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Olá professora e professor!!! Seja muito bem vinda(o)!!!

Preparamos esse material com muito carinho e estudos para você!!!

Esse guia foi feito para professores de Educação Física e tem como objetivo apresentar
pressupostos básicos e caminho para uma Educação Física mais inclusiva. É parte do re‐
sultado do trabalho realizado no Programa de Mestrado em Ensino na Educação Básica do
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada da Educação da Universidade Federal de Goiás.

Apresentação
Página 1
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O objetivo principal desse trabalho foi verificar os conteúdos e práticas pedagógicas nas
aulas de Educação Física, presentes na escola especial, que possam favorecer a educação
inclusiva na escola comum de ensino básico.

E teve como objetivos específicos analisar materiais/equipamentos utilizados nas aulas
de Educação Física na escola especial, observar os processos metodológicos e os conhe‐
cimentos necessários para a prática da Educação Física na escola especial e verificar se
as ações da escola especial podem reverberar no processo de inclusão de alunos com de‐
ficiência na educação básica comum.

Para escrevê-lo utilizamos de três fontes, sendo elas: ampla pesquisa bibliográfica em 66
dissertações e teses defendidas de 2008 à 2018, observações em aulas realizadas em
uma escola especial de Goiânia durante um ano, e relatos de nove professores da Educa‐
ção Especial que acreditam na Educação Inclusiva sobre suas percepções do que pode‐
mos fazer para tornar nossas aulas mais inclusivas.

Pesquisar sobre Educação Inclusiva e buscar caminhos para aulas mais inclusivas na es‐
cola comum em uma escola especial foi uma opção nossa, considerando que a escola es‐
pecial detém conhecimentos que os professores da escola comum ainda sentem falta.

Pudemos verificar que a percepção dos professores da escola especial acerca da inclusão
na escola comum é baseada não apenas na sua vivência na escola especial, mas também
pela sua experiência na escola comum como relatado no perfil dos professores entrevista‐
dos. Em nossas observações verificamos que apesar do direito à inclusão estar totalmente
garantido pela legislação, a realidade atual das escolas e associações especializadas é de
vivenciar o desespero e a busca das famílias de pessoas com deficiência por atendimen‐
tos em escolas especiais após o insucesso em escolas comuns.

Além da experiência na escola comum e da vivência junto às famílias das pessoas com de‐
ficiência na percepção dos professores que participaram dessa pesquisa, constatamos
por meio de suas falas, várias dificuldades, conforme destacamos nas citações a seguir:

Então uma das coisas que a gente escutava mesmo e que às vezes até eu me deparava
com isso era a questão: “nossa, mas eu não estou preparada para isso. Eu não estou
preparada para receber um aluno deficiente visual, deficiente físico, um auditivo, eu não
estou preparada. Como que eu vou trabalhar para essa criança?". (P1)

... eu ando um pouco preocupada com a Instituição (especial na qual trabalho) com as
crianças que estão saindo da escola e vindo para o ensino especial e não para o atendi‐
mento especial, porque é uma preocupação de como está a escola regular. A escola re‐
gular não está dando conta de incluir, de absorver essas crianças é aí cada vez mais
crianças que estavam na escola estão vindo para o ensino especial, e eu acho que uma
instituição a prioridade não é o ensino especial, e sim o atendimento educacional espe‐
cializado que seria no contra-turno (P7)



Siqueira (2011), Duarte (2011) e Bezerra (2010) verificaram em seus estudos estratégias e
ações pedagógicas de professores de Educação Física que favorecem a inclusão.

Em nossa pesquisa de campo também pudemos verificar relatos que apontam que a esco‐
la comum também tem iniciativas positivas de inclusão:

As iniciativas e estratégias que conseguem concretizar a inclusão dos estudantes com de‐
ficiência na escola comum mostram que uma escola para todos é possível. O que aconte‐
ce é que muitas vezes as boas práticas não são publicadas e divulgadas, uma das profes‐
soras pesquisadas dá um recado para professores que fazem boas práticas na escola:

Pudemos verificar na nossa pesquisa que os professores pesquisados acreditam que a in‐
clusão na escola comum é possível por meio de uma formação inicial e continuada ade‐
quada, com trabalho colaborativo, repensando-se a organização escolar, infraestrutura,
materiais e estratégias pedagógicas. Relatam ainda a importância de minimizar a esporti‐
vização da educação física escolar e da importância da participação família na inclusão
dos estudantes com deficiência.

A inclusão nas aulas de Educação Física é um desafio que esperamos melhorar com esse
material e com sua prática mais consciente.

Apresentando-me
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Tem escola com uma estrutura boa eu apoio bem, tem um bom corpo diretivo, tem um
bom corpo docente, já tem uma visão mais detalhada do que é a inclusão, do que é o
especial. Agora tem escola que não tem estrutura, falta embasamento, então assim,
tem caminhado em duas realidades distintas - escolas com apoio e escola sem apoio.
(P9)

Temos escolas muito boas, que se preocupam muito e tentam, e reorganizam na verda‐
de para conseguir incluir esse aluno melhor dentro da escola, mas é uma organização
interna da escola, não vem de um Município, do Estado, de uma organização da Secre‐
taria de Educação. (P3)

Olha se você está dando conta de fazer alguma experiência que está incluindo, está de‐
senvolvendo essa criança e entendimento das outras crianças a esse respeito e essa
essa é questão da diversidade da inclusão vamos socializar, porque tem muita gente
que não tá dando conta e as experiências que estão sendo bem-sucedidas precisam ser
publicizadas. (P7)



Meu nome é Vicente Paulo Batista Dalla Déa, sou professor de Educação Física formado
na Universidade Estadual Paulista – UNESP – câmpus de Rio Claro – SP, no ano de 1998 e
atualmente moro em Goiânia - GO.

Me interessei em saber mais sobre a pessoa com deficiência e todas as questões que nor‐
teiam essa discussão há mais de duas décadas, ainda quando era estudante do ensino
fundamental em uma escola municipal pública localizada no interior de São Paulo na cida‐
de de Brotas, quando naquela época eis que surge na aula de Educação Física um garoto
com a mesma idade minha e dos meus colegas de sala, com uma característica que dife‐
renciava de todos nós, ele tinha síndrome de Down.

O primeiro contato foi mais impactante para nós do que para ele, pois focamos muito na
diferença e esquecemos das semelhanças como por exemplo, ele tinha capacidade de
aprender, tinha habilidade motora, tinha objetivos nas aulas, cumpria o horário das aulas
religiosamente, enfim era muito mais parecido do que diferente.

Nesse episódio devo destacar aqui a participação fundamental do nosso professor de Edu‐
cação Física da época, o professor Vicente Dalla Déa, carinhosamente e respeitosamente
chamado de professor e orgulhosamente chamado de pai, por mim. Digo orgulhosamente
porque além dos ensinamentos em casa juntamente com minha querida mãe, eu tinha a
possibilidade de conviver e aprender com ele nas aulas de Educação Física escolar.

Recém formado, tive a oportunidade de dar aula de educação física em uma escola especi‐
al para alunos surdos, onde atuei voluntariamente por aproximadamente um ano e meio.
Meu interesse em conhecer mais sobre a pessoa com deficiência aumentou após o nasci‐
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mento da minha filha Ana Beatriz que tem síndrome de Down, hoje com 15 anos. Na foto
acima estou com meus filhos Ana Beatriz e Lucas.

Atualmente dou aula no ensino superior e uma das disciplinas que ministrei foi o estágio,
cujo o objeto central é a pessoa com deficiência e tive a oportunidade de conhecer uma
escola especial na cidade de Goiânia onde fiquei por vários semestres. Essa escola fez
com que me sentisse motivado em buscar mais o conhecimento sobre esse público e bus‐
quei esse conhecimento no ano de 2017 ao ingressar no mestrado Profissional em Ensino
na Educação Básica, no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação – CEPAE.

Esse trabalho teve a participação direta da minha orientadora a qual faço questão de men‐
cioná-la, pois sem sua contribuição e experiência na área da inclusão não seria possível,
obrigado professora Dra. Ana Paula Salles da Silva.
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Para entender por que a Educação Física enfrenta tantos problemas para ser mais inclusi‐
va é importante saber um pouco da história e caminhos desta.

A Educação Física já passou por momentos em que o corpo foi utilizado e valorizado
como força de trabalho, assumindo papel de construir um corpo saudável e produtivo, le‐
vando ao modelo mecanicista pautado na parte física/motora e nos aspectos biológicos.

A Revolução Industrial trouxe a divisão das classes, precarização e surgimento de epide‐
mias dando origem a reorganização sanitária e ao modelo higienista e a Educação Física
busca hábitos mais saudáveis, assepsia e uma a formação de uma ordem social fincada
nas questões morais.

Guia de Inclusão na Educação Física na Escola
Comum
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Outra questão que surge e influencia a Educação Física da época é o estudo da eugenia,
proposta por Galton, ciência que explicava a humanidade biologicamente. Uma época de
doutrinamento físico como forma de promover a produção de capital por meio do trabalho,
sendo que este corpo deve ser dócil para não causar estranhamento ao modo de produção
e forte o suficiente para suportar o ardor laboral.

Tivemos também como determinante dos caminhos da Educação Física os métodos ginás‐
ticos que tinham como objetivos regenerar a raça, promover a saúde afim de constituir
uma sociedade servil e forte para servir a pátria na guerra e fortalecer a indústria.

No Brasil, especificamente, na Educação Física escolar em meados de 1.850 o que impera‐
va era a moralidade sanitária, influenciada pelo modelo higienista, eugênico e moral com‐
preendendo que os indivíduos desses espaços deveriam “carregar” consigo os traços da
serviência, da força física e saúde, para servir a Pátria e fortalecer a indústria.

Nessa mesma época fora do ambiente escolar, como resultado da Segunda Guerra Mundi‐
al temos um grande número de pessoas soldados e pessoas alguma deficiência decorren‐
te da guerra que precisavam ser atendidos. Assim surgem centros de atendimentos e rea‐
bilitação que incluem em suas práticas o esporte adaptado. Esse movimento de utilizar o
esporte e a pratica corporal como forma de reabilitar e integrar a pessoa com deficiência
cresceu, deu origem à Educação Física Adaptada como uma área de conhecimento e teve
repercussão também na Educação Física Escolar.

Na década de 80 no Brasil, foi um período onde iniciou-se a observação, constatação e de‐
núncia a um modelo de aula de Educação Física escolar do ponto de vista de formação hu‐
mana, excludente, pois os professores de educação física em sua maioria ministravam as
aulas baseados em uma prática ora em um modelo ginástico, ora eugenista, ora militar e
esportivizado que era bastante questionado pelos adeptos das abordagens críticas da
Educação Física.

Com objetivo de contrapor a prática discutida e criticada surgem algumas novas teorias de
ensino na Educação Física. Dentre estas podemos citar a Teoria do Ensino Aberto com a
obra “Concepções abertas no ensino de educação física” (HILDEBRANDT e LAGING, 1986),
a Crítico-superadora apresentada na obra “Metodologia no Ensino da Educação Física”,
pelo Coletivo de Autores (1992), além da abordagem Crítico-emancipatória, que tem como
autor Kunz (1994).

A concepção do Ensino Aberto ganha espaço a partir da década de 80, no Brasil, e tem
como precursor Hildebrandt, apresenta o significado como categoria central, sendo que
este é elaborado a partir do consenso, por meio do diálogo e estímulo ao sujeito em se co‐
locar no lugar do outro.
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Já para outra abordagem, a Crítico-superadora, situa sua concepção no Materialismo His‐
tórico e Dialético que externaliza as dificuldades que os determinantes sociais apresentam
nas práticas educacionais, incentivando a busca da construção de uma nova democracia,
engajada nos interesses da classe trabalhadora. O objeto da Educação Física então passa
a ser vivenciada por meio do que denominaram de “cultura corporal” (como jogos, ginásti‐
ca, lutas, acrobacias, mímicas e esporte).

A abordagem critico-superadora visa considerar e contemplar a totalidade humana e soci‐
al, em uma práxis reflexiva e crítica, em posição ao modelo tecnicista, esportivista e biolo‐
gista. Para isso utiliza-se da concepção dialética da história, considerando a existência de
interesses de uma classe social e da necessidade de transformação da realidade.

Essa pedagogia leva a Educação Física a pensar suas construções teórico-práticas para
além do esporte atrelado ao alto rendimento, que não dava conta das finalidades e especi‐
ficidades da escola, levando a uma prática pedagógica que busca o desenvolvimento de
competências, por meio de uma educação efetivamente emancipatória e inclusiva.

Acreditamos que a Educação Física baseada na premissa da Educação Inclusiva e a peda‐
gogia tradicional não convergem. A Educação Física tradicional ou esportivizada não en‐
tende que os sujeitos dessa prática possuem individualidades e que experiências anterio‐
res que devem ser levadas em conta na socialização. Diferente da educação tradicional, a
educação inclusiva é a uma educação de qualidade para todos, independentemente de seu
talento, deficiência (sensorial, física ou cognitiva), origem sócio-econômica, étnica ou
cultural.

Vimos no nosso trabalho que o esporte na educação física escolar pode dificultar a inclu‐
são das pessoas com deficiência, pois no conteúdo de ensino da Educação Física direcio‐
nado pelo esporte competitivo a relação professor-aluno, passa da relação professor-ins‐
trutor e aluno-recruta, para a de professor-treinador e aluno-atleta, onde os princípios bus‐
cam racionalidade, eficiência e produtividade não vistos historicamente na pessoa com
deficiência.

Apesar de hoje as pessoas com deficiência estarem mais presentes na Educação Física
Escolar, a valorização do corpo robusto, perfeito, belo, atlético que, com a influência da mí‐
dia, ganha contornos de adoração, em detrimento dos corpos considerados imperfeitos,
feios, degenerados, como o corpo com deficiência, obeso, trabalhador ou pobre

A inclusão dos alunos com deficiência na educação básica, e também na educação física
escolar é um direito garantido em diversas diretrizes e leis, podendo-se citar a Constitui‐
ção Federal de 1988 (BRASIL, 2013), Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fun‐
damental (BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto, 1997), a Política da Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e o Estatuto da Pessoa com
Deficiência (BRASIL, 2015).



A Política da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) fa‐
vorece a inclusão de estudantes com deficiência trazendo para o contexto escolar brasilei‐
ro princípios da educação inclusiva mundialmente discutidos.

Outra discussão importante que apresentamos em nosso trabalho é a diferenciação entre
Educação Física Adaptada, Educação Física Especial e Educação Física Inclusiva.

Na Educação Física Escolar o movimento da Integração pode ser comparado com o movi‐
mento da Educação Física Adaptada. O termo Educação Física Adaptada surge na década
de 50 como Educação Física para pessoas com deficiência considerando suas condições,
dificuldades, ritmo e interesses.

Outra denominação utilizada foi Educação Física Especial que se diferenciava de Educa‐
ção Física Adaptada por se referir à Educação Física apenas para pessoas com deficiên‐
cia, como a realizada em instituições especiais.

A Educação Física Adaptada foi um importante passo para inclusão, atendendo às especi‐
ficidades dos estudantes com deficiência, auxiliando em sua integração na escola, mas
não atende aos princípios inclusivos.

A Educação Física sofreu críticas e vem se modificando de adaptada para inclusiva acom‐
panhando a área da Educação Inclusiva. Na Educação Inclusiva as especificidades e ne‐
cessidades das pessoas com deficiência não são desconsideradas, com isso busca-se o
respeito da individualidade na sociedade e na inclusão social.
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Em nosso estudo os(as) professores (as) de Educação Física pesquisados(as), assim
como a literatura, apontam que a dificuldade de praticar uma educação mais inclusiva é
notória e real, e as vivências de exclusão na Educação Física escolar são constantes. Mas
também relatam que existem escolas e professores que tem conseguido efetivar o direito
de estudantes com deficiência à uma educação inclusiva e de qualidade.

Para discutir aulas inclusivas apresentaremos os seguintes pontos que achamos como re‐
levantes na literatura e na pesquisa de campo do nosso trabalho: estratégias metodológi‐
cas, organização dos alunos, instrução para aula, materiais, atividades inclusivas, sobre
deficiências, participação da família e trabalho colaborativo.

Abordaremos esse tópico com duas ênfases. Apresentaremos primeiramente o que a lite‐
ratura apresenta sobre o tema e posteriormente o que encontramos nas nossas observa‐
ções e nos relatos dos professores de educação física na escola especial por nós
pesquisadas.

Aulas Inclusivas
Página 7
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O que a literatura discute sobre estratégias metodológicas

Para entender a relevância e assertividade das estratégias metodológicas de professores
de Educação Física é importante dizer o que esse entende por educação inclusiva. Para
Abreu (2009) entendemos o que é Educação Inclusiva:

No entanto a concepção adequada sobre a educação inclusiva não garante que a inclusão
aconteça. Cunha (2015) realizou sua pesquisa analisando as estratégias pedagógicas de
dois professores de Educação Física da rede regular de ensino pública de Fortaleza, que
tem em suas aulas estudantes com deficiência sensorial, física e/ou intelectual. Seus re‐
sultados indicam que os estudantes com deficiência encontram nas aulas de Educação Fí‐
sica barreiras à aprendizagem e dificuldade de participação. Relata que “em relação ao
discurso, as falas dos professores indicaram um descompasso em seus depoimentos

Estratégias Metodológicas
Página 8

“ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a
necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-
las, assume questões significativas na discussão acerca da sociedade contemporânea
e do papel da escola na superação da lógica da exclusão”(p.16).
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acerca da inclusão escolar, que reflete em suas práticas, visto que estas não favorecem a
inclusão dos estudantes com deficiência” (p.01).

Para Siqueira (2011) estratégias e ações didático-metodológicas para uma educação inclu‐
siva nas aulas de Educação Física regular evidenciam direcionamentos como: “educar o
olhar para o aluno e não para a sua deficiência” (p.98); “reconhecer a importância do mo‐
mento de atendimento individualizado” (p.99); “ressignificar o momento de atendimento in‐
dividualizado” (p.68); observar a necessidade de organização do caderno de dever de casa
(p.78); criar arranjos didáticos no momento individualizado (parcerias por afinidades)
(p.100) e arranjos didáticos nas aulas de Educação Física regula (p.101). Por fim, focaliza
a inclusão sensibilizando a escola a se modificar e ressignificar seus espaços/tempos em
função das necessidades educacionais de seus alunos” (p. 69).

Bezerra (2010) estudou diversas estratégias de ações pedagógicas que podem tornar as
aulas de Educação Física mais ou menos inclusivas. Relata que as “atitudes de exclusão já
são bem conhecidas da Educação Física, afinal a relação do homem com o movimento foi
construída e amparada no desempenho e nos padrões corporais culturalmente estabeleci‐
dos” (Bezerra, 2010, p.55). Para que a exclusão não seja uma regra nas aulas de Educação
Física é preciso que o professor crie diversas estratégias para uma mesma atividade, pro‐
porcionando assim a possibilidade de participação e de sucesso para todos os estudan‐
tes, encontrando habilidades nos que são considerados não habilidosos nas práticas
esportivas.

Os professores de Educação Física, na maioria das vezes, não têm documentos que os di‐
recione a realizar aulas mais inclusivas. Gonsalves (2009) em sua pesquisa analisa docu‐
mentos que visam direcionar a educação inclusiva do Ministério da Educação e documen‐
tos da Secretaria de Educação de Florianópolis e verificou que estes pouco auxiliam na es‐
colarização nas “quadras” das escolas e que trazem um discurso romântico vinculado à
proposta da educação inclusiva. Concluí que para o surgimento de novas possibilidades
metodológicas a área da Educação Física deve assumir o debate em questão para incluam
num mesmo espaço pessoas com e sem histórico de deficiência.

Para além da falta de informação, para que o professor tenha uma ação pedagógica inclu‐
siva é fundamental que esse tenha atitudes positivas quanto a educação inclusiva. Freitas
(2012) realizou uma pesquisa com 29 professores de escolas da rede municipal e estadual
de Londrina verificando as atitudes destes em relação à inclusão e concluiu que a maioria
dos professores independente da idade e da formação possuem atitudes negativas quanto
a inclusão de estudantes com deficiência na educação Física na escola regular.

A prática esportiva foi historicamente construída de forma competitiva e como uma práti‐
ca de exclusão. No entanto com uma estratégia metodológica diferenciada o esporte pode
ser inclusivo.
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No trabalho de Fiorini (2011) a atividade competitiva também aparece como excludente,
ela pesquisou seis professores de Educação Física da Rede Estadual do Ensino Fundamen‐
tal (5ª série/6° ano a 8ª série/9° ano) e Ensino Médio da Região de Marília – SP e verificou
a concepção deles quanto à inclusão. O relato de um dos pesquisados que vai ao encontro
desse fato foi:

Na pesquisa de Abreu (2009) também foi possível verificar que a prática desportiva com‐
petitiva era priorizada pelo professor, em alguns momentos, prejudicando as aulas e a in‐
clusão, uma vez que os estudantes com menor performance no esporte, como é o caso da
estudante com deficiência que participava das aulas desse professor, não era convidado
para treinamento e para competições.

Duarte (2015) também analisou a ação pedagógica de dois professores de Educação Físi‐
ca em turmas inclusivas do ensino fundamental I mas em uma escola da rede privada de
ensino na cidade de Salvador. Em seus estudos verificou que os professores apresentam
ações e estratégias que favorecem as interações entre as crianças com deficiência e ou‐
tros estudantes, professores e monitora, entretanto apresentam fragilidade que carecem
de reflexões, observações e leituras críticas.

As atividades esportivas e/ou competitivas não são necessariamente exclusivas, o que fa‐
vorece a exclusão é a estratégia abordada pelo professor para evidenciar o respeito as di‐
ferenças ou exacerbar a falta de habilidade de alguns. Bezerra (2010, p. 55) nos mostra
que é possível realizar atividades nas aulas de Educação Física sem excluir as pessoas
com menos habilidades esportivas e assim com aulas mais inclusivas:

A Educação Física por ter atividades mais atrativas, com maior contato entre os alunos e
de maior aceitação pode ser um momento que facilita a convivência, respeito pela diferen‐
ça e inclusão. Mas as estratégias metodológicas do professor podem intensificar ou difi‐
cultar esse fato. Oliveira (2013) em sua dissertação analisou o discurso de 18 alunos do
6o ano do Ensino Fundamental, sendo dois com deficiência intelectual, e da Professora de
apoio com objetivo de compreender como a prática pedagógica vivenciada nas aulas de
Educação Física possibilita a inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual. Como

Só a turma de TRE-I-NO que exclui mas a turma de treino é aquele aluno que nós esco‐
lhemos aquele que têm habilidade que é competitivo, agora aula normal eles têm o DI-
RE-I-TO de fazer, eles têm direito (FIORINI, 2011, p.45).

Para proporcionar uma maior dinâmica em suas aulas, muitos professores e Educação
Física tentam equilibrar o jogo com escolhas que não premiam os alunos mais habili‐
dosos em um mesmo grupo. Assim, o equilíbrio de fatores variados no processo de es‐
colha dos alunos, com intuito de formar subgrupos de trabalho, constitui-se uma exce‐
lente estratégia que aponta para participação de todos os alunos no decorrer da ativi‐
dade proposta, amenizando as possíveis diferenças estabelecidas culturalmente no
grupo.



resultado pode-se verificar que a Educação Física foi fundamental para a aproximação en‐
tre os estudantes na escola.

No mesmo estudo a professora de Apoio diz reconhecer a importância da Educação Física
na inclusão dos estudantes com deficiência intelectual, segundo a professora:

Bezerra (2010) chamou as ações que favorecem a interação, respeito e inclusão dos estu‐
dantes como estratégias de convivência. O autor relata que as aulas de Educação Física
por causa das movimentações corporais, aproximações de corpos proporcionada pelas ati‐
vidades, e necessidade de comunicação durante as atividades, facilita a convivência soci‐
al. Essa convivência social pode ser positiva ou negativa. O professor com boas estratégi‐
as e olhar sensível pode ter papel fundamental para que essas relações sociais sejam po‐
sitivas e inclusivas.

Algumas vezes os próprios profissionais da escola podem impossibilitar a inclusão nas
aulas de Educação Física. Abreu (2009, p.76) relata em sua pesquisa a falta de conheci‐
mento da escola sobre a importância da disciplina de Educação Física na inclusão e no de‐
senvolvimento das crianças. Foi verificado que quando a escola tem problemas com pro‐
fessores ou administrativos as aulas de Educação Física são realizadas com duas turmas.
Alguns relatos da equipe pedagógica da escola mostram esse fato: “Na quadra é mais fácil
porque brincando as crianças não veem o tempo passar”; “Na quadra pode fazer barulho
que não atrapalha o conteúdo”; “Preferimos contar com a Educação Física já que as outras
disciplinas não planejaram o conteúdo para duas turmas e para a Educação Física não faz
diferença”. Essa concepção e ações dificultam a estratégia metodológica do professor
para inclusão. O autor relata que:
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“Esse tipo de aula, ajuda muito os dois alunos, aliás influencia a classe inteira, mostran‐
do em forma de slides os conteúdos, em tópicos enxugados, traz uma melhor aprendi‐
zagem, pois eles aprendem no todo, o AL2 não consegue transcrever, então se você
passar, ele vai copiar, mas não vai saber o que está escrevendo; o professor explicando
ele vai lembrar o que foi mostrado [...]” (OLIVEIRA, 2013, p. 46).

O encaminhamento atribuído pelos professores de Educação Física na condução das
relações sociais, que se estabelecem no cotidiano das aulas de Educação Física é
construído com base na relação interpessoal vivida nas aulas. Os sentimentos advin‐
dos da relação professor-aluno e entre os próprios alunos, antes, durante e após as au‐
las, podem estar recheados de fatores afirmativos na construção social dessa relação
ou podem apresentar conflitos que prejudicarão o andamento do processo de ensino e
aprendizagem. Portanto, é preciso haver a construção de um leque de acordos com pro‐
pósito de favorecer o ambiente de aprendizagem. A construção coletiva dessas possibi‐
lidades de acordos será nomeada, nesse estudo, de estratégias de convivência (BEZER‐
RA, 2010, p. 59).

“O professor explicita o que constitui um problema histórico-cultural na Educação Físi‐
ca escolar, ou seja, a delegação aos professores de Educação Física, pela direção da



Apesar da dificuldade do professor estudado ser real com a desvalorização da Educação
Física na escola, Abreu (2009) verificou que quando o professor tinha condições de efeti‐
var sua aula com estratégias inclusivas esse fato não ocorreu. Um exemplo disso é que
quando a aluna com síndrome de Down não participava da aula voluntariamente, o profes‐
sor “solta” a bola de basquete para que ela brinque sozinha em outra quadra, não estimu‐
lando a inclusão na atividade que os demais colegas estão fazendo.

Da mesma forma Mendes (2010) em sua pesquisa na escola pública de ensino fundamen‐
tal do município de Vitória estado do Espirito Santo também verificou que a professora
dava a bola de basquete para o estudante com síndrome de Down e para o estudante com
baixa visão e os estimulava ficar arremessando a bola no sexto sem incentiva-los a partici‐
par da aula com os demais colegas.

O estudo de Ramos (2015) analisou professores de Educação Física do IFBA/Câmpus de
Barreiras sobre as possibilidades do uso da Tecnologia Assistiva, em uma perspectiva lú‐
dica, como estratégia metodológica. A autora conclui que o uso da Tecnologia Assistiva
pode ser utilizado de forma lúdica, nas práticas pedagógicas, como uma ferramenta tecno‐
lógica/pedagógica, potencializa a inclusão do aluno com deficiência na Educação Física
Escolar, apesar dos desafios para efetivar a inclusão.

O trabalho interdisciplinar na escola pode ser outra estratégia metodológica para favorecer
o trabalho colaborativo e a inclusão do estudante com deficiência nas aulas de Educação
Física, mas esse fator pouco apareceu nos estudos que analisamos. Francisco (2011) rela‐
ta que dos 10 professores que foram por ele entrevistados, apenas um cita a necessidade
do trabalho interdisciplinar.

Orlando (2010) e Souza (2008) realizaram seus estudos sobre uma estratégia que pode fa‐
vorecer a inclusão de estudantes com deficiência na escola comum que é o colega tutor.
Souza (2008) analisou a atuação do colega tutor com um estudante com transtorno do es‐
pectro autista e Orlando (2010) realizou a mesma análise mas o estudante com deficiência
envolvido tinha deficiência visual. Os dois trabalhos apontam que o colega tutor é uma es‐
tratégia que aumenta a participação do estudante com deficiência nas aulas de Educação
Física mas que é preciso uma atenção especial ao treinamento do colega que será tutor
dessa criança.

Outra ação que pode favorecer a inclusão de pessoas com deficiência na escola e na Edu‐
cação Física Escolar é a participação da família. Segundo pesquisa de Gomes (2012) mais
de 70% das famílias tem participação moderada à total, demonstrando uma boa participa‐
ção da família na escola. Diferente dos resultados encontrados por Mahl (2012) que relata

escola, de tarefas que envolvem a organização de festas, danças típicas, a cessão do
horário de aula da Educação Física para os ensaios etc., em detrimento das aulas regu‐
lares, secundarizando a importância dessa disciplina no currículo.” (p.84).
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que uma das dificuldades encontradas pelos professores que pesquisou foi a falta de
apoio das famílias na educação dos alunos. Assim não temos como generalizar dizendo
que a família é atuante ou não na escola, pois as famílias são diferentes. Assim como as
famílias dos estudantes sem deficiência também temos famílias atuantes e famílias que
nunca foram na escola de seus filhos.

Bezerra (2010) realizou uma pesquisa em quatro escolas da Rede Municipal de Educação
do município de São Luís, envolvendo 18 professores de Educação Física que tinham estu‐
dantes com deficiência em suas turmas, constituindo um universo de 128 estudantes com
14 estudantes com alguma deficiência. Para Bezerra (2010) na ação pedagógica do pro‐
fessor algumas estratégias favorecem a aula de Educação Física mais inclusiva, são elas:
organização dos alunos no espaço da quadra; estratégia de instrução; a primeira estraté‐
gia; estratégia de convivência; estratégia de adaptação; estratégia de ensino inclusivo; es‐
tratégia de aula livre; e estratégia de finalização e consolidação.

Algumas outras estratégias metodológicas podem fazer a diferença tornando a aula e a
atividade mais ou menos inclusiva, com base nos estudos encontrados abordaremos os
seguintes fatores: organização dos alunos, instrução nas aulas de Educação Física; Utiliza‐
ção de matérias e escolha da Atividade.

Contribuições da nossa pesquisa de campo sobre estraté-
gias metodológicas
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Por meio das observações das aulas dos professores de educação física da escola especi‐
al por nós pesquisada, constatamos que muitos educandos que possuem um comprometi‐
mento motor e/ou cognitivo muito grande, ou seja, que dependem de outros para executa‐
rem tarefas simples, como por exemplo se locomoverem de um lugar para o outro, em
grande parte, não sentem-se acolhidos nas escolas comuns, pois as mesmas não possu‐
em a mesma estrutura quer seja física, nem todos os professores e atores da escolas têm
formação e conhecimento acerca da pessoa com deficiência, conforme constatado na fala
de um professor pesquisado durante uma das aulas ministradas:

Acreditamos e buscamos uma escola comum inclusiva para todos, mas infelizmente ainda
vivenciamos na escola a exclusão das pessoas com deficiência com maiores comprometi‐
mentos, inclusive com recusa de matrícula e quando aceitos sem profissionais de apoio e
condições mínimas para aprendizagem e desenvolvimento.

Apesar da organização escolar, infraestrutura e materiais facilitarem a inclusão, sem estra‐
tégias pedagógicas adequadas a ação excludente irá prevalecer.

Quedas (2015) reforça o que os professores pesquisados dizem e relatam que umas das
características da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é a “dependência de
rotina e resistência a mudança” (p.22). Siqueira (2011) também apresenta essa caracterís‐
tica do estudante com TEA dizendo que “as rotinas podem assumir uma função calmante
fundamental, as vezes, em vez de ser um obstáculo para seu desenvolvimento, constitui-se
numa facilitação importante” (p.74). Esse fator não é normalmente presente na Educação
Física na escola comum que tem muitos conteúdos, principalmente os esportes, para tra‐
balhar durante o semestre, o que muitas vezes não permite a repetição de conteúdo, mas
que pode repetir exercícios por exemplo no aquecimento para aula, trazendo assim esse
conforto para os estudantes com TEA.

Uma estratégia metodológica observada nas aulas na escola especial pesquisada, foi a re‐
petição de algumas atividades e exercícios como por exemplo, do circuito de atividades e
da caminhada na esteira que foi observada em quase todas as aulas. Apesar da repetição
de exercícios e de movimentos foi possível verificar nitidamente o cuidado com que essas
atividades não fossem mecanizadas e não tivessem como objetivo pura repetição. Os pro‐
fessores explicam os objetivos e finalidades dos movimentos para todos os educandos in‐
dependente do nível de sua deficiência e entendimento, garantindo assim uma prática com
contextualização e sentido para o educando.

Em alguns relatos presentes nas entrevistas verificamos que os professores explicam so‐
bre a importância da repetição para estudantes com TEA:

Escutamos alguns relatos que as escolas regulares muitas das vezes não têm capaci‐
dade de incluir todos os alunos na escola, sabe, as vezes falta formação, conhecimento
sobre o que é a deficiência, o que pode ser feito com esse aluno, o que deve evitar,
sabe? Então escutamos muito isso, aqui na (escola especial pesquisada) meu filho tem
mais condições de aprender, fazer aulas, porque nós conhecemos as deficiências. (P2)



Segundo a Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13146, 2015) no Capítulo IV sobre Educação, Arti‐
go 28, item VII, diz que todo atendimento à pessoa com deficiência na escola deve partir
de um “planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacio‐
nal especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade e de disponibi‐
lização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva”.

Os professores pesquisados relatam que na escola especial o estudo de caso é o primeiro
passo para o atendimento adequado:

...então a repetição ela é importante para que em alguns casos até automatiza o movi‐
mento, em outros casos não é a questão de automatização, mas que ele se organize
melhor e compreenda qual é a proposta daquela atividade, qual que é o objetivo daque‐
la atividade, o que que ele tem que fazer, então as crianças com deficiência intelectual
se beneficiam da repetição de um modo geral, assim dizendo. (P3)

Repetição e a questão da automatização, então, quanto mais repetir, é igual você andar
de carro, depois você vai passar a marcha você nem percebe, você da a seta e não per‐
cebe, então você vai automatizando o movimento, vai aprendendo, daqui a pouco você
vai fazer aquilo sem perceber. As vezes a criança tem dificuldade no andar, no (pream‐
bular), então o fato de eu estar andando treinando a marcha, vai melhorar e auxiliar na
marcha. A questão da plataforma vibratória, a questão também do equilíbrio, aumentar
o tônus muscular, a questão da força, da resistência, assim, objetivo 1 - automatização
do movimento e o outro é a grande força e resistência muscular no caso da plataforma
vibratória, por isso a questão da repetição, quanto mais você faz uma atividade, que
você tem dificuldade, mais você vai aprendendo, o movimento repetido vai te auxiliar a
ter um ganho de qualidade nesse movimento. (P9)

... esses educandos nosso trabalhar muito a repetição mesmo, a fixação deles vem
através principalmente de repetição, não muda muito principalmente os educandos que
a gente tem que são mais graves vamos dizer assim. Autista principalmente fazem um
trabalho de repetição, você tem criar uma certa rotina com eles, rotina de trabalho, eles
tem rotina de qual atendimento é o primeiro, qual que é o último, porque sabe que hora
que tem que ir embora, ou seja você tem que criar uma rotina com eles de trabalho.
(P6)

Página 13

...A gente faz estudo de caso de cada criança para conhecer melhor, para saber como
que está na psicopedagogia, com que está na psicomotricidade, como que está, sabe?
(P1)

A gente faz os estudos de caso, isso contribui demais para o desenvolvimento do traba‐
lho da gente. Faz o relatório. Esse é um relatório assim, que ele vai abranger todas as
áreas que o aluno está, todos os atendimentos, né? Então é uma contribuição que cada
profissional está dando para o desenvolvimento do educando. É fundamental, para o
desenvolvimento. (P1)



Uma das estratégias importante para inclusão dos estudantes com deficiência na Educa‐
ção Física escolar é o olhar atento para uma avaliação constante do desenvolvimento de
cada aluno especificamente, e principalmente com relação ao estudante com deficiência.
Sem desconsiderar o grupo, o professor inclusivo é aquele que tem um olhar sensível e in‐
tervenção rápida para que os estudantes com maior dificuldade ou desinteresse às ativida‐
des, agindo para que todos tenham o seu melhor desempenho nas atividades. Para isso
entendemos que o planejamento e as atividades propostas devem ser flexíveis, como já
dissemos que vimos nas aulas que observamos na Escola Especial pesquisada.

A atenção às especificidades de cada estudante é observada no relato dos professores de
Educação Física da instituição por nós pesquisada:

As estratégias pedagógicas mais acertadas vêm de um planejamento bem realizado, no
entanto, outro fator que aparece na literatura como uma dificuldade da escola comum que
é a possibilidade, incentivo e condição para o planejamento do trabalho com a pessoa com
deficiência (ABREU, 2009; MAHL, 2012; FILUS, 2011; BEZERRA, 2010; ABREU, 2009).

Na escola comum o planejamento é uma prioridade. O professor P9 relata sobre as reu‐
niões para planejamento e revisão do Projeto Político Pedagógico da instituição:

O planejamento das atividades na instituição pesquisada é citado várias vezes pelos pro‐
fessores em diferentes contextos de suas falas:

A gente tem uma visão de que quando vai trabalhar com deficiência, pegamos caracte‐
rísticas gerais daquele tipo de deficiência se é o síndrome de Down o aluno vai agir da
mesma forma, e não é. Tem as características de espectro autista, claro, mas nem to‐
dos os alunos vão se englobar em todas aquelas características, ou vão se englobar em
algumas e outras não, busco sempre o que cada aluno necessita, tem sua forma de
aprender as vezes você trabalha uma mesma metodologia e aí não funciona, ai você vai
ter que mudar a metodologia pra atingir aquele mesmo objetivo, cada ser é individual,
cada ser tem suas necessidades específicas. (P3)

Ele primeiramente é o visual, você vai fazer a leitura do educando, ao chegar um edu‐
cando, você faz uma anamnese com ele. Separamos esse educando para uma pré-avali‐
ação, para saber o que que ele traz para gente e a partir daí falar, com esse educando
nós vamos trabalhar isso ou aquilo com ele, porque é dessa forma que a gente faz a
aqui, a gente projeta as atividades em cima do que ele traz para gente. (P6)
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A gente, faz uma reunião, olha o PPP e dá o direcionamento a abordagem científica,
principalmente que a Educação Física aqui, se divide nessas duas áreas, que é a psico‐
motricidade e a atividade aquática. Então lá tem elencado essas modalidades, autores
citados, mas nada impede também questão da flexibilidade do plano.



Outro aspecto positivo apresentado na escola especial pesquisada com relação ao plane‐
jamento das aulas de Educação Física é o fato de uma vez por semana, especificamente
as sextas-feiras, com exceção de poucos professores que estão em aula, são deixados os
horários do período (matutino e vespertino) para reuniões sobre as aulas, sobre os edu‐
candos, trocas de experiências, leituras e outras atividades que se faz necessárias para
aprimorar o trabalho na instituição.

Pudemos observar essa atividade na fala da professora P3, “nas sextas-feiras não têm
atendimentos, a gente não dá aula, fazemos reunião para trocar ideias sobre as aulas.”

Para além do planejamento a falta de políticas públicas dificulta a inclusão nas escolas
comuns. Nesse sentido uma das professoras pesquisadas aponta a necessidade de Políti‐
cas Públicas para que a inclusão aconteça na educação brasileira:

Apenas com políticas públicas de inclusão poderemos favorecer a Educação Inclusiva,
pois existem fatores de maior amplitude que dificultam a inclusão que vão além da prática
pedagógica do professor, como transporte público, barreiras sociais e arquitetônicas (PE‐
REIRA, 2014).

Como vimos, estratégias pedagógicas como repetição de atividades com permanência de
rotinas, planejamento, estudo de caso sem desconsiderar o grupo, avaliação processual
constante do desenvolvimento de cada aluno e em especial do estudante com deficiência
podem favorecer uma escola mais inclusiva. No entanto a presença da pessoa com defici‐
ência e suas especificidades podem demandar mais ações pedagógicas específicas.

As crianças que conseguem desenvolver o nado a gente está fazendo isso até porque
tem uma participação nos jogos paradesportivos e a participação nos jogos parades‐
portivos anda influenciando nossos planejamentos de aulas. (P7)

Olha na verdade a gente faz um planejamento aí terminou esse planejamento e como
nossos meninos tem um tempo de espera mais limitado a gente divide muito o espaço
de aula aqui (P8)

Na verdade, eu vejo que os equipamentos contribuem para melhora e é do planejamen‐
to desse professor nas suas ações (P2)

Eu acho que é por aí mesmo, não sei se já foi comentado, mas a análise que eu sempre
faço com relação isso é que o Poder Público dê mais atenção para que a lei não fique
somente no papel, porque temos a lei que protege a pessoa com deficiência, porém não
adianta a gente ter a inclusão dizer que tem a inclusão e na hora de efetivar na prática,
sofremos com as barreiras. P5





Guia de Inclusão na 
Educação Física na Escola

Comum

O que a literatura discute sobre organização dos alunos

Uma das estratégias que pode facilitar ou dificultar a inclusão é a organização e distribui‐
ção dos alunos. A falta de organização e a pratica facilmente visualizada em aulas de Edu‐
cação Física de pedir para os estudantes se dividirem em grupos com os colegas para exe‐
cutar as atividades fortalece a divisão entre os mais e menos habilidosos. Acontece que
segundo Bezerra (2010, p.54) “quando a atribuição de formação de subgrupos de trabalho
na execução de tarefas motoras fica ao cargo dos alunos, aumenta a possibilidade de ex‐
clusão”. Assim a organização dos alunos para a aula é uma das estratégias importantes
para a inclusão ou exclusão dos estudantes com maiores dificuldades.

Organização dos Alunos
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O autor relata a importância de se atentar à organização da aula e distribuição dos alunos
na aula de Educação Física. Quanto à organização citada pelo autor relaciona-se com a
preparação da sala ou quadra e dos materiais que serão utilizados durante a aula para re‐
ceber o estudante. Já a distribuição dos estudantes refere-se ao espaço que o estudante
ocupa para iniciar as atividades que serão realizadas (BEZERRA, 2010).

Ainda sobre deixar a organização dos alunos na aula por conta dos próprios alunos alguns
estudos mostram que a percepção que os colegas tem sobre o estudante com deficiência
muitas vezes é negativa e impossibilitaria que esses escolhessem esse colega para fazer
a aula em seu grupo. Em uma dessas pesquisas foi possível verificar que:

Praça (2011) observou 13 dos 23 colegas, dizem que a inclusão do estudante com trans‐
torno do espectro autista não vai trazer nenhum tipo de benefício para os demais colegas
de sala, mas 9 entre os 23 respondem de forma diferente dizendo que a inclusão do estu‐
dante traz benefícios para os colegas como:

Do total de 23 questionários, 16 alunos responderam que Leo deveria estar matriculado
em uma classe especial. Os argumentos são variados: que na escola regular, na qual
Leo está matriculado, tem muito barulho o que é ruim para ele, enquanto que na escola
especial existem pessoas para ajudá-lo, que vão dar mais atenção a ele, que ele vai
aprender mais lá do que na escola regular, que na escola especial as pessoas sabem
como lidar com ele. Já 7 dos 23 alunos não concordam com a ideia de Leo estudar em
classes especiais (PRAÇA, 2011, p. 103).



Bezerra (2010) coloca que a disposição dos estudantes no ambiente das aulas pode facili‐
tar a inclusão, pois evita dispersão e que os estudantes com deficiência não realizem as
atividades ou saiam mais rapidamente da aula. Em suas observações o autor verifica que
o caminho da sala de aula para a quadra é um espaço onde os estudantes se dispersam,
com brincadeiras voluntárias, contato com espaços e pessoas que não são permitidos em
outros momentos na escola. Esse mesmo espaço que dispersa pode ser incentivador para
a continuidade das atividades na quadra com atividades propostas pelo professor.

A questão de como o professor lida com o gênero dos estudantes nas aulas de Educação
Física pode também melhorar ou piorar a inclusão. Ainda hoje podemos verificar nas aulas
de Educação Física separação entre meninas e meninos durante a aula ou em algumas
atividades.

Um fator observado em pesquisas sobre inclusão nas aulas de Educação Física é o ato de
dividir meninos e meninas para atividades diferentes, onde meninas fazem atividades
como queimada e meninos futebol em espaços separadas (BEZERRA, 2010).

Mendes (2010) verificou que os dois estudantes com deficiência das aulas que observou
não interagiam com os colegas e as únicas interações observadas foram com meninas da
turma.

Uma questão de gênero observada por Duarte (2011) é que foi possível perceber que as
meninas interagem mais significativamente com as crianças com deficiência. Relata: “em
nossas observações e registros podemos identificar que a maior quantidade de interações
e ajudas oferecidas a João, P6, Joana e Pedro foram feitas por outras crianças do sexo fe‐
minino” (p.81). Nas observações meninas sentam perto da criança com deficiência e pe‐
gam sua mão.

Mas nem todas as meninas são receptivas para as pessoas com deficiência. Duarte (2011)
relata que nem sempre as relações são positivas e inclusivas, em suas observações em
uma brincadeira com bolinha de gude observou um grupo de meninos que não deixou a cri‐
ança com deficiência entrar no grupo, e quando outra criança com deficiência sentou em
um grupo duas meninas sem deficiência saíram do grupo.

“aprender a lidar com pessoas diferentes; ter paciência; aprender a ajudar outras pesso‐
as; aprender o que é uma deficiência; é uma lição de vida, pois se futuramente for preci‐
so conviver com outras pessoas como Leo, o aluno já sabe como lidar. Uma aluna che‐
gou a escrever que caso seu filho tivesse essa deficiência (autismo) ela saberia como
lidar com ele” (p.105).

Como exemplo, o professor pode propor: deslocamento para a quadra com movimenta‐
ção diversificada; imitação de movimentos de animais; limitação movimentos de algu‐
mas partes do corpo; deslocamento para a quadra com uso de comunicação alternati‐
va, entre outro (BEZERRA, 2010, p. 44).
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Feijó (2011) realizou seus estudos na Educação Física em uma escola no norte do Paraná
em uma sala especial, segundo ele chamada sala de condutas típicas. Segundo suas ob‐
servações pode-se verificar divergências entre as intervenções das duas professoras da
escola. Uma delas preferiu realizar as aulas de Educação Física com essa turma separada
e a outra inclui os estudantes chamados de “condutas típicas” nas demais turmas. Ainda
hoje encontramos classes especiais em escolas comuns, o que significa que a segregação
ainda está presente nas escolas.

Algumas vezes a organização dos alunos e estímulo à convivência com a diferença acon‐
tece de maneira sutil por atitudes sensíveis do professor de Educação Física. Costa (2016)
também estudou a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Seu estudo teve como
objetivo realizar um estudo de caso para investigar e compreender as práticas pedagógi‐
cas das professoras que trabalham com uma aluna com deficiência intelectual, do ensino
fundamental de uma escola municipal de Uberlândia. Entre as professoras pesquisadas
nesse estudo estavam duas professoras de apoio e de Atendimento Educacional Especiali‐
zado e duas professoras de ensino comum (sendo uma delas uma professora de Educação
Física. Os resultados mostraram as dificuldades das professoras em realizar seu trabalho
com a estudante com deficiência intelectual, com exceção da professora de Educação Fí‐
sica que mostrava uma prática pedagógica diferenciada. Na prática da professora de Edu‐
cação Física foi observado que hora dava atenção ao coletivo e hora ao individual envol‐
vendo a estudante com deficiência intelectual sem perder a atenção na turma e na ativida‐
de. Nos momentos em que a estudante perdia o interesse pela atividade a professora a
buscava brincando e a conquistava a voltar. Vale ressaltar que essa professora de Educa‐
ção Física pesquisada por Costa (2016) possuía formação em Educação Especial e traba‐
lhava em alguns momentos apenas com os estudantes com deficiência com psicomotrici‐
dade em um atendimento educacional especializado o que a permitia atuar de maneira
diferenciada.

Segundo a pesquisadora:

Duarte (2011) também relata que um fato que chamou a atenção em sua pesquisa na ob‐
servação de aulas de Educação Física em uma escola participar de Salvador, que aconte‐
ceu mesmo antes de os estudantes chegarem para a aula, foi o fato da forma sutil e cari‐

Os destaques feitos anteriormente nos permitem afirmar que, nesses casos, existem
espaços de acolhimento das diferenças e inclusão das crianças com deficiência, assim
como também existe estranhamento e exclusão dessas mesmas diferenças e deficiên‐
cias. Portanto, as relações entre as crianças constituem-se como um espaço de tensão
permanente entre os processos de Inclusão e Exclusão (DUARTE, 2011, p. 84).
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Esta prática de Agatha, em que busca pela cooperação, pela integração entre os alunos
e pelo trabalho conjunto é primordial na educação do aluno com deficiência, principal‐
mente para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e internalização
destas funções (COSTA, 2016, 147).



nhosa que o professor de Educação Física pesquisado acolhia os estudantes com e sem
deficiência para irem para a aula. A festa de todos os estudantes ao ver o professor e ao
saberem que iam para a aula abraçando-o, a preocupação do professor em abraçar, da
mesma forma que os outros, o estudante com dificuldade motora que estava sentado no
chão, e o cuidado do professor com outra estudante com deficiência que se incomodou
com o barulho da turma, esperou a estudante vir até ele e a conduziu carinhosamente para
a aula, são fatos que podem fazer toda a diferença no acolhimento e aumento do interesse
dos estudantes com deficiência em participar da aula. “Essas ações e gestos para nós de‐
monstraram, além de cuidado, uma relação de afetividade entre professores e crianças
com deficiência” (p.79).

Rissi (2010) estudou a acessibilidade e inclusão de uma estudante com deficiência visual
em uma escola pública do município de Estrela (RS) e verificou a organização dos alunos
nas turmas como dificultador da inclusão. Como resultados da pesquisa teve-se: a aluna
estava integrada nas aulas de Educação Física, mas não incluída fazendo as atividades de
maneira separada dos colegas da turma com a ajuda de duas colegas; a interação da estu‐
dante com deficiência visual com a turma foi restrita, segregada da turma, uma vez que
estava sempre com as mesmas colegas; a aluna realiza as atividades separada com su‐
cesso pois não tem dificuldade de executá-las e é participativa.

Cunha (2015) relata que em suas observações nas aulas de Educação Física de dois pro‐
fessores, verificou que os estudantes com deficiência estavam presentes, no entanto rara‐
mente os professores se dedicavam para favorecer a participação dos mesmos. Relata
que em suas filmagens das aulas é possível verificar situações frequentes, em que os es‐
tudantes com deficiência ficavam sem participar das atividades em um canto da quadra,
ou quando os alunos com deficiência saiam da quadra para o corredor da escola.

Contribuições da nossa pesquisa de campo sobre organi-
zação dos alunos

Em nossa pesquisa verificamos que, para além da organização dos alunos, aspectos da or‐
ganização escolar podem favorecer uma educação mais inclusiva na escola comum como
por exemplo a presença de professor de apoio.

A falta de apoio de outro professor ou de um professor de apoio é uma queixa constante
na escola comum, algumas vezes os estudantes possuem professor de apoio mas esses
não o acompanham nas aulas de Educação Física. Praça (2011) verificou em sua pesquisa
que uma das questões que dificultam a inclusão de estudantes com deficiência na escola
comum é a falta de um professor de apoio nas aulas de Educação Física.
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Em nossas observações acompanhamos três aulas de cada um dos nove professores de
educação física pesquisados nesse estudo. No entanto é importante dizer que esses tra‐
balham sempre em duplas, assim não foram 27 aulas pois dependeu de como as duplas
eram formadas. Essa estrutura de aulas dadas em duplas favoreceu a participação dos es‐
tudantes, pois o trabalho cooperativo realizado entre os professores proporcionou em al‐
guns momentos que os estudantes fossem divididos em pequenos grupos proporcionando
um olhar mais cuidadoso para cada estudante, o que permitiu também que caso um estu‐
dante se desinteressasse da atividade ou se desestruturasse era possível que um dos pro‐
fessores desse uma atenção mais individualizada.

A importância da presença de professores de apoio nas aulas de Educação Física no ensi‐
no comum foi constatada no relato de uma professora pesquisada:

No entanto, não é possível comparar a condição de se ter dois professores de Educação
Física atuando juntos e a condição de um professor de Educação Física que conta com um
professor de apoio sem formação para atuar com maior qualidade na Educação Física.
Uma das professoras pesquisadas chama a atenção da presença de cuidadores e não pro‐
fessores de apoio na escola comum:

No caso de inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a necessida‐
de de professores de apoio e de informação pode ser ainda mais importante.

Alguns fatores podem ser fundamentais para que as estratégias metodológicas do profes‐
sor sejam mais inclusivas para todos os estudantes e em específico para os estudantes
com TEA, como tempo de aula, materiais, tipo de instrução, entre outros fatores.

Durante as observações das aulas de educação física na instituição pesquisada, verifica‐
mos que as aulas têm de 35 a 40 minutos. Por meio das observações entendemos que o
tempo é adequado, pois muito educandos possuem um tempo de concentração diminuído.
Mesmo com esse tempo de aula pudemos verificar que alguns estudantes fugiam da ativi‐
dade, se mostravam pouco concentrados, choravam, se desestruturavam e os professores
deixavam de lado, temporariamente, a atividade proposta até reconquistar o aluno.

Mas eu já vivenciei outras realidades que tem mais dificuldade, então acho que a pre‐
sença do professor de apoio nas escolas para as pessoas com deficiência intelectual é
importantíssima, mas precisa também de uma relação desse professor de apoio, com
os professores tanto pedagogos, quanto os professores das áreas, e eu acho que isso
falta um pouco na escola regular. (P7)

Principalmente, porque a escola não tem infraestrutura, ou os professores não tem co‐
nhecimento específico de como trabalhar com algo no autista por exemplo, então eles
não têm um método de trabalho específico para autistas e a rede Municipal não prevê a
contratação de professores de apoio e essas crianças autistas ficam assistidas, de
uma forma mais próxima, pelos cuidadores, cuja função não é pedagógica, e isso as ve‐
zes impede que essas crianças realmente sejam incluídas. (P2)



Quanto ao tempo de aula os professores pesquisados dizem:

Percebe-se nas falas que a maior parte dos professores que discorrem sobre o tempo de
aula na instituição especial relatam que consideram adequado. Apenas uma das professo‐
ras relata que acredita que poderia ser um pouco mais de tempo considerando a prepara‐
ção para iniciar a aula e a preparação para a atividade seguinte.

Em nossa pesquisa baseada em teses e dissertações que estudam estratégias metodoló‐
gicas inclusivas identificamos que alguns estudos apontam que os estudantes com defici‐
ência na escola comum participam durante um pequeno período do tempo de aula ativa‐
mente e depois se dispersam, isso aconteceu no trabalho de Cunha (2015) e Bezerra
(2010).
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...eu trabalhava numa escola de tempo integral então lá as aulas tinham 1h:10min. du‐
ração, isso depende de cada instituição de cada escola, mas eu creio que a média seja
de 45minutod, nós temos dois atendimentos de 40 minutos e os outros de 35minutos,
não está muito distante, as crianças autistas trabalham com rotinas para aprender a or‐
ganização temporal, elas sabem disso, tanto é que a hora que faz o sino elas já acabam
todas as atividades e já vão calçar o chinelo, porque sabem que a família está esperan‐
do. (P2)

Eu acredito que o tempo aqui seja adequado, justamente porque temos alunos que tem
um linear de frustação, um tempo de espera menor, então a gente sabe que se o tempo
fosse muito estendido essa criança não conseguiria permanecer muito tempo nesse
ambiente, ou seja, o tempo é suficiente para planejarmos e executarmos nossas ativi‐
dades e a criança não perder o interesse, porque se a criança permanecer ali muito
tempo na mesma atividade, apesar das atividades serem diversas no mesmo ambiente
ela vai ter dificuldade de manter o foco, mesmo que as atividades sejam mais lúdicas.
(P3)

...eles transitam por vários atendimentos no mesmo dia, então em relação a cada aten‐
dimento eu acho o tempo adequado. Agora embora alguns educandos poderiam partici‐
par de mais atendimentos, mas isso não tem a ver muito como o que a gente gostaria,
porque a gente quer, mas muitas vezes não é possível por questões de política públicas
mesmo. (P5)

...para certos educandos esse trinta e cinco minutos é muito, mas de uma maneira ge‐
ral ele é suficiente. É o necessário não pode passar mais disso, mas para muitos edu‐
candos esse tempo acaba sendo muito ainda (P9).

...penso que se a gente tivesse uma estrutura melhor podia ser um pouco, até uns dez
minutos mais, porque você falou da gente repetir as atividades, é porque aqui a gente
faz troca dos equipamentos, por exemplo eu estou com criança e chega aí eu quero
passar ela naquele tablado, mas aí a colega já está usando com outros educandos e
perdemos esse tempo. Então é isso, mas se a gente tivesse um tempo maior, para eles
tirarem e colocar os calçados, ajudaria. (P8)



Outro fator que merece atenção ao se pensar estratégias metodológicas inclusivas é o nú‐
mero de estudantes na turma. Segundo os professores pesquisados pudemos verificar os
seguintes relatos:

Nas aulas que observamos verificamos que o número de alunos variou de um a no máximo
nove participantes. E esse quantitativo de educandos foi proposto levando em considera‐
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Aqui que a gente trabalha um número reduzido de educandos, tem atendimento que as
vezes a gente está com dez, isso eu e o colega, e mesmo assim as vezes a gente tem
dificuldade porque eles necessitam de uma assistência diferenciada. Então, para eu re‐
alizar aquele trabalho ali de perto mesmo, para atender a necessidade desse educando,
é necessário um número reduzido de alunos. Não tem condição de você colocar a crian‐
ça lá no ensino regular com uma professora com 35 alunos. (P1)

Nossos grupos são de no máximo doze crianças, com relação aos professores do AEE,
são dois professores para esse quantitativo de aluno. (P5)

....a quantidade de alunos portanto favorece muito, a questão trabalho, que a gente tem
uma aproximação maior com o educando e consegue estabelecer essas metas e objeti‐
vos para cada educando de forma mais próxima (P3)

...o atendimento acontece com a quantidade de alunos reduzido, tem um profissional
que trabalha junto comigo, assim são dois profissionais com uma quantidade menor de
alunos. E a escola comum as vezes são 30, 40, 50 e tem alunos com características es‐
peciais inseridos. Aqui a gente tem mais alunos com características especiais, mas o
número de alunos reduzido. (P9)

...enquanto estive na escola regular tinha um aluno que eu não consegui leva-lo para a
sala e depois eu descobri que ele foi já aluno da escola especial, eu acho que o grande
desafio desse professor é dar aula pra 25, 30 alunos e ter um aluno com deficiência in‐
telectual e ele não ter nenhum professor de apoio para auxiliar. Então lá na escola a di‐
ficuldade é a quantidade de alunos e não somente ter outra pessoa. Aqui a quantidade
reduzida de alunos, facilita nas estratégias pedagógicas. Então se eu pudesse influen‐
ciar alguma coisa nas escolas regulares, sugeriria ter menos alunos e ter professor de
apoio. (P7)

..até para gente poder atingir os objetivos que nós traçamos à cada criança de forma
profissionalizada é importante sim ter um quantitativo reduzido de crianças, pensando
que são crianças autistas, justamente pelas condições de infraestrutura, de espaço, de
equipamentos, e de quantitativo de alunos, então acho adequado o número de alunos
por aula aqui. (P2)

...nós trabalhamos com circuito, com atividades específicas e individualizadas e na es‐
cola não tem isso. Na escola os profissionais trabalham com grupos cheios, vinte, trin‐
ta, quarenta educandos, então é uma dificuldade tremenda, nós conseguirmos perceber
essa dificuldade que a escola tem em trabalhar (P6)



ção o bom desenvolvimento e aproveitamento das aulas. Dessa forma as turmas com me‐
nos educandos significam que esse tem maior comprometimento e menor autonomia para
fazer a aula, comparando-se com as turmas com maior número de educandos.

A realidade de turmas numerosas no ensino comum é um fato que foi encontrado em al‐
guns autores pesquisados como Siqueira (2011) e Carvalho (2014).

O desafio de turmas numerosas acontece independente de se ter estudantes com deficiên‐
cia ou não. Pois temos que considerar que independente da deficiência que os estudantes
são diferentes e que temos como desafios outras diferenças como nos lembra Siqueira
(2011):

Em contextos de educação inclusiva com turmas grandes e heterogêneas a inclusão nas
aulas de Educação Física fica mais complexa. Quedas (2015) relata que sobre estudantes
com TEA em turmas inclusivas realizou um questionamento de como os alunos realizam
suas atividades e 70% dos alunos realizam as atividades de maneira isolada.

Repensar a organização escolar e dos alunos pode favorecer a inclusão modificando as‐
pectos como a falta de professor de apoio, ou de outro professor de Educação Física, tem‐
po de aula extenso demais, e turmas numerosas demais, pode-se ampliar e favorecer
ações pedagógicas mais inclusivas na escola comum.
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Viver a construção de uma educação inclusiva é aceitar e reconhecer que temos turmas
formadas por 25 a 30 alunos diferentes (às vezes compostas por um número muito
maior de educandos), com formas distintas de perceber, sentir e apreender, pois possu‐
em as mais variadas histórias de vida, oportunidades de acesso à informação, à cultu‐
ra, ao lazer, ao afeto, à alimentação, à segurança, à habitação, etc., ou seja, possuem as
mais variadas formas de constituir-se como pessoas (p.38).



Guia de Inclusão na 
Educação Física na Escola

Comum

O que a literatura discute sobre instrução para aula

Outro fator na Aula de Educação Física que pode influenciar a qualidade da inclusão é a
estratégias de instrução usada pelo professor. Para que os alunos iniciem a aula e as ativi‐
dades da aula é necessário que o professor passe informações sobre o que devem fazer e
outras informações que achar necessário. Segundo Bezerra (2010, p.47) “o uso de lingua‐
gem acessível, compreensível e objetiva constitui-se regras básicas para instrução”. A pes‐
quisa realizada por esse autor identificou uma escola com instrução menos inclusiva, de
forma aleatória, em subgrupos e com verbalização excessiva, e outra mais inclusiva, com
reunião de todos os estudantes com exposição de objetivos e estratégias para o início da
aula, exemplos práticos e com informações simples, objetiva e concreta.

Nas observações na pesquisa de Cunha (2015) a instrução que o professor dá para a reali‐
zação de uma atividade também fez diferença na qualidade da inclusão. Um fato descrito
em seu trabalho mostra a falta de instrução, em uma situação ocorria em uma das aulas
em que o professor entregava para os alunos diversos materiais (cordas, jogos de tabulei‐
ro e diversas bolas) para que brincassem livremente, sem nenhuma organização ou direci‐
onamento, e o “aluno com deficiência ficava disperso, no canto da quadra, e às vezes ten‐

Instrução para Aula
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tava se aproximar de um grupo de colegas que estava jogando, mas não permanecia muito
tempo na atividade” (p.70).

Duarte (2011) verificou que o professor que pesquisou tinha estratégia de instrução positi‐
va. Relata que a preocupação do professor com a qualidade da comunicação e da compre‐
ensão de todas as crianças sobre aquilo que foi dito, explicado ou acordado com a turma
foi evidente. Após a explicação da atividade o professor perguntava para todos os estu‐
dantes se haviam entendido e repetia essa pergunta para o estudante com deficiência e
aguardava sua resposta. Verificou também que o professor se utilizava de gestos para
complementar a instrução para o estudante com deficiência auditiva.

Outro fato positivo na instrução do professor pesquisado por Duarte (2011) é o fato do
professor oferecer e proporcionar ajuda ao estudante com deficiência sempre que percebe
necessidade. Relata que “essas ajudas geralmente foram em forma de sustentação corpo‐
ral e estratégias que facilitaram e possibilitaram a participação durante a aula ou como
uma expressão de atenção e apoio às crianças” (p. 84).

Contribuições da nossa pesquisa de campo sobre instru-
ção para aula

Pudemos observar, principalmente durante as aulas com educandos com Transtorno do
Espectro Autista (TEA), muitas vezes acontecia desses educandos se desestruturarem, ou
seja, apresentarem comportamentos de auto-agressão, gritos, choros, sendo que muitas
vezes sem ter algo acontecido de errado na aula. Durante esses episódios observados nas
aulas de Educação Física, em nenhum momento os professores abandonaram esses edu‐
candos, percebemos que havia um conhecimento adquirido por meio da convivência e por
meio de leitura/estudos que davam o suporte necessário para que reestabelecessem a
harmonia na aula. Dentre as várias atitudes podemos destacar algumas como por exem‐
plo, a professora P5 acalmando o educando com TEA, por meio de uma música cantada
por ela mesma e que o educando já conhecia, e no momento em que pude conversar com
essa professora, a mesma disse que:

Na escola comum a falta de informação e de professor de apoio agrava e amplifica essa
vivência, levando muitas vezes à exclusão do estudante com TEA. Nos entanto se o profes‐
sor de Educação Física da escola comum tivesse contato e conhecimento por meio traba‐
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...por muitas vezes quando um ou outro educando se desestrutura, muitos gostam de
música e como já sei disso eu levo-o para um espaço que gostem, geralmente a esteira
ou plataforma vibratória e começo a cantar, é muito legal, geralmente eles se organi‐
zam e param de chorar, gritar, entendeu? Então daí a gente volta a fazer aula (P5).



lho dos professores da escola especial, esse poderia traçar estratégias metodológicas que
respeitassem as características desse estudante com TEA sem estranhamentos e medos.

Ainda nessa perspectiva, outro fato observado onde o educando, de acordo com a profes‐
sora ainda não tinha um laudo fechado, aparentemente parecia ter o TEA, se desorganizou
ou desestruturou, nesse caso estava com outra professora em uma outra aula de Educa‐
ção Física, também dentro dessa mesma estratégia, ou seja, a de conhecer as característi‐
cas de cada educando, ao perceber que o mesmo estava irritado, inquieto, o educando se
mostrava totalmente distante, sem concentração, foi convidado pela professora a sair da
atividade da aula, nesse todos os educandos estavam fazendo o circuito, levou-o a um es‐
paço dentro da sala de aula , colocou-o sentado de frente para ela, ofereceu um barbante e
começou a conversar, de fato ele se acalmou depois de um pequeno tempo ali e em segui‐
da voltaram para a aula e retomaram a atividade proposta.

Durante as observações das aulas e entrevistas, os professores de educação física, se
mostraram sensíveis à essas características, em especial, sobre a dificuldade em que al‐
guns educandos apresentam em se expressarem. Então apresentam comportamentos ina‐
dequados para o convívio escolar, como agressão e auto-agressão, gritos, choros, por isso
a importância de conhecer as individualidades e saber como ajudá-los nesses momentos
de estresse.



Guia de Inclusão na 
Educação Física na Escola

Comum

O que a literatura discute sobre materiais

Alguns materiais que podem ser utilizados na aula de Educação Física podem ser mais
atrativos, principalmente para as crianças com deficiência intelectual, e assim facilitar a
inclusão, como materiais mais coloridos como bambolês, cones, bolas diversas com diver‐
sos tamanhos, materiais em EVA, entre outros. Na maioria das escolas, infelizmente, o pro‐
fessor de Educação Física não tem esses materiais disponíveis, mesmo porque alguns
destes se deterioram rapidamente com o uso, segundo Bezerra (2010) isso acontece prin‐
cipalmente nas escolas públicas. Professores pesquisados por Mahl (2012, p. 67) relatam
que uma das dificuldades para aulas mais atrativas e inclusivas é a “falta de materiais pe‐
dagógicos, como bolas, redes, arcos, cestas de basquete, cordas, jogos de raciocínio”.

A realidade do professor de Educação Física que trabalha em escolas é de salários baixos
e jornadas em mais de uma escola, o que dificulta a preparação mais cuidadosa do espaço
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e dos materiais para aula. Quando o professor tem tempo de planejamento e preparação a
inclusão na Educação Física acontece com maior sucesso (ABREU, 2009; BEZERRA, 2010).

Contribuições da nossa pesquisa de campo sobre
materiais

Durante as observações foi verificado que os ambientes onde são realizadas as atividades
dos professores de Educação Física existem uma grande riqueza de materiais. Esses ma‐
teriais eram utilizados nas aulas algumas vezes como forma de circuito, em outros mo‐
mentos compunham as atividades propostas, por exemplo trabalho de manipulação de
chute, arremesso e outras habilidade com bolas, com os cones se fazia alvo ou barreiras
para deslocamento, com os arcos fazia-se manipulações diversas e reconhecimento do
corpo, e outras estratégias. Como se pode ver nas fotos a seguir a sala de psicomotricida‐
de possui esteiras, transport, cama elástica, rampas, escadas e plataformas vibratórias e
outros materiais. Algumas vezes as esteiras e as plataformas vibratórias eram utilizadas
com fim muito especifico como suporte para atividade repetitiva que tem como objetivo
acalmar e reorganizar os educandos que se desestruturavam, principalmente os educan‐
dos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Verificou-se que mesmo os educandos não oralizando, ou aparentemente não entendendo
as informações, os professores sempre respeitavam, explicavam e os estimulavam para o
entendimento das atividades.

Foto 1 – Sala de psicomotricidade – Visão central.

Descrição: Sala grande branca, com piso com lajotas brancas, paredes um pouco mancha‐
da, esse espaço tem formato retangular, repleta de equipamentos, foto tirada em uma das
quatro paredes da sala, privilegiando a visão central da sala, tendo a visão quase que total
da sala, onde entre outros equipamentos encontram-se duas barras cumpridas baixas ao
chão, um colchão preto, dois bambolês em pé e outros seis bambolês deitados no chão.



Foto 2 – Sala de psicomotricidade – lado esquerdo.

Descrição: Mesma sala privilegiando o lado esquerdo da sala que tem duas camas elásti‐
cas com proteção de telas a sua volta, e ao fundo duas barras paralelas para apoiar cami‐
nhada, meias-bolas para equilíbrio, cujo o nome desse equipamento é bosu, outra cama
elástica sem proteção, e outros equipamentos que se encontram guardados atrás desses.

Foto 3 – Sala de psicomotricidade – visão anterior.

Descrição: Mesma sala com visão do lado em que as fotos anteriores foram tiradas, pode‐
mos ver uma mesa de pebolim, também conhecido como totó, duas esteiras de grande
porte, duas plataformas vibratórias, uma com um step e outra com um colchão.

Foto 4 – Sala de psicomotricidade.
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Descrição: Mesma sala, mas em uma visão panorâmica, onde o lado que ainda não foi rela‐
tado nas descrições anteriores podemos ver três bicicletas ergométrica, um aparelho que
simula o movimento de esquiar ou andar com patins, chamado de Transport, e algumas ca‐
deiras, colocadas uma do lado da outra. A frente desses equipamentos encontra-se sete
cones dispostos no chão e enfileirados.

Nos relatos dos professores sobre os materiais que utilizam na instituição pesquisada
foram:

Pudemos verificar em nossas observações a riqueza de quantidade, qualidade e diversida‐
de de materiais presentes na escola especial. Levar essa sala para a escola comum pode
não ser uma tarefa tão e pode não ser a melhor opção para um trabalho inclusivo. No en‐
tanto precisamos buscar possibilidades para que a educação física escolar na escola co‐
mum conte com materiais mais atrativos e eficientes para ações pedagógicas inclusivas.

...não podemos comparar a nossa estrutura, com uma estrutura do ensino comum, te‐
mos uma boa estrutura com muitos equipamentos, como plataforma vibratória, esteira
de oito mil reais. Isso facilita nosso trabalho. Penso que os objetivos são o mesmo,
mas a nossa realidade é um pouco diferente do que observo no ensino comum. Então
não tem nem como cobrar muito do profissional que tá no ensino comum, porque eu já
estive lá e sei como é...exemplo, aqui tem pula-pula, tem plataforma vibratória, essa
plataforma vibratória que foi desenvolvida pela NASA para estimular o ganho de massa
muscular e óssea, também estimula o equilíbrio, Além disso, tem mesas de ping-pong,
tem transport, que vão ajudar o aluno a desenvolver todas as suas potencialidades (P9)

...a gente utiliza o que a gente tem de psicomotricidade mesmo, que são as tábuas de
equilíbrio, os bambolês, as camas elásticas, os colchonetes, os bancos sueco, a gente
tem um circuito psicomotor de escada e rampa, tem inclusive equipamentos ergométri‐
cos, esteira, transport, elíptico e bicicletas, tanto horizontal como vertical, tem também
plataforma vibratória, sem contar os equipamentos menores de circuitos psicomotor,
que é tábua de equilíbrio que eu já falei, bambolês, bolas e muitos outros materiais.
(P5)

...esse outro espaço que é chamado de salão da psicomotricidade tem muito material e
isso para o autista, se não souber usar pode dificultar o trabalho, porque ele se disper‐
sa é muita coisa pra ele ir e também isso desperta na criança muita motivação para fa‐
zer as atividades. Diferente nas escolas, então a instituição não pode reclamar disso,
se eu pudesse no plano de escola ideal teria um espaço tipo sala de dança com espe‐
lho para desenvolver outras atividades, mas isso a gente sabe que ainda não é possível,
mas no projeto de escola que eu acredito teria. Aqui ainda falta espaços, espaços mais
abertos sem ter relação com a família, porque a gente tem um espaço aberto, mas a a
família fica. (P7)

...quase toda aula a gente coloca um arco, bola, porque eu vejo que os meninos adap‐
tam bem a essa atividade, por exemplo, transferência de arco, de bola de vários tama‐
nhos. Em muitas vezes essas atividades servem para acalmar o educando que está ner‐
voso, pois sempre terá dentro da diversidade de material, um que ele se interessa e as‐
sim acaba sendo uma estratégia de aproximação com o educando (P8)



A diversidade de materiais em uma aula de Educação Física, além de favorecer a atração
da criança pela atividade e pela aula, permite que o professor possa planejar aulas diferen‐
tes com maior opção de estratégias.
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Guia de Inclusão na 
Educação Física na Escola

Comum

O que a literatura discute sobre atividades inclusivas

Existem atividades mais excludentes e atividades que facilitam a inclusão. A queimada, ci‐
tada por Bezerra (2010) é o exemplo de uma atividade que exclui as pessoas com menor
habilidade uma vez que o estudante que não consegue pegar na bola ou, principalmente,
aquele que é queimado fica excluído em um espaço chamado “cemitério”. Práticas como
estas desestimulam as pessoas com deficiência e outros estudantes com menos habilida‐
de a participarem das aulas de Educação Física.

Outra atividade comum na Educação Física citada por Cunha (2015) que pode dificultar a
inclusão e que também é comum em aulas de Educação Física são os circuitos. Nessas
atividades muitas vezes as crianças ficam durante um tempo aguardando parados seus
colegas fazerem as atividades. Em suas observações Cunha (2015) verificou que ativida‐
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des como esta causam desinteresse parte dos estudantes com deficiência que desistem
da atividade e se dispersam saindo da atividade e da quadra.

Proporcionar a experiencia da condição que o colega com deficiência vivencia pode ser
uma atividade interessante para inclusão. Para melhorar a convivência dos estudantes
sem deficiência com um estudante com deficiência visual da turma Francisco (2011) rela‐
ta que o professor proporciona para os alunos, com objetivo de sensibilizá-los, uma vivên‐
cia com todos os estudantes vendados. Segundo o professor desta forma é possível “fazer
eles sentirem o que ela está sentindo” (p. 47).

O trabalho de Miron (2008) analisaram um conteúdo específico da pratica corporal e sua
influência na inclusão de estudantes com deficiência em escolas comuns. Miron (2008)
estudou o vôlei sentado em aulas inclusivas com estudantes com e sem deficiência como
uma forma de se vivenciar confronto e cooperação numa mesma atividade sem exclusão
de estudantes com deficiência física. O estudo foi realizado em escolas estaduais do Esta‐
do de São Paulo, envolvendo 120 alunos de 5ª. E 6ª. Series que tinham pelo menos um es‐
tudante com deficiência física. Como resultado verificou que 98% das atividades propos‐
tas foram eficazes para proporcionar a interação de estudantes com e sem deficiência, fa‐
vorecendo a participação e possibilidade de sucesso de todos, despertando valores e con‐
ceitos da educação inclusiva.

O jogo de Fusen foi estudado por Frank (2017) como recurso pedagógico na inclusão de
estudantes com deficiência física severa nas aulas de Educação Física. O jogo Fusen foi
criado no Japão, é uma atividade lúdica e cooperativa, que foi desenvolvido para incluir
pessoas com deficiência, em especial os casos mais severos de deficiência física. O jogo
Fusen “é um jogo com caráter inclusivo justamente porque prevê a participação simultâ‐
nea de pessoas com e sem deficiência” (p.72). Utiliza-se de um balão grande, é jogado em
quadra de Badminton, cada equipe é composta por seis jogadores divididos por uma rede
e todos os membros da equipe devem tocar o balão ao menos uma vez antes de passa-lo
para outra equipe, o que torna o jogo cooperativo e inclusivo. Os resultados apontam que o
Fusen sozinho não é capaz de atingir todos os objetivos da educação inclusiva, mas que
possibilitou momentos cooperativos e diferentes nas aulas de Educação Física com a par‐
ticipação de estudantes com deficiência mais severa, o que tem sido um desafio para o
professor de Educação Física.

O esporte adaptado pode ser utilizado como uma possibilidade de atividade inclusiva. Cu‐
nha (2013) realizou um estudo com alunos da 5a série de uma escola pública do município
de Vitória-ES que tinham dois alunos com deficiência, sendo um com paralisia cerebral e
um com baixa visão, onde foi utilizado o esporte adaptado como forma de inclusão. Como
resultado, o estudo identifica que o esporte adaptado, pode ser um importante conteúdo a
ser trabalhado nas escolas brasileiras pelos professores de Educação Física para incluir e
aproximar os alunos com e sem deficiência para a prática das mesmas atividades, propor‐
ciona também a possibilidade do conhecimento de novas modalidades esportivas e alte‐
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rou a imagem que os estudantes sem deficiência tinham das pessoas com deficiência,
principalmente sobre suas capacidades esportivas.

O Programa Segundo Tempo Esporte Adaptado é uma política pública de esporte que foi
estudada por Pereira (2014) que buscou avaliar esta política, conhecer sua conformação e
sinalizar possíveis fragilidades. Políticas públicas de inclusão podem favorecer a Educa‐
ção Física Inclusiva e facilitar a ação pedagógica do professor mas foi verificado que a
participação dos estudantes com deficiência é prejudicada por fatores como transporte
público, além das barreiras sociais e arquitetônicas.

Michiles (2018) analisou atividades de jogos e brincadeiras nas práticas pedagógicas dos
professores de Educação Física, nos anos iniciais do ensino fundamental, na rede munici‐
pal de ensino comum da cidade de Manaus, suas concepções sobre o lúdico com o modo
como desenvolvem suas práticas pedagógicas com vistas à educação inclusiva. Em seus
resultados foi verificada que para a utilização da atividade lúdica com fim inclusivo preci‐
sa-se de uma formação docente para minimizar a fragilidade teórica verificada nesse estu‐
do na fundamentação das concepções sobre o fenômeno da inclusão escolar com discor‐
dância entre seus discursos e suas práticas pedagógicas.

Identificamos no nosso estudo da arte sobre inclusão do estudante com deficiência na
Educação Física escolar três trabalhos que estudaram o estudante com deficiência intelec‐
tual, sendo eles Costa (2016), Carvalho (2014) E Oliveira (2013).

Uma atividade apresentada como positiva nas aulas de Educação Física nos relatos dos
estudantes nos estudos de Oliveira (2013) foi a aula teórica da Educação Física que con‐
textualizava a história, os conceitos, as atitudes e os valores que existem nos conteúdos,
esse foi considerado um importante momento para a compreensão do conteúdo que seria
trabalhado, facilitando a inclusão dos estudantes com deficiência. Segundo a autora:

Carvalho (2014) pesquisou o processo de inclusão de alunos com Síndrome de Down nos
diferentes conteúdos da educação física escolar (jogo, esporte, ginástica, luta e dança) e
elaborar uma proposta de trabalho escolar inclusivo por meio da Pedagogia de Freinet.
Para atingir o objetivo foram observadas aulas de educação física durante 1 ano letivo em
uma turma de 21 alunos do 2° ano do ensino fundamental I, dos quais dois possuem Sín‐
drome de Down, em uma escola comum do município de Americana, São P6. Segundo a
autora a escolha da Pedagogia Freinet se deu porque:

Esses conteúdos têm o intuito de fazer com que os alunos percebam e identifiquem a
diversidade cultural existente no meio esportivo, contribuindo na aceitação das diferen‐
ças em sala de aula e aprendam a se relacionar com os seus companheiros de classe,
valorizando os conceitos morais que estão por trás dessas práticas esportivas (OLIVEI‐
RA, 2013, p. 45).
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Nas observações realizadas por Carvalho (2014) durante 1º ano na turma verificou-se que
existem um significativo predomínio de aulas com esporte e jogos (23 aulas), poucas au‐
las de dança no final do semestre (02) e nenhuma aula com lutas, ginastica ou outras prá‐
ticas corporais. Nas aulas que prevaleceu conteúdos esportivos o pesquisador verificou
maior número de atitudes negativas dos colegas com as crianças com Síndrome de Down.
Segundo o autor as aulas que os dois estudantes com Síndrome de Down mais participa‐
ram foram as aulas de dança:

Na segunda parte do estudo o pesquisador propôs da utilização das técnicas de Freinet
para tentar modificar a realidade encontrada na escola, por meio de criação de aulas em
cantos com diversos conteúdos trabalhados concomitantemente e com diferentes níveis
de dificuldade, além dos ideais de respeito, cooperação e afetividade que vão ao encontro
da proposta inclusiva. Segundo ele:

Como resultados do estudo Carvalho (2014) verificou o predomínio dos conteúdos de jogo
e esporte sobre os outros conteúdos, a ocorrência de algumas interações negativas entre
os alunos e barreiras atitudinais e de conhecimento por parte do professor. No entanto
com a utilização das técnicas de Freinet, houve maior participação dos estudantes com
deficiência e menos barreiras e reação negativas por parte dos colegas assim concluiu-se
que os ideais e técnicas elaborados por Freinet contribuiram para minimizar os entraves
da inclusão, facilitando a construção de uma educação física escolar inclusiva.

o pedagogo Célestin Freinet buscou a construção de uma educação adequada sem des‐
considerar as diferentes realidades e dificuldades possíveis de serem encontradas. Ain‐
da no século XX, Freinet propagou ideais educacionais em consonância com os neces‐
sários no momento presente para que uma educação para todos de fato ocorra – fun‐
damentada na cooperação, afetividade e respeito às diferentes capacidades e dificulda‐
des, numa época na qual as discussões a respeito da educação inclusiva ainda não es‐
tavam em pauta (CARVALHO, 2014, p. 03).

Pode ser observada uma totalidade de participação ativa dos alunos com deficiência
durante as aulas de Dança. Neste conteúdo, foi permitida pelo professor a vivência de
diferentes ritmos musicais sem a imposição de coreografias ou gestos padronizados, o
que mostrou ser uma oportunidade de inclusão, cada qual vivenciando o conteúdo se‐
gundo suas potencialidades (p.132).

Em substituição a essa educação, Freinet propôs uma ressignificação de alguns con‐
ceitos ao serem aplicados no âmbito escolar. Ele nomeou a ordem enquanto destinada
à melhor organização do trabalho escolar, a disciplina enquanto cooperação, e a autori‐
dade enquanto aspecto moral oriundo do respeito e não de ameaças. Defendeu ainda
que o conhecimento se desenvolve apenas com a própria experiência dos alunos, e não
pela imposição de conceitos teóricos. Dessa forma, o professor deve valorizar e organi‐
zar sua prática pedagógica com base no sentir, amar, viver, criar, compreender-se e so‐
cializar-se (CARVALHO, 2014, p.150).



Contribuições da nossa pesquisa de campo sobre ativida-
des inclusivas

Em nossa pesquisa a utilização exclusiva do esporte como competitividade e seleção de
talentos apareceu como principal problema na abordagem dos conteúdos da Educação Fí‐
sica Escolar.

A esportivização da Educação Física escolar foi apresentada nesse trabalho como parte
presente da história da Educação Física principalmente antes da década de 80. Após a dé‐
cada de 80 trouxemos em nossa revisão de literatura as abordagens criticas da Educação
Física como a de Kunz (1991; 1994; 1999) que começa a questionar o fato do esporte ser
o conteúdo de maior ênfase na escola.

A pedagogia crítico-emancipatória (KUNZ, 1991 e 1994) busca uma prática docente eman‐
cipatória na Educação Física, discutindo, criticando e propondo uma prática diferente da
prática esportivizada excludente. A teoria de Kunz (1999) reflete sobre o papel da Educa‐
ção Física na escola, com olhar direcionado ao estudante e ao respeito às suas eficiênci‐
as, buscando um projeto político ampliado onde a Educação Física amplie seu papel.

Os professores pesquisados nesse estudo também questionam a esportivização da Educa‐
ção Física na escola presente ainda nos dias de hoje:

Em alguns relatos pode-se verificar que a escola especial consegue atender com maior
qualidade os estudantes com deficiência pois caminha distante da esportivização, valori‐
zando outros conteúdos da cultura corporal:
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E a experiência que eu já tive é que isso não acontece na escola regular. Fica muito vol‐
tado, principalmente para o futebol, futsal, né, a questão do rolar na bola. Então assim,
trabalhando uma atividade talvez até pra cumprir aquele horário né, onde poderia está
fazendo atividades que realmente eles, os, eles estão precisando desenvolver, né, então
eu acho assim que falta isso, é uma mesmice, fica muito voltada assim pros esportes, a
esportivização e assim, não só as crianças deficientes, mas quanto os outros educan‐
dos eles necessitam de um desenvolvimento dessas habilidades mais direcionado, por‐
que hoje a gente vê muito educando que não sabe, tem dificuldade com materialidade -
vai pra esquerda - não tá indo, não, tem até a brincadeira - a outra esquerda - porque ele
tá indo pra direita, então a gente vê a necessidade de tá trabalhando isso também, con‐
tribuindo pra isso. (P1)

...as turmas de educação física no ensino regular os professores já tem uma crença de
que tem que ser esportes coletivos né, sexto a partir do sexto ao nono ano já vem a
questão do esporte coletivo tem que atingir as metas do currículo no Estado por exem‐
plo tem a né, determinados quais são os conteúdos a serem ministrados, então o pro‐
fessor tem que atingir aqueles conteúdos, mas muitas vezes tem que também saber
adaptar né, conseguir atingir também o aluno de inclusão (P3)



Em um dos relatos das pesquisadas podemos verificar que o problema não é o esporte e
sim como se utiliza o esporte. Podemos verificar que habilidades presentes no esporte
também são trabalhadas com sucesso na educação especial:

Outro relato também traz uma outra forma de se utilizar habilidade esportivas como o que
a professora chamou de “mini-jogos” sem esportivização:

Nas aulas de Educação Física temos dois espaços, um da atividade aquática e um ou‐
tro espaço terrestre. No espaço da atividade aquática tem dois objetivos, um que é co‐
mum que é a adaptação ao meio líquido, permanecer naquele espaço com segurança,
outro para os educandos que já sabem nadar e participam dos jogos paradesportivos.
Mas existe um grupo forte de crianças que eu atendo que principalmente as crianças
com paralisia cerebral que não consegue nem se locomover elas não tem independên‐
cia, então para essas crianças o objetivo das atividades aquáticas é muito mais um re‐
laxamento muscular, porque elas ficam muito tempo sentadas numa cadeira de roda, e
a atividade aquática que permite movimentos por conto da relação que a água permite
no nosso corpo eu acho que é ampliar esses movimentos delas que o ambiente aquáti‐
co permite. O outro espaço para mim que estou no ensino especial eu acho que é dá
acesso a essas crianças aos conhecimentos da cultura corporal que elas não têm aces‐
so no processo da escolarização, por isso que eu acho que é fundamental por exemplo
o projeto capoeira. Eu acho que um projeto desse com atividade como capoeira, dança
ou outras que não precisa ser a valorização dos esportes pode ser com outros elemen‐
tos da cultura corporal, arte circense, ginástica consegue desenvolver elas bio-psico-
socio-culturalmente, então não acho que precisa ser os elementos da psicomotricidade
como está no projeto da instituição, mas eu respeito essa instituição acho que a gente
precisa ler mais já existem trabalhos publicados de professores dizendo sobre outras
possibilidades do ensino com autista, com paralisia cerebral através de momentos da
cultura corporal e não que a cultura corporal não desenvolva o equilíbrio, a lateralidade
ou a coordenação motora. Para um aluno fazer um movimento de membro da capoeira
ele tem que ter total equilíbrio numa perna só e erguer a outra, então para desenvolver
o elemento da cultura da capoeira ele precisa de equilíbrio, a ginga da capoeira é pura
lateralidade ele precisa saber que é um pé na frente outro atrás é muito esquema cor‐
poral, então eu acho que tem um desenvolvimento dos elementos psicomotores, mas
eu acho que o foco não precisa ser os elementos psicomotores. (P7)
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...basicamente o elemento principal é a psicomotricidade, mas a gente trabalha outras
coisas, a gente trabalha a dança, a música, o esporte, se eu tenho um menino da educa‐
ção infantil que ele consegue arremessar seis bolas no aro do basquete seguida, então
pode ser uma prática esportiva, sendo assim de certa forma ele vivencia o esporte, sa‐
bendo o que é, como joga etc. (P8)

A nossa preocupação maior é em desenvolver as habilidades psicomotoras, o equilí‐
brio, praxia global, de coordenação de espaço visual, de estruturação rítmica, é com re‐
lação aos conteúdos a gente vai adequando de acordo com os interesses das crianças,
tem crianças que chegam aqui e querem muito jogar futebol, tem criança, que já tem
habilidades para o voleibol, tem crianças que já despertam a ginástica artística, o circo,
então a gente vai trabalhando os conteúdos. Eles trazem os interesses, e as vezes tra‐



Segundo um outro relato, que confirma os anteriores, os conteúdos na instituição vão para
além do esporte, sem no entanto desconsiderá-lo:

A Educação Física escolar para ser inclusiva precisa pensar em seu conteúdo para além da
esportivização, compreendendo toda a cultura corporal. Quedas (2015) relata que:

O problema não está no esporte, pelo contrário o esporte é um conteúdo importante e
pode fazer parte de uma aula inclusiva, desde que não tenha como foco a competição e a
exclusão dos menos habilidosos. Um conteúdo pouco trabalhado na Educação Física Es‐
colar que poderia fazer os estudantes refletirem sobre a diversidade e a eficiência na defi‐
ciência são os esportes paralímpicos. Além disso seria um conhecimento, vivência corpo‐
ral e sensorial diferente, que proporcionaria nova experiência e desenvolvimento para to‐
dos os estudantes.

zem comentários do que viram na escola, do que aprenderam na escola a gente tenta
incluir aqui também nas aulas. (P3)

...na questão dos conteúdos, desenvolvemos a capoeira, a dança, e quando vem esta‐
giários também, a gente oferece a oportunidade de vivenciarmos coisas também da‐
mos a vivência de jogos com bolas como o futebol, o basquetebol, pequenos jogos,
como forma de oferecer várias vivências para os educandos que aqui frequentam. (P9)

Uma educação física para todos é possível. O profissional precisa buscar meios para o
aluno conhecer e avançar seus limites em diferentes dimensões biopsicossociais, seja
por meio de ginásticas, esportes, danças ou lutas, e é com a adaptação desses conteú‐
dos e do acesso a eles que se faz a inclusão (p.25).



Guia de Inclusão na 
Educação Física na Escola

Comum

O que a literatura discute sobre especificidades da pessoa
com deficiência

Para que a inclusão aconteça e para que o professor encontre uma estratégia metodológi‐
ca inclusiva, juntamente com a formação, muitos estudos apontam a necessidade da sen‐
sibilidade e conhecimento em relação às características dos estudantes com deficiência.
Nesse momento iremos apresentar as teses e dissertações que discutem a inclusão na
Educação Física escolar de estudantes com as seguintes deficiências: transtorno do es‐
pectro autista (SIQUEIRA, 2011; QUEDAS, 2015; PRAÇA, 2011); deficiência visual (RISSI,
2010; ALVES, 2013; MIRANDA, 2016); deficiência auditiva (SOUZA, 2008; MELLO, 2013); de‐
ficiência intelectual (COSTA, 2016; CARVALHO, 2014; OLIVEIRA, 2013), e deficiência múlti‐
pla (PRESTES, 2013).

Como dissemos três dos estudos analisados direcionam seus estudos para inclusão dos
estudantes com transtorno do espectro autista sendo eles Siqueira (2011), Quedas (2015)
e Praça (2011). Temos verificado nas aulas de Educação Física um aumento significativo
de estudantes com transtorno do espectro autista. Isso tem acontecido por causa das le‐
gislações que dão direito à inclusão já apresentados nesse trabalho. No entanto Quedas

Sobre Especificidades das Pessoas com Deficiência
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(2015) relata que “hoje no Brasil houve um aumento de diagnósticos de TEA. Pode-se afir‐
mar que a melhora dos delineamentos de critérios de diagnóstico e do conhecimento geral
de pais e médicos sobre o tema em questão facilita a descoberta” (p.33).

Praça (2011) realizou um estudo que teve como objetivo analisar a inclusão de um aluno
com transtorno do espectro autista de 7º ano do ensino fundamental de uma escola muni‐
cipal de Juiz de Fora. A pesquisa de campo foi realizada com a mãe do aluno e três profis‐
sionais da Associação de Pais, Amigos dos Excepcionais, instituição essa que o aluno fre‐
quenta, com os colegas de sala, e com três professores (de educação física, de artes e de
informática).

Na entrevista com a mãe do estudante Praça (2011) pode-se verificar que a família apenas
desconfiou que o filho tinha o Transtorno quando atrasou para falar, anteriormente ele pa‐
recia uma criança convencional, mas se irritava com mais facilidade e fazia birras. A mãe
relatou que percebeu progressos no comportamento do filho no comportamento, no relaci‐
onamento e nas habilidades motoras com sua entrada na escola e início do tratamento na
APAE aos cinco anos, ficando menos calado e tímido, e mais calmo, esperto e maduro. No
entanto alguns aspectos negativos da inclusão foram relatados pela mãe, segundo ela na
adolescência (fase da realização da pesquisa de Praça (2011)) a turma do estudante era
muito agitada e barulhenta o que o-deixava mais irritado e as vezes agressivo. Outro fator
negativo comentado pela mãe na pesquisa é que naquele momento o estudante estava
sem professor de apoio, que era uma estagiária, que auxiliava e dava segurança para o es‐
tudante. Mas a mãe estava satisfeita com a inclusão de seu filho, segunda a autora:

Gomes (2011) analisou os sentidos da inclusão de alunos com deficiência no discurso dos
professores de Educação Física e verificou que o professor não consegue enxergar eficiên‐
cia nesses estudantes. Para ele “é necessário que essa rede de sentidos seja reconfigura‐
da para que o professor possa enxergar a deficiência que há por trás do aluno e não o alu‐
no que há por trás da deficiência” (p.01).

Cataldi (2013) relata que pode se ver iniciativas em que a Educação Física é inclusiva. Se‐
gundo ela: “É importante notar que nas propostas de Educação Física Inclusiva todos os
alunos, com suas mais diversas características físicas, aprendem a conviver e conhecer as
diferenças do outro”. Relata ainda que as aulas de Educação Física podem ter importante
papel social como um espaço onde os alunos com deferentes características interagem e
“constroem maneiras novas de rememorar, de celebrar e de superar as diversidades cultu‐
rais em busca de uma sociedade mais democrática” (p. 155).

De volta à entrevista com a mãe do Leo, quando questionada se era válido ou não a in‐
clusão de pessoas com necessidades especiais em classes regulares, disse que con‐
cordava, pois não vê nenhum problema com a inclusão, pois os colegas e a direção sa‐
bem respeitar suas necessidades e limitações e que a inclusão traz sempre benefícios
para os colegas dele, uma vez que eles têm a oportunidade de aprender a conviver com
a diversidade (PRAÇA, 2011, p. 99).
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Para Abreu (2009, p. 16) os professores de Educação Física podem ter ações inclusivas
por meio de suas propostas metodológicas, com criatividade, utilizando o corpo, o movi‐
mento, o jogo, a expressão e o desporto para oportunizar a celebração da diferença, fazen‐
do com que os estudantes vivenciem a cooperação e a solidariedade. O autor diz ainda
que para incluir é preciso mais que uma adaptação de atividades na disciplina de Educa‐
ção Física, mas “incluir é adotar uma perspectiva educacional cujos objetivos, conteúdos e
métodos valorizem a diversidade humana e estejam comprometidos com a construção de
uma sociedade inclusiva”.

Conhecer as características dos estudantes que pretende incluir pode fazer a diferença na
qualidade de inclusão. Gomes (2012) realizou uma pesquisa em Fortaleza envolvendo 88
professores de escolas municipais que tinham estudantes com alguma deficiência. Verifi‐
cou em sua pesquisa com 88 professores que 94% relatam preocupação moderada à total
em conhecer as características do estudante para elaborar planos de aula mais inclusivos,
verificou-se que quanto maior o conhecimento do professor em relação às características
do estudante melhor o aproveitamento desse estudante na aula e a qualidade de inclusão.

O mesmo autor, com os questionários e entrevistas, traz como conclusão que o tipo de de‐
ficiência e a limitação do estudante são predominantes na qualidade da inclusão. Crianças
com deficiência com menores limitações são incluídas com maior facilidade, sendo que a
deficiência múltipla foi considerada a mais difícil de se incluir, sendo considerada pelos
professores que tem estudantes com essas características como nenhuma inclusão.

Abreu (2009) realizou estudo para verificar a educação inclusiva em uma escola do Espíri‐
to Santo em uma sala que que tinha uma criança com Síndrome de Down. Em pesquisa
com a mãe da estudante essa relata que segundo sua percepção a qualidade da inclusão
depende em grande parte do professor da sala em questão. Quando se tem professores
mais sensíveis e abertos ao aprendizado melhor acontece a inclusão e o desenvolvimento
da estudante.

Abreu (2009, p.109) relata que a sociedade não oferece oportunidade para a pessoa com
deficiência participar do esporte:
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A família a esse respeito queixa-se da relação da sociedade quando se trata de esporte
e deficiência. Segundo um casal, o filho, hoje com 16 anos, tem dificuldade de ser ma‐
triculado em escolinhas de futebol, pois entendem que ele nunca será um bom jogador,
devido aos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade: “Não busco um atleta,
busco um ambiente em que o meu filho possa viver a sua adolescência de forma sau‐
dável. Sei que não serei pai de um atleta, mas também sei que o esporte traz outras
possibilidades de felicidade além do alto nível”.

A mãe da Vitória, em diversas falas, destaca esse entendimento que considera precon‐
ceituoso em relação ao esporte: “Quando busco atividades complementares que esti‐
mulem a minha filha, sempre escuto que o bom para ela é hidroterapia ou natação pela



Quando se discute espaço escolar e pessoa com deficiência a acessibilidade do espaço
escolar. Francisco (2011) realizou uma pesquisa em 10 professores de escolas da cidade
de São Paulo e verificou nas entrevistas que nove professores relatam que a escola que
trabalham não é acessível, sendo que seis relatam que as escolas estão sendo reformadas
e apenas um considera sua escola acessível.

Costa (2017) realizou uma análise de princípios para o trabalho colaborativo de professo‐
res de educação física e do atendimento educacional especializado para isso estudou
duas escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), de uma cidade da Região
Centro-Oeste do Estado de São Paulo, e conclui que a partir do trabalho colaborativo os
professores possuem a oportunidade de conhecer o aluno e arriscar novas estratégias.

Quanto a pesquisa de Praça (2011) com os professores verificou-se que os três professo‐
res relatam respeitar o interesse e a limitação do aluno. Quanto ao relacionamento do es‐
tudante com o professor e demais alunos, os professores se posicionaram dizendo que o
estudante se relaciona bem com os professores e colegas, e que os colegas o respeitam.
O professor de Educação Física relata utilizar-se de atividades planejadas lúdicas de coor‐
denação motora (relacionada a movimentos) e que o comportamento do estudante frente
a estas atividades é amistoso e a execução das tarefas é variada, respeitando sempre o in‐
teresse deste.

Siqueira (2011) realizou um estudo que teve como objetivo compreender e analisar o pro‐
cesso de construção de práticas pedagógicas inclusivas no contexto das aulas de Educa‐
ção Física, com a presença de um aluno com transtorno do espectro autista em uma turma
de 25 alunos do Ensino Fundamental I, de uma escola pública, do município de Vitória-ES.
Objetiva ainda descrever os arranjos didáticos na prática pedagógica inclusiva de aluno
com autismo nas aulas de Educação Física. A autora relata que a atitude acolhedora da
professora analisada com enfrentamento das dificuldades experiência com as
diferenças/diversidades foram fundamentais para o sucesso na interação entre o aluno
com autismo e os colegas nas aulas de Educação Física.

Com estudos sobre a inclusão de estudantes com deficiência visual na Educação Física
Escolar encontramos os trabalhos de Rissi (2010), Alves (2013) e Miranda (2016).

O objetivo da pesquisa de Miranda (2016) foi de utilizar-se da fenomonologia para verificar
os modos de ser de um estudante cego em uma escola comum na constituição de sua au‐
tonomia e inclusão social em aulas de Educação Física em uma unidade da Rede de Ensi‐
no Público Municipal da cidade de Vitória. As observações e os relatos mostraram que o
estudante cego enfrenta barreiras físicas e atitudinais na aula de Educação Física. O traba‐
lho traz reflexões sobre um pensar-sentir nos modos de ser cego diante das práticas peda‐

sua indicação por quase todos os médicos. Não tenho uma filha doente, tenho uma fi‐
lha especial”.
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gógicas na aula de Educação Física que evidenciaram a necessidade de “um esforço pes‐
soal para que haja uma apropriação das experiências e conhecimentos vividos, uma incan‐
sável busca pela autonomia própria, que se constitui em seus modos de ser sendo junto
ao outro no mundo” (p.01).

Já os estudos de Alves (2013) objetivaram investigar a inclusão a partir da perspectiva do
aluno com deficiência visual, buscando a sua concepção e percepção de inclusão nas au‐
las de educação física. Para isso analisou oito alunos com deficiência visual, por meio de
entrevista, que cursavam o ensino fundamental ou médio e faziam parte da Associação
Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual, situada no município de São Paulo.

Os relatos dos estudantes com visual indicam que esses se sentem excluídos pois na aula
de Educação Física não tem atividades que eles possam fazer junto com os colegas viden‐
tes. Os estudantes relatam que o professor de Educação Física não tem conhecimento so‐
bre materiais que poderia adaptar para proporcionar sua inclusão nas aulas e dizem que o
professor os deixa de lado com a bola quando não sabe como resolver a questão da inclu‐
são (ALVES, 2013).

Segundo Alves (2013):

Souza (2008) e Mello (2013) realizaram seus estudos sobre inclusão do estudante com de‐
ficiência auditiva na Educação Física na escola comum.

Souza (2008) direcionou seus estudos para as habilidades sociais para identificar classes
de habilidades sociais e desempenho pró e anti-inclusivas com participação de oito crian‐
ças com deficiência auditiva e 128 crianças sem deficiência de escolar comuns da 1ª. a
4ª. Série. Como resultados de habilidades sociais pre-inclusivas o estudo indicou: o relaci‐
onamento com os companheiros, o autocontrole, as habilidades sociais acadêmicas e ha‐
bilidade de ajustamento e asserção. Como habilidades anti-inclusivas foram identificadas:
comportamentos problemáticos internalizantes (retraimento, isolamento social e ansieda‐
de), comportamentos problemáticos externalizantes (impulsividade, agressão, agitação e
condutas desafiantes).

Mello (2013) realizou uma pesquisa intitulada “Porque nós somos diferentes!”: vivências
de in(ex)clusão na educação física escolar por meio dos dizeres de estudantes com sur‐
dez” e teve como participantes sete estudantes com surdez do Ensino Fundamental da 7ª
série e 8ª série de uma escola pública estadual da cidade de Joinville, Santa Catarina. Os
resultados obtidos por meio do discurso dos estudantes surdos podem-se verificar algu‐
mas questões sobre a participação desses nas aulas de Educação Física como: durante a

Para a sua inclusão, o aluno com deficiência visual deve se sentir como membro do
grupo, onde é capaz de desempenhar um papel importante no mesmo, se sentindo valo‐
rizado. Isto ocorre quando o professor de educação física proporciona aulas onde os
alunos têm suas potencialidades enaltecidas, buscando o alcance de objetivos co‐
muns. (ALVES, 2013, P. 67).



realização de jogos esportivos nas aulas de Educação Física, surdos e ouvintes são orga‐
nizados em grupos diferentes; e a ausência da Língua Brasileira de Sinais foi predominante
para o distanciamento entre surdos e ouvintes.

O único trabalho encontrado em nossas pesquisas que discute a inclusão na Educação Fí‐
sica escolar na escola comum de pessoas com deficiência múltipla foi de Prestes (2013).
A pesquisadora teve como objetivo avaliar a quantidade e a qualidade das oportunidades
de estimulação motora presentes nos contextos vivenciais familiar e escolar, e sua relação
com o comportamento motor da criança com deficiência múltipla inserida na rede pública
de ensino comum de Florianópolis. O estudo foi realizado com uma criança com deficiên‐
cia múltipla de 11 anos, com sinais de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), estereo‐
tipias provavelmente secundárias à toxoplasmose congênita e afacia após catarata infantil
com baixa visão.

Os resultados indicaram dificuldade de manter atenção na atividade e no autocuidado. Ve‐
rificou-se também que a criança tem independência com relação à mobilidade. No entanto,
a variedade de estimulação e a provisão de materiais de motricidade fina e materiais de
motricidade grossa foi fraca. Os movimentos realizados pela estudante foram predominan‐
temente segmentares, prevalecendo os movimentos manipulativos. Foi pouco observada
as interações com os colegas de escola e estiveram mais presentes as interações com o
professor (PRESTES, 2013).

Algumas características dos seus alunos com transtorno do espectro autista citada pelos
professores avaliados por Quedas (2015) foram: dificuldade em permanecer muito tempo
na atividade, preferência por atividades individuais, encantamento por bolas, arcos e tudo
que gira, vontade de fugir quando a turma faz muito barulho, e isolamento. Mas os profes‐
sores não compreendem o porquê desses comportamentos e por isso não tem consciên‐
cia se deveriam insistir mais ou respeitar mais. Mais uma vez a falta de informação dificul‐
ta ao professor planejar como agir com este estudante.

Contribuições da nossa pesquisa de campo sobre especifi-
cidades das pessoas com deficiências

A dificuldade de inclusão de estudantes com deficiência intelectual é relatada por autores
como Costa (2016), Carvalho (2014) e Oliveira (2013). A escassez de estudos com pesso‐
as com deficiências múltiplas é reflexo da falta e dificuldade de trabalho com essas pes‐
soas (PRESTES, 2013). A instituição que pesquisamos atende estudantes com deficiência
intelectual, TEA e deficiências múltiplas.
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O TEA, estudado por Siqueira (2011), Quedas (2015) e Praça (2011), também é um desafio
para os professores principalmente nos casos de maiores limitações e características típi‐
cas pois os professores da escola comum não possuem formação para atendê-los.

Quando por meio das observações de aulas, pudemos conversar com os professores sobre
essa dificuldade de entender e respeitar as individualidades dos educandos com TEA, pois
dentro desse espectro, as características são inúmeras, ou seja, não existe uma regra ou
receita, de acordo com os professores, além de estudar e conhecer a etiologia desse trans‐
torno, é necessário construir uma vivência onde ambos – professor e aluno -, se respei‐
tem. De acordo com o professor P6 “devemos conhecer o mundo dos autistas”, referindo-
se as características peculiares e que muitas vezes se diferem dos nossos que não pos‐
suímos o TEA.

Um outro professor durante sua aula disse:

A professora pesquisada P8 relata que na escola especial a formação é uma constante e
esse fato favorece a inclusão de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA):

Praça (2011) apontou em sua pesquisa a importância do trabalho da escola especial na in‐
clusão de um estudante com TEA na escolar comum uma complementando a outra e tra‐
balhando juntas para o desenvolvimento do estudante.

Em muitas situações em que o estudante com deficiência não se desenvolve e aprende na
escola comum, isso acontece porque a equipe pedagógica da escola não conhece e res‐
peita as especificidades do estudante com deficiência.

Siqueira (2011) relata que muitas vezes as pesquisas sobre TEA não auxiliam para uma
prática pedagógica diferenciada do professor de Educação Física para que a inclusão real‐
mente aconteça:

“Muitos professores que não conhecem o autismo, pensam que eles não têm capacida‐
de de aprender, são infantis, sabe, pensam que são mimados, birrentos quando muitas
das vezes eles estão desestruturados e não conseguem falar, expressar (P6).
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a gente tem tanta oportunidades, por exemplo vai ter congresso voltado para área da
inclusão e as vezes o professor da escola não tem isso. Então esse acesso as informa‐
ções na escola regular é mais difícil, nem sempre conseguem participar de eventos,
porque não é prioridade.

Em linhas gerais, a tradição de pesquisas sobre autismo parece envolver metodologias
de estudos de casos com alguns poucos participantes. No que diz respeito à área de
Educação Física e ao ensino regular, esse campo carece de pensarmos em possibilida‐
des, em ações concretas que possam contribuir no atendimento das reais necessida‐



Pode-se verificar nas aulas observadas que a maior parte dos participantes dessas aulas
tem TEA e como já dissemos a escola comum tem dificuldade de incluir essas pessoas
nas aulas de Educação Física. Assim as famílias dessas pessoas procuram as escolas es‐
peciais, como a que pesquisamos, buscando melhora de alguns aspectos específicos do
TEA que dificultam a participação na escola comum e na sociedade.

Essa dificuldade de inclusão de estudantes com TEA na educação comum pode ser inten‐
sificada com a falta de estudos que são suporte para essa inclusão. Como já dissemos
das 65 dissertações e teses que encontramos que estudam inclusão das pessoas com de‐
ficiência na escola comum mas que apenas três direcionam seu olhar para a inclusão das
pessoas com TEA sendo eles Siqueira, 2011; Quedas, 2015; Praça, 2011.

Para os professores pesquisados é fundamental que o professor de Educação Física tenha
conhecimentos específicos sobre TEA para realizar a inclusão desses estudantes:

Na pesquisa de Gomes (2012) foi possível verificar que a maioria (94%) dos 88 professo‐
res que pesquisou se preocupam pois não conhecem as características dos estudantes,
verificou-se também que quando o professor tem maior conhecimento sobre as deficiênci‐
as e eficiências do estudante maior será a possibilidade de sucesso na inclusão.

des educacionais especiais dos alunos e não mais apontar diagnóstico, sem que a ele
esteja atrelada uma ação de intervenção planejada, com o objetivo de transformar a re‐
alidade encontrada, pois, do contrário, continuaremos a nos manter com riqueza de dis‐
curso e pobreza de práticas (p. 18).
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Para além do conteúdo da Educação Física em si da metodologia específica para Edu‐
cação Física, mas é pensando nessa aula de Educação Física, pensando-se também
que tem um algum autista que tenha uma série de especificidade que precisam ser vis‐
tas e acolhidas pelo professor. (P2)

...é você está conhecendo o educando. Porque não tem como você desenvolver um
bom trabalho sem saber a necessidade daquele educando. Então, a gente tem que ter
um olhar e uma escuta diferenciada. E assim, porque na escola regular muita das vezes
passa despercebido, às vezes vai saber que a criança tem uma deficiência intelectual já
se passou muito tempo, né? Então, muito salas cheias, um número grande dificulta
esse, esse olhar assim mais detalhado. (P1)

Eu acho que principalmente relacionado e assim, embora essa abordagem ela ela acon‐
tece quando a escola tem um devolutiva, mas é sobre a questão relacionada a convul‐
são, medicação, se tem hipocinesia, se tem hipotonia, então assim, algumas caracterís‐
ticas físicas também se a dificuldade de (deambular), quais as características do aluno,
o que ele gosta, essas trocas também assim, como é realizada a Educação Física lá, se
o aluno tem um tutor, tem uma colega assim muito mais próximo que ajuda, se ele gos‐
ta, se ele realiza essa prática lá. Então são coisas assim que as vezes, igual assim,
quando vem a coordenação nem sempre o a o apoio passa essas informações (P9)



Lembramos que discutimos anteriormente amplamente a riqueza do trabalho colaborativo
para minimizar a falta de conhecimento das características especificas.



Guia de Inclusão na 
Educação Física na Escola

Comum

O que a literatura discute sobre participação da família

Uma ação que pode favorecer a inclusão de pessoas com deficiência na escola e na Edu‐
cação Física Escolar é a participação da família. Segundo pesquisa de Gomes (2012) mais
de 70% das famílias tem participação moderada à total, demonstrando uma boa participa‐
ção da família na escola. Diferente dos resultados encontrados por Mahl (2012) que relata
que uma das dificuldades encontradas pelos professores que pesquisou foi a falta de
apoio das famílias na educação dos alunos. Assim não temos como generalizar dizendo
que a família é atuante ou não na escola, pois as famílias são diferentes. Assim como as
famílias dos estudantes sem deficiência também temos famílias atuantes e famílias que
nunca foram na escola de seus filhos.

Como podemos perceber esse tópico sobre a família, de acordo com a nossa pesquisa ain‐
da é muito incipiente. Sendo assim a discussão fica abreviada, mas entendemos que é ex‐

Participação da Família
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tremamente importante a família acompanhar o processo de aprendizagem por meio das
escolas, quer seja esta comum ou especial.

Contribuições da nossa pesquisa de campo sobre a partici-
pação da família

Verificamos na nossa pesquisa no relato dos professores e nas observações que a partici‐
pação da família na escola especial pesquisada é uma estratégia metodológica constante
e necessária para o desenvolvimento do estudante com deficiência.

Foi possível verificar nessa pesquisa que apresentamos nesse trabalho Gomes (2012) em
sua pesquisa verificou que mais de 70% das famílias tem participação moderada à total na
escola comum, apresentando boa participação da família na escola. Abreu (2009) também
encontrou boa participação da família na vida escolar dos dois estudantes que pesquisou
sendo um com sequela de paralisia cerebral e uma com síndrome de Down. Diferente de
Mahl (2012) que relata que em sua pesquisa os professores reclamam a ausência e falta
de apoio das famílias de estudantes com deficiência no ensino comum. As famílias são di‐
ferentes, algumas não participam e também não aceitam seus filhos com deficiência.

Iniciamos esse tópico com a fala da professora, onde diz que “a família faz parte do con‐
texto escolar, então independente de ser aluno com deficiência ou não a presença da famí‐
lia é importantíssima na escola” (P5).

Em nossa observação de aula pudemos verificar que as famílias participam desse momen‐
to de estimulação presentes no ambiente de aula e atuantes quando solicitadas. Observa‐
mos que durante vários momentos as famílias eram consultadas sobre comportamento e
sobre aspectos específicos de seus filhos.

Segundo relatos dos professores pesquisados a presença das famílias favorece a partici‐
pação dos educandos com deficiência:

Pela proposta do atendimento educacional especializado que é duas vezes por semana,
a presença da família é positiva, uma até também a questão da troca, ou assim, como é
atendimentos da psicomotricidade, da atividade aquática, da pedagogia, da informática
acessível, então é importante que os pais estejam auxiliando nessas trocas. A parceria
também escola/família dentro desse modelo é importante para auxiliar, discutir, para
ver o que é relevante importante para os alunos nos atendimentos (P9).

Eu vejo a família como elo de ligação, e também como, parte que colabora para o de‐
senvolvimento daquele educando, porque não é só lá comigo na psicomotricidade.
Aquilo que estou desenvolvendo aqui, ele necessita na casa dele, ele necessita lá na in‐



Pudemos verificar que a maioria dos professores considera a participação e presença da
família positiva. Apenas uma professora aponta aspectos negativos da presença da
família:

Duas das professoras pesquisadas trazem relatos negativos quanto à família na escola
comum:

Mahl (2012) relata que se a equipe interdisciplinar trabalhar junto à família o desenvolvi‐
mento da criança com deficiência pode ser favorecido. Segundo o autor a equipe multipro‐
fissional tem condições de avaliar o aluno em sua totalidade e definir condutas a serem
tomadas e os encaminhamentos necessários, e pode orientar a família para agir correta‐

formática. Assim a família acaba sendo um elo de ligação de todos esses atendimen‐
tos (P1)

....é importante a família estar aqui, porque é o momento que a gente tem também de
troca com eles, muitas vezes a gente consegue alguns minutinhos para conversar e os
pais, nos informam o que que a criança tem feito em casa, como está na escola, ou
seja, é uma relação direta que a gente tem com esses pais e a gente também dá o feed‐
back, dá orientações de como eles podem agir com essa criança (P3).

... eu avalio assim de uma forma necessária, porque inclusive eles ficam 30 minutos em
uma aula e aí tem que fazer a transição que é pegar de um atendimento para outro,
onde muitos educandos ainda não têm essa autonomia. Sempre conversamos antes
das aulas para saber se o filho está om algum problema e assim antecipamos quais‐
quer atitudes que possa acontecer de forma negativa (P5).

...é positivo porque primeiro que é uma exigência da instituição, muitos educandos têm
particularidades, por exemplo, falta de controle para ir ao banheiro, algumas vezes o
educando desestrutura e não consegue se acalmar, nesse momento os pais ajudam
muito pois já os conhecem muito bem (P6).
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Ela é necessária porque as nossas crianças precisam de higienização, então a higieni‐
zação é feita pela família, então precisa, na mesma hora que você está com a criança
aqui ela precisa de ser higienizada. Agora dependendo eu acho negativo, as vezes você
ia fazer um trabalho com o menino e ele chorava, a mãe já pulava a janela. Têm crian‐
ças que já estão aqui há um e eu sei que a mãe fica escondida em algum cantinho e
quando a criança percebe, desconcentra e atrapalha a aula. (P8)

Eu acho que a relação família escola sempre facilita, porém eu acho que na escola re‐
gular é mais difícil, porque as famílias não permanecem na instituição. (P7)

A escola regular não permite, geralmente em alguns casos a família é presente, em ou‐
tros a família não se importa como está seu filho. A escola por sua vez chama os pais
somente quando tem algo errado, não cria uma rotina como acontece aqui (P8).



mente e aumentar as potencialidades do filho e suas necessidades, poderá participar e co‐
operar nos tratamentos propostos.

Alguns professores pesquisados dizem do papel da instituição junto à família e sobre os
benefícios da colaboração mútua instituição-família e da relação da família com outras fa‐
mílias que estão na mesma condição que ela:

Como além de pesquisador desse trabalho também sou pai de uma criança com deficiên‐
cia que estuda desde um ano em escolas comuns posso dizer que observamos famílias di‐
ferentes mesmo. Acompanhamos colegas da nossa filha que também tem deficiência que
a família só aparece na escola quando chamada. E acompanhamos famílias como a nossa
que está diariamente na escola, perguntando para professores no que podemos ajudar e
participando ativamente nas tarefas de casa e nas estimulações em casa.

Para além disso também a presença da família ela constitui um momento rico em que a
gente possa fazer orientação quando tem essa possibilidade de tempo, quando o tem‐
po pedagógico nos permite fazer orientações à essas famílias que vem sem muito nor‐
te de como trabalhar principalmente com relação aos autistas. Percebo que é um mo‐
mento importante, necessário, quando existe a demanda, reorganizamos o horário dos
atendimentos para que essa orientação possa ser feita tanto pela coordenação quanto
pelos profissionais (P2)

... coisas que talvez na escola regular não sejam possíveis de serem realizadas, aqui
com público menor, com atendimento mais focado não só no pedagógico, mas no aten‐
dimento na evolução global da criança, atendendo as necessidades da família e traba‐
lhando em parceria (P3)

Bom, eu vejo porque além das intervenções direta com a criança que a gente vai traba‐
lhar naquilo que a criança precisa, a gente tem um olhar bem específico no atendimen‐
to a família. Aqui é um espaço onde ocorre as convivências, as trocas, as famílias inte‐
ragem entre si, educando com educando. Todo ambiente é enriquecedor e, além dessas
trocas tem assistência psicológica, as devolutivas entre outras ações (P8)



Guia de Inclusão na 
Educação Física na Escola

Comum

O que a literatura discute sobre trabalho colaborativo

Em muitos dos estudos que encontramos verificamos a discussão sobre a necessidade e a
complexidade da formação para inclusão. As atitudes inclusivas apenas acontecem quan‐
do o professor se encontra sensível para a necessidade do respeito às diferenças, percebe
que a educação inclusiva é uma obrigação da escola e possui uma visão positiva para
esse movimento.

Para Cunha (2015) a inclusão na Educação Física escolar é um desafio que aparece no dis‐
curso dos professores que pesquisou. Relata que os dados obtidos com sua pesquisa indi‐
cam que mesmo professores com práticas pedagógicas inclusivas consideradas modelo
apresentam contradição em seu próprio discurso, “ora expressavam opiniões favoráveis à
inclusão, e, em outros momentos, apresentavam um discurso a favor da integração esco‐
lar, e até mesmo defendiam a segregação escolar de crianças com deficiência” (p.53).

Trabalho Colaborativo
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Seabra Junior (2012) realizou sua pesquisa com 13 professores da cidade de Hortolândia
no estado de São Paulo e teve como resultado um desacordo das ações e práticas pedagó‐
gicas com à proposta da inclusão, encontrou também que os professores relacionam de
forma direta inclusão à deficiência, que o paradigma médico ainda está presente na con‐
cepção dos professores, maior facilidade no atendimento de estudantes com deficiência
física do que com deficiência intelectual, e necessidade e expectativa dos professores por
formação continuada e apoio pedagógico especializado.

São muitos os autores que relatam a falta e a necessidade de formação dos professores
de Educação Física para a inclusão dos estudantes com deficiência na escola comum (FI‐
LUS, 2011; FRANCISCO, 2011; ABREU, 2009; CATALDI, 2013; ABREU, 2009, MAHL, 2012, en‐
tre outros).

Os estudantes com deficiência enfrentam, muitas vezes, nas aulas de Educação Física,
barreiras à aprendizagem e dificuldade de participação nas atividades propostas. Conside‐
rando isso Cunha (2015, p.01) relata que “é preciso um maior investimento na formação
dos professores de Educação Física, para que estes possam utilizar recursos, materiais e
estratégias que favoreçam a inclusão dos estudantes com deficiência nas aulas de Educa‐
ção Física”.

Mahl (2012) em sua pesquisa com professores de sete escolas de um município do interi‐
or de São Paulo verificou que existe um descompromisso com a área, com a educação dos
alunos, com a formação continuada, com as discussões sobre o sistema educativo e os
percalços inerentes ao desempenho da função de professor. Verificou também que os pro‐
fessores pesquisados possuem um desconhecimento do aporte legal que regulamenta o
processo de inclusão e muitos estão desencantos pela profissão e com a distância que
existe da efetivação das práticas pedagógicas com alunos com deficiência e o discurso in‐
clusivo. Mas relata que existem sim experiências positivas de professores inclusivos que
conseguem em sua prática pedagógica garantir uma Educação Física mais humana, séria,
exitosa e inclusiva.

Cataldi (2013) relata que são muitos e complexos os fatores que podem influenciar no fato
do professor ter ou não ações pedagógicas inclusivas, cintando fatores como a baixa re‐
muneração salarial, à formação inicial insuficiente e até mesmo à falta de experiências
práticas e de formação continuada. Mas que é necessário modificar essa realidade pois é
cada vez mais frequente a presença de pessoas com deficiência nas aulas de Educação
Física o que tem despertado em alguns professores a consciência e vontade de incluir, se‐
gundo a autora:
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Estamos vivendo um momento no qual a sensibilidade individual e coletiva em relação
à diversidade humana tem proporcionado um maior comprometimento dos professores
de Educação Física com suas aulas e, consequentemente, colaborado para a efetivação



A dificuldade e complexidade de formação para inclusão se intensifica pela falta de docu‐
mentos que dão fundamentos para educação inclusiva. Machado (2016, p.265) relata que
os documentos pouco colaboram para as ações pedagógicas inclusivas nas aulas de Edu‐
cação Física uma vez que não consideram suas especificidades:

A formação para inclusão pode acontecer em diversos momentos da caminhada do pro‐
fessor de educação física, tanto na formação inicial quanto na continuada.

Dedicando seus estudos para uma análise da formação inicial, Louzada (2017) investigou
a organização de conteúdos curriculares da Educação Especial em seis cursos de licencia‐
tura em Educação Física, oferecidos em quatro instituições públicas do estado de São
Paulo onde, segundo a autora, se encontram os dez melhores cursos do país, por meio de
entrevista com os coordenadores de cada curso, os resultados revelam que as instituições
oferecem disciplinas com ênfase na formação dos professores na perspectiva da Educa‐
ção Inclusiva, no entanto, verificou-se divergências na formação docente, na compreensão
do público-alvo definido nas políticas da educação especial na perspectiva da Educação
Inclusiva e a oferta da Libras nos cursos de licenciatura. Os coordenadores avaliados rela‐
tam que ainda são poucas e pontuais as disciplinas e ações sobre educação inclusiva nas
IES, mas que estas contribuem de maneira significativa no processo de formação dos
professores.

Zini (2018) como Louzada (2017) também estudou a formação inicial verificando o quanto
essa colabora para inclusão de estudantes com deficiência em escolas comuns. Para isso
analisou 3 cursos de licenciatura em Educação Física de Instituições de Ensino Superior
públicas e privadas do Oeste do Paraná. Além do levantamento documental nas matrizes
curriculares o pesquisador realizou pesquisa com 3 coordenadores e 3 professores que
trabalham com a disciplina que atende à área da Educação Especial por meio de entrevis‐
ta, e da aplicação de questionários a 92 acadêmicos do último período do curso. Como re‐
sultado verificou-se que na grade curricular dos cursos as disciplinas que tratam sobre os
conteúdos da Educação Especial são: uma disciplina relacionada à Língua Brasileira de Si‐
nais e outra destinada a trabalhar os fundamentos da Educação Física para os alunos com
necessidades educacionais especiais. Os relatos mostram que essas disciplinas são insu‐
ficientes. Outros projetos que podem colaborar para a formação para inclusão dos estu‐
dantes de Educação Física foram observados: 2 cursos oferecem projetos de pesquisa re‐
lacionados à Educação Especial, 3 cursos oferecem atividades de extensão com vivências
e experiências com alunos com necessidades educacionais especiais, sendo que somente

e participação dos alunos com deficiências nas atividades curriculares (CATALDI, 2013,
p.42).

Ao olhar para o conjunto de manuais, leis e diretrizes oriundas das ações governamen‐
tais, é possível destacar que as diretrizes são bastante generalistas e não há uma espe‐
cificidade de conhecimentos e saberes da Educação Física, mas orientações que indi‐
cam para um professor que saiba acolher, incluir, cuidar, gerenciar riscos e conduzir
condutas na seiva da prevenção e da promoção da saúde.



um é contínuo. A análise do estágio supervisionado oferecido pelos cursos pode-se verifi‐
car que nenhum dos cursos oferece um estágio que discutam a inclusão dos alunos com
deficiência no ensino comum e apenas um oferece estágio em uma escola especial. Assim
o autor conclui que apesar dos cursos ofertarem conteúdos e vivências relacionados à te‐
mática da Educação Especial, apresentam dificuldades no que se refere a formar por meio
de conteúdos teóricos e às práticas seus acadêmicos para o atuarem com estudantes com
deficiência.

Os cursos de formação continuada também são abordados por diversos autores como
Araújo (2009) e Bonato (2009).

Araújo (2009) em sua pesquisa analisou um “Programa de desenvolvimento de competên‐
cias para profissionais de educação física na educação de crianças com deficiência inte‐
lectual” para isso estudou quarenta professores de Educação Física, lotados na Superin‐
tendência Regional de Educação Estadual, localizada em um dos municípios da região sul
do Estado de Minas Gerais. O programa consiste de um curso de 40 horas, onde foram
abordados os seguintes módulos de competência: Educação Inclusiva: possibilidades e
desafios atuais; Visão Geral, Desenvolvimento e Diagnóstico; Classificação e Sistemas de
Apoio; Educação Física e a Dimensão Social do Esporte para a Pessoa com Deficiência In‐
telectual; Competências e Análise Ergonômica do Trabalho: Interfaces do conhecimento; e
o ultimo modulo com Aula Prática.

Já Bonato (2009) realizou sua pesquisa com 57 professores de Educação Física sobre a
formação continuada sobre educação inclusiva dos professores de Educação Física de
Araraquara no estado de São Paulo. Verificou que apenas 20 desses professores já haviam
participado de cursos dessa natureza e que 38 professores relatam a necessidades de
mais oferta de cursos de formação para uma Educação Física mais inclusiva.

Em nossas pesquisas encontramos quatro estudos que analisam o projeto de extensão
chamado Grupos Operativos de Formação coordenado pelos professores José Francisco
Chicon da Universidade Federal do Espírito Santo, sendo eles Peterle (2017), Nascimento
(2012), Cosmo (2015) e Souza (2013).

Cosmo (2015) analisou 04 professores de Educação Física que fizeram parte de um curso
de formação Grupos Operativos de Formação em 2011. A autora relata que o curso propor‐
cionou a possibilidade de reflexão e de reconstrução subjetiva do trabalho docente, pois
considerou os docentes como seres vivos e atuantes, considerando significados construí‐
dos histórica e socialmente por esses, resultando em novos olhares e novas práticas do‐
centes mais inclusivas.

Nascimento (2012) também realizou seus estudos a formação no Grupo Operativo de For‐
mação. O autor relata que os resultados, como na pesquisa de Cosmo (2015), mostram
que os professores consideram que a formação influenciou em mudanças significativas
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em sua atividade docente e transformação na concepção e atitude em relação às práticas
de inclusão. Os resultados revelaram que alguns professores de Educação Física encon‐
tram dificuldade em compreender o que é a inclusão de alunos com deficiência nas aulas,
como fazer suas aulas para que essa inclusão aconteça, para todos os alunos possam
aprender no mesmo espaço-tempo.

Peterle (2017) estudou também o Grupo Operativo de Formação mas teve como ênfase um
grupo especifico de professores gestores das áreas de Educação Física e Educação Espe‐
cial do município de Viana-ES em 2014. Inicialmente foram pesquisados 27 professores
que preencheram um questionário a fim de entender como foi a formação continuada des‐
ses professores da rede municipal de Viana. Pode-se identificar nesse momento que evi‐
dencia que a maioria dos professores não tinha formação para inclusão, que eles reconhe‐
cem a importância da formação continuada, e que caracterizam a formação como um es‐
paço onde se reúnem para trocar experiências e receber informações. Posteriormente o
estudo se aprofundou na análise dos relatos de 03 professores que passaram pela forma‐
ção no Grupo Operativo de Formação e que identificam a formação como momentos posi‐
tivos de reflexão crítica sobre o saber/fazer da experiência docente. E apresentaram as‐
pectos como: o binômio conhecimento/formação, os recursos humanos e materiais, o tra‐
balho colaborativo e o cumprimento das leis auxiliam no processo de inclusão de alunos
com deficiência nas aulas de Educação Física.

Já Souza (2013) em seus estudos no mesmo projeto de formação docente para inclusão
em 2011, mas teve como ênfase a formação como trabalho colaborativo com troca de sa‐
beres e experiencias entre os participantes e teve o autismo como foco de estudo. O autor
também verificou aspectos positivos da formação em questão e coloca como fator positi‐
vo do processo de formação a prática reflexiva que não considera os participantes como
meros receptores e sim valoriza o “espaço dialógico, democrático, aberto para conhecer
histórias, valores, incertezas, duvidas, e experiências desses professores, enfim, um lugar
de partilha e colaboração, no qual, na interação, todos seriam fortalecidos em seu saber-
fazer” (p. 84).

Algumas vezes apesar de não realizar ações pedagógicas que proporcionem a inclusão o
professor pode ter em seu discurso a necessidade da prática inclusiva e precisa de forma‐
ção ou trabalho colaborativo para conseguir mudar suas ações (Abreu, 2009, p. 80).

Abreu (2009) verificou em sua pesquisa que o trabalho colaborativo, o caso dele com a
universidade, é um caminho importante para a formação do professor e sucesso na
inclusão.

Martins (2017) também realizou um trabalho colaborativo em sua pesquisa junto a uma
professora do Centro Integrado de Jovens e Adultos de com objetivo de incorporar no ensi‐
no o currículo cultural da Educação Física em aulas com presença de pessoas com defici‐
ência e obteve resultados positivos.
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Na pesquisa de Costa (2017) que propiciou um trabalho colaborativo do professor da Edu‐
cação Especial com o professor de Educação Física em duas escolas, verificou-se que:
“encontros quinzenais tendem a ser mais produtivos, uma vez que os professores possu‐
em um tempo maior para refletirem sobre aquilo que foi planejado, e para conceberem a
ideia em relação à necessidade de modificar a sua prática pedagógica com o aluno”.

A ênfase pelo estudo realizado por Fiorini (2015) foi na formação do professor de Educa‐
ção Física em um curso de formação continuada em tecnologia assistiva visando a inclu‐
são. No seu estudo foram selecionados dois professores que tiveram conteúdos sobre in‐
clusão e tecnologia assistivas, depois o pesquisador acompanhou algumas aulas e tam‐
bém auxiliou os professores na preparação de novas aulas. Fiorini (2015) concluiu que
para o sucesso da formação foi muito importante conhecer a realidade dos professores,
desenvolver o trabalho colaborativo com esses, planejamento de novas aulas a partir da
reflexão conjunta, e utilizar a tecnologia assistiva como uma ferramenta.

Lacerda (2017) analisou seis professores que participaram do curso de formação continu‐
ada a distância, com alguns encontros presenciais, realizado pela Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) e pela Secretaria de Educação do Estado de
São P6 (SEE/SP), com a criação de um Programa “Formação Continuada em Educação Es‐
pecial e Inclusiva na Rede São P6 de Formação Docente” (REDEFOR), que abordou sete
áreas do conhecimento: Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, Defici‐
ência Auditiva, Física, Intelectual e Visual, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas
Habilidade ou Superdotação. Por meio dos resultados pode-se verificar que o curso de for‐
mação continuada proporcionou o início da reflexão sobre as posições sobre a base da
educação inclusiva melhor fundamentada e sobre suas práticas docentes nas unidades es‐
colares, articulando com suas necessidades cotidianas na inclusão de estudantes com
deficiência.

Tebaldi (2014) investigou a percepção de sete professores, da Rede Municipal de Ensino
da cidade de Rio Claro-SP, no que diz respeito à Formação Continuada em Educação Física
e à inclusão do estudante com deficiência no Ensino comum. A autora contatou depoimen‐
tos favoráveis às contribuições da formação continuada na perspectiva da inclusão dos
estudantes com deficiência. Os professores relataram que dificuldades são encontradas
pois sentem falta de trabalho multidisciplinar, de materiais e recursos, de infraestrutura fí‐
sica adequada, e que os cursos de formação para inclusão ainda são escassos e os que
são oferecidos são muito básicos.

Mahl (2016) analisou o papel de um Programa de Formação Continuada para professores
de Educação Física na construção e reconstrução de saberes sobre inclusão O programa
analisado foi oferecido pela própria autora e os conteúdos partiram da reflexão sobre dis‐
cursos inclusivos versus práticas pedagógicas dos próprios professores em formação. Os
resultados mostraram que o curso influenciou positivamente para ações pedagógicas
mais inclusiva mas que é necessário que órgãos governamentais, gestores escolares, pro‐
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fessores, famílias, alunos e comunidade façam sua parte para que se tenha uma escola e
sociedade mais inclusiva para todos.

Batalioti (2014) analisou outra forma de formação docente o portal do professor do Minis‐
tério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, vinculado à Secretaria de Educação
a Distância. Esse espaço tem como objetivo levar informação para professores em todo o
Brasil buscando a melhora da prática pedagógica, e possui uma categoria chamada “Espa‐
ço de Aula” onde o professor de Educação Física pode encontrar sugestões de aulas com
planejamentos voltados para a Educação Especial e inclusiva. O estudo concluiu que o
Portal do Professor colabora com a prática docente com sugestões uteis, no entanto, para
que tenha mais resultados é preciso que o professor faça adaptações para atender à sua
realidade.

Existem diversas formas de realizar a formação de professores, mas quando essa forma‐
ção parte da experiencia e das dificuldades dos professores de Educação Física, como é o
caso do trabalho colaborativo, esse conhecimento ganha significado e importância
(ABREU, 2009, CATALDI, 2013, COSTA, 2017, FERREIRA, 2016, PINTO, 2016).

O trabalho colaborativo “pode ajudar o professor a ressignificar sua concepção e atitude
em relação à inclusão dos alunos com deficiência nas aulas de Educação Física” (ABREU,
2009, p. 80).

Para Costa (2017, p.11):

Segundo o autor o trabalho colaborativo do professor do ensino comum e o da Educação
Especial não é uma tarefa fácil, que exige habilidades coletivas, onde algumas vezes o pro‐
fessor terá que modificar pressupostos de sua formação individualizada, mas que pode
trazer muitos resultados positivos para inclusão por intermédio da interação de diferentes
saberes e processos cognitivos (COSTA, 2017).

Na pesquisa de Abreu (2009) foi possível verificar a riqueza do trabalho colaborativo nas
aulas de Educação Física em uma escola comum. O estudo foi realizado em uma sala com
uma estudante com síndrome de Down que não participava das aulas de Educação Física.
Após intervenção e colaboração da pesquisadora levando conhecimentos foi possível veri‐
ficar que a qualidade da inclusão foi melhorada significativamente. Muitas vezes o profes‐
sor de Educação Física não tem tempo para planejamento e formação o que prejudica o
aspecto inclusivo de sua aula, favorecendo apenas os estudantes com mais habilidades
desportivas, e excluindo estudantes com maior dificuldade que pode ser o caso do estu‐

O trabalho colaborativo tem como objetivo unir os conhecimentos e habilidades dos
professores do ensino comum e da Educação Especial para que juntos possam estabe‐
lecer objetivos e planificar ações a fim de enfrentar os desafios vivenciados para aten‐
der a diversidade de alunos.
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dante com deficiência. Segundo o professor: “A nossa rotina é tão corrida, que, às vezes,
não dá tempo para parar e pensar em coisas simples” (p. 78).

O valor da troca de saberes para construção de uma educação de maior qualidade e inclu‐
siva para estudantes com deficiência é reconhecido nas diretrizes da educação brasileira,
Costa (2017, p.13) relata:

Cataldi (2013) realizou uma pesquisa com 372 professores do curso de aperfeiçoamento
“Atividade Física para Pessoas com Deficiência”, oferecido pela Faculdade de Educação Fí‐
sica e Desportos da Universidade Federal de Juiz de Fora (FAEFID-UFJF) em parceria com a
Secretaria de Educação Especial (SEESP/MEC) desenvolvido em ambiente virtual, que teve
momentos de discussão e estudo de casos com trabalho colaborativo de professores for‐
madores. Para a autora a formação trouxe informações para os professores que propiciam
uma Educação Física mais inclusiva, dando ênfase no trabalho colaborativo realizado.

O trabalho colaborativo na educação física escolar também foi objeto de estudos de Fer‐
reira (2016) analisando-o como estratégia para a formação de professores e inclusão. O
autor relata que o desafio da inclusão deve considerar que o “discurso dos professores do
ensino comum, são alegações que transitam entre afirmações de desconhecimento em
como ensinar este público subsidiado pela declaração de que não receberam formação ini‐
cial” (p.45). Segundo ele o trabalho colaborativo pode ser uma prática que colabora para a
inclusão.

A colaboração é pré-requisito indispensável para o desenvolvimento curricular, profissi‐
onal e de apoio à inclusão escolar. Essa condição é reconhecida nas Diretrizes Nacio‐
nais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001), à medida que deter‐
minam que entre os serviços de atendimento pedagógico especializado nas classes co‐
muns ocorra a atuação colaborativa do professor especializado em Educação Especial
(art. 8o, inciso IV), e na Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE)/Câmara
de Educação Básica (CEB) n. 2, de 2001, que dispõe a respeito da atuação colaborativa
do professor especializado em Educação Especial junto ao professor da educação
comum.

O que mais se destaca é a construção de propostas pedagógicas realizadas através de
um trabalho corporativo e colaborativo, ou seja, os alunos, em muitos momentos, esco‐
lheram, com o auxílio dos professores, caminhos e conteúdos para desenvolverem efe‐
tivamente uma educação inclusiva (CATALDI, 2013, p.117).

Assim como é fundamental a atuação dos professores da Educação Especial que de‐
tém os saberes especializados, para o processo ensino aprendizagem em apoio aos
professores das demais disciplinas que compõe a matriz curricular. Dessa forma, a par‐
ceria entre os níveis educacionais e a modalidade de Educação Especial, num sistema
de dependência para a realização do trabalho pedagógico é fundamental. Para isto o
trabalho colaborativo entre os professores especialistas que ocupam as salas multifun‐
cionais de recursos e os demais professores da escola, deve se pautar num diálogo
constante quanto aos mecanismos que envolvem todo o processo de ensino (FERREI‐
RA, 2016, p.46).



Pinto (2016) realizou uma pesquisa com 30 professores de Educação Física e uma profes‐
sora de Educação Especial para verificar o ensino colaborativo como uma estratégia peda‐
gógica para a inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Educação Física. O autor
relata:

A pesquisa de Quedas (2015) teve como objetivo descrever e analisar as experiências de
dez professores de educação física na inclusão de alunos com Transtorno do Espectro do
Autismo em escolas estaduais da cidade de São P6, da região leste. Os resultados eviden‐
ciaram a grande dificuldade que os profissionais têm em relação ao trabalho com o aluno,
relatam a falta de informação, formação, falta de apoio da gestão escolar e discussão
multidisciplinar como dificultadores do processo de ensino e aprendizagem. Quanto à falta
de formação sobre autismo pelo Estado, dos dez professores avaliados, nove nunca rece‐
beram formação e “apenas um professor recebeu uma orientação técnica de apenas de um
encontro com o tema do autismo” (p.34). Os professores relatam que outro fator que difi‐
culta a inclusão do aluno com transtorno do espectro autista é a falta de troca de experi‐
encias e planejamento com a equipe escolar e equipe gestora.

Não se pode generalizar esses dados, mas na maioria das pesquisas que analisamos con‐
cluem que a educação inclusiva ainda precisa de esforços, investimentos, formação e
compreensão do que tem acontecido nas ações pedagógicas dos professores que estão
com esses estudantes com deficiência no cotidiano.

Contribuições da nossa pesquisa de campo sobre o traba-
lho colaborativo
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A temática do ensino colaborativo, vinculada às aulas de Educação Física, é um cami‐
nho a ser percorrido pelos professores que atuam com alunos com deficiência. Os pro‐
cessos para efetivar a inclusão escolar ainda são longos, porém acredita-se que as ini‐
ciativas para promover a reflexão dos professores já demarcam o início de uma nova
busca por mudanças, visando garantir a igualdade de direitos educacionais. Provocar a
autorreflexão dos profissionais que estão na escola é trazer à tona o que a missão de
ser professor representa, principalmente, na Educação Física inclusiva, com base no en‐
sino colaborativo (PINTO, 2016, p. 35Praça (2011) relata que a troca de informações da
escola regular com a escola especial em que o estudante é estimulado colabora bas‐
tante para as atividades acadêmicas. Nas entrevistas com as profissionais da escola
especial a autora pode verificar que estas são favoráveis à inclusão escolar e reconhe‐
cem sua importância. As pesquisadoras sugerem que a escola dê autonomia para que o
estudante faça todas as atividades que conseguir sozinho, mas também ressaltam a
importância de um profissional de apoio, relatam da importância de para orientar os
professores para trabalhar atividades de interesse do estudante e que sejam concretas.



As dificuldades encontradas pelos professores para inclusão na escola comum causada
pela falta formação e conhecimento sobre as especificidades e características das pesso‐
as com deficiência é amplamente discutida na literatura (RODRIGUES, 2007; MENDES,
2006; ORRU, 2014; MARTINS, 2012; CIDADE E FREITAS, 2002; FILUS, 2011; FRANCISCO,
2011; ABREU, 2009; CATALDI, 2013; ABREU, 2009, MAHL, 2012).

Os professores pesquisados nesse trabalho relatam que percebem a falta de preparo e for‐
mação dos professores de Educação Física para realizarem a inclusão de estudantes com
deficiência na escola inclusiva. Podemos verificar nos seguintes relatos:

A escola inclusiva é um desafio que a escola comum não tem conseguido ultrapassar sozi‐
nha, os professores sentem a falta do conhecimento que ficou acumulado nas escolas es‐
peciais e ao mesmo tempo faltam políticas públicas que aproximem a escola inclusiva da
escola especial. O trabalho colaborativo entre escola especial e escola inclusiva certamen‐
te traria diversos benefícios para a educação inclusiva e garantiria o direito dos estudan‐
tes com deficiência.

O ensino colaborativo foi amplamente citado como uma forma de minimizar a lacuna de
falta de conhecimento para a inclusão. Costa (2017) discute que o trabalho colaborativo
da Educação Especial com a educação inclusiva é complexa mas pode favorecer a
inclusão.

Os benefícios da troca de informações entre escola especial e escola inclusiva também
são apresentados por Praça (2011). A autora realizou sua pesquisa com professores da
educação especial e reconheceu serem bastante favoráveis essa troca.
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...os profissionais que trabalham nessa área precisam ter uma formação específica. E
acredito que isso tem deixado a desejar, principalmente naqueles que atuam mais pró‐
ximos a eles, quer seja por falta de tempo ou por falta de incentivo (P5).

...acho que falta ainda, formação de professores, alguns professores até dão conta, eu
vivenciei uma escola que a pedagoga era excelente e conseguia incluir um aluno autista
nas atividades da aula dela, mas por exemplo o professor de Educação Física não con‐
seguia incluir e ele não ia para aula de Educação Física (P7).

A gente percebe que as escolas públicas estão ainda caminhando para uma inclusão
verdadeira mesmo, percebemos que ainda falta muita coisa, mas, é devagar esse pro‐
cesso, porque o professor se vira e procura aquilo que não tem, ele dá um jeito e vai
tentando melhorar aquele processo de aprendizagem, mesmo faltando incentivo (P1).

Então, acho que muitos não têm falta de vontade de trabalhar com pessoas com defici‐
ência, mas a gente vê que falta formação, experiência para trabalhar com esse público,
pois as pessoas com deficiência não são maioria nos espaços e por isso não existe um
empenho para conhecê-los melhor (P8)



Na nossa pesquisa um professor pesquisado relata que o trabalho colaborativo da educa‐
ção especial na educação comum pode minimizar a lacuna de formação dos professores
de Educação Física:

No ensino colaborativo todos aprendem e ganham com a troca de informações e experiên‐
cias. Trata-se de uma formação continuada diferenciada pois parte das vivências reais e
não somente de pressupostos puramente teóricos que nem sempre tratam da ação peda‐
gógica do professor na aula de Educação Física.

Os professores da educação comum avaliados por Tebaldi (2014) relatam para além da
falta de formação para inclusão a falta de um trabalho multidisciplinar. E essa é uma das
riquezas do trabalho dentro da Escola Especial a interdisciplinaridade.

A interdisciplinaridade e os conhecimentos específicos das deficiências permite que a ins‐
tituição pesquisada tenha sucesso no atendimento de casos mais complexos com estu‐
dantes com deficiências mais limitantes. Os professores relatam a dificuldade da educa‐
ção comum com esses estudantes:

Vamos supor - tenho um aluno com PC ou um aluno que tem uma característica autísti‐
ca, se não sei trabalhar eu vou atrás, eu vejo na instituição, eu pergunto o que eu posso
fazer, realmente procurar os meios, quem conhece para dar um direcionamento nesse
sentido, então é procurar informação também, eu trabalhei no ensino regular, e meu co‐
nhecimento sobre a educação especial era incipiente, comprando-se com hoje que es‐
tou na educação especial (P9).
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A Escola Especial na atualidade, tem atendido muito as pessoas com deficiência inte‐
lectual, porque o ensino comum apesar de tratar a questão da inclusão, da acessibilida‐
de, ainda não tem uma estrutura adequada para incluir essas pessoas. Por isso, que
ainda a Escola Especial é de fundamental (P9).

...algumas crianças vão conseguir ficar muito bem, inclusive chegar ao ensino superior,
nas especializações, no doutorado, outras não terão essa condição. Então onde ficarão
essas crianças? Ficarão dentro de casa escondida ou vão ficar numa escola sem estru‐
tura física, sem estrutura de cuidado, sem estrutura pedagógica para atendê-la? (P2)

Acredito que a Educação Especial seja muito importante, porque muitas crianças já fo‐
ram para rede de inclusão e não conseguiram permanecer nessas escolas inclusivas e
a possibilidade que eles estão tendo de ter acesso aos conhecimentos propriamente
dito da escola, veem buscar na educação especial (P2)

Como uma criança dessa com toda a limitação motora dela fica na escola? Será que
ela está incluída nas atividades de Educação Física? Aqui na instituição ela faz tudo,
mas aqui é diferente, tem menos alunos nas aulas. Você está vendo que estou somente
com dois alunos nessa aula, por causa disso, para atender melhor eles (P8)



O trabalho interdisciplinar proporciona informações provenientes de diferentes áreas e de‐
veria estar presente na escola independente da presença de estudantes com deficiência.
Com a inclusão na escola comum o trabalho interdisciplinar torna-se ainda mais necessá‐
rio e enriquecedor, uma vez que a deficiência presente no estudante muitas vezes acober‐
ta a eficiência que é estudada por áreas especificas.

O trabalho colaborativo da escola especial com a escola comum é apontado por Costa
(2017), Abreu (2009) e Filus (2011) como uma forma de minimizar os problemas encontra‐
dos na inclusão.

Na escola especial que pesquisamos encontramos no relato dos professores uma prática
de trabalho colaborativo desta instituição nas escolas comuns que merece destaque cha‐
mado por esses como “Devolutiva”. Segundo os professores:

A professora P1, explica que: “A gente faz os estudos de caso, isso contribui demais para
o desenvolvimento individual dos educandos”.

O conhecimento das especificidades da aprendizagem da pessoa com deficiência intelec‐
tual, com TEA e deficiências múltipla que a escola especial possui pode fazer a diferença
na escola comum. Mendes (2014) aponta a significância desse trabalho de troca de co‐
nhecimento e de planejamento conjunto, valorizando o papel social dos conhecimentos da
Educação Especial. O trabalho colaborativo ganha força na década de 90 quando os estu‐
dantes com deficiência chegam em maior número e os professores da escola comum se
sentem despreparados, isolados e desamparados, e o ensino colaborativo ou coensino sur‐
ge como pressupostos do modelo de serviço na colaboração entre educação comum e es‐
pecial (MENDES, 2004), atendendo os princípios do direito humano e da Convenção Inter‐
nacional da Pessoa com Deficiência presente no Estatuto Brasileiro da Pessoa com defici‐
ência (LEI 13.146/15).

As devolutivas são elogiadas, tanto por parte das escolas, quanto por parte do pessoal
que acompanha. Algumas escolas não conseguem vir, temos algumas dificuldades
também, por conta da distância, algumas escolas que não conseguem disponibilizar o
professor regente da turma, envia diretoras ou coordenadoras. Além disso é disponibili‐
zado um relatório do educando para o conhecimento de todos da escola. No geral a
gente tem bons frutos com dessas devolutivas, temos o feedback das escolas, algumas
escolas nos pedem para ajudar os professores no planejamento coletivo para ajudar
nas estratégias. (P3)

Por conta das demandas as devolutivas geralmente são anuais, leva tempo, porém a
gente pensa nesse tempo, nesse um ano a gente fica aberto para a escola, a necessida‐
de da escola, quando a escola tem necessidade ela nos procura e a gente contribui
para uma melhora desse aluno. (P4)
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Para além da devolutiva alguns relatam que algumas vezes as escolas procuram a escola
especial pesquisada para dar suporte sobre estudantes com Transtorno do Espectro Autis‐
ta (TEA) que não frequentam a instituição:

Apontamos em nosso trabalho que três trabalhos abordam especificamente pesquisa com
o professor de Educação Física no ensino comum apresentando o ensino colaborativo
como forma de melhorar a educação inclusiva para pessoas com deficiência (FERREIRA,
2016; COSTA, 2017; PINTO, 2016).

Segundo um dos relatos de uma das professoras pesquisadas a devolutiva é um momento
de troca de informações que favorece inclusive a prática pedagógica na escola especial:

Nos estudos de Zini (2018) e Louzada (2017) sobre formação docente para inclusão, o es‐
tágio obrigatório foi apontado como um dos momentos da formação inicial para inclusão
de estudantes com deficiência no ensino comum.

Outro relato que nos pareceu interessante para discussão nesse estudo foi sobre a impor‐
tância do trabalho colaborativo dentro da escola especial com a universidade por meio do

...quando a escola está com muita dificuldade em relação ao educando, a instituição
organiza uma forma de pelo menos um profissional ir na escola ou auxiliar, tentar estru‐
turar as ações, as rotinas etc. Quando isso não é possível, convidamos os professores
e gestores a virem a instituição, assim esse momento pode acontecer, de acordo com a
necessidade, em vários encontros (P5)

Além das devolutivas, abrimos a instituição para que as escolas, os professores, coor‐
denadores venham conhecer como trabalhamos. Porém isso não é feito regularmente,
podendo inclusive, de acordo com a necessidade fazermos uma na casa da família.
(P6)

...ocorre as devolutivas com as escolas dos alunos que frequentam o atendimento es‐
pecializado e também a orientações in loco dentro da escola quando é necessário ou
quando a escola solicita algum professor vai até a própria escola fazer essa orientação,
essa estruturação, organização do espaço. E essa demanda acontece por conta da es‐
cola (P2)

...você sabe que tem as devolutivas, mas também sempre que é preciso e quando pode‐
mos, conversamos com gestores da escola regular para passarmos algumas dicas so‐
bre como dar aulas para os educandos com autismo. (P4)

...a devolutiva é bastante importante. Quando recebo o educando, uma das primeiras
ações é saber como é essa criança no ambiente escolar, então a devolutiva passa a ser
esse primeiro contato com a vida escolar desse educando, busco saber quais são as di‐
ficuldades que ele tem, porque é a partir da devolutiva eu mudo a minha intervenção
aqui com o aluno. Eu mudo, ou eu acrescento de acordo com o que vou conhecendo
(P8).



estágio obrigatório. O professor P9 relata que:

Eu era o professor na Universidade Estadual de Goiás que acompanhava a turma de está‐
gio comentada pelo entrevistado, e pude vivenciar a riqueza da troca de conhecimento da
Escola Especial com os professores de Educação Física em formação. Enquanto os estu‐
dantes enriqueciam a prática dos professores da escola especial com os conhecimentos
que estavam recebendo da universidade, os mesmos estudantes aprendiam com os pro‐
fessores da escola especial conhecimentos que na maioria das vezes os fundamentos teó‐
ricos não dão conta.

Em nossa pesquisa por meio da análise das dissertações e teses apresentamos também
pesquisas como as de Peterle (2017), Nascimento (2012), Cosmo (2015) e Souza (2013),
que também apresentam a importância da universidade no trabalho colaborativo com pro‐
fessores de Educação Física de escolas comuns por meio de projeto de extensão de for‐
mação docente para inclusão.

Além dos estudantes de Educação Física da UEG a escola especial tem recebido alunos do
ensino superior Universidade Federal de Goiás (UFG), de Pedagogia. De acordo com a fala
do professor P9, percebemos ser uma troca de experiência extremamente positiva pensan‐
do na discussão e desenvolvimento de ações em prol da pessoa com deficiência:

O planejamento das aulas da instituição pesquisada considera as características dos estu‐
dantes e esse fato faz toda a diferença na participação destes nas atividades. Na escola
comum o planejamento, quando existe, parte dos conteúdos que são programados para
Educação Física escolar e algumas vezes esbarram na preferência dos estudantes e assim
não abrange a diversidade de características e interesses dos estudantes.

Vimos na revisão de literatura o quanto a formação docente para inclusão é apontada por
diversos autores como caminho para inclusão na escola comum.
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...o que eu tenho visto com essa parceria que eu tinha falado anteriormente entre a uni‐
versidade e a instituição é importante pois tudo que é novo tudo pode causar um certo
desajuste. Você tem que aprender, trocar informações. Uma vez os estagiários traba‐
lharam com a temática circo e foi riquíssimo. O professor Vicente tem dado esse incen‐
tivo em trocarmos experiência, ou seja, a instituição de ensino especial e a universida‐
de. Penso que essa troca de experiências colabora com o processo de aprendizagem.

...gostamos muito dos estagiários que vem da universidade, eles trazem conhecimento,
estão com estudos bem fresquinhos na cabeça, ajuda a gente aqui e, por outro lado te‐
mos também conhecimento e principalmente a experiência da prática, de conhecer
cada caso, então acho bacana essa troca. Aqui vem alunos da Educação Física e tem
também da pedagogia que.



Na nossa pesquisa esse fato se confirma mais uma vez em mais um relato de uma profes‐
sora que dá o seguinte recado para os professores de Educação Física da escola comum:

Quanto antes e com maior profundidade essa formação acontecer melhor, assim é impor‐
tante que o tema da educação inclusiva esteja organizada transversalmente em todas as
disciplinas da graduação na formação inicial. Mas como inclusão é um processo em mu‐
dança constante também deve estar presente durante toda a vida do professor em forma‐
ções continuadas principalmente em formato de ensino colaborativo onde se considera as
especificidades da Educação Física.

Temos verificado que a disponibilização de disciplinas nos cursos de graduação e pós gra‐
duação dependem muitas vezes da disposição e interesse do corpo docente, principalmen‐
te quando não se tem leis, diretrizes e políticas públicas que indiquem a necessidade ou
obrigação.

O desafio da formação para inclusão deve ser pensado, e só pode ser superado, quando
formação inicial e continuada considerarem a importância do conhecimento produzido até
o momento pela educação especial, e em específico pela a escola especial, que pode e
deve ser parceira e colaboradora desse processo para que o objetivo da inclusão seja
atendido.

A falta de conhecimento sobre as especificidades das pessoas com deficiência, de suas
eficiência e dificuldades, e a dificuldade de planejamento encontradas na escola comum
pode ser minimizada com iniciativas como a devolutiva realizada na escola especial que
pesquisamos.

Muitos professores e escolas possuem consciência e vontade para que a inclusão aconte‐
ça, mas sem conhecimento e formação as ações acabam acontecendo na tentativa e erro.
Quando o acerto acontece é muito recompensador, mas precisamos de mais políticas pú‐
blicas e ações nas universidades e Estado para que a formação aconteça e que o risco do
erro e da exclusão não exista mais.

...a gente precisa se informar, a gente precisa lutar por maior formação para nos quali‐
ficar para dar conta dessas demandas que nos aparece, mas que se a gente tiver apoio
e coletivamente pensar no nosso trabalho a gente vai conseguir desenvolver e proporci‐
onar aprendizagem dessas crianças.(P7)
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Guia de Inclusão na 
Educação Física na Escola
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O objetivo principal desse livro/guia é tornar público conteúdos e práticas pedagógicas
nas aulas de Educação Física, presentes na literatura e na escola especial, que possam fa‐
vorecer a educação inclusiva na escola regular de ensino básico. No percurso da pesquisa
foi possível verificar o comprometimento e envolvimento da escola especial no desenvolvi‐
mento dos estudantes com deficiência e na busca pela melhora da educação inclusiva na
escola regular.

Além de uma ampla pesquisa em 66 dissertações e teses sobre Educação Física e inclu‐
são, esse livro apresenta relatos de professores de Educação Física da Escola especial,
formados em Educação Física e uma professora formada também em psicologia, com am‐
pla experiencia na educação especial e cursos de pós-graduação, a maioria dos pesquisa‐
dos possuem experiencia na Educação Inclusiva na escola comum, e durante as entrevis‐
tas pudemos verificar que todos os professores acreditam na educação especial na pers‐
pectiva da educação inclusiva.

As instituições de Educação Especial foram as primeiras a buscar caminhos da educação
para pessoas com deficiência e que o acúmulo de experiência e conhecimento que possu‐
em não pode ser desconsiderado para a construção de uma educação inclusiva para todos
que respeite as características, competências e dificuldades dos estudantes.

Observamos nas aulas que acompanhamos e nos relatos que atualmente muitos educan‐
dos com deficiência com maiores comprometimentos sociais, cognitivos e motores não se
sentem acolhidos nas escolas comuns, inclusive com recusa de matrícula, e buscam a es‐

Considerações Finais
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É um grande desafio promover desenvolver um trabalho pensando na inclusão total de
todos os alunos não só os com deficiência, mas de todos, porque cada um tem um esti‐
lo de aprendizagem que nem sempre a escola abarca, mas que os alunos com deficiên‐
cia trazem grandes possibilidades de trabalho e que realmente podem aprender, a gente
precisa ter expectativas positivas em relação a todos os educandos, a todos alunos, a
todas crianças, a gente não pode delimitar até onde essa criança vai e aí é nesse mo‐
mento que elas nos surpreendem, não só as crianças com deficiência, mas as outras
também. (P2).
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cola especial por ser a única possibilidade de serem respeitados e acolhidos. Na nossa
discussão e pesquisa bibliográfica apontamos vários autores que concordam com nossa
pesquisa que a escola comum ainda está engatinhando para a inclusão.

Foram muitos os relatos dos pesquisados que apontam para situações de falta de preparo
e formação dos professores de Educação Física para realizarem a inclusão de estudantes
com deficiência na escola inclusiva.

Verificamos que os professores pesquisados, como já atuaram ou atuam na escola co‐
mum, reconhecem os desafios que a escola enfrenta para ser inclusiva, e buscam sempre
que permitido uma ação colaborativa entre escola especial e escola comum para favorecer
a inclusão.

Tanto na nossa pesquisa de campo quanto na literatura verificamos relatos de estratégias
e ações pedagógicas de professores de Educação Física que favorecem a inclusão. Os
professores pesquisados relataram que já vivenciaram escolas com boa estrutura, com
corpo diretivo e docente consciente, preocupadas e organizadas para inclusão. Essas inici‐
ativas e estratégias que conseguem concretizar a inclusão dos estudantes com deficiência
na escola comum mostram que uma escola para todos é possível, mas que muitas vezes
as boas práticas não são publicadas e divulgadas.

Alguns pontos foram abordados como determinantes para facilitar a estratégia metodoló‐
gica mais inclusiva na escola comum, como: tempo de aula; tipo de instrução; materiais
pedagógicos; ambiente de aula atrativo e organizado; manutenção da rotina; não esportivi‐
zação da aula e uso adequado dos conteúdos desportivos; utilização de outros conteúdos
da cultura corporal; avaliação processual e sensível.

Finalizamos esse trabalho com a sentimento de felicidade de um caminho percorrido com
muita dedicação e comprometimento. Acreditamos que os resultados e produto dessa
pesquisa possa trazer indicativos para o professor de Educação Física torne sua aula mais
inclusiva para as pessoas com deficiência. Certamente não preenchemos todas as lacunas
e nenhum trabalho dará conta desse desafio pois a inclusão é um processo em constante
inclusão. Quando encontrarmos todos os caminhos que minimizam a exclusão outros fato‐
res sociais, políticos, estruturais, psicológicos e biodinâmicos surgirão e nossos caminhos
serão necessários para uma sociedade mais justa e humana. O importante é seguirmos
um passo de cada vez mesmo em tempos em que vemos tantos desmontes e tanto retro‐
cesso. Acreditamos no ser humano e acreditamos na força da Educação e por isso segui‐
mos na luta.
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