escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente 
de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 
linguísticas ou outras. Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e 
superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de origem 
remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias 
linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos 
desavantajados ou marginalizados (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA, Art.3).  

 

A Resolução CNE/CEB nº 2/2001, que institui Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, em seu art. 1º, Parágrafo único, define que 

o atendimento escolar desses alunos tenha início na educação infantil, nas creches e 

pré-escolas, assegurando-lhes os serviços de educação especial sempre que se 

evidencie, mediante avaliação e interação com a família e a comunidade, a 

necessidade de atendimento educacional especializado. Também determina, no art. 

2º da mesma lei, que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, 

cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com 

necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para 
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uma educação de qualidade para todos. “E romper com o paradigma da 

homogeneidade para dar lugar e atenção à heterogeneidade é pensar a educação e 

a escola como um espaço de oportunidades para todos” (MARCOLAN; MARTINS; 

ESPÍNDOLA, 2018, p.175). 

Mais recentemente, na perspectiva das reformas necessárias à Educação 

Básica, foi publicada a Resolução CNE/CEB nº 4 de 2 de outubro de 2009, que institui 

as Diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial. Em seu art. 1º, para a 

implementação do Decreto nº 6.571/2008, os sistemas de ensino devem matricular os 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de recursos multifuncionais ou 

em centros de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. E em seu 

art. 2º, esse atendimento especializado tem como função complementar ou 

suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos 

de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena participação 

na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem. 

 Diante do exposto, a legislação deveria ser a garantia realmente de que esses 

direitos fossem assegurados com qualidade. Porém, sabe-se que muito tem a ser feito 

ainda. Conforme o Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da Faculdade 

La Salle, “o desafio central para formação de professores é fazer dos cursos de 

graduação uma oportunidade para o futuro e não para o passado. Futuro que deve 

possuir em sua perspectiva ética a inclusão social e a sustentabilidade do planeta” 

(PPC/EDF, 2010 p. 28). 

A formação de professores, tanto inicial quanto continuada, merece atenção 

especial para que a inclusão aconteça, de fato, considerando a importância do seu 

trabalho nas escolas. No que diz respeito à formação inicial docente, além de 

proporcionar conhecimentos técnicos e científicos, há de se preocupar também com 

questões a respeito do desenvolvimento humano, de saber lidar com o outro, 

diferente, singular. “O investimento efetivo na formação e qualificação de profissionais 

da educação torna-se essencial quando se propõe uma educação inclusiva que 

atenda a todos sem exceção” (BARRETO; REIS, 2011, p.28).   
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A formação inicial e contínua tem de seguir modelos isomórficos, isto 
é, o futuro profissional tem de ser formado para conhecer e aplicar 
conteúdos que estejam relacionados com o que se pretende que ele 
venha a ser como profissional. Se os futuros profissionais forem 
formados para fomentar a competição, para procurar grupos 
homogéneos, para a exaltação do trabalho individual, como 
poderemos esperar que este profissional incentive nos seus alunos a 
cooperação, o respeito e o valor da diferença e a solidariedade? 
(RODRIGUES, 2003, p. 72). 
 

Importante ressaltar que também a LDB preconiza a necessidade de que os 

professores estejam preparados para tal, professores com especialização adequada 

em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores 

do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes 

comuns, conforme capítulo III do art. 59. 

 
O desenvolvimento de sistemas educacionais inclusivos, nos quais as 
escolas e professores devem acolher todas as crianças, jovens e 
adultos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, 
sociais, emocionais, linguísticas e outras, representa uma 
possibilidade de combate à exclusão e de responder às 
especificidades dos alunos (BARRETO; REIS, 2011, p.24) 

 

Além deste, outro aspecto a ser pensado é a estrutura física e administrativa 

das escolas. Não basta ampliar e garantir as vagas no ensino regular, se não for 

pensado no acesso e permanência dignos à essas crianças que necessitam desse 

atendimento especializado. “Sujeitos com um desenvolvimento diferenciado, sua 

personalidade não apresenta só funções subdesenvolvidas, ela é qualitativamente 

diferente” (BARRETO; REIS, 2011, p.22). De acordo com MANTOAN (2005) quando 

se trata de inclusão é importante considerar que não se trata apenas de se colocar 

dentro da escola rampas e banheiros adaptados, mas sim uma a modificação nas 

práticas pedagógicas, com atividades e programas diversificados a fim de atender as 

potencialidades de cada sujeito envolvido no processo de ensino-aprendizagem. 

Todos têm o direito a aprender e isso deve ser visto dentro da capacidade que cada 

sujeito apresenta, cada um têm as suas condições e isso deve sempre ser levado em 

consideração pela equipe escolar. 

 

2.2 Inclusão e Educação Física Escolar 
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Incluir na educação não se limita apenas em fornecer e garantir a vaga ou o 

espaço. Infelizmente, a escola ainda está preparada para atender a homogeneidade, 

mesmo que sua realidade seja caracterizada pela diferença, pela diversidade de modo 

geral. “E diante da diversidade, há que se considerar as diferentes formas também de 

aprendizagem dos alunos, onde o enfoque deve ser não apenas nos resultados, mas 

em todo o processo construído” (MARCOLAN; MARTINS; ESPÍNDOLA, 2018, p.175). 

E a educação inclusiva deve atender a todos aqueles que possuem alguma 

necessidade física especial ou distúrbios de aprendizagem (portadores de 

necessidades educativas especiais) na rede regular de ensino, mesmo que existam 

escolas especiais para isso. “A Educação Física como disciplina curricular, não pode 

ficar indiferente ou neutra em face desse movimento de educação inclusiva” 

(RODRIGUES, 2003, p. 69).  

 Independente da necessidade, a escola e as aulas ali desenvolvidas precisam 

trabalhar no sentido de valorizar, ampliar e potencializar as capacidades dessas 

crianças de modo que não se sintam isolados ou excluídos das crianças consideradas 

normais. E trabalhar com o novo, com o diferente do habitual é sempre um desafio 

para todos. Requer mudança não apenas na forma de agir e conduzir as aulas, mas 

mudança na forma de ver, de sentir e de compreender o outro. Nesse sentido, “todo 

ofício é uma arte reinventada que supõe sensibilidade, intuição, escuta, sintonia com 

a vida, com o humano” (ARROYO, 2000, p.47), e com o ofício docente não seria 

diferente.  

 Assim, cabe às escolas e professores criar estratégias e metodologias para 

receber e atender esses alunos com qualidade e dignidade. Para isso, podem contar 

com apoio, preconizado pela LDB no Art. 58 quando diz que “haverá quando 

necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às 

peculiaridades da clientela de educação especial”. 

 As aulas de Educação Física, que foram por muito tempo direcionadas ao 

corpo, desempenho e aptidão física, hoje também prezam pelos aspectos cognitivos, 

emocionais, afetivos e sociais. O modelo excludente que formava atletas não mais se 

sustenta nem é aceito nas escolas, uma vez que novas formas de pensar e novas 

abordagens surgiram com o objetivo de formar seres pensantes, críticos, participativos 

e responsáveis.  

 A LDB em seu artigo 26 no parágrafo 3º diz que a Educação Física, integrada 

a proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, 
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ajustando-se às condições da população escolar. Já os PCNs (1997), propõe incluir 

os temas transversais nas aulas, que são Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação 

Sexual, Pluralidade Cultural e Orientação para Trabalho e Consumo. Com isso, o 

professor deve trabalhar no sentido de que a sua disciplina não seleciona os mais 

habilidosos nem forma atletas, mas acima de tudo forma cidadãos. 

Segundo o referido documento, um dos principais objetivos do Ensino 

Fundamental é que os alunos sejam capazes de:  

 
Participar de atividades corporais, estabelecendo relações 
equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e 
respeitando características, físicas e de desempenho de si próprio e 
dos outros, sem discriminar por características, pessoais, físicas, 
sexuais ou sociais (BRASIL, 1997). 

  

 Com isso, os alunos que possuem alguma necessidade especial devem sentir-

se respeitados e incluídos nas aulas. “A educação, e a educação inclusiva, devem ser 

ofertadas com qualidade, sendo que não basta apenas garantir a gratuidade, o acesso 

e permanência na escola, mas também a formação para a cidadania” (MARCOLAN; 

MARTINS; ESPÍNDOLA, 2018, p. 172). E os professores, de alguma forma, precisam 

desenvolver as potencialidades desses alunos através de atividades corporais sem 

excluí-los, e isso muitas vezes é feito inconscientemente para preservá-los. O 

processo de ensino-aprendizagem deve considerar as características dos alunos em 

todas as suas dimensões. “E a Educação Física escolar deve dar oportunidades a 

todos os alunos para que desenvolvam suas potencialidades, de forma democrática e 

não seletiva, visando seu aprimoramento como seres humanos” (BRASIL, 1997, p.24). 

Ao considerar o ser humano um ser em constante transformação, considera-se 

também o professor como aquele que deve estar sempre pronto para a mudança, 

sempre em busca do conhecimento, de inovar e criar, de aprender e reaprender, 

ressignificar o já aprendido, aperfeiçoar a sua prática conforme o compromisso que 

assumiu consigo e com seus alunos.  

 
A pergunta das mais sérias que um docente educador pode se fazer é 
o que fica, o que levam os educandos na caixa de ferramentas 
culturais acumuladas na escola para viver humanamente a vida (...). 
O que ficará a nos acompanhar são os conhecimentos aprendidos. 
Apenas os internalizados, registrados ou feito hábitos. O que levamos 
e nos será útil nas situações mais variadas da vida será uma mistura 
indefinida dos conteúdos aprendidos, dos conhecimentos postos em 
ação e dos hábitos internalizados (ARROYO, 2000, p.11). 
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 Ser professor é uma profissão muito enriquecedora pois permite essa 

aproximação mais humana e menos técnica que muitas outras profissões apresentam. 

Por isso a importância do professor de Educação Física acolher e envolver todos em 

suas aulas pois eles levarão isso para a vida. O professor precisa ressignificar as 

diferenças para que alunos com deficiências física, por exemplo, não sejam nem se 

sintam menosprezados. Eles não devem ser olhados com piedade, mas sim com um 

olhar de que irão além das suas limitações, com oportunidades de participação.  

 Nesse sentido, manifesta-se a “preocupação em proporcionar condições 

adequadas para que o aluno desenvolva suas capacidades e habilidades motoras de 

acordo com o seu nível de crescimento, desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo-

social” (RECHINELI; PORTO; MOREIRA, 2008, p 299). Por isso é importante que, ao 

planejar, o professor de Educação Física ofereça atividades de acordo com as 

capacidades e habilidades cognitivas e motoras de seus alunos, para que estes sejam 

efetivamente considerados no processo cada qual com suas especificidades, sempre 

incentivando a participação. “Todas as diferenças entre as pessoas devem ser 

respeitadas e os professores são agentes fundamentais para que as mudanças nas 

escolas se efetivem.  Tem que começar pela forma de pensar, de olhar, de planejar e 

de agir” (MARCOLAN; MARTINS; ESPÍNDOLA, 2018, p.177). 

As propostas devem variar do simples ao mais complexo, dependendo 
de cada criança no contexto ao qual está inserida. Elas devem ter 
características desafiadoras para que os alunos se envolvam na 
participação da construção do conhecimento, a partir do desejo, 
vontade e expectativa surgidos em cada momento trabalhado 
(RECHINELI; PORTO; MOREIRA, 2008, p 300). 

 

 E a Educação Física encontra-se em uma posição privilegiada na perspectiva 

da inclusão. Os jogos e brincadeiras têm posição de destaque nesse “processo 

exercendo, simultaneamente, papel de conteúdo e estratégia considerando-se que, 

enquanto joga e brinca, a criança incorpora novos valores e atitudes aprendendo 

inúmeras coisas ao mesmo tempo” (RECHINELI; PORTO; MOREIRA, 2008, p 300). 

E não ficar apenas restrito aos esportes, pelo contrário, é preciso propor atividades 

diferenciadas e a disciplina permite isso em grande medida. É preciso tirar o foco de 

conteúdos exclusivamente esportivos ou que privilegiem apenas um tipo de esporte. 

Dessa forma todos os alunos alcançarão o sucesso em uma ou outra atividade 

proposta (BETTI, 1991). 
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 Outro fator importante a ser considerado é que o ser diferente deve ser visto 

como algo positivo e importante na construção de identidades. É preciso respeitar, 

acolher e superar as diferenças no sentido de estas “devem ser consideradas como 

possibilidades de troca de experiências e de aprendizagem” (RECHINELI; PORTO; 

MOREIRA, 2008, p 306). 

Nas aulas de Educação Física, os alunos que necessitam de uma atenção 

diferenciada também querem se relacionar com o outro. Em termos de inclusão, é 

preciso respeitar suas particularidades para que essas relações sejam fortalecidas. 

“Por ser e estar presente no mundo, o corpo diferente se mostra aberto às 

possibilidades que a vida pode lhe oferecer, ou seja, o ser humano é um corpo que 

merece oportunidades, mesmo se apresentando fragilizado” (RECHINELI; PORTO; 

MOREIRA, 2008, p 306). 

Ao mesmo tempo que a Educação Física pode ser a disciplina do currículo que 

mais pratica a exclusão dos que não se ajustam aos moldes/padrões esperados, 

Rodrigues (2003) defende a Educação Física como uma disciplina adjuvante para a 

educação inclusiva. Segundo o autor, os conteúdos trabalhados não têm a mesma 

rigidez e determinação conforme as demais disciplinas, ficando o professor mais livre 

para organizar os conteúdos.  “Assim, aparentemente a EF seria uma área curricular 

mais facilmente inclusiva, devido à flexibilidade inerente aos seus conteúdos, o que 

conduziria a uma maior facilidade de diferenciação curricular” (RODRIGUES, 2003, p. 

69). Os professores de Educação Física também sempre transmitem uma imagem 

positiva na concepção dos estudantes. “Os professores são conotados como 

profissionais que apresentam atitudes mais favoráveis à inclusão e, 

consequentemente, levantam menos problemas e com maior facilidade encontram 

soluções para casos difíceis” (RODRIGUES, 2003, p. 69). Outra razão em defesa da 

Educação Física na perspectiva inclusiva, segundo o autor, é que a mesma tem ampla 

participação dos alunos. Afirma que mesmo tendo-se “consciência das diferentes 

aptidões específicas de cada um, entende-se que a Educação Física é capaz de 

suscitar uma participação e um grau de satisfação elevados de alunos com níveis de 

desempenho muito diferentes” (RODRIGUES, 2003, p. 70).  

Para que os professores de Educação Física sejam de fato agentes da 

inclusão, precisam contar com a colaboração da escola que, de modo geral, deve 

fornecer espaços e materiais adequados para trabalhar com todos os alunos, além de 

um apoio especializado, quando necessário. “Aos professores e escola cabe acreditar 
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e aceitar o desafio para que a educação para a diversidade não fique restrita apenas 

à legislação, mas que realmente se efetive e que se constitua num 

momento/oportunidade de aprendizado mútuo” (MARCOLAN; MARTINS; 

ESPÍNDOLA, 2018, p. 176).  Assim, a disciplina pode, “com rigor e com investimento, 

ser efetivamente uma área chave para tornar a educação mais inclusiva, e pode 

mesmo ser um campo privilegiado de experimentação, de inovação e de melhoria da 

qualidade pedagógica na escola” (RODRIGUES, 2003, p. 72).  

 
  

3 METODOLOGIA 

 

Conforme o tema apresentado para a pesquisa, a mesma caracteriza-se como 

qualitativa, uma vez que não emprega um “instrumental estatístico com base do 

processo de análise de um problema, não pretende enumerar nem medir unidades ou 

categorias homogêneas, [...] sendo uma forma adequada para entender a natureza 

de um fenômeno social” (RICHARDSON, 2012, p.79). 

O método de abordagem é o dedutivo e a classificação com base nos objetivos 

é pesquisa exploratória, pois ainda “não se tem informação sobre determinado tema 

e se deseja conhecer o fenômeno” (RICHARDSON, 2012, p. 66).   

Com base nos procedimentos técnicos, classifica-se como pesquisa de campo. 

 Os sujeitos escolhidos para a realização da pesquisa são professores de 

Educação Física e/ou os próprios pedagogos que atuam nas aulas de movimento na 

Educação Infantil das escolas municipais de Lucas do Rio Verde MT. No momento, 

não se tem o número preciso de quantos serão os participantes. Porém, pretende-se 

alcançar o máximo possível. 

Para a coleta de dados, será utilizado um questionário com perguntas abertas, 

fechadas e espaço para outras manifestações, previamente elaborado pela 

pesquisadora, conforme os objetivos da pesquisa.  

Justifica-se o presente instrumento de ser questionário e não entrevista, 

considerando a disponibilidade dos entrevistados.  

Os dados serão coletados mediante assinatura do termo de aceite pelos 

professores a partir do mês de agosto/2018, conforme previsto no cronograma. Então, 

serão entregues a eles os questionários e recolhidos em posterior data, combinada 

com a pesquisadora.  
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Após a coleta dos dados, será preservada a veracidade das informações e os 

mesmos serão organizados em tabelas de acordo com cada questão. Essas, 

agrupadas de acordo com cada objetivo específico. Nos quadros, os professores 

receberão codificação específica para preservar suas identidades. 

Com os dados organizados nas respectivas tabelas, serão analisados mediante 

entendimento e conhecimento da pesquisadora, com base na literatura 

consultada/estudada e nas discussões com a orientadora. 

 

CRONOGRAMA 

Descrição Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov  Dez  

Escolha do 

tema 

X           

Definição do 

problema 

X           

Introdução  X          

Referencial 

Teórico 

 X X X X X X     

Metodologia   X         

Entrega do 

projeto 

    X       

Coleta de 

dados 

      X     

Tratamento 

dos dados 

      X X    

Análise dos 

dados 

       X X   

Redação final 

da 

Monografia 

        X X  

Entrega da 

Monografia 

         X  

Defesa da 

Monografia 

         X  
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Entrega da 

versão final 

          X 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Ednalva Ramos12 

Maria Danieli Antunes 

Sarah Bonfim 

Camila de Aquino Tomaz13  

Arlete Cherobini Orth14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de projeto de pesquisa. 

A todo instante somos bombardeados pelas propagandas, induzidos pela mídia 

e principalmente pelos grupos que convivemos a consumir abusivamente, compramos 

o supérfluo e sem necessidade e corremos o risco de contrair dívidas. Com acesso 

fácil para adquirir créditos embarcamos no descontrole dos gastos, e na maioria das 

vezes as despesas mensais ultrapassem as receitas.  

Em um mundo extremamente capitalista como podemos evitar os gastos 

abusivos? 

Com a educação financeira inserida em nossas vidas podemos compreender a 

necessidade de realizar planejamentos e optar pelos melhores investimentos e com 

base nas taxas de juros conseguimos verificar o que é mais vantajoso garantindo o 

presente e um futuro economicamente saudável. 

A educação financeira precisa estar presente no ambiente familiar e 

principalmente nas escolas fundamentais, quando as crianças e adolescentes 

encontram se com a mente mais aberta e produtiva para o aprendizado. O 

conhecimento voltado à área de finanças precisa estar ao alcance desses jovens para 

garantir cidadãos de responsabilidades, ter uma vida estável e economicamente 

equilibrada. 

É preciso também de docentes capacitados para orientar os alunos nos 

primeiros cálculos, que difunda o raciocínio para uma visão crítica para viverem em 

                                                           
12 Projeto de pesquisa apresentado pelas acadêmicas do 2º semestre do curso de Ciências 
Contábeis da Faculdade La Salle, 2018. 
13 Professora doutora, co-orientadora do projeto de pesquisa. 
14 Professora mestre, orientadora do projeto de pesquisa. 
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sociedade, podendo assim os mesmos ter uma bagagem de conhecimento iniciada 

nas escolas fundamentais e transmitida para a próxima fase escolar.   

É na adolescência que muitas decisões são tomadas e a área da educação 

financeira aplicada com metodologias diferenciadas nas escolas, reforça a 

importância dos cálculos e a utilidades dos mesmos em nossas vidas. A educação 

financeira é de grande valia para a formação e orientações de um consumo 

consciente. 

O presente projeto tem como objetivo geral analisar a relação dos alunos no 

Ensino Fundamental com a matemática financeira, verificar o grau de conhecimento 

para assim difundir a importância do tema no currículo escolar, garantir um futuro 

economicamente saudável e o impacto que a temática pode causar na vida cotidiana. 

A pesquisa tem como objetivo específico verificar como é abordada a educação 

financeira na escola fundamental da cidade de Lucas Do Rio Verde- MT, analisar o 

nível de conhecimento e o interesse dos alunos pelo assunto e lançar a importância 

do tema reforçando que é preciso focar o ensino na escola com conteúdo mais 

contextualizados para os alunos adquirir novos hábitos de consumo. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Educação Financeira e Sua Importância no Aprendizado  

 

A educação financeira está inserida no nosso cotidiano e muitos de nós 

acreditamos que a mesma é importante apenas para grandes empresários que 

investem em ações. Pelo contrário precisamos compreender a questão para 

administrar o nosso dinheiro. Mas afinal o que é a educação financeira? 

 

Conforme a organização para a cooperação e desenvolvimento 
econômico (OCDE) define que a educação financeira é um processo 
em que o indivíduo faz escolha consciente e se mantém bem 
informado a respeito da economia para, assim, elaborar a melhor 
forma de lidar com seu dinheiro. Colocar tudo na Ponta do lápis é 
importante, mas a educação financeira vai além de planilhas: trata de 
um comportamento. É preciso desenvolver novos hábitos que façam 
seus gastos se encaixarem no seu orçamento e ainda permitir a 
realização dos nossos sonhos (ROBERTO NAVARRO, 2018, online). 
 

Conforme a divulgação Serasa Experian (G1, 2018, online) “No Brasil, 40,3% 

da população adulta está inadimplente, segundo levantamento o número de 



 

384 
 

consumidores inadimplentes no país chegou a 61,8 milhões” Os Brasileiros estão 

endividados pelo mau uso do dinheiro. O que isso quer dizer?  

Que precisamos focar nas crianças principalmente quando iniciam o ano 

escolar e ministrar a importância da Matemática financeira de uma forma lúdica com 

intuito que seja algo prazeroso e essencial para um futuro com independência 

financeiramente e uma vida economicamente saudável. 

A educação financeira precisa ser inserida na vida de todos e iniciada na vida 

escolar. É necessário ter em mente que a mesma faz diferença na forma de pensar e 

agir e orienta a administrar os gastos. [...] “diante das demandas, seja de alto 

consumo, seja em tempos de crise financeira, é urgente que as pessoas saibam lidar 

com as finanças e um caminho possível é educar estudantes nesse sentido” 

(PESSOA, 2016, p.58). 

 

2.2 Educação Financeira e a Maneira de Ensinar 

 

Para que ocorra com maior facilidade o aprendizado das crianças precisamos 

de docentes capacitados e com paciência para abordar o tema em sala de aula. 

Carvalho (2011, p. 33) afirma: 

 
[...] é interessante notar que pesquisas em Educação Matemática têm 
mostrado que as mesmas crianças que manipulam números com 
destreza em diversas atividades fora de escola, fracassam nas aulas 
de matemática, o que evidencia falhas no ensino que não tem 
incorporado os números utilizados no cotidiano. 

 
O aperfeiçoamento dos professores para difundir o conteúdo é de grande valia 

para ensinar de uma forma prazerosa e principalmente não deixar dúvidas em relação 

aos temas voltados a matemática. Segundo Ferreira (2011) (apud LORENZATO, 

2011, p.105).   

 
[...] eu descobri, nessas aulas com eles, que era possível ensinar uma 
matemática harmoniosa, compreensível, que desse uma grande 
satisfação ao aluno [...] foram eles que despertaram em mim a certeza 
que era possível ensinar matemática com compreensão e alegria.  

 

Trazer a dinâmica de aprender com significado, em que o educador saiba o que 

vai ensinar estimulando o aluno a ter interesse por isso é necessário que o Professor 

tenha o domínio para ensinar, sobre isto Borba; Pereira (2016, p.1) diz:  
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                                  A prática dos professores no processo de formação precisa ser 

contínua, tendo em vista que a profissão exige saberes, dedicação, 
compreensão e aprimoramento na sua formação. É necessário romper 
com uma cultura de aula vinculada à memorização de conteúdos de 
regras e de técnicas de cálculo e a resolução de exercícios repetitivos 
que, muitas vezes, não contribuem para a aprendizagem dos 
discentes. Nessa perspectiva, é preciso que o professor fomente uma 
prática emancipadora com seus alunos, que sejam momentos de 
reflexão de transformação na maneira de pensar, ver e viver a 
realidade. 

 

3.3 Educação Financeira no Ensino Fundamental 

 

A matemática Financeira é um item fundamental para preparação de jovens no 

mercado de trabalho. Sendo assim deveria ser inserida nas escolas fundamental 

segundo Lima; Sá (2010, p. 01): 

 
[...] que os conteúdos dessas disciplinas sejam iniciados desde as 
primeiras séries do Ensino Fundamental. É claro que tais informações 
devem ser iniciadas adequadamente, explorando o lúdico, simulação 
de compra e vendas, preenchimento de cheques, história em 
quadrinhos, teatralizações etc. 

 

Com o excesso do consumo na sociedade até as crianças se tornam alvo fácil 

dos veículos de comunicação que induzem ao consumo, o que torna os custos da 

família mais elevados para satisfazer os gostos dos pequenos.  Com a orientação nas 

escolas voltadas para educação financeira de como administrar o dinheiro podemos 

garantir um amanhã sem dívidas que fará toda a diferença na vida, assim também 

como na economia do país. 

 

A Educação Financeira, quando tratada de forma pedagógica e 
reflexiva, exerce uma importante função sobre as crianças, 
adolescentes e também adultos na construção de bases para uma 
vida saudável, equilibrada e promissora em relação às finanças. 
Através do ensino da Educação Financeira, é possível conscientizar 
as pessoas para que aprendam a lidar com o dinheiro, fruto do seu 
trabalho, estimulando que se gaste menos do que se ganha 
(BRÖNSTRUP; BECKER, 2016 p.19). 
 

A educação financeira precisa ser abordada em todas as salas de aulas, seja 

no ensino fundamental, médio ou superior. Só assim aprenderemos adotar hábitos 

conscientes e mudar a economia do País. Como informa Lopes (2018), nos próximos 

dois anos, a educação financeira deve chegar às salas de aula de todo país. Com a 

homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o assunto agora está 
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entre os temas transversais que irão compor os currículos de redes e escolas. Apesar 

de ser destacada explicitamente apenas na área de matemática, a proposta do 

documento é que estados e municípios possam abordar o consumo consciente e o 

planejamento financeiro em diferentes disciplinas. 

A matemática financeira é uma ferramenta importante para formar cidadãos 

críticos, evitar dívidas, planejar sonhos, garantir uma vida tranquila, e promover uma 

sociedade informada livre dos consumos abusivos. 

A lei de diretrizes e bases da Educação, lei 9394/96 nos aponta que uma 

educação transformadora: 

  

Almeja criar ambientes que possam preparar e educar cidadãos 

críticos, atuantes e livres, que liberem energia em atividades em 

grupo; no pensar e no fazer modernos, que sejam questionadores, que 

participem de uma educação mais humana e fraterna com o emotivo 

e o artístico presente; enfim, que os futuros cidadãos sejam atuantes 

e reflexivos em nossa sociedade (p. 15). 

 

É desafiador abordar a matemática financeira nas salas de aulas, a repetição 

dos exercícios fora do cotidiano cria dificuldades entre os alunos Conforme Silva 

(2015, p. 12): 

Tornar a matemática que é ensinada nas salas de aula em algo que 

possa ser percebido presente na sua vida é um dos maiores desafios 

impostos aos professores. A mera repetição mecânica de exercícios 

ou memorização excessiva de fórmulas fora de um contexto real tem 

criado uma barreira entre os alunos e uma aprendizagem significativa. 

Para que um estudante tenha sucesso em aprender matemática, tais 

conceitos devem fazer sentido para ele. 
 

A Educação Financeira quando potencializada nas escolas fundamentais torna 

fácil o aprendizado e os alunos conquistam melhores resultados.   

 

4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa será desenvolvida com base em um questionário qualitativo e 

investigativo caracterizado por identificar falhas e benefícios que a Matemática 

financeira causa e causará na vida dos estudantes. 

O público alvo refere-se há alunos do 4° ano do Ensino Fundamental de Lucas 

Do Rio Verde - MT. Desenvolveremos questões que estarão relacionadas a 
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matemática financeira, voltadas ao conhecimento, onde aplica-la e qual a importância 

do tema para o futuro dos alunos.  

O tema do projeto foi escolhido, após a observação das dificuldades 

encontradas entre jovens e adultos na faculdade para resolverem os cálculos que 

apresentaram problemas com taxas e juros, notamos que a falta de aprimoramento 

nas escolas prejudicam o raciocínio dos mesmos quando chegam à universidade, e 

que a matemática financeira enfatizada nas escolas fundamentais contribuirá para os 

alunos construírem bagagens de conhecimentos, garantindo cidadãos críticos, com 

argumentos para tomadas de decisões e com noções do que é mais vantajoso para 

investir, amenizando as dificuldades do cotidiano e facilitando a possibilidade de êxito 

em suas profissões. 

Os resultados serão apresentados através de gráficos onde conterão as 

informações pesquisadas com comparativos que reforçam a necessidade de abordar 

com maior ênfase a questão de finanças nas escolas fundamentais. 
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SEDENTARISMO GERAL, DOENÇAS CRÔNICAS E OS BENEFÍCIOS DO 

EXERCÍCIO FÍSICO 

 

Fernando Rodrigues Conceição15  

Jefersson Cabreira Santos16  

 

RESUMO 
Com o passar do tempo o sedentarismo vem se tornando algo mais comum entre 
adultos e crianças, sendo a causa de diversas doenças a pratica do exercício físico 
aliada a uma a uma boa alimentação se torna o principal ´remédio` no combate ao 
sedentarismo, cabe principalmente ao profissional de Educação Física auxiliar e 
instruir corretamente sua prática. No presente artigo discutiremos as seguintes 
questões: 1) quais as principais causas do sedentarismo infantil e adulto de modo 
geral? 2) quais os problemas de saúde causados pelo sedentarismo 3) qual o papel 
do professor de Educação Física na prevenção? 4) quais os benefícios de exercício 
físico à saúde? Tendo como objetivo revelar o imenso potencial da atividade física na 
prevenção do sedentarismo e de doenças crônicas. 
 
Palavras-chave: Sedentarismo. Doenças Crônicas. Exercício Físico. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O percentual de pessoas sedentárias vem crescendo cada vez mais em todo o 

mundo, sendo que no Brasil cerca de 60% da população é atingida por esse mal. O 

sedentarismo nada mais é do que a falta de atividade física de um indivíduo e se torna 

preocupante a partir do momento que traz prejuízo para a saúde, o que resulta em 

várias doenças crônicas (CASTRO; et al., 2018). 

Castro; et al (2018) aponta como causas do sedentarismo: 

 A falta de incentivo da família para a prática de uma atividade física, os pais 

incentivarem os filhos colocando-os em clubes, escolinhas esportivas, realizar 

coisa simples como passeios entre outros; 

 Outro fator que leva ao sedentarismo é uso excessivo da tecnologia, onde as 

pessoas ficam por horas em frente ao computado, celular, vídeo game, etc.; 

                                                           
15Discente do Curso de Educação Física da Faculdade La Salle, e-mail: 
jefcabreira651998@gmail.com 
16Discente do Curso de Educação Física da Faculdade La Salle, e-mail: 
fernandorodriguesconceicaoma@gmail.com 
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 A má alimentação também influencia, onde o mal preparo muitas vezes por 

falta de tempo, optam por produtos industrializados prejudiciais à saúde;  

 Ter mais incentivo por parte da escola desenvolvendo projetos e programas 

que incentivem a prática da atividade física. 

De acordo com Castro; et al (2018), são coisas simples do dia a dia que 

facilmente poderiam ser evitadas. O mal condicionamento físico tem como resultado 

vários problemas a saúde, tendo como ponto mais alto as doenças crônicas: 

 Doenças cardiovasculares (DCVs), como cardiopatia coronariana, a 

aterosclerose, o infarto do miocárdio ou ataque cardíaco; 

 A hipertensão ou pressão alta consiste na elevação crônica e persistente da 

pressão arterial; 

 O colesterol alto; 

 A diabetes;  

 A obesidade e o sobrepeso; 

 Síndrome metabólica; 

 Câncer;  

 Doenças e distúrbios musculoesqueléticos; 

 Envelhecimento precoce. 

A atividade física tem como sinônimo saúde e pode auxiliar, segundo Castro; 

et al (2018): 

 A prevenção de doenças; 

 Melhora dos níveis de aptidão física;  

 Estimulo para o desenvolvimento motor básico; 

 Diminui o percentual de gordura corporal; 

 Manutenção de ossos, músculos e articulações saudáveis; 

 Estimula a ser um indivíduo ativo. 

Neste artigo discutiremos as seguintes questões: 1) quais as principais causas 

do sedentarismo infantil e adulto de modo geral? 2) quais os problemas de saúde 

causados pelo sedentarismo 3) qual o papel do professor de Educação Física na 

prevenção? 4) quais os benefícios de Exercício Físico a saúde?  

Propomos um breve artigo de revisão baseado na justificativa de revelar o 

imenso potencial da atividade física na prevenção do sedentarismo e de doenças 

crônicas. 
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2 METODOLOGIA  

 

Os caminhos metodológicos utilizados para a formação do artigo tiveram como 

base a pesquisa bibliográfica, com leituras de livros, artigos científicos, sites digitais, 

foram pesquisados assuntos relacionados ao sedentarismo tanto na antiguidade 

quanto nos dias atuais. 

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

3.1 As Bases do Sedentarismo 

 

Desde a antiguidade o ser humano já realizava atividades físicas. Os simples 

atos de pular, correr, subir em arvores, caçar, para sobreviver a vida hostil e selvagem 

da época, ou seja, não levavam uma vida sedentária (GEORGIA; et al, 2012). 

Quando o homem descobriu como produzir seu próprio alimento através da 

agricultura, começou a se acomodar, assim se tornando sedentário. Bastava 

encontrar um local com pouco risco de perigo, com terra fértil e boa irrigação para as 

sementes encontradas darem seus frutos. Com essa comodidade, o sedentarismo 

começou a tomar conta do homem neolítico, que acabou, então, criando uma 

organização social, política e econômica que revolucionou a época (GEORGIA; et al, 

2012). 

Podemos ressaltar que apesar do descobrimento da agricultura, o homem 

neolítico não deixou suas atividades, mas parou de realiza-las com mais intensidade. 

 

3.2 Sedentarismo como Doença  

  

O sedentarismo é considerado o mal do século XXI. Nos dias atuais com o 

estilo de vida que levamos, onde o grande desenvolvimento da tecnologia, mais 

comodidade, fazendo que tenhamos hábitos errados com nosso corpo e alimentação 

não temos mais a vida ativa, perdemos a qualidade de vida, principalmente os idosos, 

é nessa fase que surgem várias doenças.  Para Rebellato; et al (2006, p.2): 

 

Do ponto de vista funcional, a população de indivíduos chamados ´´da 
terceira idade`` caracteriza-se, entre outros aspectos, por um 
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decréscimo do sistema neuromuscular, verificando-se a perda de 
massa muscular, debilidade do sistema muscular, redução da 
flexibilidade, da força, da resistência e da mobilidade articular, fatores 
que por decorrência, determinam limitação da capacidade de 
coordenação e de controle do equilíbrio corporal estático e dinâmico.  

 

A atividade física traz uma série de benefícios a saúde, quando o idoso passa 

a se exercitar e deixa a vida sedentária, evita diversas doenças. 

 

A atividade física é definida com qualquer movimento corporal 
decorrente de contração muscular com dispêndio energético acima do 
repouso, que última análise, permite o aumento da força física, 
flexibilidade do corpo e maior resistência, com mudanças, seja no 
corpo o campo 30 da composição corporal ou de performance 
desportiva. A prática de atividade física regular demonstra a opção por 
um estilo de vida mais ativo, relacionado no comportamento humano 
voluntario onde se integra componentes e determinantes de ordem 
biológica e psicossocial-cultural (BATISTA; et al., 2003, p. 2). 

 

Quando passa a ter uma vida mais ativa percebe-se uma melhora na qualidade 

de vida, trazendo bem-estar, diminuição de obesidade, previne diversos tipos de 

câncer, evita doenças cardíacas, melhora o humor e etc. 

O pior problema é que na maioria das vezes os idosos não gostam de realizar 

exercícios físicos. Apesar das vantagens das atividades físicas, uma grande parte da 

população de idosos é inativa ou se exercita em níveis insuficientes para alcançar 

resultados satisfatórios para a saúde. Com isso doenças associadas ao estilo de vida 

sedentário tem se tornado importante problema de saúde pública mundial 

(GUIMARÃES; et al., 2008). 

A atividade física melhora até mesmo questões psicológicas, diversas vezes 

evita a depressão, sempre sendo acompanhada por um profissional da área.  

 

3.3 O Sedentarismo na Infância e na Adolescência  

 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, são vários 

fatores que levam adolescentes e crianças ao sedentarismo, como por exemplo: a 

insegurança em grandes centros urbanos, o aumento da tecnologia, a má 

alimentação, preguiça e etc., sendo propicia a uma vida inativa, assim, se tornando 

sedentário. 
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Os jovens criaram um mal abito de preferir ficar em casa durante horas e horas 

em frente à TV, jogando vídeo game, navegando na internet, jogando em seus 

celulares, ao invés de sair de casa, brincar, jogar bola, realizar atividades cotidianas 

de crianças, isso só vem aumentando o índice de sedentarismo na infância e na 

adolescência (FIATES; et al., 2008). 

Uma preocupação na vida dos jovens são as doenças que surgem em 

decorrência a vida sedentária, diabetes, hipertensão, obesidade, atrofia por desuso, 

etc. 

 

3.4 A Má Alimentação e os Problemas a Saúde  

 

Com a globalização e a velocidade com que a informação padroniza o modo 

de vida no mundo inteiro, mudando também os hábitos alimentares, criando um 

padrão inadequado de alimentação. 

Deve-se ter uma alimentação balanceada, não consumir alimentos ricos em 

gorduras, fazer as refeições corretamente, além disso deve-se ter o habito de se 

exercitar, assim evitando uma série de problemas de saúde. No Brasil segundo o 

Ministério da Saúde, a má alimentação é uma das principais causas da obesidade, 

sendo que apenas 18,2% da população brasileira tem o habito de consumir hortaliças, 

verduras e frutas, e outra parte sendo 28% consome refrigerante todos os dias 

(MACHADO; et al., 2011). 

Nossa alimentação está ligada a vários processos naturais de nosso corpo. 

 

As várias funções da vida encontram-se completamente dependentes 
de energia, que obtemos através da metabolização dos alimentos que 
ingerimos. Toda atividade metabólica, desde a união do 
espermatozoide e do óvulo passando pelo desenvolvimento 
intrauterino, pelo nascimento, crescimento, maturação e 
envelhecimento, se alicerça naquilo que ingerimos (TEIXEIRA, 2008, 
p.1). 

 

A quantidade e qualidade dos alimentos que consumimos, possuem efeitos 

positivos e negativos. 

 

Com quantidades improprias ou sem equilíbrio na combinação dos 
nutrientes surgem variadas situações de doenças. Por outro lado, 
determinados nutrientes ou combinações destes favorecem a 
recuperação da saúde em diversos quadros clínicos. Cada pessoa é 
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também os resultados da sua nutrição, pelo que uma alimentação 
saudável é um investimento na saúde e no futuro de cada um e de 
todos nós (TEIXEIRA, 2008, p 1). 

 

A nutrição influencia na performance física e intelectual atrás do melhor 

rendimento, é praticamente impossível alcançar um bom rendimento físico sem uma 

boa alimentação.  

Para que o jovem consiga manter uma boa alimentação, é preciso ter certo 

conhecimento e quase sempre acompanhamento dos pais para manter uma dieta 

correta. Por se tratar da facilidade de acesso e preços atrativos os produtos 

industrializados tem se tornado cada vez mais frequentes nas mesas das pessoas em 

todo o mundo. 

Uma alimentação saudável fornece energia que precisamos no dia-a-dia, ela 

deve ser balanceada e com substancias tais como, de acordo com Katch (1996): 

 Carboidratos: São as principais fontes de energia encontrados principalmente 

em alimentos como milho, batata, arroz, feijões e grãos. 

 Gorduras: Não são completamente ruins, sendo essenciais para o ser humano, 

serve de combustível para as atividades físicas, mas deve ser consumida 

moderadamente. 

 Nutrientes: São necessários para o metabolismo do organismo. 

 Vitaminas: Desempenham diversas funções metabólicas no organismo, são 

aditivos, indispensáveis ao corpo. 

 Minerais: São essenciais para as atividades celulares e enzimáticos, para os 

ossos, músculos, para atividade neural e equilíbrio ácido-base. 

 Líquidos: O corpo precisa constantemente de água, sendo que mais da metade 

do peso corporal é liquido, serve para transportar energias, gases, 

excrementos, hormônios, anticorpos e calor. 

A alimentação tem grande influência no controle do peso, por tanto o 

profissional de nutrição e de educação física tem papel fundamental em sua 

orientação, garantir uma dieta adequada tendo restrições calóricas e a atividade 

física deve ser o objetivo central. 

 

Alterações na alimentação são praticamente sempre necessárias no 
processo de redução do peso, pois nenhum outro fator tem um impacto 
(potencial) de magnitude superior no (des) equilíbrio energético do que 
a restrição na ingestão de alimentos calóricos. Neste contexto, o 



 

395 
 

profissional de nutrição, devidamente qualificado e preferencialmente 
com experiencia no tratamento da obesidade, tem um papel decisivo 
no aconselhamento de quem deseja emagrecer (TEIXEIRA, 2008, p. 
237). 

 
Temos como conclusão que a boa alimentação tem muita influência no bom 

desempenho físico e ajuda na prevenção de doenças. 

 
3.5 Doenças Crônicas  

 
Com o aumento da tecnologia o ser humano se acomodou tanto em casa 

como no trabalho, tanto que perdemos os desgastes decorrentes do dia a dia, antes 

trabalhos como cortar grama que demorávamos horas para terminar podem ser feitos 

em minutos com auxílio de maquinas, embora nosso corpo seja planejado para 

exercer o exercício, o sedentarismo se tornou um padrão de vida. 

 
Embora o corpo humano seja planejado para movimentos e atividades 
físicas extremamente, o exercício não faz parte do estilo de vida 
padrão. Não se pode esperar que o corpo humano funcione 
otimamente e permaneça saudável por longo período se for maltratado 
ou inadequadamente utilizado. A inatividade física levou o aumento de 
doenças crônicas. Alguns especialistas acreditam que a inatividade 
física é o problema de saúde pública mais importante do século XXI. 
A cada ano, pelo menos 1,9 milhões de pessoas morrem em 
consequência da inatividade física (HEYWARD, 2010, p. 22.). 
 

As pessoas que não praticam exercícios físicos têm grandes chances de 

desenvolver doenças crônicas. 

 

3.5.1 Obesidade  

 

O exercício físico moderado praticado de forma regular, melhora resposta 

funcional do organismo em diferentes parâmetros que contribuem para melhorar o 

estilo e qualidade de vida, e podem ser incluídos nas atividades de vida diária, sem 

necessitar de ajustes dramáticos ao cotidiano das populações. Este argumento deve 

ser utilizado para aumentar a aderência das populações e estilos de vida mais ativos 

(DIAS, 2007; BRASIL, 2006). 

A importância de se adotar hábitos alimentares saudáveis e aumentar o nível 

de atividades físicas regulares tendo no plano individual como coletivo, é indiscutível 

porem, a multiplicidade dos problemas com o sistema de saúde brasileiro fez com que 

políticas voltadas para a prevenção em grupos estejam pouco valorizadas. 
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Ao se focalizar a obesidade pelos aspectos vinculados alteração da 
dieta, cabe destacar que o aumento da ingestão energética pode ser 
decorrente tanto da elevação quantitativa do consumo de alimentos 
com maior densidade energética, ou pela combinação dos dois. 
(MENDONÇA; ANJOS, 2004, p. 700). 

 
A dieta é importante para a prevenção, controle combate a obesidade, contudo 

deve-se registrar que isoladamente a dieta além da perda de gordura ela causara a 

perda de massa muscular enquanto que combinado com atividades físicas haverá 

perca de gordura e ganho de massa muscular o que para uma criança em crescimento 

é fundamental a importância.  

A obesidade pode ser definida de uma maneira simplificada como o acumulo 

excessivo de gordura corporal, sob a forma de tecido adiposo, sendo consequência 

de balanço energético positivo, capaz de acarretar prejuízos à saúde dos indivíduos. 

Sabe-se ainda que a obesidade é multifatorial, estando envolvidos em sua gênese 

tendo aspectos ambientais como genéticos. 

A obesidade também é passada de pais para filhos, ou seja, é de modo 

transcendental, pois pode ser entendida como um mal que vai acontecendo 

futuramente. A inatividade física causa transtorno a saúde, com o exercício físicos 

podem diariamente pelo menos 30 minutos, pode-se dizer que estará no caminho 

correto para que não haja nenhum tipo de transtorno. 

Para combater a obesidade não é fácil muitos indivíduos com sobrepeso ou 

obesos incorporaram padrões de superalimentação e de inatividade física em seus 

estilos de vida. 

Em um levantamento de práticas de controle de peso de adultos nos Estados 

Unidos colaboradores relataram que 48% das mulheres e 34% dos homens estavam 

tentando perder peso por meio de práticas que incluíam comer menos comida 

gordurosa, escolher alimentos menos calóricos e práticas de exercícios com 

acompanhamento de um profissional. 

 

3.5.2 Diabetes  

 

A diabetes é uma doença crônica que ocorre ou quando o pâncreas não produz 

insulina suficiente, hormônio que regula os níveis de açúcar no sangue ou quando o 

corpo não consegue utilizar de maneira efetiva a insulina que o organismo produz. 
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Bem, esta doença divide-se em dois tipos, além da diabetes gestacional, conforme 

Soares; et al (2018). 

 Tipo 1: essa condição é caracterizada por uma produção deficiente de insulina 

pelo organismo e demanda aplicações diárias do hormônio.  

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a doença atinge 

principalmente crianças e adolescentes. Dos que sofrem com diabetes, entre 5% a 

10% do total são diagnosticados com o tipo 1. 

 Tipo 2: esse tipo ocorre quando o organismo não consegue utilizar a insulina 

produzida pelo corpo. A condição atinge a maioria das pessoas com diabetes 

ao redor do mundo e ao contrário do tipo 1, está amplamente associada ao 

excesso de peso e ao sedentarismo. 

A forma de prevenir a diabetes tipo 2 é por meio de reeducação alimentar, 

redução do consumo de açúcar e de gorduras saturadas, além da pratica de exercícios 

físicos regulares. 

Hoje o diabetes do tipo 2 é uma doença que a gente consegue prevenir. Mas 

os pacientes acabam sendo vítimas da obesidade uma outra doença extremamente 

preocupante no Brasil diz (SALLES, 2017).  

As mulheres também correm o risco de desenvolver a diabetes gestacional, 

desencadeada por alterações do metabolismo materno e agravada por fatores de 

risco, como ganho de peso excessivo durante a gestação, idade materna mais 

avançada e quadro de hipertensão arterial. 

O diabetes gestacional quase sempre desaparece após a mãe dar à luz a 

condição, porém aumenta as chances de a mulher desenvolver doenças 

cardiovasculares e a probabilidade de ela apresentar a doença após a menopausa. O 

bebê também fica com risco de desenvolver diabetes futuramente (SOARES; et al., 

2018). 

A mulher tem que saber antes de engravidar se tem ou não a doença. Se estiver 

histórico na família e engravidar após aos 30 anos, ela tem que ficar muito atenta para 

fazer um diagnóstico precoce da doença e evitar o diabetes gestacional, afirma Salles. 

 

3.5.3 Hipertensão  

 

A hipertensão, também conhecida como pressão arterial alta, consiste na 

elevação crônica e persistente da pressão arterial (PA). 
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Estudos epidemiológicos mostram uma relação inversa entre o PA em 

repouso e o nível de atividade física em mulheres e homens (FAGARD,1995). A 

atividade física regular previne a hipertensão e diminui a PA em adultos, jovens e 

idosos normotensos, em pré-hipertensos ou em hipertensos. Em comparação ao que 

se observa em indivíduos normotensos, as alterações individualizadas pelos 

treinamentos nas pressões sistólica e diastólica em repouso (5-7 mmhg) são maiores 

para indivíduos hipertensos que participam de exercícios de resistências.  

No entanto mesmo reduções modestas na PA (2-3 mmhg) promovidas por 

treinamentos de resistência ou de força diminuem o risco de CC em 5 a 9% de AVE 

em 8 a 14% e de mortalidade por qualquer causa 4% na população em geral 

(PESCATELLO; et al., 2004). 

Lembrando que é indispensável a visita e consultas com médicos, mantendo a 

boa alimentação e o exercício físico de forma moderada. 

 

3.5.4 Atrofia por Desuso  

 

O desuso muscular resulta em atrofia. Este tipo de atrofia pode ser decorrente 

de períodos de confinamento prolongado ao leito, imobilização de um membro, 

sedentarismo ou redução da carne de um musculo (como ocorre durante voos 

espaciais). No ponto de vista prático, a atrofia devido ao desuso é resultante do 

desuso muscular prolongado ocorre tanto por causa de uma redução da síntese 

proteica quanto de um aumento da velocidade de degradação das proteínas 

musculares. A atrofia acarreta uma perda não é permanente e pode ser revertida pelo 

retorno da utilização normal do musculo. Um meio rápido e eficaz para restaurar o 

tamanho e as funções normais do musculo após um período de desuso é iniciar u 

treinamento físico de resistência de preferência com acompanhamento de um 

profissional da área (SCOTT, 2000). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerada a doença do século XXI o sedentarismo é a falta de atividade 

física regular, a pessoa sedentária é aquela que tem o exercício semanal inferior a 

150 minutos, para não ser considerado uma pessoa sedentária deve-se praticar 

atividades físicas pelo menos 5 vezes na semana de forma moderada não sendo 
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precisamente associada a atividades esportivas, ir ao trabalho a pé, cortar grama, 

limpar a casa, atividades do cotidiano influenciam na perda da vida sedentária. 

No Brasil as doenças crônicas causadas pelo sedentarismo só estão 

aumentando no decorrer dos anos, sendo que o aumento tecnológico, as comidas 

industrializadas e falta de atividade física são suas principais causas. Os jovens e 

adolescentes passam horas jogando vídeo game perdendo de ter uma vida ativa e 

saudável, muitos adultos com idades entre passam cerca de 10 horas sentados ou 

deitados alternando entre casa e trabalho, os idosos são o grupo em faixa etária mais 

sedentária, quase sempre não se exercitando por falta de vontade ou influencia muitas 

vezes de parentes próximos, isso faz com que tenham uma vida extremamente 

sedentária tendo como consequência as doenças crônicas citadas no artigo.  

Há evidências que as pessoas que praticam atividades físicas regularmente e 

tem uma vida ativa tem menores riscos de desenvolverem doenças crônicas como, 

diabetes, atrofia por desuso, hipertensão, obesidade ou sobre peso, doenças 

cardíacas, além de proporcionar uma forma de divertimento e ludicidade, nos traz 

melhor humor e qualidade de vida. 

O incentivo à prática do exercício deve ser feito desde muito cedo, por parte 

dos pais influenciando a ter uma boa alimentação a praticar brincadeiras lúdicas, a 

escola tem uma grande influência na pratica de esportes, criação de projetos, 

palestras com pais e filhos, destacando sempre que o professor de educação física 

tem um papel essencial na prevenção do sedentarismo passando a mensagem de 

como ter uma vida ativa e saudável aos aluno e pais. 
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