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RESUMO 

 

 

Este estudo tem como tema de pesquisa as estratégias pedagógicas de professores de 

Educação Física com alunos com deficiências. O problema de pesquisa que orientou este 

estudo foi: Quais são as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores de 

Educação Física com alunos que apresentam deficiências? Objetiva-se conhecer as 

práticas pedagógicas desenvolvidas por professores de Educação Física do ensino regular com 

alunos que apresentam deficiência, assim como compreender como estas práticas pedagógicas 

favorecem o processo de inclusão escolar. Para isso se fez uso de um Questionário semi-

estruturado, no qual se buscou responder ao problema da pesquisa e atingir os objetivos, 

através de uma pesquisa de caráter qualitativo e de cunho exploratório. Os sujeitos da 

pesquisa foram professores de Educação Física da rede pública do município de Gravataí/RS 

região metropolitana de Porto Alegre. O estudo concluiu que os professores se mostram 

ansiosos com relação ao assunto da inclusão, por acreditarem não estarem totalmente aptos 

para enfrentar estes desafios, porém, acolhem o aluno, respeitando suas limitações. A prática 

pedagógica desenvolvida na maioria das vezes é voltada para a adaptação das aulas, e os 

professores acreditam que suas práticas favorecem a inclusão, principalmente pelas interações 

sociais que ocorrem em uma aula de Educação Física, indicando que estas relações trazem aos 

alunos muitas coisas positivas. 

 

Palavras-chave: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS; INCLUSÃO ESCOLAR; EDUCAÇÃO 

FÍSICA. 



ABSTRACT 

 

 

This study has as research subject the pedagogic strategies of teachers of Physical Education 

with disabled students. The research approach which has guided this study has been: What 

are the pedagogic practices developed by the teachers of Physical Education with 

disabled students? It aims to know the pedagogic practices developed by the teachers of 

Physical Education of schools in which there are disabled students, as well as to understand 

how these pedagogic practices favor the process of school  inclusion. A semi-structured 

questionnaire has been used in order to reply the research approach and to achieve the 

objectives, through a qualitative nature and exploratory character research. The subjects of the 

research have been teachers of Physical Education of the public net from Gravataí-RS, 

metropolitan region of Porto Alegre. The study has concluded that the teachers seem anxious 

with relation to the inclusion subject, for believing they are not able enough to face up these 

challenges, however, they accept the student, respecting his limitations. The pedagogic 

practice developed most of times is limitations. The pedagogic practice developed most of 

times is focused on the adaptation of the classes, and teachers believe that their practices favor 

the inclusion, mainly through the social interactions which happen in a Physical Education 

class, indicating that these relations bring for the students many positive things. 

 

Key-Words: PEDAGOGIC PRACTICES, SCHOOL INCLUSION, PHYSYCAL 

EDUCATION. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho é consequência primeiramente do atual momento em que vive a 

educação brasileira, onde se busca a aceitação e o respeito à diferença através da inclusão, 

termo este que possibilita novas ações que elevam a qualidade do ensino. E é me julgando 

participante destas ações que escrevo o texto a seguir.  

 Sendo assim, quando escolhi cursar Educação Física, não imaginava que eu iria 

percorrer a trajetória que estou percorrendo hoje. Iniciei a faculdade com o desejo de trabalhar 

em escolas, de poder passar para os meus alunos todo o prazer que eu sentia e sinto até hoje 

quando pratico algum esporte. Sempre tive muita facilidade em me movimentar; desde cedo, 

ainda muito pequena, já praticava vários esportes. Porém o destino me colocou em meu 

primeiro estágio, fora de uma escola comum, e sim em uma escola de natação. 

O que eu viria a aprender, transformou totalmente o meu pensamento sobre qual é o 

verdadeiro papel da Educação Física. Qual a importância da atividade física?  Esporte, 

competição ou cooperação?   Levar o corpo a sério ou brincar com o que ele é capaz de fazer?  

Perguntas que me fiz durante estes anos que trabalho nesta mesma escola de natação 

chamada Água Viva, situada no município de Gravataí, região metropolitana de Porto 

Alegre/RS. Foram as pessoas que conheci lá que mudaram meu modo de pensar, sobre o que 

realmente vale a pena propor ao corpo, e que grandes satisfações ele pode lhe devolver.  Estes 

alunos dos quais estou falando apresentam alguma deficiência seja ela, física, intelectual, 

sensorial, comportamental ou múltipla.  

Foi durante estes últimos anos que tive a satisfação em ver alunos com paralisia 

cerebral nadar; presenciar uma criança autista brincando de jogar água nas demais; um 

surdo/cego descobrir a imensidão de água que o cerca; ou um deficiente físico que possibilita 

o seu corpo a caminhar somente na água. 

A partir do trabalho de inclusão que ocorre nesta escola, é que decidi me dedicar a este 

público de pessoas que por muitos anos estiveram escondidas em suas casas, e que agora 

saíram para a rua e estão descobrindo o prazer, como por exemplo, de nadar.  Foram, 

portanto, estes alunos e seus desafios que me fizeram procurar o curso de Especialização em 

Educação Especial e Processos Inclusivos da UFRGS, no ano de 2011.  

Apesar de estar trabalhando em uma escola de natação, os alunos com deficiência que 

recebemos são alunos incluídos em escolas regulares do município de Gravataí, e foi após 

algumas conversas que percebi que muitos não participavam das aulas de Educação Física de 
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suas escolas; já outros, apesar de suas dificuldades, seus professores os incentivavam e 

achavam formas de incluí-los também nesta disciplina.  

Foi então a partir do meu convívio com estes alunos, e de seus relatos de experiência 

que justifico a minha vontade em pesquisar o seguinte tema: as estratégias pedagógicas de 

professores de Educação Física com alunos com deficiências. 

Para isso, construo o seguinte problema de pesquisa: Quais são as práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos professores de educação física com alunos que 

apresentam deficiências? 

Este estudo tem, portanto, o objetivo de conhecer as práticas pedagógicas 

desenvolvidas por professores de Educação Física do ensino regular com alunos que 

apresentam deficiência, assim como compreender como estas práticas pedagógicas favorecem 

o processo de inclusão escolar. 

Assim utilizo em meu referencial teórico os caminhos percorridos pela educação 

inclusiva até o atual momento, prescrevendo a Educação Física Escolar e a inclusão de 

pessoas com deficiência nesta disciplina, e finalizando com as contribuições das praticas 

pedagógicas para inclusão nas aulas de Educação Física.  

Este estudo tem um caráter qualitativo e de cunho exploratório. Fez-se uso de um 

questionário semi-estruturado, onde se buscou responder ao problema da pesquisa e atingir os 

objetivos acima elencados. Os sujeitos da pesquisa são professores de Educação Física da 

rede pública do município de Gravataí/RS e a análise dos dados foi mediante o cruzamento do 

questionário com os objetivos deste estudo e com base no referencial teórico construído.   
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1. CAMINHOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A educação apresenta-se, desde seu início, como um privilégio de poucos, o processo 

de exclusão escolar é histórico e no que diz respeito a pessoas com deficiência, os registros 

comprovam que vem de muito tempo a resistência e a aceitação por parte da sociedade. Para 

Enguita (2004), a escola se reproduz ou se transforma conforme a sociedade, portanto as duas 

possuem extrema relação. 

Numa Sociedade que prima pelo padrão da normalidade, as pessoas em situação de 

deficiência ficam em desvantagem no processo de construção de suas identidades, 

porque não se enquadram com o padrão estabelecido como ideal e de modo muito 

sofrido, porque fogem dos parâmetros convencionais. Sentem-se como alvos de 

criticas e de não reconhecimento, numa espécie de estranheza, porque estão fora do 

socialmente esperado. (CARVALHO, 2010 p. 21) 

 

Para chegar até onde estamos hoje, muitos caminhos foram percorridos, desde a era 

pré-cristã, partindo do abandono, da perseguição e quase sempre da eliminação destas pessoas 

em condições diferentes, até a sociedade atual que defende que a escola deve atender a todos 

independentemente de suas deficiências ou desvantagens. Para rever este novo contexto, um 

breve resumo histórico e político será descrito, onde  possamos perceber de que modo 

atingimos a escola atual. 

Para Ribeiro (2006), entre os séculos XV- XVIII, pessoas com deficiência eram 

isoladas e “protegidas” dos demais em instituições residenciais; já a escola desta época era 

orientada por um público homogêneo, não se efetivando a universalização, pois até este 

século ter um agricultor letrado, por exemplo, podia representar ameaça à transformação 

social. Foi então a partir do século XIX, marcado pela escolarização universal, que se garante 

a educação primária, a gratuidade e a obrigatoriedade. Procurou-se dar à população uma base 

comum de instrumentos de cultura, dando a todos os alunos um conjunto de conhecimentos, 

onde sobressairiam os melhores.  

É neste momento que surgem as primeiras classes especiais em escolas públicas, 

visando oferecer às pessoas com deficiência uma educação à parte, não era previsto que 

alunos com qualquer necessidade especial fossem integrados na escola normal, pois ela 

procurava pela homogeneização não só dos conteúdos, como também dos alunos (RIBEIRO, 

2006).   

 A maior visibilidade destes até então denominados “idiotas” se deu também por 

descobertas cientificas, desde Itard, passando por Declory e Montessori. Os métodos 

desenvolvidos por estes estudiosos foram utilizados no ensino e na tentativa da educabilidade 
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destas pessoas, com o objetivo de buscar a cura e a eliminação da deficiência (RIBEIRO, 

2006).   

Segundo Mazzota (2011), estas experiências europeias e americanas estimularam no 

Brasil, ainda no século XIX, a criação de institutos para o atendimento de cegos, surdos, 

deficientes mentais e deficientes físicos; tais iniciativas foram de cunho oficial ou particular, 

“refletindo o interesse de alguns educadores pelo atendimento educacional dos portadores de 

deficiência” (p. 27). 

Já no início do século XX até sua primeira metade, principalmente no Brasil, 

ocorreram poucos avanços no que se diz respeito à educação para pessoas com deficiência, 

Mazzotta (2011) relata a criação de alguns estabelecimentos de ensino que ofereciam 

atendimento escolar especial no ensino regular e outras instituições especializadas.  

A modernidade acabou eliminando alguns preconceitos. Estes sujeitos não carregam 

mais a marca da condenação, no entanto, agora nomeados “excepcionais” ainda são excluídos 

por serem consideradas incapazes (SILVA, 2009).   

Nesta fase da educação especial de cariz médico-terapêutico reconhece-se o direito à 

educação especializada e à reabilitação. No entanto e, apesar da crescente 

preocupação com a educação destes alunos, cuja intervenção decorria de um 

diagnóstico médico-psico-pedagógico, o processo de colocá-los numa escola de 

ensino especial ou numa classe especial não deixava de ser um processo segregativo 

(SILVA, 2009 p. 138). 

 

 Sobre a legislação referente à época, a educação especial destaca a LDB 4.024/61, 

que em seu art. 88 propunha o atendimento ao deficiente “dentro do possível” no sistema 

geral de educação, porém sem muita preocupação do poder público em adequar-se para o 

atendimento aos alunos da classe especial, pois conforme citou Kassar, Arruda e Benatti 

(2009), ao mesmo tempo que se propôs a educação no ensino comum, se delegou às 

instituições privadas (sem fins lucrativos) parte do atendimento com o apoio financeiro do 

governo, fato este que faz parte da história da educação especial no Brasil. 

Como visto também na Lei n. 5.692/71, em seu artigo 9° que assegura o “tratamento 

especial” aos alunos que apresentam “deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em 

atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados”.  Mazzota (2011, 

p. 73) comenta que desta forma a “educação dos excepcionais” se enquadra no “sistema geral 

de educação”; estariam incluídos neste sistema tanto os serviços educacionais comuns quanto 

os especiais. 

Em 5 de outubro de 1988, foi  promulgada  a nova Constituição brasileira, que assume 

em seu artigo 205 a educação “como dever do estado e da família”, e  prescreve em seu artigo 
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208 a garantia de “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência 

preferencialmente na rede regular de ensino”.  

Portanto até os anos noventa, alunos vindos das classes especiais eram integrados em 

salas de aula comum somente quando apresentavam “condições para acompanhar” uma 

turma, conforme citou (GLAT e PLETSCH, 2011 p. 18). O final deste século, entretanto, 

esteve voltado para a busca de alternativas menos segregativas diante das novas demandas e 

expectativas em relação à educação especial.  

 Já no início da década de 90, a lei veio reafirmar como um dever da família a 

escolarização de suas crianças, como na Lei 8.069, de 13 de Julho de 1990, que dispõe sobre 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu capítulo IV Art. 55 que compete aos pais ou 

responsáveis a “obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”.   

Mas foram as crescentes políticas internacionais de inclusão que fortaleceram as 

garantias para que alunos com algum tipo de deficiência fossem incluídos no ensino normal, 

principalmente após a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de 

Salamanca (1994), conforme citado abaixo: 

 Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, 

   Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades 

de aprendizagem que são únicas, 

  Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais  

deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade  

de tais características e necessidades, 

 Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola 

regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança 

capaz de satisfazer a tais necessidades, 

    Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os 

meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades 

acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para 

todos, 

 Além disso, tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria das 

crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo 

o sistema educacional. 

   

Glat e Pletsch (2011) comentam que a Declaração de Salamanca, não trata somente da 

educação para pessoas com deficiência, mas sim para todo o tipo de exclusão que ocorre em 

um processo de escolarização, ressaltando que devemos adaptar as escolas e o modo de 

ensinar, e não adaptar os alunos que nelas estão. Para Carvalho (2008, p. 36), o texto da 

Declaração propõe uma educação inclusiva onde “todas as crianças devem aprender juntas, 

sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades”.  

É então a partir de acordos internacionais que o Brasil assume a educação inclusiva e a 

materializa em leis, como por exemplo, a LDB (9394/96) que se refere à Educação Especial 
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atribuindo como conceito: “Modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais” (art 58). E ainda 

em seu (art. 58) oferecendo o “apoio especializado, na escola regular, para atender às 

peculiaridades da clientela da Educação Especial”. Para Kassar, Arruda e Benatti (2009), é 

com a LDB/96 que as escolas brasileiras são chamadas a adequar-se para atender 

satisfatoriamente todas as crianças. 

Conforme visto até aqui, durante toda a história da humanidade, alunos com 

deficiência foram vítimas de segregação, pois a ênfase era em suas incapacidades e em suas 

anormalidades. A educação inclusiva vem para transformar a educação, tentando romper 

questões que marcam a educação especial como, por exemplo, a visão da doença e da 

deficiência.  Portanto, segundo Carneiro (2008, p.29), educação inclusiva é: 

Conjunto de processos educacionais decorrente da execução de políticas articuladas 

impeditivas de qualquer forma de segregação e de isolamento. Essas políticas 

buscam alargar o acesso à escola regular, ampliar a participação e assegurar a 

permanência de TODOS OS ALUNOS nela, independentemente de suas 

particularidades. Sob o ponto de vista prático a educação inclusiva garante a criança 

o acesso ao Ensino Fundamental, nível de escolaridade obrigatório a todo cidadão 

brasileiro.  

 

Foi através destas garantias de acesso que a educação inclusiva se perpetuou no Brasil 

e tem sido cada vez mais presente no cotidiano escolar, principalmente nos últimos anos deste 

século, para isso algumas mudanças no cotidiano da escola e da sala de aula estão tendo que 

ser alteradas. Em outros países, conforme citou Carneiro (2008), a ação educacional inclusiva 

tem sido implantada progressivamente, conforme a legislação, utilizando estratégias e ações 

programadas, formação continuada de professores, procedimentos de gestão, como avaliação 

e principalmente envolvimento da sociedade, e é desta forma que se busca a redução da 

exclusão “pelo princípio da inclusão que não exclui” (p. 38).  

No Brasil não é diferente: pressupõe-se que a inclusão só é possível com mudanças 

estruturais na escola, oportunizando a todos além do acesso, a convivência e a interação como 

meios de aprendizagem (OLIVEIRA, 2009).  

 Para Baptista (2002), um aspecto importante desta proposta é a necessidade da 

flexibilização e individualização do ensino. Conforme ele ainda relata, pontos que grandes 

estudiosos da educação já haviam evidenciado, valorizam as diferenças individuais e lutam 

contra a seletividade e classificação de alunos. 

Conforme a Resolução CNE/CP n° 1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, e define para o ensino 
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superior, a formação do docente deve ser voltada para a atenção à diversidade e contemplar 

conhecimentos específicos de alunos com necessidades educacionais especiais.   

  Porém, para Beyer (2009, p. 75), existe ainda uma “ansiedade grupal”, de professores 

e educadores da área, onde se busca intensamente a resposta de “como implementar” este 

projeto inclusivo nas escolas em geral. Para Oliveira (2009), os professores estão divididos 

nos que acreditam na inclusão e nos que desconfiam; entre estes que apresentam medos e 

dúvidas, o principal motivo talvez possa ser o preconceito, principalmente quando se trata de 

como ensinar, a ausência de outros atendimentos e como a educação especial poderá dar 

suporte ao ensino comum. 

 O professor, parte integrante deste processo, deverá ressignificar a sua prática 

educativa, pensar em um currículo, em um planejamento e em uma avaliação que valorize a 

diversidade e respeite a diferença, assim comenta Freitas (2008), reafirmando que para os 

professores será um desafio constante a implementação de suas ações pedagógicas. Beyer 

(2009) ainda complementa relatando a importância da formação inicial e formação continuada 

dos professores, onde estas apresentem em seus currículos os novos conceitos da educação 

inclusiva, priorizando a aproximação da educação especial com a escola comum.  

Já ao professor especialista cabe o atendimento educacional especializado, não 

substituindo o ensino comum, mas sim fazendo parte do mesmo, conforme descrito na 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva de 2008. A sala de recursos 

será um espaço pedagógico, que na proposta inclusiva articula ações entre o professor 

especialista e o da sala de aula comum, conforme a Resolução n° 4, de 02/10/09 que institui 

as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, e atribui em se Art. 2° como função do AEE a complementação e suplementação a 

formação do aluno por meio da “disponibilização de serviços, recursos de acessibilidades e 

estratégias” desenvolvendo a aprendizagem plena. 

Para Mantoan (2008), devemos aproveitar este novo tempo para romper com 

paradigmas que nos detém no avanço e melhoria da educação brasileira; esta nova perspectiva 

inclusiva brasileira, se diferencia de outros países, pois trata a educação no ensino regular 

como sendo direito de todos, complementado com o ensino especial. Oliveira (2009) acredita 

que o novo discurso e prática inclusiva devem ser compartilhados por todos os setores da 

educação, e não exclusivo da educação especial, que este discurso seja efetivo para todos os 

excluídos da escola. 
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Com o advento das políticas inclusivas e a abertura das escolas para os diversos 

grupos outrora excluídos, essa organização entre ensino especial e regular cai por 

terra, já que todos os professores receberão, em algum momento de sua trajetória 

profissional uma diversidade de alunos, inclusive com deficiências (GLAT e 

PLETSCH, 2011 p. 29).   

 

Projeta-se, portanto, segundo Cunha (2010), a “universalização de oportunidades”, 

buscando, diferentemente de tempos atrás, a educação de todas as crianças em idade escolar 

no ensino comum, sendo a inclusão um sonho possível para toda a nação brasileira. 
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2. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E INCLUSÃO 

 

Revendo os momentos históricos de exclusão escolar, podemos compará-los com as 

dificuldades encontradas pela disciplina de Educação Física, que durante muito tempo excluiu 

e marginalizou os menos hábeis. Observa-se na história da Educação Física uma distância 

entre as concepções teóricas e as práticas reais nas escolas (MATTA, 2001). 

Na escola, a Educação Física pode ser vista como uma disciplina complementar, como 

se fosse menos importante do que Matemática, História ou Língua Portuguesa, figurando nos 

currículos como disciplina de menor interesse. Durante a história, foi muitas vezes ameaçada 

de extinção, por não justificar a sua importância; tudo isso colaborou para construir, na cabeça 

de alunos e professores, a representação de uma disciplina alheia ao projeto escolar, que 

servia apenas como recreação ou passatempo e não tinha nenhum objetivo pedagógico. Hoje, 

essa concepção não é mais dominante. 

A Educação Física fundamenta-se principalmente por concepções de corpo e 

movimento. O conhecimento sobre o corpo vem através de práticas corporais, como também é 

subsídio para bons hábitos de alimentação, higiene, entre outros. 

Já o movimento é constante para os seres humanos, e para os animais, é por meio deste 

que o ser humano se relaciona com os demais e com o meio que o cerca. Segundo Ferreira 

(2006, p. 20), “é por intermédio das repetidas tentativas e treinamento que iremos realizar 

maiores e mais complexos movimentos de mãos, braços, pernas, cabeça e corpo”. 

 É através das atividades físicas propostas pela disciplina de Educação Física que 

podemos educar, aprimorar, e melhorar os movimentos, desenvolvendo o bem-estar físico, 

psíquico e social. Para LE Boulch (1987 p.47) apud Ferreira (2006) “o corpo em movimento é 

um corpo integrado, organizado, que relaciona o desenvolvimento motor-cognitivo ao 

processo de aprendizagem”. 

Portanto, entende-se a Educação Física como uma área de conhecimento da cultura 

corporal de movimento e a Educação Física Escolar como uma disciplina que introduz e 

integra o aluno na cultura corporal de movimento. Segundo Soler (2005), a Educação Física 

Escolar pode desenvolver em suas práticas a ampliação e diversificação da bagagem motora, 

assim como propor valores humanos positivos.  

Dentro de um universo de produções da cultura corporal de movimento, algumas 

atividades foram incorporadas pela Educação Física como objetos de ação e reflexão, são 
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elas: os jogos e brincadeiras, os esportes, as danças, as ginásticas e as lutas, que têm em 

comum a representação corporal de diversos aspectos da cultura humana (PCNs, 1998). 

Em âmbito escolar, esta disciplina garantiu-se a partir do Decreto n° 69.450 de 1971, 

onde a “Educação Física passou a ser considerada como a atividade que, por seus meios, 

processos e técnicas, desenvolve e aprimora forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais 

do educando”. Este decreto deu maior ênfase à aptidão física, tanto na organização de 

atividades, como no seu controle e avaliação, tornando esta disciplina obrigatória a partir da 

quinta série do ensino fundamental, com o objetivo de descobrir novos talentos esportivos que 

pudessem representar a pátria em competições internacionais. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais aparecem novas tendências na área da 

Educação Física escolar após a década de 80. Surgem novas abordagens contra a vertente 

mais tecnicista, esportivista e biologicista, não sendo mais proposta somente nos últimos anos 

do ensino fundamental, como também de primeira a quarta série e na pré-escola. “O objetivo 

passou a ser o desenvolvimento psicomotor do aluno, propondo-se retirar da escola a função 

de promover os esportes de alto rendimento” (PCNs, p. 21).  

Conforme descreveu Souza (2006), o ensino da Educação Física na pré-escola e nos 

primeiros anos do ensino fundamental, é fundamental para uma série de percepções que a 

criança pode adquirir, favorecendo o processo de aprendizagem. Algumas destas podem ser a 

“identificação e diferenciação de formas geométricas, disposição espacial e sequencial, 

lateralidade, diferenciação de tamanhos, texturas, sons, sequências motoras, plásticas e 

sonoras, percepção espaço-temporal, entre outras percepções e capacidades” (p. 29). 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, está disciplina se 

tornou parte integrante da proposta pedagógica da escola, bem como componente curricular 

da educação básica. Quanto à referência e à obrigatoriedade da disciplina de Educação Física, 

a lei cita em seu art. 26: 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a 

ser completada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela.  

 

A Educação Física passou a se preocupar com a formação integral do aluno, 

relacionando a formação psíquica e motriz da criança, “ao empregar uma concepção de 

movimento organizado e integrado em função das experiências vividas pelo sujeito, cuja ação 

é resultante da sua individualidade, sua linguagem e sua socialização” (FERREIRA, 2006, 

p.23). 
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Atualmente coexistem na área várias concepções, todas elas tendo em comum a 

tentativa de romper com o modelo anterior, fruto de uma etapa recente da Educação 

Física. Essas abordagens resultam da articulação de diferentes teorias psicológicas, 

sociológicas e concepções filosóficas. Todas essas correntes têm ampliado os 

campos de ação e reflexão para a área, o que a aproxima das ciências humanas. 

Embora contenham enfoques diferenciados entre si, com pontos muitas vezes 

divergentes, têm em comum a busca de uma Educação Física que articule as 

múltiplas dimensões do ser humano (PCNS, p. 22). 

 

Falkembach (2002) apoiando-se nos estudos de Santin (1995), Negrine (1998), 

Montagu (1996) e Morin (2001) trata a Educação Física Escolar como sendo parte integrante 

de um ambiente educativo, e que pode ajudar o ser humano a viver o corpo como unidade, 

bem como desenvolver o vocabulário psicomotor, resgatando o movimento lúdico de 

receptividade, de descoberta e curiosidade, além de exercitar a compreensão e a afetividade, 

aprendendo a viver no coletivo entre as diferenças.   

O desenvolvimento do vocabulário psicomotor possibilita um olhar além dos 

comportamentos padronizados. O maior ou menor desenvolvimento deste vocabulário diz 

respeito às experiências corporais pelas quais a criança passou. Os alunos das aulas de 

Educação Física participam de diversos desafios corporais e, ao serem ajudados por 

professores e colegas, descobrem novas experiências; portanto, a Educação Física se utiliza 

do movimento para adquirir e ampliar novas aprendizagens. 

Ferreira (2006) defende que as propostas corporais devem ser vivenciadas 

diariamente, onde através dos movimentos corporais e das experiências vividas, a 

psicomotricidade trabalhe com o objetivo de estimular a inteligência, a atenção, a 

concentração, a percepção, a memória, entre outras, buscando para este sujeito o equilíbrio e a 

superação. 

Hoje, espera-se que a Educação Física Escolar traga ligado aos exercícios físicos 

também o afetivo, o social e o intelectual. A partir disto, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais traçam como objetivos para seus alunos ao chegarem ao final do Ensino 

Fundamental (p. 43): 

    Sejam capazes de participar de atividades corporais estabelecendo relações 

equilibradas e construtivas com as outras pessoas, reconhecendo e 

respeitando características físicas e de desempenho de si próprio e dos 

outros, sem discriminar por características pessoais, físicas, sexuais ou 

sociais.  

    Adotem atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações 

lúdicas e esportivas, repudiando qualquer espécie de violência.  

 

Destacam-se estes dois pontos como objetivos do PCNs, pois estes se aproximam da 

Educação Física Escolar quando pensamos em inclusão. Vygotsky (1991) apud Falkembach 
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(2002) comenta que a aprendizagem se dá em dois momentos, primeiramente com o meio 

externo, entre as pessoas, de forma interpsíquica, já no segundo momento ocorre 

internamente, no próprio organismo, de forma intrapsíquica, este fato revela o favorecimento 

da aprendizagem por meio da coletividade, nos modelos mais diversos. 

Falkembach (2002) complementa que podemos usar este exemplo quando falamos de 

alunos com alguma deficiência incluídos na mesma aula de alunos ditos “normais”; neste 

sentido a convivência entre as diferenças é uma boa aprendizagem e que pode ser muito bem 

exercitada nas aulas de Educação Física. Tal convivência organizada pedagogicamente 

favorece aos alunos: “o exercício da participação e da convivência com todos os colegas da 

turma, a percepção sobre os colegas em uma atitude mais descentralizada e menos 

egocêntrica, e o entendimento e a compreensão mútua pela vivência em conjunto nas 

atividades”(p.64). 

Para Soler (2005 p.131), “a Educação Física não pode separar pessoas por possuírem 

habilidades, e sim propiciar habilidades a todos”. Portanto, existe a necessidade desta área do 

conhecimento democratizar suas práticas, possibilitando a todos um enriquecimento de sua 

bagagem motora. 

Referindo-se a este assunto, Souza (2006) cita a importância da Educação Física e do 

esporte escolar. Por outro lado, alerta para a possibilidade do esporte na escola contribuir para 

o estigma de incapacidade, pois muitas das metodologias de ensino visam à seleção dos 

alunos com maior potencial. 

Desta forma, a disciplina de Educação Física, juntamente com as outras áreas do 

conhecimento, devem propor pequenos arranjos metodológicos para o trabalho com a 

diversidade, já que os arranjos, as adaptações, e improvisações existentes no esporte adaptado, 

não foram criadas para atender à diversidade humana (CARMO,2006). 

A Educação Física como disciplina curricular não pode ficar indiferente ou neutra 

face a este movimento da Educação Inclusiva. Fazendo parte integrante do currículo 

oferecido pela escola, esta disciplina curricular pode-se constituir como um 

adjuvante ou um obstáculo adicional a que a escola seja ( ou se torne) mais 

inclusiva. O tema da EF tem sido insuficientemente tratado talvez devido ao fato de 

ser considerar que EF não é essencial para o processo de inclusão social ou escolar 

(RODRIGUES, 2006 p. 65). 

 

Ferreira (2006) propõe que a Educação Física seja mais bem explorada, que se possa 

utilizar a popularidade que esta disciplina apresenta entre as crianças, em prol e beneficio 

delas mesmas, a fim de tornar o aprender mais prazeroso. A Educação Física pode ser uma 

boa alternativa para socialização e inclusão, levando os alunos ao desenvolvimento de suas 
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aptidões pessoais e consolidação da imagem corporal. “A socialização é função da boa 

evolução da imagem do corpo próprio” (LE BOULCH, 1998 p. 37 apud FERREIRA, 2006). 

Quando se fala de inclusão escolar, os benefícios relacionados ao afetivo, ao 

psicológico e à autoestima dos alunos são muito maiores até mesmo que os benefícios do 

próprio exercício físico como atividade que melhora os órgãos, os músculos e os ossos. 

Portanto, a Educação Física se torna essencial no processo de inclusão, quando através de 

suas práticas coletivas valoriza as diferenças e a diversidade (FERREIRA, 2006).  

Castro (2005) comenta sobre o quanto é valioso todas as partes (alunos com 

deficiência e alunos sem deficiência) reconhecerem o valor da diversidade, e em um quadro 

comparativo faz um questionamento, “quem sai ganhando”? 

Estudantes com deficiência: aprendem a apreciar a diversidade humana; adquirem 

experiência direta com a variedade das capacidades humanas; demonstram crescente 

interesse, responsabilidade no trabalho cooperativo. Dominam conteúdo acadêmico 

em contextos mais realistas; tornam-se mais independentes na vida adulta: entendem 

e advogam que são diferentes, mas não inferiores; tornam-se ativistas e sabem 

reivindicar seus direitos e reconhecem os direitos humanos de outras minorias.  

Estudantes sem deficiência: aprendem a apreciar a diversidade humana; reconhecem 

que o medo e o preconceito emperra a cooperação e a tolerância social; adquirem 

grande senso de responsabilidade social e assumem atitudes politicamente corretas 

em diversos níveis, não só em relação à deficiência; assumem papeis sociais 

inspirados nos direitos humanos, reconhecem conspirações preconceituosas do dia-

dia; tornam-se mais maduros e mais conscientes. Entram na vida adulta com valores 

menos volúveis, desenvolvem atitudes e princípios morais coerentes (p. 436). 

 

Segundo Falkenbach (2002), as propostas pedagógicas das aulas de Educação Física 

devem ser abertas para a diversidade, tanto de diferentes localidades, culturas, contextos, 

escolas, e principalmente em relação aos diferentes alunos e alunas, tudo pode ser considerado 

na hora de criar as possibilidades pedagógicas de uma aula de Educação Física Escolar.  

Para que isso ocorra, a Educação Física é desafiada para criar atividades possíveis a 

todos, sendo este um desafio motivador para os profissionais da área, que utilizando dos 

meios mais criativos possíveis, constroem a tão sonhada escola para todos que propicia 

habilidades a estes alunos e respeita o ritmo de cada um. 
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3. CONTRIBUIÇÕES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA A INCLUSÃO 

NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

A palavra pedagogia é usada para conceituar a arte ou a ciência de ensinar dentro de 

contextos tradicionais educacionais, como salas de aulas, laboratórios, ginásios, entre outros, 

sempre com o comando de um educador. Na educação inclusiva um dos desafios é tornar as 

ações pedagógicas coerentes ao currículo, e vice-versa. Um dos aspectos positivos da ação 

pedagógica dentro da escola inclusiva é assumirmos a diversidade como orientação teórica, e 

que indicará um caminho a seguir (CASTRO, 2005). 

 Darido (1998) apud Castro (2005) comenta que, a partir das novas concepções 

pedagógicas referentes à Educação Física, onde se rompeu com a visão mecanicista de 

performance, como ocorria até os anos 80, os professores passaram a ter um perfil mais 

favorável ao modelo inclusivo. 

Dentro dessas novas concepções de Educação Física Escolar podem ser citadas, 

conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, algumas abordagens educacionais, como por 

exemplo: Abordagem Psicomotora, Construtivista e Desenvolvimentista. 

A Abordagem Psicomotora buscou garantir a formação integral do aluno, utilizando a 

Educação Física como meio para ensinar Matemática, Língua Portuguesa, sociabilização, etc. 

Para este modelo, a Educação Física não tem um conteúdo próprio, mas modificou os 

conteúdos que até então era predominantemente esportivos, os quais valorizavam a aquisição 

do esquema motor, a lateralidade, a consciência corporal e coordenação viso-motora (PCNs, 

1998).  

As práticas da psicomotricidade nas aulas de Educação Física conduziram o professor 

a uma responsabilidade maior, pela escola e por suas ações pedagógicas, valorizando o 

processo de aprendizagem e não mais a execução de um gesto técnico isolado. 

Para Ferreira (2006, p.56), “a psicomotricidade é a ciência da educação que educa o 

movimento e ao mesmo tempo coloca em jogo as funções da inteligência”. Portanto a 

Educação Física utiliza-se desta área de estudos para orientar a relação entre movimento, 

pensamento e afetividade. 

Na Abordagem Construtivista, a intenção é a construção do conhecimento a partir da 

interação do sujeito com o mundo. Nesta concepção, a aquisição do conhecimento é um 

processo construído pelo indivíduo durante toda a sua vida. Esta abordagem tende a 



22 

 

considerar o conhecimento que a criança já possui, incluindo os conhecimentos prévios e os 

que vão sendo adquiridos de acordo com as pressões do meio (PCNs, 1998). 

Na abordagem Psicomotora e na abordagem Construtivista, ambas trazem propostas 

de ensino que abrangem principalmente crianças na faixa etária até os 10-11 anos. 

Para a abordagem Desenvolvimentista, a Educação Física deve proporcionar ao aluno 

condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido pela interação entre o 

aumento da diversificação e a complexidade dos movimentos. Assim, o principal objetivo da 

Educação Física é oferecer experiências de movimento adequadas ao seu nível de crescimento 

e desenvolvimento, a fim de que a aprendizagem das habilidades motoras seja alcançada 

(PCNs, 1998). 

A partir da introdução destas abordagens educacionais, a Educação Física ampliou sua 

visão referente aos seus conteúdos, como também aos seus pressupostos pedagógicos de 

ensino e aprendizagem. Atualmente, através destas tendências educacionais têm surgido 

novas propostas pedagógicas, decorrentes principalmente do esforço dos professores, que a 

partir de situações desfavoráveis, buscam inovar a sua prática na escola. Ao mesmo tempo 

também se sabe que professores e escolas ainda trabalham com métodos ultrapassados que 

não suprem as necessidades e as possibilidades da educação contemporânea ( PCNs, 1998). 

Segundo Ferreira (2006), o professor preocupado com a formação global do aluno e 

favorável ao processo de inclusão adotará práticas coletivas, que valorizam a diferença e 

respeitam a diversidade, observando sempre as capacidades e habilidades individuais, e 

praticando uma intervenção consciente e responsável. A forma como o professor vê o aluno 

determina muitas vezes a sua interação com ele, cabendo ao professor frear tensões, conflitos, 

competições, agressividade, etc. É necessário estar atento as suas próprias atitudes e o que é 

necessário ou não para o desenvolvimento das potencialidades dos seus alunos, conviver com 

a diferença e buscar diariamente maneiras de vivenciar o processo de inclusão.  

Para Soler (2005), o professor de Educação Física tem o papel de provocar 

desequilíbrios em seus alunos, apresentando-os o novo, o que ainda é desconhecido, 

desafiando o aluno para que desta forma ele possa estabelecer uma ligação entre o conhecido 

e o desconhecido. Para isso, o professor começa com atividades mais fáceis em que a criança 

tem o domínio, até chegar a novas dificuldades, assim ela tende a se reestruturar internamente 

gerando novos conhecimentos. “A cada desequilíbrio podemos dizer que o grupo evolui, e a 

aprendizagem se torna mais significativa” (p. 107).  
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O professor de Educação Física Escolar deve ter o cuidado de não adaptar demais as 

suas aulas, por ter a participação de um aluno com deficiência, pois estes podem ficar 

constrangidos, portanto os objetivos devem ser os mesmos, com o cuidado de não reforçarmos 

a competição, e sim criar um modelo de Educação Física Escolar mais acolhedor, e que 

atenda uma proposta pedagógica cooperativa (SOLER, 2005). 

Garantidas as condições de segurança, o professor pode fazer adaptações, criar 

situações de modo a possibilitar a participação dos alunos especiais. Uma criança na 

cadeira de rodas pode participar de uma corrida se for empurrada por outra e, mesmo 

que não desenvolva os músculos ou aumente a capacidade cardiovascular, estará 

sentindo as emoções de uma corrida. Num jogo de futebol, a criança que não deve 

fazer muito esforço físico pode ficar um tempo no gol, fazer papel de técnico, de 

árbitro ou mesmo torcer. A aula não precisa se estruturar em função desses alunos, 

mas o professor pode ser flexível, fazendo as adequações necessárias (PCNs,1998). 

 

Zoboli e Barreto (2006) indicam que os profissionais dessa área devem empenhar-se 

para que não haja dispensa de seus alunos, pois a dispensa nas aulas de Educação Física é 

ainda muito expressiva, e serve muitas vezes para o alívio do professor que não se mostra 

capaz de aceitar as diferenças. Os autores ainda lembram que por mais dificuldades que o 

aluno tenha em uma disciplina de Português, por exemplo, ele jamais vai ganhar dispensa 

para não participar da aula.  

Portanto a dispensa nas aulas de Educação Física deve ser reavaliada, pois garante 

inclusive um menosprezo com esta disciplina. É preciso que o professor se esforce para 

proporcionar a todos, indistintamente, atividades perceptomotoras e esportivas da forma mais 

prazerosa possível. 

Para conteúdos referentes às aulas de Educação Física o processo de 

ensino/aprendizagem deve considerar as características de cada um, tendo estas atividades a 

participação de todos, independente do grau de comprometimento cognitivo, perceptivo ou 

motor. É importante que o procedimento pedagógico adotado pelos professores seja 

compartilhado com os alunos da escola, para que se possa refletir e discutir a melhor forma de 

fazer a Educação Física escolar, bem como atender às características e às necessidades de 

cada contexto. 

 

3.1 O ESPORTE NA ESCOLA INCLUSIVA 

 

O esporte é um meio de socialização que favorecido pelas atividades coletivas 

desenvolve uma consciência comunitária. Conforme citou Ferreira (2006), o esporte 

ministrado nas aulas de Educação Física sob forma de recreação, treinamento de habilidades e 
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desenvolvimentos de competência pode ser de fundamental importância no processo de 

inclusão escolar.  

Cabe à escola e ao professor de Educação Física utilizar-se do esporte como 

ferramenta de inclusão, não só dos alunos com deficiência, mas sim em benefício de todos. 

Que as atividades esportivas possam fazer parte do processo de formação cultural dos alunos, 

como fator de educação, lazer e inclusão na sociedade. 

Souza (2006) comenta que o esporte na escola é fundamental para aspectos 

emocionais inerentes ao ser humano que podem influenciar significativamente tanto no 

processo de aprendizagem quanto no relacionamento interpessoal. O esporte pode ser um 

recurso que prepara emocionalmente e fisiologicamente para situações da vida e ajuda os 

estudantes a superar desafios e adversidades, desenvolvendo um autoconceito positivo que 

previne até mesmo para o uso de drogas na adolescência.  

A Educação Física deve fazer do esporte na escola uma manifestação educacional que 

atue pedagogicamente na integração dos alunos, no seu desenvolvimento psicomotor, assim 

como em atividades físicas educativas, que tenham como princípios, a participação, a 

cooperação, a integração, a co-gestão e corresponsabilidade (FERREIRA, 2006). 

Portanto, a proposta é criar o esporte na escola possível a todos. A missão do professor 

é ensinar o esporte tal como ele é, mas adaptando e criando formas para que na escola todos 

possam participar e se divertir, não reproduzindo nas escolas a exclusão e a segregação de 

pessoas, que podem tomar gosto pela prática esportiva. Soler (2005) lembra que o professor, 

ao ensinar os conteúdos do esporte, deve ensinar para além dos gestos e técnicas, e cita Freire 

(1989) que fala sobre as quatro dimensões do esporte: ensinar esporte a todos, ensinar 

esportes bem a todos, ensinar mais que esportes a todos e ensinar a gostar de esporte. 

 

3.2 RECREAÇÃO E JOGOS NA ESCOLA INCLUSIVA 

 

“A recreação e os jogos oportunizam à criança, durante a realização das atividades, 

experimentar, descobrir, inventar, exercitar e conferir suas habilidades” (FERREIRA, 2006 

p.75). 

Negrine (1994) apud Falkenbach (2002) afirma que o jogo infantil é sério, 

confirmando a ideia de que a criança se expressa pelo jogo e que através dele constrói a sua 

personalidade. Os autores não deixam dúvidas quando concordam que a manifestação lúdica é 

ferramenta pedagógica que alavanca o desenvolvimento e aprendizagem infantil.    
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O jogo proporciona a assimilação de experiências de vida cotidiana e a atividade 

lúdica promove não só a resolução de problemas, como também a adaptação da criança ao 

meio. Segundo Vygostsky (1989) apud Ferreira (2006, p.76), “o jogo simbólico tem um papel 

fundamental no desenvolvimento cognitivo da criança e promove o desenvolvimento da 

linguagem e da capacidade de resolução de problemas”. 

Em grupos heterogêneos, o jogo deve ser flexível para acomodar qualquer forma 

corporal e qualquer nível de habilidade. Castro (2005) comenta que, em jogos dramáticos, 

existe a possibilidade de permitir a expressão de valores, uma vez que o professor pode 

promover a apreciação pela diferença, como por exemplo, os jogos que a criança tem que 

vendar os olhos, ou uma brincadeira com o uso de cadeiras de rodas oferecido para uma 

criança sem deficiência, entre outras atividades que propõe discutir as diferenças e satisfazer 

as curiosidades que muitas crianças possuem sobre a deficiência. 

Os jogos e às brincadeiras permitem as crianças a exploração máxima do corpo e do 

espaço, dos objetos e materiais, facilitam a comunicação a expressão, potencializam a 

liberação de emoções e conflitos. A prática do professor deve se voltada a despertar o que a 

criança ainda não faz e não se limitar com que ela já sabe fazer (FALKENBACH, 2002). 

Os jogos competitivos podem não ser úteis para um grupo heterogêneo, a não ser que 

se equilibrem as diferentes habilidades, de outra forma eles devem aparecer sempre sob forma 

de interação e inclusão social e escolar, estabelecendo relações profundas entre a criança, o 

aprender a viver e o crescer conjuntamente nas relações sociais.  

 

3.2.1 JOGOS COOPERATIVOS 

 

“A cooperação é um processo de interação social, em que os objetivos são comuns, as 

ações são compartilhadas e os benefícios são atribuídos para todos” (BROTTO, 1999 IN 

SOLER, 2006). 

Em relação à Educação Física na escola, a experiência para a maioria das pessoas foi 

da prática de jogos competitivos, portanto a proposta cooperativa ainda é recente na escola. 

As duas propostas se diferenciam principalmente por os jogos competitivos possuírem regras 

que não podem ser modificadas, já na cooperação ocorre modificações, onde inclusive o 

grupo participante pode modificá-las.  

 Para Soler (2006), aprender a trabalhar com cooperação é uma maneira inovadora, 

que possibilita atender à diversidade, com objetivos interdependentes, onde cada participante 
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é corresponsável pelo resultado final, criando-se um ambiente de inclusão, respeito e 

solidariedade. “Na aprendizagem cooperativa, os alunos com menor rendimento são 

auxiliados pelos que estão mais avançados e podem então, por meio do trabalho em equipe, 

evoluir e reforçar sua autoestima” (p.143). 

Segundo Castro (2005), através da orientação cooperativa, o professor pode ter uma 

maior percepção sobre toda a turma, testando o nível de participação, e como os alunos 

percebem seus pares, se estão engajados ou não para a atividade coletiva. Além disso, 

estimula a percepção dos próprios alunos sobre os colegas, por consequência, um feedback 

sobre as ações de ambas as partes.  
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METODOLOGIA 

 

Para conhecer as práticas pedagógicas desenvolvidas por professores de Educação 

Física do ensino regular com alunos com deficiência, assim como compreender como estas 

práticas pedagógicas favorecem o processo de inclusão escolar, optou-se por abordar uma 

pesquisa a partir da abordagem qualitativa de cunho exploratório, estimulando os 

entrevistados a pensarem livremente sobre o tema e objetivo.  

Para o Grupo IBOPE (2004), a pesquisa qualitativa faz emergir aspectos subjetivos 

que atingem motivações não explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea. São 

usadas quando se busca percepções e entendimento sobre a natureza geral de uma questão, 

abrindo espaço para a interpretação.   

O presente estudo utilizou-se como instrumento para coleta de dados um questionário 

semi-estruturado contendo cinco perguntas relacionadas com o problema da pesquisa, onde se 

buscou responder aos objetivos traçados. Os questionários foram entregues pessoalmente para 

os sujeitos da pesquisa contendo nestes o termo de consentimento livre e esclarecido (em 

anexo). 

 

Questionário: 

 

1. Você se considera apto(a) para trabalhar com educação inclusiva? Por quê? 

2. Você inclui seus alunos com deficiência? De que forma? 

3. Você considera que a sua atuação como profissional da educação física auxilia 

no processo de inclusão em sua escola? Por quê? 

4. Você acha que a Educação Física pode favorecer a inclusão na escola? De que 

forma? 

5. Quais sugestões você poderia dar para melhorar o processo de inclusão em 

sua escola? 

 

Os sujeitos desta pesquisa são dez professores de Educação Física da rede pública do 

município de Gravataí/RS, entre escolas municipais e estaduais. Todos eles trabalham ou já 

trabalharam com alunos com deficiências incluídos em suas escolas. 

Professor (A) 28 anos, graduado em Educação Física, com experiência de 5 anos na 

redes municipais e estaduais. 

http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=pesquisa_leitura&nivel=An%E1lises%20e%20%CDndices&docid=13B5760FA9D8867E83256ED3006430C6
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=pesquisa_leitura&nivel=An%E1lises%20e%20%CDndices&docid=13B5760FA9D8867E83256ED3006430C6
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=Telefonia&docid=9BBA35995B94E44583256EA0006E179F
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Professor (B) 32 anos, graduado em Educação Física, pós graduado em Atividade 

Física e saúde, com 8 anos de experiência nas redes municipais e estaduais. 

Professor (C) 27 anos, graduado em Educação Física, com 3 anos de experiência na 

rede estadual. 

Professor (D) 50 anos, graduado em Educação Física, com 27 anos de experiência nas 

redes municipais e estaduais. 

Professor (E) 30 anos, graduado em Educação Física, com 5 anos de experiência nas 

redes municipais e estaduais. 

Professor (F) 24 anos, estagiária em Educação Física, com 1 ano de experiência na 

rede municipal. 

Professor (G) 29 anos, graduado em Educação Física, com 3 anos de experiência na 

rede estadual. 

Professor (H) 35 anos, graduado em Educação Física, com 10 anos de experiência nas 

redes municipais e estaduais. 

Professor (I) 27 anos, estagiário em Educação Física, com 2 anos de experiência na 

rede municipal. 

Professor (J) 32 anos, graduado em Educação Física, pós graduado em Projetos 

Sociais e Escola Aberta, com 9 anos de experiência nas redes municipais e estaduais.   

 

 A análise dos dados foi mediante o cruzamento do questionário com os objetivos 

deste estudo e com base no referencial teórico construído, tendo como base a análise textual 

discursiva. Segundo Moraes e Galiazzi (2007), este é um procedimento qualitativo de análise 

de textos que vem sendo cada vez mais utilizado nas pesquisas da área de Ensino de Ciências. 

Na Análise Textual Discursiva, toda leitura já é uma interpretação, não existe uma leitura 

única e objetiva. “Diferentes sentidos podem ser lidos em um mesmo texto, sendo que todo 

olhar já acontece impregnado de teoria” (MORAES E GALIAZZI, 2007 p.2). 
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1. ANÁLISE DOS DADOS 

 

2. Você se considera apto (a) para trabalhar com educação inclusiva? Por quê? 

Quando questionados se consideram-se aptos para desenvolver uma prática 

pedagógica voltada para a inclusão, os professores, em grande maioria, responderam possuir 

dificuldades, e o principal motivo se deu por considerarem-se com pouca qualificação, apesar 

de admitirem que cabe a eles próprios a busca por aperfeiçoamento. 

Professor (C) “infelizmente não estamos totalmente prontos para trabalharmos com a 

educação inclusiva, mas cabe ao profissional se qualificar para estar apto a receber estes 

alunos”. 

 Lima e Duarte (2006) apud Carmo (1991, p.7) reconhecem que há fragilidade do 

conteúdo abordado no currículo do curso de Educação Física, apontando uma restrição da 

ação ao campo meramente técnico do executar e do condicionar. Os autores acreditam que a 

universidade deve desenvolver um ensino de qualidade para que os educados desenvolvam 

procedimentos que considerem a diversidade e as peculiaridades existentes em cada grupo, 

sugerem então, que a formação estabeleça relações entre teoria e prática.  

Falkembach (2002) reconhece que a prática escolar possibilita a vivência com grupos 

heterogêneos de crianças, onde cada uma possui um comportamento, uma necessidade, um 

desejo, onde se criam as relações e se desfazem os conflitos. Diante desta prática provocamos 

uma reflexão sobre o processo de formação da graduação, sendo esta formação muitas vezes 

frágil diante das diferentes e diversas necessidades encontradas nas aulas. Porém, está 

sensação de fragilidade faz com que estes professores busquem subsídios para melhoria da 

prática docente.   

Além do reconhecimento da fragilidade do currículo dos cursos de graduação de 

Educação Física e a falta de prática escolar dos professores, Rodrigues (2006) enfatiza a 

importância de um apoio pedagógico da mesma área do conhecimento, que apoie estes 

professores no campo educativo e metodológico. Assim como o autor, o professor (D) 

também sugere que, para um atendimento de qualidade aos alunos com deficiência, os 

professores possam contar com o auxílio de monitores especializados.  

Mesmo tendo admitido possuírem dificuldades, um destes professores relatou ter “boa 

vontade” para o trabalho inclusivo. Para Ferreira (2006), cabe ao professor que possui amor 

pela profissão e por seus alunos o incentivo e a orientação na hora da prática da Educação 

Física. 
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Rodrigues (2006), quando comenta sobre estudos realizados a respeito de atitudes 

positivas ou menos positivas de professores de Educação Física diante da inclusão de alunos 

com dificuldades, relata que estas atitudes dependem de vários fatores, entre eles o autor cita: 

 O gênero do professor (as mulheres evidenciaram atitudes mais positivas que os 

homens), a experiência anterior (os professores com mais experiência demonstram 

atitudes mais positivas), o conhecimento da deficiência do aluno (os professores que 

conheciam melhor a deficiência evidenciam atitudes mais positivas), estas atitudes 

dependem do tipo de deficiência que o aluno apresenta (suscitando os alunos com 

deficiências físicas atitudes menos positivas), e qual o nível de ensino em que o 

aluno com dificuldades se encontra (encontrando se atitudes mais positivas face a 

alunos que frequentam níveis mais básicos de escolaridade), (p. 66). 

 

Uma das entrevistadas contrariou os seus colegas e se mostrou extremamente positiva 

quando questionada quanto a estar apta para trabalhar com a inclusão, considerando a sua 

graduação e as formações que participou fundamentais para o seu trabalho na escola 

inclusiva. 

 Portanto, com este questionamento, notou-se a ansiedade dos professores da área, que 

buscam intensamente a resposta de como implementar este projeto inclusivo, confirmando 

suas inseguranças como já havia descrito Beyer (2009). O argumento de despreparo da grande 

maioria dos professores fundamenta-se muito mais por ser a inclusão uma implantação 

recente, do que das características e atitudes de cada um. 

 Apesar disto, a partir das próximas questões, surgiram propostas referentes à forma 

como estes professores incluem seus alunos com deficiência, através do questionamento:  

3. Você inclui seus alunos com deficiência? De que forma? 

 Observou-se que, mesmo eles não se considerando aptos ao trabalho inclusivo, 

apresentam algumas soluções. Foram estas então citadas:   

O professor (I) “incentivo a participação junto aos colegas e muitas vezes já me 

peguei dando a orientação demasiada e deixando o restante da turma de lado”.  

O professor (F) “deixando sempre juntos e os incentivando a participarem das 

atividades e atendendo seus limites”. 

As respostas da grande maioria dos professores foram relacionadas ao incentivo pela 

participação nas aulas de Educação Física dos seus alunos que apresentam alguma deficiência. 

Soler (2006) comenta a importância da aula de Educação Física ser um exercício de 

convivência, sem discriminação, onde ocorrem atitudes de solidariedade, respeito e aceitação. 

É dever do professor, enquanto ensina, transmitir valores, normas, maneiras de pensar e 

padrões de comportamento para se viver em sociedade.   
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Com estas atitudes, o professor fatalmente estará proporcionando ao seu aluno um 

sentido de pertencimento, filosofia que defende que o fazer parte, que o ser integrante de uma 

comunidade, influencia no aprendizado, auxiliando o processo de inclusão (FAUERSTEIN, 

1980 apud FERREIRA, 2006). 

 No entanto, o professor deve ter o cuidado de estimular tanto o aluno com deficiência 

como todo o grupo e não tendo a preocupação em adaptar demais as aulas, ao contrário deve-

se analisar as diferenças individuais associadas aos problemas no domínio psicomotor e evitar 

que estas diferenças definam negativamente a identidade do aluno, uma vez que tais 

diferenças são apenas uma parcela em um todo complexo ser humano (CASTRO, 2005). 

Seguindo nesta mesma questão, uma das professoras traz a brincadeira como 

ferramenta de inclusão, pois salienta a sua preocupação em orientar os demais alunos quanto à 

importância do convívio social. 

Falkembach (2002) reflete sobre questões que interferem na convivência nas aulas de 

Educação Física, como por exemplo, aulas com turmas separadas de meninos e meninas, 

atividades onde se escolhem os mais habilidosos até chegar aos dispensados por falta de 

equipe, e principalmente práticas que avaliam e mensuram a qualidade e técnica individual 

dos alunos. O correto é que estas atitudes não façam parte de uma aula, pois só vamos 

encontrar a homogeneidade de interesses em uma equipe de treinamento, e não em uma aula 

de Educação Física onde as diferenças vão sempre existir. 

Em relação à resposta da professora, Falkembach (2002) indica que os jogos e as 

brincadeiras permitem às crianças a exploração máxima do corpo e do espaço, dos objetos e 

materiais, facilitam a comunicação, a expressão, potencializam a liberação de emoções e 

conflitos. 

A preocupação em relação à adaptação das aulas foi a resposta da grande maioria dos 

professores quando questionados se incluem os seus alunos com deficiência e de que forma 

isto ocorre.   

Professor (A) “procuro sempre adaptar as atividades desenvolvidas”. 

Soler (2006) indica que, quando existir alunos principalmente com comprometimento 

motor, algumas mudanças devem ser feitas: o professor pode adequar tanto as regras como o 

espaço a ser utilizado, e contar com o auxílio ou não de materiais. Para isso o professor vai ter 

que dedicar um tempo para preparar estas atividades, que sejam possíveis e estimulantes para 

todo o grupo. 
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Munster e Almeida (2006) citam Liberman (2002) que propõe para melhor acesso nas 

aulas de Educação Física a utilização de materiais que podem ser adaptados para compensar 

eventuais limitações de mobilidade, diminuição nas capacidades visuais ou auditivas, ou ainda 

déficit nas funções cognitivas. São exemplos de materiais: bolas com dispositivos sonoros 

(guizos ou bips), luvas ou fitas com velcro para fixação, bolas mais leves e macias, raquetes 

mais curtas ou mais longas. 

 Os autores também indicam modificação nas regras, tais como: alterar o tempo de 

duração de um jogo, permitir mais chances, variar o número de jogadores, permitir que a bola 

toque o solo uma ou mais vezes. Modificações no ambiente: utilização de marcações táteis ou 

visuais, redução de ruídos, alteração da luminosidade e garantia de acesso. 

São estas adaptações metodológicas que podem ocorrer na escola inclusiva que 

favorecem os professores a encontrar novos caminhos, permitindo que a escola, através de sua 

diversidade, acrescente em suas carreiras experiências extremamente positivas.   

4. Você considera que a sua atuação como profissional da educação física auxilia 

no processo de inclusão em sua escola? Por quê? 

Os professores entrevistados consideram que suas atuações como profissionais de 

Educação Física favorecem o processo de inclusão na escola; isto ficou explícito em algumas 

respostas: 

Professor (A) “é onde o aluno tem uma maior aproximação tanto do professor quanto 

dos colegas, e se o professor faz um bom trabalho de inclusão, o aluno incluído se sentirá 

mais seguro perante a sociedade”. 

Professor (G) “é através das atividades de contato, integração, afetividade e outras 

que podemos incluir estes alunos”. 

Professor (C) “trabalhamos o social o psicológico e o cognitivo dos alunos através de 

atividades lúdicas. Com as aulas de Educação Física o aluno passa ser muito mais sociável 

com os demais”. 

Nota-se que a grande maioria dos professores entrevistados acreditam que suas 

práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas podem interferir positivamente nas relações 

sociais entre as crianças com e sem deficiência. 

Zoboli e Barreto (2006), quando comentam sobre inclusão, ressaltam que nos 

expressamos e somos percebidos através do corpo, que a ideia de corporeidade está 

diretamente ligada à inclusão, e que podemos mudar a visão em relação à pessoa em condição 

de deficiência quando compreendemos uma nova visão de corpo. Nenhum dos entrevistados 
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se aproximou dos comentários de Zoboli e Barreto, porém acreditam que uma disciplina 

totalmente ligada ao corpo pode influenciar os alunos para uma visão diferente em relação à 

deficiência, e este novo olhar passa não somente pelos alunos sem deficiência, como também 

pelos alunos deficientes que se veem com uma autoestima mais elevada. 

Vygotsky apud Falkenbach (2002) destaca a riqueza e pluralidade de elementos que o 

meio pode influenciar na aprendizagem. O professor que dá importância à ação relacional 

possibilita o desenvolvimento de capacidades que estavam em vias de amadurecimento, 

precisando apenas de um estímulo para se manifestar. Seguindo nesta mesma linha, 

relacionando as interações sociais e a aprendizagem, Wallon (1995) apud Falkenbach (2002) 

destaca o componente afetivo em prol da aprendizagem, sendo estas interações influentes na 

hora dos alunos estabelecerem trocas, aumentando o vínculo e a aproximação.  

A interação social entre o professor/ aluno e entre eles mesmos é essencial para a 

Educação Física escolar, pois oportuniza atividades que favorecem as práticas de imitação, 

desenvolvem práticas entre pessoas com habilidades diferentes, promovem estratégias 

pedagógicas de cooperação e auxílio mútuo, multiplicam experiências de participação e 

relação com o grupo (FALKENBACH, 2002). 

5. Você acha que a Educação Física pode favorecer a inclusão na escola? De que 

forma? 

A Educação Física, como disciplina escolar, pode favorecer a inclusão segundo os 

professores entrevistados, pois todos acreditam no estímulo que o ambiente da disciplina 

proporciona, foram citados alguns exemplos: o local fora da sala de aula, as atividades 

propostas que são na grande maioria das vezes de interesse das crianças, e dos esportes que 

possibilitam às crianças com deficiência momentos de superação.   

Professor (E) “Será nesse ambiente, que às vezes é o único, onde esses alunos 

interagem com seus colegas”. 

Professor (F) “O esporte é uma janela de infinitas possibilidades e eu conheço várias 

pessoas especiais e sei que elas amam praticar esportes”. 

Para Rodrigues (2006), existem várias razões para a Educação Física influenciar a 

construção da educação inclusiva, uma delas é o profissional da área que possui maior 

liberdade em relação aos conteúdos a serem desenvolvidos nas aulas, sendo esta disciplina de 

maior flexibilização curricular, dando a liberdade aos professores para desenvolver atitudes 

mais positivas em relação à inclusão, consequentemente levantam menos problemas e 
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encontram mais facilmente as soluções para casos específicos de deficiência, permitindo a 

maior participação destes alunos nas aulas.  

Com relação ao esporte escolar, Soler (2005) reafirma a importância do esporte ser 

para todas as pessoas, e à medida que a inclusão vem ganhado força, tentar de todas as 

maneiras incluir todas as diferenças dentro de um mesmo jogo, “transformando alguns 

conceitos e criando outros. Por exemplo, o esporte pode ganhar novas regras, o que o tornará 

possível a todos” (p.170). Para o autor, não é preciso ser especialista nas deficiências para 

achar soluções para incluir as crianças no esporte, as medidas são muitas vezes simples, 

como: adaptar espaços, regras e estruturas, pesquisar sobre o esporte inclusivo, entre outros. 

6. Quais sugestões você poderia dar para melhorar o processo de inclusão em 

sua escola? 

Finalizando os questionamentos, os professores entrevistados sugerem como 

melhorias para o processo de inclusão em suas escolas principalmente a maior capacitação de 

todos os profissionais envolvidos, e inclusive uma maior conscientização da comunidade 

escolar. Tudo isso através da orientação para os professores, formações oferecidas pela 

mantenedora, seminários e debates sobre o assunto.  O professor (D) indica também em sua 

resposta que os profissionais devem atuar em conjunto para buscarem as melhores alternativas 

para estes alunos.  

Para Beyer (2009), a proposta inclusiva deve ser compartilhada por todos os sujeitos 

da comunidade escolar, porém o professor é peça fundamental neste processo. “Tanto a 

formação inicial como a formação continuada do professor em serviço, deve englobar 

conceitos e uma prática pedagógica que criem condições para uma prática educativa coerente 

com o projeto inclusivo” (p.80). O autor ainda comenta o que destaca o professor (D) 

indicando a importância da aproximação das áreas na assimilação dos conceitos da educação 

inclusiva. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como tema as estratégias de pedagógicas dos professores de 

Educação Física com alunos com deficiência, procurando destacar quais são as práticas 

pedagógicas desenvolvidas por eles. Para auxiliar nesta resposta, este trabalho foi realizado 

com um grupo de dez professores da rede regular de ensino do município de Gravataí, região 

metropolitana de Porto Alegre. 

Conforme os objetivos deste estudo, foi possível chegar a algumas conclusões sobre as 

práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores da rede regular de ensino, assim como 

compreender como estas práticas favorecem a inclusão.   

Mesmo os professores se mostrando ansiosos com relação ao assunto inclusão, 

acreditando não estarem totalmente prontos para enfrentar estes desafios na escola, por conta 

de uma formação que não foi adequada, ou por falta de experiência na área, os participantes 

da pesquisa trouxeram algumas pistas, de como intercedem quando possuem em suas turmas 

alunos com alguma deficiência. Ficou explícito nas respostas que todos os professores 

integram os seus alunos, incentivando a participação, não havendo nenhum relato de dispensa, 

como previsto por alguns autores da área. 

A forma que eles encontram para incluir, primeiramente é acolhendo o aluno, trazendo 

o aluno para junto do grupo, respeitando suas limitações. A prática pedagógica desenvolvida 

na maioria das vezes é voltada para a adaptação das aulas, isto se mostrou evidente em quase 

todas as respostas. Contudo, os tipos de adaptação não ficaram claros em nenhuma das 

respostas. Acredito que estes professores utilizam as adaptações indicadas na literatura, como 

também as adaptações que encontram através das experiências diárias com os alunos. 

O lúdico também ficou marcado como uma ferramenta de inclusão que pode ser 

interessante quando se trabalha com a diferença, atividades nas quais se trabalha não somente 

com as questões físicas, como também o intelectual, o social e o afetivo das crianças. Já para 

os maiores, os esportes foram evidenciados como um meio de participação dos alunos que 

apresentam alguma deficiência, conforme também descrito no referencial teórico deste 

trabalho, que indica os esportes como facilitadores na melhora da autoestima dos alunos 

deficientes. 

Sendo assim, os professores participantes desta pesquisa acreditam que suas práticas 

desenvolvidas nas escolas favorecem a inclusão, assim como a disciplina de Educação Física 

também auxilia neste processo. Segundo eles, isto se dá principalmente pelas interações 
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sociais que ocorrem em uma aula de Educação Física. Todos indicam o quanto de positivo 

estas relações trazem ao grupo, para ambas as partes, o que possibilita o desenvolvimento da 

aprendizagem, das diferentes habilidades, das atitudes positivas em relação à inclusão, das 

experiências de participação e das capacidades de se viver em sociedade.   

Os professores finalizam suas respostas sugerindo a melhora no processo de formação, 

não somente da graduação, como das formações e capacitações, que podem auxiliá-los na 

melhoria de suas práticas, como também para todo o processo de inclusão que ocorre em um 

ambiente escolar. A preocupação para um debate mais amplo em relação à inclusão de todas 

as crianças, mostra o interesse dos professores de Educação Física em relação ao tema da 

pesquisa, assim como a compreensão da importância do movimento inclusivo. 

Finalizando, acredito que os professores, de forma sucinta responderam aos objetivos 

da pesquisa. A dificuldade em falar sobre o tema é percebida, talvez por falta de experiência 

de alguns professores, ou simplesmente por ser a inclusão muito recente em nossas escolas. 

Porém, se viu que a Educação Física pode apresentar propostas e soluções, no que diz respeito 

à inclusão, e que os professores da área devem investir em estratégias para um bom 

desempenho nesse novo momento da escolarização. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E PROCESSOS INCLUSIVOS 

 

Aluna: Camila Ávila Ferreira 

Orientadora: Professora Dra. Marlene Rozek 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 Trata-se de termo relativo a construção da monografia de final de curso intitulada:  Estratégias de 

inclusão dos professores de Educação Física, que tem como objetivo conhecer as praticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores de Educação Física, assim como compreender como estas praticas favorecem o 

processo de inclusão escolar.  

 Solicita-se aos participantes a leitura, e, em caso de concordância, a assinatura deste “Termo” para que 

se resguarde a ética e se preservem seus direitos legais. 

 É dada a liberdade de colaborar, de não participar ou desistir a qualquer momento deste estudo, não 

havendo nenhuma alteração ou prejuízo presente ou futuro. Todas as informações obtidas durante a coleta de 

dados (entrevistas, conversas e observações) serão confidenciais e utilizadas exclusivamente para cumprir os 

objetivos deste projeto de pesquisa. Tais dados estarão sempre sobre sigilo ético, não sendo mencionados os 

nomes dos participantes em nenhuma apresentação oral ou trabalho escrito que venha a ser publicado. 

 

 

 Eu, ___________________________________________, estou ciente e de acordo com os termos 

acima apresentados para a realização da entrevista. 

 

 

     _______________________________                  _______________________________ 

       Assinatura do (a) participante da pesquisa                                   Camila Avila Ferreira 

 

Porto Alegre, _____ de ___________de 2012. 
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