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É na clareza da mente 

Que explode a procura do novo processo 

E o que é meu direito eu exijo, não peço 

Com a intensidade de quem quer viver 

E optar: ir ou não por ali 

A nossa primeira antena é a palavra 

Que amplia a verdade que assusta 

E a gente repete que quer mas não busca 

E de um modo abstrato se ilude que fez 

Mas qualquer dia vai ter que ficar definido o caminho 

É mais louco do que já supôs a tal sabedoria 

Magia que eu hoje procuro entender 

Pra que o corpo supere a fadiga 

Você o que pensa do assunto? 

Se a gente se encontra mas nunca tá junto 

Vivendo esse quebra cabeça sem luz [...] 

 

 



RESUMO 

 

 

Sabendo que a Educação Inclusiva é uma realidade escolar, e que a Educação 

Física enquanto componente do currículo escolar precisa estar situada de 

maneira significativa a essa realidade, buscou-se através desse estudo 

investigar como o processo de inclusão é realizado nas escolas da rede regular 

da cidade de Diamantina que têm alunos com deficiência matriculados, e como 

os professores de Educação Física têm se comportado diante desse novo 

paradigma. Para isso participaram desse estudo 8 professores de Educação 

Física, graduados e habilitados a ministrar a disciplina. Os professores 

responderam a um questionário que buscou descobrir o que eles conhecem 

teoricamente sobre Educação Inclusiva e Educação Física Adaptada e o que 

de fato eles aplicam. Os resultados demonstraram que as escolas ainda não 

estão preparadas para atender de maneira efetiva aos alunos com deficiência 

e/ou necessidades educacionais especiais. Os Professores de Educação Física 

não se sentem bem preparados para trabalhar com esses alunos, e sentem 

falta de cursos e recursos que possam otimizar suas aulas. 

 

Palavras – Chave: Inclusão- Professor - Educação Física Adaptada 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Antes de começar a discutir sobre a educação inclusiva e educação física 

adaptada é necessário esclarecer alguns conceitos que serão utilizados nesse 

trabalho, visando um melhor entendimento do tema abordado. 

Segundo a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994) o 

portador de necessidades educacionais especiais: · . 

É o educando que apresenta em caráter permanente ou temporário, algum 
tipo de deficiência física, sensorial, cognitiva, múltipla, condutas típicas ou 
altas habilidades, necessitando por isso, de recursos especializados para 
desenvolver plenamente seu potencial e/ou superar ou minimizar suas 
dificuldades (p. 22.). 
 

O mesmo documento também complementa que a pessoa portadora de 

deficiência possui diferenças físicas, sensoriais, ou intelectuais significativas. 

Quando comparadas com outras pessoas, essas diferenças acarretam dificuldades 

na interação com o meio físico e social. 

Portanto, o aluno que possui algum tipo de deficiência, pode não 

apresentar necessidade educacional especial, e o aluno que necessita dessa 

educação especial, pode não ter algum tipo de deficiência. Baseado nesses 

conceitos e na Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) que afirma que: “toda 

criança possui características interessantes, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas” (pág. 1), é necessário que a escola realize mudanças 

em sua estrutura, com a finalidade de estimular o aprendizado desses educandos, 

minimizando as diferenças e maximizando as potencialidades e capacidades de 

cada aluno. Nessa perspectiva temos dois modelos de educação que trabalham com 

a possibilidade dessas mudanças: a educação integrada e a inclusiva. 

 O modelo de Educação Integrada, parte do princípio de que as pessoas 

com deficiência devem ser as únicas a se adaptar a sociedade, já na Educação 

Inclusiva, tanto os alunos com deficiência quanto a sociedade devem se adequar às 

necessidades desse grupo específico, (MATOAN 2006).   

No Brasil o Decreto 3.298/1999, que institui o Estatuto das Pessoas com 

Deficiência, estabelece a nomenclatura até então utilizada para se referir à pessoa 

portadora de deficiência. A sugestão foi feita por um grupo que acredita que as 

outras denominações utilizadas poderiam ser de cunho preconceituoso. 
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Portanto, ao longo desse estudo será citado Pessoa com Deficiência, ou 

outras variações sugeridas no mesmo Decreto como: “pessoa que possui 

deficiência", "que tem deficiência, ou "que a adquiriu", salvo as citações sobre o 

tema que antecedem a data do Decreto. 

Durante toda a história da humanidade as pessoas com deficiencia, foram 

tratadas de diferentes formas pela sociedade, no início eram excluídas, 

posteriormente foi feito o atendimento segregado dentro de instituições, e 

recentemente busca-se a inclusão social dessas pessoas, (SASSAKI 1999). 

 Segundo, Maciel (2000): 

A estrutura das sociedades, desde os seus primórdios, sempre inabilitou os 
portadores de deficiência, marginalizando-os e privando-os de liberdade. 
Essas pessoas, sem respeito, sem atendimento, sem direitos, sempre foram 
alvo de atitudes preconceituosas e ações impiedosas (p.01). 
 

O ambiente escolar, e conseqüentemente a Educação Física, também 

seguiu o modelo: exclusão, segregação (integração) e atualmente a inclusão. 

Para atender a essa nova realidade educacional, a de inclusão, é 

necessário que toda a escola se reestruture, para que os alunos possam ser 

atendidos, em suas mais variadas necessidades. 

A Educação Física pode auxiliar no desenvolvimento da Escola inclusiva, 

visto que é uma disciplina que favorece uma maior socialização dos alunos, através 

de atividades lúdicas, jogos, estimulação corporal e verbal, favorecendo assim o 

desenvolvimento motor, cognitivo, social e afetivo das crianças com deficiência ou 

não. Vale ressaltar que a prática da Educação Física deve estimular o 

desenvolvimento de todos os alunos inseridos na escola. Desse modo, o modelo 

esporte-rendimento não é aplicável. Para Freire (1989) o desenvolvimento da 

motricidade, vai muito além do bom rendimento em determinadas habilidades, é a 

capacidade de se conseguir recursos para aperfeiçoar o relacionamento com as 

pessoas e objetos no ambiente. 

Com o surgimento em 1999 dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Adaptações Curriculares/ Estratégias para alunos com necessidades educacionais 

especiais, o Ministério da Educação (MEC), procura validar a educação para todos e 

propõe aos professores uma maior reflexão sobre sua prática pedagógica, o 

planejamento de suas aulas, análise e seleção de materiais didáticos e recursos 

tecnológicos, (BRASIL, 1999). 
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O movimento pela inclusão está se ampliando e, como conseqüência 

exige maior busca de informação e conhecimento principalmente por parte dos 

professores sobre o assunto, bem como os seus princípios, que são de: celebração 

das diferenças, valorização da diversidade, solidariedade, direito de pertencer, 

igualdade para as minorias e cidadania, para que se tenha sociedade realmente 

construída para todas as pessoas, (SASSAKI, 2003). 

Este estudo tem como objetivo avaliar as condições da educação física 

escolar para alunos com deficiência, que freqüentam escolas da rede regular de 

ensino da cidade de Diamantina.  

Para isso foi necessário investigar o conhecimento dos professores de 

educação física da cidade de Diamantina sobre inclusão da pessoa com deficiência 

nas aulas de educação física da rede regular de ensino, averiguar os aspectos 

facilitadores e os entraves no que diz respeito à acessibilidade, espaço e materiais 

para a atuação do professor que tenha em suas aulas alunos com deficiência, além 

de verificar, na opinião deles, se eles se sentem preparados para atuarem 

especificamente com esses alunos. 

A conversa informal com professores de educação física a respeito da 

inclusão escolar gerou a idéia inicial da proposição deste trabalho. O fato de não ter 

encontrado nenhum estudo até a presente data, sobre esse assunto na cidade de 

Diamantina sugere que o tema ainda não foi abordado e discutido. Esse estudo é 

importante porque poderá responder a questões relativas à inclusão e de como os 

professores, uns dos principais agentes dessa proposta se sentem diante dessa 

nova realidade escolar. Em termos gerais, responder questões relacionadas à 

inclusão poderá propiciar políticas que viabilizem um melhor atendimento 

educacional para a criança com deficiência, tanto por parte da escola, quanto do 

professor, pais e alunos.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

     2.1 A Sociedade, A Deficiência e A Escola. 

 

 

  A pessoa com deficiência foi ao longo dos tempos, marginalizada, 

estigmatizada, rejeitada e algumas vezes condenada pela sociedade. Essas 

mudanças no comportamento variam de acordo com o período histórico de cada 

sociedade.  

Conforme Toscano et al, (2005), na idade primitiva:  

[...] a garantia para a produção da existência do homem estava no fato dele 
possuir: habilidades motoras para se locomover e, assim, explorar a 
natureza; habilidades auditivas e visuais para detectar os objetos de suas 
necessidades e capacidades físicas como a força nas mãos para caçar 
esses objetos e a resistência muscular para suportar os constantes 
deslocamentos para busca de moradia e alimentos. A inexistência de 
qualquer uma destas habilidades e capacidades físicas impossibilitava o 
homem de continuar vivendo diante da força da natureza (p.01). 
  

A era pré-cristã foi marcada pela negligência e eliminação das pessoas 

com deficiência. Durante o feudalismo, essas pessoas representavam o pecado. Já 

no século XVIII começaram a surgir instituições, que atendiam a essa parcela da 

população de maneira segregada, (ZAVAREZE, 2005). Recentemente trabalha e 

acredita na integração e inclusão dessas pessoas na sociedade. 

 Segundo ROTTA e MORAES (2008): “A idéia de integração surgiu para 

derrubar a prática da exclusão social a que foram submetidas às pessoas deficientes 

por vários séculos.” (p. 72), também para alterar o paradigma de que as pessoas 

com deficiência eram inabilitadas para viver em sociedade. 

Posteriormente surge o ideal de Inclusão social. Sassaki (1999) afirma 

que: 

A inclusão social, portanto, é um processo que contribui para a construção 
de um novo tipo de sociedade através de transformações, pequenas e 
grandes, nos ambientes físicos (espaços internos e externos, equipamentos, 
aparelhos e utensílios, mobiliário e meios de transporte) e na mentalidade 
de todas as pessoas, portanto também do próprio portador de necessidades 
especiais (p. 33). 

 
A escola por ser reflexo da sociedade, também passou (e ainda passa) 

por esse processo: exclusão, segregação, integração e atualmente a inclusão. 
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A segregação era praticada com a criação de Escolas Especiais, que de 

acordo com Rodrigues (2003) eram: 

 
[...] organizadas majoritariamente por categorias de deficiência, com a 
convicção de que, agrupando os alunos da mesma categoria e das mesmas 
características, se poderia aspirar a desenvolver um ensino homogêneo, 
segundo o modelo da escola tradicional (p. 68). 

 

Após esse período segregacionista, surge o princípio de integração. Glat 

e Fernandes (2005), explicam que: 

A filosofia da Integração, na década de 80 privilegia o construtivismo e o 
sociointeracionismo com novo olhar sobre as possibilidades de construção 
de conhecimento de alunos com deficiência, bem como o enfoque 
psicossocial que investiga os processos de interação social, marginalização 
e estigma das pessoas com deficiências (p.35).  

 
Durante a década de 90, surge na comunidade escolar, o conceito de 

educação inclusiva. De acordo com Mantoan (1999), a inclusão sugere uma 

mudança no modelo educacional, não somente os alunos que tem dificuldades na 

escola, mas também propõe o apoio a todos que participam do universo escolar, ou 

seja, pais, alunos e funcionários para que esse processo possa favorecer o sucesso 

no ambiente escolar de forma geral.   

A pessoa com deficiência vem ao longo dos tempos buscando participar 

ativamente do coletivo social.  Atualmente existem leis que garantem á essas 

pessoas o direito de pertencer e participar de todos os setores da sociedade. 

A Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (1999) proclama que:  

As pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos humanos e 
liberdades fundamentais que outras pessoas e que estes direitos, inclusive 
o direito de não ser submetidas à discriminação com base na deficiência, 
emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo ser humano 
(p. 01). 
 

No âmbito educacional, no Brasil, temos a lei n 9.394/96 que estabelece 

as diretrizes e bases da educação nacional e,  em seu parágrafo único, dispõe que: 

O Poder Público adotará como alternativa preferencial, a ampliação do 
atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede 
pública regular de ensino, independente do apoio ás instituições previstas 
nesse artigo (BRASIL, 1996.p. 24). 

 

Em Minas Gerais temos o Programa de Apoio á Educação para a 

Diversidade, o PAED, que está sendo implantado gradativamente no Estado desde 

Janeiro de 2002. Atualmente o projeto abrange 45 escolas, e tem como objetivo “dar 
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suporte e sustentação aos profissionais envolvidos na construção da Educação 

Inclusiva no Estado de Minas Gerais.” (Secretaria de Estado de Educação). 

Segundo o site da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 

(SEE-MG, 2005): 

 O Programa de Apoio à Educação para a Diversidade tem uma estrutura 
flexível estando, inicialmente, subdividido em 4 subprogramas: 
subprograma, "Inovações" que visa agregar projetos inovadores para a 
educação inclusiva; o subprograma "Currículo Sem Barreiras" que visa 
agregar projetos sobre o eixo do currículo; o subprograma "Formação" que 
visa agregar projetos de capacitação, pesquisa e formação em serviços e o 
subprograma "Rede de Apoio" no qual agregam-se projetos com a 
finalidade de oferecer apoio às escolas. 

 

O subprograma “Inovações” busca “estimular as escolas a se tornarem 

inclusivas” (GUIMARÃES, 2002 p. 58), através do desenvolvimento de projetos, da 

construção coletiva da proposta pedagógica, e através de ações que visam 

mudanças atitudinais na sociedade e no ambiente escolar. 

  O “Currículo Sem Barreiras” trabalha com a aproximação física do aluno 

no ambiente escolar, além de oferecer recursos pedagógicos e adaptações no 

currículo e acompanhamento da avaliação escolar, possibilita também que o aluno 

utilize recursos tecnológicos para acessar os conteúdos curriculares. Dentro desse 

subprograma existe o projeto Rompendo Barreiras, que está voltado para a área da 

Educação Física.  

Promover a capacitação dos profissionais da rede regular, e da 

modalidade da educação especial para a educação inclusiva, é um dos objetivos do 

subprograma “Formação”, que também oferece subsídios teóricos para a 

implantação da Educação Inclusiva.  

Já o subprograma “Rede de Apoio” procura “integrar e articular a 

educação especial com outros setores da administração do Estado de Minas Gerais” 

(p. 59) busca também desenvolver juntamente com outros setores do governo, 

projetos educativos, que tenham como tema a deficiência. 

Para dar sustentação ao PAED, é necessária a implantação do Serviço de 

Apoio á Inclusão, o SAI, em cada uma das Superintendências Regionais de Ensino, 

do Estado. Esse serviço é fundamental para a inclusão escolar, já que de acordo 

com o Centro de Referência Virtual do Professor e com a Resolução nº. 02, de 

11/09/01, do Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Básica: 
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Art.17: "Em consonância com os princípios da educação 
inclusiva, as escolas das redes de educação profissional, públicas e 
privadas, devem atender alunos que apresentam necessidades 
educacionais especiais, mediante a promoção das condições de 
acessibilidade, a capacitação dos recursos humanos, a flexibilização e 
adaptação do currículo e o encaminhamento para o trabalho, contando, 
para tal, com a colaboração do setor responsável pela educação especial 
do respectivo sistema de ensino.”. 

        
 O SAI, tem como finalidade integrar alunos com deficiência, dar suporte 

aos professores e funcionários das escolas, além de promover uma educação de 

qualidade, atendendo ás necessidades dos alunos. 
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2.2. Educação Especial, Integrada e a Inclusiva. 

 

A história da Educação Especial no Brasil teve inicio no século XIX, e foi 

baseada em experiências norte-americanas e européias.  Seu assistencialismo 

segregacionista e suas políticas de proteção sempre estiveram relacionados com 

movimentos particulares, beneficente e de atendimento ás pessoas com deficiência. 

Mantoan (2006). 

A educação especial, de acordo com a Resolução - 95, de 21/11/2000, é 

modalidade da educação escolar; definida em uma proposta pedagógica, 

assegurando um conjunto de serviços educacionais especiais, organizados 

institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, 

substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar 

e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos; perpassa 

transversalmente todos os níveis de educação e ensino.  

Mesmo sendo um avanço no processo educacional, a Educação Especial 

vem passando por sérias discussões como nos relata Glat e  Fernandes (2005): 

O modelo segregado de Educação Especial passou a ser severamente 
questionado, desencadeando a busca por alternativas pedagógicas para a 
inserção de todos os alunos, mesmo os portadores de deficiências severas, 
preferencialmente, no sistema regular de ensino (como recomendado no 
artigo 208 da Constituição Federal de 1988) (p.37). 

 
 Surge então, no cenário mundial, nos anos 50, e no Brasil na década de 

70, a política de integração escolar. Tem como foco o questionamento da qualidade 

e a real função dos serviços que atendiam de maneira segregada as pessoas com 

deficiência. (SILVA 2006, p. 3), esse modelo educacional defendia a criação de 

classes especiais, nas escolas estaduais (MENDES, 2000 apud SILVA et al, 2006). 

De acordo com Sassaki (2003): 

A Educação Integrada envolve escolas que aceitaram receber alunos com 
deficiência sob a condição de que estes alunos se adaptassem ao sistema 
escolar vigente, provando que são capazes de acompanhar o ritmo de 
aprendizagem de seus colegas e de contornar as barreiras arquitetônicas, 
atitudinais e de comunicação existentes (p. 16). 

 
 A educação integrada visa à aproximação física do aluno na escola, parte 

da idéia que o aluno tem que se adaptar a ela, e estar pronto para acompanhar o 

rendimento da turma na qual esteja matriculado, têm caráter operacional e o método 

de avaliação desses alunos é igual aos dos demais educandos, (SUGDEN, KEOGH, 

1991; BLOCK, ZEMAN 1996, apud GIMENEZ, 2006).  
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Muitas críticas foram feitas ao modelo de escola integrada, dentre as 

quais destacamos a de que o aluno com necessidades educacionais especiais era o 

único responsável pela passagem de um nível educacional para o outro, 

(“segregação - integração”), já que isso acontecia mediante aos progressos 

apontados pela criança, (MENDES, 2006).  

Mantoan (2003) ressalta que:  

Nas situações de integração escolar, nem todos os alunos com deficiência 
cabem nas turmas de ensino regular, pois há uma seleção prévia dos que 
estão aptos à inserção. Para esses casos, são indicados: a individualização 
dos programas escolares, currículos adaptados, avaliações especiais, 
redução dos objetivos educacionais para compensar as dificuldades de 
aprender. Em uma palavra, a escola não muda como um todo, mas os 
alunos têm de mudar para se adaptarem às suas exigências (p.15). 

 

Freitas et al. (2004) destacam que: “A partir dos anos 90 o conceito de 

integração escolar para todos cede espaço à inclusão” (pág.1). Esse novo modelo 

propõe que todos os alunos participem das atividades escolares, porém essas 

atividades devem ser adaptadas para que todos façam parte do mesmo contexto 

escolar, participando das mesmas atividades comuns, todavia, adaptadas para de 

maneira efetiva respeitar às diferenças de cada individuo. 

As políticas educacionais que visam pela inclusão aparecem como uma 

tentativa de suprir as necessidades educacionais que a política de integração não 

conseguiu realizar de maneira efetiva e busca também, “incluir” outras minorias que 

não tem acesso a serviços educacionais. (SILVA, 2006) 

Segundo, Miranda (2003) 

Em meados da década de 90, no Brasil, começaram as discussões em 
torno do novo modelo de atendimento escolar denominado Inclusão 
Escolar. Esse novo paradigma surge como uma reação contrária ao 
princípio de integração [...] (p. 01). 
 

O movimento pela inclusão escolar se intensificou, após o ano de 1994, 

em que representantes de 88 países se reuniram na Espanha para reafirmar o 

compromisso da Educação para todos. Essa reunião deu origem à Declaração de 

Salamanca, que trata dos princípios, políticas e práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais. Esse documento afirma que as crianças devem participar de 

três estruturas da escola: o ambiente escolar, a integração professor-aluno, e a 

integração aluno-aluno. 

 A educação inclusiva visa não só adaptar o espaço físico da escola, 

como também promover uma mudança de estratégias de ensino, nos métodos de 
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avaliação, na capacitação de professores e funcionários, além de uma maior 

flexibilidade na grade curricular, respeitando os níveis de dificuldades e promovendo 

uma aprendizagem eficaz. (MAZZOTA 1987, MANTOAN 1997, SASSAKI 1998).  

A Educação Inclusiva tem que atender a: "todas as formas de diferenças 

dos alunos (culturais, étnicas, etc.). Desta forma, a educação inclusiva recusa a 

segregação e pretende que a escola não seja só universal no acesso, mas, também 

no sucesso" , (Rodrigues 2003, p. 77). 

Portanto, dentre todos os modelos educacionais, a educação inclusiva 

atende aos portadores de necessidades educacionais especiais, e as pessoas com 

deficiência de forma mais efetiva, pois atende a resolução do Conselho Nacional de 

Educação / Câmara da Educação Básica, que no Parecer n 17, de 03/07/01 afirma 

que: 

A política de inclusão de alunos que apresentam necessidades 
educacionais especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na 
permanência física desses alunos junto aos demais educandos, mas 
representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como 
desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e 
atendendo suas necessidades (p. 13). 

 

Os caminhos que perpassam a Educação Inclusiva vão muito além das 

leis, das mudanças na estrutura física e curricular das escolas, da capacitação dos 

profissionais atuantes. Perpassa antes de tudo na vontade das pessoas em acreditar 

nas diferenças, em aceitar que a igualdade deve ser de direito e não de condições 

físicas, sociais, motoras ou cognitivas. 
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2.3. Educação Física e Educação Física Adaptada e o Professor de 

Educação Física 

 

 

A Educação Física, não trabalha somente com o corporal, ela tem outras 

vivencias, outras práticas. 

 

 Para Barbanti (2009): 

Quando se fala em Educação Física referimo-nos a um extenso campo de 
ações. O interesse básico é o movimento humano, mais especificamente a 
Educação Física se preocupa com o relacionamento entre o movimento 
humano e outras áreas da educação, isto é, o relacionamento do 
desenvolvimento físico com o mental, social e o emocional na medida em 
que eles vão sendo desenvolvidos (p. 01). 
 

Soares (1996) apud Borragine et. al. (2010)  afirma que: “A Educação 

Física está na escola. Ela é uma matéria de ensino e sua presença traz uma 

adorável, uma benéfica e restauradora desordem naquela instituição”(p. 08), ou seja, 

a Educação Física é uma disciplina realizada dentro da escola e tem a capacidade 

de realizar mudanças no ambiente escolar. 

De acordo com Coletivo de Autores (1992) apud SILVA et al, (2004): “a 

Educação Física, enquanto disciplina do currículo escolar, possui as mesmas tarefas 

que a escola em geral, não podemos ser isentada da responsabilidade que se exige 

da escola” (p. 06). Portanto, a educação física também tem que se adaptar e se 

estruturar para receber aos alunos com deficiência, e adaptá-los de forma 

significativa às aulas. 

A educação física para atender ao aluno com deficiência, passa por 

modificações e a adaptações na sua estrutura. Surge então a educação física 

adaptada, que para Associação Americana para a Saúde, Educação Física, 

Recreação e Dança é: 

Um programa difersificado de atividades desenvolvimentistas, jogos 
esportes e ritmos, adaptado aos interesses, ás capacidades e limitaçãoes 
dos alunos portadores de deficiência que não podem participar com 
sucesso e segurança das rigorosas atividades do programa geral de 
Educação Física (COMMITTEE ON ADAPTED PHYSICAL EDUCATION, 
1952 apud WINNICK, 2004, p.10). 

 

A Educação Física Adaptada, segundo Rosadas (1994) tem por objetivo 

privilegiar alunos com deficiência, através de atividades especificas que estimulem 
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suas habilidades, e que promovam não só a ludicidade, o esporte, a 

psicomotricidade como também as técnicas de orientação e locomoção.  

Para Bueno e Resa (1995), apud Cidade e Freitas (2002): 

A Educação Física Adaptada para portadores de deficiência não se 
diferencia da Educação Física em seus conteúdos, mas compreende 
técnicas, métodos e formas de organização que podem ser aplicados ao 
indivíduo deficiente. É um processo de atuação docente com planejamento, 
visando atender às necessidades de seus educandos. (p.2) 

 

É importante ressaltar que Educação Física adaptada atende tanto os 

alunos com deficiência, quanto aos alunos, ditos “normais”, é uma prática 

pedagógica, que respeita os limites e possibilidades de cada um, favorecendo assim 

uma maior interação entre as partes envolvidas. Para Silva e Araújo (2005): “a 

educação física adaptada conseguiu perceber os limites e as possibilidades dessas 

pessoas, pois teve e ainda tem como diretriz trabalhar com as potencialidades dos 

alunos” (p. 71). 

Rodrigues (2008) ao falar sobre Educação Física discorre que: “[...] seria 

uma área curricular mais facilmente inclusiva, devido à flexibilidade inerente aos 

seus conteúdos, o que conduziria a uma maior facilidade de diferenciação curricular” 

(p. 5), seguindo a idéia do autor citado o professor de Educação Física consegue 

elaborar com maior liberdade os conteúdos que serão trabalhados durante sua aula.  

Os professores  de Educação Física, de acordo com (RODRIGUES, 

2003).  

São vistos como profissionais que desenvolvem atitudes mais positivas 
perante os alunos que o restante dos professores. Talvez devido aos 
aspectos fortemente expressivos da disciplina, os professores são 
conotados como profissionais que apresentam atitudes mais favoráveis à 
inclusão e, conseqüentemente, levantam menos problemas e com maior 
facilidade encontram soluções para casos difíceis (p.69). 

 

No que se consiste a Educação Física voltada para o aluno com 

deficiência, é preciso avaliar várias questões, que vão desde os movimentos 

motores específicos de cada aluno até a formação adequada dos profissionais, que 

trabalham com esse público. (CRUZ, RAZENTE, MANGABEIRA, 2003). 

A busca de informações que possam auxiliar o professor na prática da 

inclusão escolar é muitas vezes feita através de cursos de capacitação, já que de 

acordo com Albuquerque e Machado (2005) a formação acadêmica oferecida é 

insuficiente para atender as demandas educacionais dos alunos com deficiência. 
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Isso ocorre possivelmente porque muitos professores durante sua 

graduação não tiveram acesso a aulas que visassem à participação de alunos com 

deficiência nas aulas de educação física.    

Cidade e Freitas (2002) ressaltam que: 

Quanto à área da Educação Física, a Educação Física Adaptada surgiu 
oficialmente nos cursos de graduação através da Resolução 3/87 do 
Conselho Federal de Educação e prevê a atuação do professor de 
Educação Física com o portador de deficiência e outras necessidades 
especiais (p. 01).  

 
Porém, é importante lembrar que somente o conhecimento do professor 

sobre o tema não é de fato suficiente para garantir a inclusão e a participação dos 

alunos com deficiência nas aulas de Educação Física (SILVA e ARAÚJO, 2005), é 

claro que esse é um passo muito importante, mas é preciso colaboração de toda a 

comunidade escolar. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

 

Para responder ao objetivo de avaliar as condições da educação física 

escolar para alunos com deficiência nas escolas da rede regular da cidade de 

Diamantina foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva que para Gil (2002): tem 

como finalidade descrever “características de determinadas populações ou 

fenômenos”, (p. 07), através de questionários e observações. 

A pesquisa é de ordem qualitativa, pois, ”visa a descrever e a decodificar 

os componentes de um sistema complexo de significados”, (NEVES, 1996, pág. 1), 

além de se do tipo exploratória que se caracteriza por buscar conhecer a realidade, 

em seu contexto através de questionário ou entrevistas. (PIOVESAN E TEMPORINI, 

1995). 

Além disso, realizou-se um estudo de campo que de acordo com Gil 

(2002): 

[...] procura o aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente 
realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e 
de entrevistas com informantes para captar as explicações e interpretações 
do que ocorre naquela realidade (p. 08). 

   

O Estudo foi dividido em quatro partes: 

 Na primeira parte foi solicitado à Superintendência Regional de Ensino, 

localizada na cidade de Diamantina as escolas que teriam alunos com deficiência 

matriculados na rede regular de ensino. 

 Na segunda parte identificaram-se os professores participantes. Essa 

escolha seguiu o critério da escola possuir alunos com deficiência matriculados. 

Obteve-se um total de 11(onze) professores, porém devido à greve de 

professores que ocorreu no Estado de Minas Gerais não foi possível localizar todos 

eles. Por conseqüência, responderam ao questionário somente oito (professores) 

dos 11 (onze) anteriormente  selecionados. 

 A terceira parte foi oportunizada pelo contato inicial com o professor, 

explicaram-se os objetivos da pesquisa de forma, verbal, e escrita (ANEXO B), para 

o mesmo e solicitou-se, caso fosse de seu interesse participar, que ele assinasse ao 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO C).   
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Após assinatura ofereceu-se a estes docentes um questionário, com 

perguntas abertas, as quais deveriam ser respondidas pelo professor. Alguns 

responderam ao questionário de imediato, outros optaram em levar e entregar 

posteriormente. 

O Questionário (ANEXO A) buscou informações pessoais, sobre período 

de formação e atuação profissional, assim como conhecimentos do professor sobre 

o assunto em questão no trabalho. 

É importante ressaltar que nenhum dos participantes da pesquisa teve 

seu nome revelado ou citado, igualmente às escolas em que os professores 

ministram suas aulas.  

A análise dos resultados se deu de forma descritiva, através das 

categorias de respostas ao questionário, enfatizando o discurso do professor. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Após recolher todos os questionários, as respostas foram analisadas e 

agrupadas em categorias. Optou-se também neste momento em enfatizar os 

discursos dos professores identificados como relevantes pelos pesquisadores. 

Os Professores de Educação Física entrevistados nesse trabalho tem em 

média 8,2 anos de formação. Sendo que, o que tem menor tempo de formado tem 

cinco meses e o que formou há mais tempo tem vinte oito anos de formação 

acadêmica, e o tempo de atuação como professores, é de quatro meses a vinte oitos 

anos. O que nos permite acreditar, que apenas um dos professores entrevistados, 

não possuiu durante sua graduação a disciplina de Educação Física Adaptada e/ou 

para Portadores de Deficiência, já que essa disciplina só passou a fazer parte dos 

cursos de graduação em Educação Física no ano de 1987 (CIDADE e FREITAS, 

2002). 

Quando perguntados sobre o que é deficiência, muitos não conseguiram 

responder, e se referiram aos alunos com deficiência como alunos que tem 

“dificuldade de aprendizado”, “com necessidades especiais”, “que requerem certos 

cuidados” e alunos com “algum tipo de seqüela”. Muitos relataram sobre o tipo de 

deficiência, e apenas um dos participantes, o professor C reconheceu que: “[...] são 

pessoas como qualquer outra que tem limites e possibilidades”.  Entende-se então 

que os professores ainda não possuem conhecimento adequado sobre o que de fato 

é deficiência.  

Acabam relacionando com Necessidades Educacionais Especiais, como 

nos relata um professor: 

P.G.: “Nem sempre são alunos com alguma deficiência auditiva, visual, 

mental ou física, mas ás vezes também aqueles com dificuldades em 
aprender a ler, escrever, na coordenação motora, pois estes deverão 
também  ter uma assistência especial.”.  

  

O que não corresponde totalmente com a verdade, já que a pessoa com 

deficiência nem sempre possui uma necessidade educacional especial.  Como pode 

ser observadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais/ Adaptações Curriculares 

Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(1999): 
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Necessidades educacionais podem ser identificadas em diversas situações 
representativas de dificuldades de aprendizagem, como decorrência de 
condições individuais, econômicas ou socioculturais dos alunos: crianças 
com condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais e sensoriais 
diferenciadas; crianças com deficiência e bem dotadas; crianças 
trabalhadoras ou que vivem nas ruas; crianças de populações distantes ou 
nômades; crianças de minorias lingüísticas, étnicas ou culturais; crianças de 
grupos desfavorecidos ou marginalizados (p. 23). 

 

Os Professores foram unânimes ao afirmarem que existe diferença entre 

Educação Inclusiva e Educação Especial, porém apenas dois, souberam explicitar 

de forma coerente essas diferenças: 

P.C.: “Educação Inclusiva diz respeito á inclusão de todos no processo 

ensino-aprendizado, não somente os alunos especiais, que no meu ponto 
de vista são aqueles que necessitam de adaptações, por serem portadores 
de necessidades especiais.”. 

P G: “Sim. A Educação Inclusiva é voltada para todos, independente de 

suas condições, já a Educação Especial atende as pessoas com algum tipo 
de deficiência (auditiva, visual, mental, físico)”. 
 

Alguns professores percebem as diferenças entre as duas modalidades, 

porém não souberam descrever ou não discorreram sobre o assunto.  Nota-se, que 

a maioria dos professores tem dificuldade em entender e interpretar os conceitos 

que norteiam a proposta de educação inclusiva. Ferreira e Bozzo (2009) destacam 

que: “É preciso entender que a inclusão não é apenas para crianças deficientes, 

mas para todos os excluídos ou discriminados, para as minorias” (p. 04). 

Todos os professores, quando perguntados se acham importante ter 

conhecimentos sobre a inclusão, responderam que sim. Para alguns essa 

importância se deve ao fato de poder melhorar a qualidade de vida e educação dos 

alunos, como nos relata o professor: 

PD: “Sim, porque ajuda no desenvolvimento geral, leva ao aluno 

desenvolver a autoconfiança, a auto iniciativa e a contribuir na auto estima, 
auxiliando em desenvolvimento motor e sensorial, além de acabar com o 
preconceito contra os portadores de necessidades especiais, visto como 
incapazes, o que não é verdade”. 
 

A garantia por lei, do direito dos alunos com deficiência à matrícula na 

rede regular, foi citada por dois professores: 

PC: “Sim, Porque independente da minha opinião sobre a inclusão de 

alunos especiais no ensino regular, à legislação determina que eles que têm 
direito a vagas no ensino regular”. 

P.E: “Sim. Porque hoje somos obrigados a receber estes alunos na escola 

regular”. 
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 O conhecimento sobre as diretrizes da inclusão é extremamente 

importante, porque através da assimilação desses conceitos o professor poderá 

segundo Machado, Glat e Braun apud STAINBACK & STAINBACK, 1999:  

 Analisar algumas questões como: de que maneira todos os alunos poderão 
participar da aula proposta; se há necessidade de apoio, adaptações e 
como fazê-las para sua plena participação; que expectativas devem ser 
esperadas e/ou modificadas para a efetivação da atividade (como os alunos 
demonstram o 
que  sabem, a quantidade e qualidade das atividades propostas) e quais 
são os objetivos prioritários para a aprendizagem.(p.11) 
 
 

Alguns professores relataram que o conhecimento sobre a inclusão 

escolar é importante para dar “suporte ás aulas”, “acabar com o preconceito” e ajuda 

em relação à  “situação desconhecida” enfrentadas por eles quando se deparam 

com alunos deficientes. Ainda  de acordo com Ferreira e Bozzo (2009):  

É importante se discutir esse assunto, pois a inclusão é um direito garantido 
por lei a todas as pessoas com algum tipo de deficiente e incluir crianças 
deficientes mais do que cumprir uma lei é permitir que ela se insira na 
sociedade em que mais tarde precisará conviver, é não deixá-la alienada e 
despreparada para uma realidade que também é sua (p. 03). 
 

Em se tratando da Educação Física Adaptada, quatro professores 

acreditam que se trata de reformulações e adaptações para atender as 

necessidades de toda turma, fato esse que corrobora com a idéia de Silva e Araújo 

(2005), abordando sobre o tema ressalta que: “o enfoque deve recair sobre as 

potencialidades do educando em contraposição às suas limitações” (p. 124). O 

Professor afirma que:  

PC: “Educação Física Adaptada é aquela Educação Física onde o 

professor reformula e faz adaptações didáticas e metodológicas para 
atender as necessidades de toda a turma”.  
 

Ao serem questionados se se sentem capazes de atuar com alunos com 

deficiência, apenas um professor respondeu que sim, quatro responderam que mais 

ou menos e três afirmaram que não.  

O professor E, disse que: “Não. Tenho sérias dificuldades”. 

PB: “Sim e não. Sim porque durante a minha graduação e a pós-graduação 

me preparei para isso. Porém, me sinto de mãos atadas perante as 
situações encontradas nas escolas”. 
 

Essa fala deixa claro que o processo de inclusão não é unilateral, é 

necessário envolvimento da escola, como um todo, não somente de um setor 
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específico. A proposta da inclusão é válida, mas é preciso avaliar a quantidade de 

alunos e a situação na qual se trabalha nas escolas (ZULIAN e FREITAS, 2001). 

Nenhuns dos professores que responderam ao questionário, já tiveram 

acesso a cursos de capacitação oferecidos pelo governo. Não foi possível encontrar 

no site da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, nenhuma informação 

referente á cursos oferecidos pelo governo, na área da inclusão. 

Todos os professores concordam que nenhuma das escolas, em que eles 

trabalham, possuem aspectos que facilitam a inclusão, mas os próprios professores 

sugerem alternativas para  que esse processo ocorra, como: melhoria nos aspectos 

físicos (rampas, banheiros adaptados), interprete da Língua Brasileira de sinais 

(LIBRAS), materiais didáticos específicos. 

Um professor reconhece que: 

P G: “A estrutura física é um pouco deficiente, mas a escola faz o que 

pode, sempre estimula os alunos e apóia, mas ainda é um processo difícil”. 
 

Em relação às dificuldades enfrentadas pelo professor para que a 

inclusão ocorra na Educação Física, foi citada a falta de capacitação profissional, a 

quantidade de alunos por turma, o tempo destinado às aulas, a falta de interesse por 

parte da direção, funcionários e até mesmo dos próprios alunos com deficiência, a 

vontade de alguns alunos (com deficiência ou não) em conviver somente com seus 

pares, falta de estrutura material, e professor intérprete de LIBRAS, além dos 

aspectos físicos da escola, como nos relata um professor: 

P.E : Nada na escola está preparado, até o próprio acesso da prática 

esportiva é cheio de escadas”. 

 Concordando com as implicações dos professores Maciel, Miguel e 

Júnior (2009) sugerem que:  

A escola além de fazer adaptações físicas precisa ter um bom projeto 
pedagógico e uma equipe disposta e qualificada para atender a todos os 
alunos. É preciso que a escola procure inovar os seus métodos de ensino, 
materiais, e além de ter todo um conteúdo preparado é importante acima de 
tudo o respeito das pessoas com a deficiência do próximo (p.10). 

 
As estratégias para propiciar a inclusão de alunos com deficiência, nas 

aulas de Educação Física são as mais variadas. 

Foram citados a utilização de recursos pedagógicos, tecnológicos e 

materiais alternativos.  Atividades que promovam o desenvolvimento físico, social e 

emocional dos alunos, como: trabalhar lateralidade, esquema corporal, habilidades 

motoras básicas, equilíbrio, percepção sensorial, criatividade dentre outras. Até 
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atividades mais especificas, que vão variar de acordo com o tipo de deficiência 

encontrada como, por exemplo: no futebol para alunos com deficiência visual a 

utilização de bolas com guizo, todos os alunos de olhos vendados, já os alunos 

cadeirantes participam como goleiro. Alunos com deficiência auditiva: interprete de 

LIBRAS, falar perto de frente para os alunos. Além de debater o tema em sala de 

aula, visando o fim do preconceito existente.  

As estratégias usadas pelos professores são validas, pois atendem aos 

princípios da Inclusão, Diversidade, Complexidade e Adaptação do aluno, que de 

acordo com Zuliani e Betti:  

 
[...] Os conteúdos e estratégias escolhidos devem sempre propiciar a 
inclusão de todos os alunos. [...]. A escolha dos conteúdos deve, tanto 
quanto possível, incidir sobre a totalidade da cultura corporal de movimento, 
incluindo jogos, esporte, atividades rítmico-expressivas e dança lutas/artes 
marciais, ginásticas e práticas de aptidão física, com suas variações e 
combinações. [...]. Os conteúdos devem adquirir complexidade crescente 
com o decorrer das séries, tanto do ponto de vista estritamente motor 
(habilidades básicas à combinação de habilidades, habilidades 
especializadas, etc.) [...]. Como cognitivo (da simples informação à 
capacidade de análise, de crítica, etc.). Em todas as fases do processo de 
ensino devem-se levar em conta as características, capacidades e 
interesses do aluno, nas perspectivas motora, afetiva, social e cognitiva. 
(p.5) 

 

Nenhum dos professores se referiu, ao processo de capacitação 

profissional como uma estratégia para propiciar a inclusão. Pelo que se constata, 

nenhum dos participantes da pesquisa busca informações fora da escola sobre 

alunos com deficiência e o processo de inclusão.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O processo de inclusão é uma realidade escolar, existem leis que 

garantem o acesso e a permanência de alunos com deficiência e/ou Necessidades 

Especiais na rede regular de ensino, no entanto o ambiente escolar ainda não se 

estruturou adequadamente, para que esse processo ocorra de maneira efetiva. Na 

cidade de Diamantina, como demonstrou o estudo, existe algumas falhas na 

estrutura física e pedagógica das escolas, como foi descrito pelos professores 

participantes da pesquisa.  Fato esse que também ocorre com os professores de 

Educação Física que participaram do estudo, essas falhas vão desde na formação 

inadequada, durante a graduação do profissional até o processo de capacitação que 

é oferecido (teoricamente) pelo governo, teoricamente porque nenhum dos 

participantes da pesquisa teve acesso á esses cursos. 

Alguns professores possuem conhecimentos teóricos sobre a inclusão e 

Educação Física Adaptada, porém não conseguem trabalhar com alunos com 

deficiência, pois sempre esbarram na estrutura física e/ou pedagógica da escola.  

Existem também aqueles professores que não tem o conhecimento sobre a inclusão 

e a Educação Física Adaptada, e talvez por isso não se sintam preparados para 

trabalhar com alunos com deficiência. 

A inclusão deve favorecer a todos, deve oferecer educação de qualidade, 

deve ser sustentada nos princípios da diferença e respeito às individualidades, 

favorecendo a equidade e estimulando novas maneiras de ensinar, e 

consequentemente de aprender. 

O Governo deve oferecer (não só no papel), cursos que visem à 

capacitação não só de professores, mas de todos os funcionários que atuam nas 

escolas, porque é direito do aluno participar de toda a esfera escolar, e só quando 

todos dentro das escolas estiverem aptos a atender as necessidades desses alunos 

é que esse direito estará sendo de fato exercido. 

A escola deve procurar se adequar fisicamente para propiciar a inclusão, 

deve também realizar mudanças na estrutura curricular, dando maior flexibilidade 

nas disciplinas, e nos métodos de avaliação, favorecendo a equidade, além de 

oferecer recursos pedagógicos e materiais didáticos específicos. 
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Os cursos de Graduação, em especial os de Educação Física, devem se 

adequar ao novo paradigma da inclusão, tentar formar futuros professores mais 

conscientes e a aptos a encarar de maneira real as adversidades dessa nova 

escola, através de disciplinas que trabalhem não só a teoria como a prática de aulas 

para pessoas com deficiência.   

Aos professores cabe buscar fontes que ampliem seus conhecimentos, 

buscar alternativas que possam estimular o aprendizado dos alunos, independente 

das suas capacidades e/ou limitações. Porque essa é a função do educador. 

É necessário compreender que a inclusão escolar é dever de todos: 

governo, sociedade, escola, pais, alunos, funcionários e professores. Portanto, é 

imprescindível que cada um faça sua parte, pois, a inclusão é um processo 

irreversível e acima de tudo necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

6. REFERÊNCIAS  

 

ALBUQUERQUE, E.R.; MACHADO L.B. Resistências e Impossibilidades nas 
Representações Sociais de Inclusão de Professoras. Disponível em 
<http://www.anped.org.br/reunioes/32ra/arquivos/trabalhos/GT15-5315--Int.pdf>.  
Acesso em: 03 dez. 2009 

BARBANTI, V. O que é Educação Física. Disponível em: http/: 
www.usp.br/ceferp/docentes/valdirbarbanti.html 

BORRAGINE, S.O.F; et al. Educação Física: preconceitos acerca do papel da 
disciplina no contexto escolar. Revista Digital Buenos Aires. Ano 15. n 143. Abril 
2010. Disponível em: < http//: www.efeportes.com. Acesso em: 13 mai. 2010.  

BRASIL, MEC/SEESP. Política Nacional de Educação Especial. Brasília, 1994. 

BRASIL. Atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais nas 
escolas da rede estadual de ensino. Resolução 95/2000. Disponível em: 
http://www.cedipod.org.br Acesso em: 22 mai. 2010. 

BRASIL. Declaração de Salamanca e Linha de ação sobre necessidades 
educativas especiais. Brasília, Corde, 1994. 

BRASIL. Decreto 3298/1999. Estatuto das pessoas com deficiência.  Brasília, 
1996. Disponível em <http: wwwcamarpho.hpg.com.br/leis/estatuto do 
deficiente.htm. Acesso em: 31 mai. 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares. 
Educação Física. Brasília, MEC/SEF, 1999. 

CIDADE, R.E.; FREITAS, P.S. Educação Física e Inclusão: Considerações para a 
Prática Pedagógica na Escola. Revista Integração, v14 – Edição Especial – 
Educação Física Adaptada-, p.27-30, 2002. 

CRUZ, G.C.; RAZENTE, D.M.R.; MANGABEIRA, E.M.C. Considerações de 
professores de Educação Física sobre o atendimento de alunos de classes especiais 
inseridos em ambientes educacionais sob a perspectiva da inclusão. Revista 
Brasileira de Educação especial. Marília. Jul. - Dez 2003. v 09. n 02 p 211-226. 

FERREIRA, M. M.; BOZZO, F. E. F. EDUCAÇÃO INCLUSIVA Inclusão de crianças 

com Síndrome de Down no ciclo I do Ensino Fundamental.  Disponível em: < 

http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2009/trabalho/aceitos/CC31441044850.pdf > 

Acesso em: 24 mai. 2010. 

FREIRE, J.B. Educação de corpo inteiro: teoria e prática da Educação Física. 
São Paulo: Scipione, 1989.  

http://www.anped.org.br/reunioes/32ra/arquivos/trabalhos/GT15-5315--Int.pdf%3e.%20%20Acesso%20em:%2003%20dez.%202009
http://www.anped.org.br/reunioes/32ra/arquivos/trabalhos/GT15-5315--Int.pdf%3e.%20%20Acesso%20em:%2003%20dez.%202009
http://www.efeportes.com/
http://www.cedipod.org.br/
http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2009/trabalho/aceitos/CC31441044850.pdf


31 

 

 

FREITAS. R. F. S.; ARAÚJO. P. F. A; ALMEIDA, J. J. G.; O fazer do professor de 
educação física no ensino regular e a inclusão. Revista Digital - Buenos Aires - 
Ano 10 - N° 72 – Mai. De 2004.  Disponível em: 
<http://www.efdeportes.com/efd72/inclusao.htm>. Acesso em: 01 abr. 2010. 

GIL, C.A. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. Editora Atlas S.A. 2002. São 
Paulo. 

GIMENEZ, R. A inclusão de indivíduos portadores de necessidades especiais nas 
aulas de educação física: repensando sobre a prática.  Revista Digital, Buenos 
Aires. Ano 11.n 98. Jul./2006 Disponível em <www.efdeportes.com>. Acesso em: 22 
set. 2009 

GLAT, R.; FERNANDES, E.M. Da Educação Segregada á Educação Inclusiva: uma 
breve reflexão sobre os paradigmas educacionais no contexto da Educação Especial 
brasileira. Revista da Educação Especial. v 01. n 01. p 35-39, ano 2005. Disponível 
em: <http://www.inep.gov.br>. Acesso em 19 abr. 2010. 

GUATEMALA. Convenção Interamericana para eliminação de todas as formas 
de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. 1999. 

GUIMARÃES, T. M. Educação Inclusiva: Construindo significados novos para a 
diversidade.  Secretária do Estado da Educação de Minas Gerais, 2002. 

MACIEL, M. R. C. Portadores de Deficiência: a questão da inclusão social. Revista 
Digital São Paulo Perspec. V.14 nº.2 São Paulo Abr./Jun. 2000. Acesso em: 18 
mai. 2010. 

MACIEL, P. A.; MIGUEL, J.; JÚNIOR, R. V. Reflexões a respeito da inclusão de 
pessoas com necessidades educacionais especiais em aulas de Educação Física 
Escolar: concepções e formação profissional. Revista Digital - Buenos Aires - Ano 
14 - Nº. 131 - Abril de 2009. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/ >. Acesso 
em: 13 mai. 2010. 

MANTOAN. M. T. E. Educação Escolar de deficientes mentais: problemas para 
pesquisa e o desenvolvimento. Caderno CEDES. V.19 – Nº. 46. Campinas, set. 
1999. Disponível em: <www.scielo.br> Acesso em: 25 set. 2009. 

MANTOAN. M. T. E. Inclusão escolar – o que é? Por quê? Como fazer, Revista 
Digital - Buenos Aires - Ano 10 - N° 72 – Mai. 2006. Disponível em: 
<http://www.efdeportes.com/ > Acesso em: 25 set. 2009. 

MAZZOTTA, M. Educação Escolar: comum ou especial? São Paulo: Editora 
Pioneira, 1987. 

MENDES. E. G. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil Revista 

Brasileira de Educação V. 11 Nº. 33 set./dez. 2006. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v11n33/a02v1133.pdf>.  Acesso em: 01 abr. 2010. 

MIRANDA, A. A. B. História deficiência e educação especial. Disponível em: 
<http:// www.histedbrfae.unicamp.br>. Unicamp, 2003. Acesso em: 23 abr. 2010. 

http://www.efdeportes.com/efd72/inclusao.htm
http://www.efdeportes.com/
http://www.inep.gov.br/
http://www.efdeportes.com/
http://www.scielo.br/
http://www.efdeportes.com/
http://www.histedbrfae.unicamp.br/


32 

 

 

NEVES, J. L. Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades. Cadernos 
de Pesquisa em Administração. V.1, Nº3, 2 SEM. / 1996. Disponível em: 
<http://www.ead.fea.usp.br/cad-pesq/arquivos/c03-art06.pdf>. Acesso em: 24 mai. 
2010. 

PIOVESAN, A; TEMPORINI, E. R. Pesquisa exploratória: procedimento 
metodológico para o estudo de fatores humanos no campo da saúde pública. 
Revista Saúde Pública vol.29 n. 4 São Paulo Ago. 1995. Disponível em: 
<http://www.scielosp.org/scielo.php?pid>. Acesso em: 22 mai. 2010 

RODRIGUES, D. A Educação Física perante a Educação Inclusiva, reflexões 
conceptuais e metodológicas. Boletim da Sociedade Portuguesa. Ano 2001. 
Disponível em: <http//:www.rcunesp.br/ib/efisica>. Acesso em 13 abr. 2010. 

RODRIGUES, D. Educação Física perante a Educação Inclusiva: reflexões 
conceptuais e metodológicas Revista da Educação Física/UEM Maringá, v. 14, n. 
1, p. 67-73, 1. sem. 2003. 

ROSADAS, S.C. Educação Física e a prática pedagógica: portadores de 
deficiência mental. Vitória, UFES. Centro de Educação Física e Desportos, 1994. 

ROTTA, M.; MORAES, A.C.W. Pessoa com deficiência e o acesso ao mercado de 
trabalho: A luz do principio da igualdade. Revista Ciências Sociais Aplicadas. V 8. 
n 14, ano 2008. Disponível em: <http// e-revista.unoest.br>. Acesso em: 22 abr. 
2010. 

SASSAKI, R. K. Educação para o trabalho e a proposta inclusiva. In: Educação 
especial: Tendências Atuais. Revista da Associação de Comunicação Educativa 
Roquete-Pinto, v.1, n.1, p 54-60, 1998. 

SASSAKI, R. K. In: VIVARTA, Veet (coord.). Mídia e deficiência. Brasília: 
Andi/Fundação Banco do Brasil, 2003, p. 160-165. Disponível em: 
http://www.pessoacomdeficiencia.sp. php/terminologia. Acesso em: 13 abr.2010. 

SASSAKI, R.K. Inclusão: Construindo uma Sociedade para todos. 3 ed. Rio de 
Janeiro, WVA, 1999. 

SILVA, R. F.; ARAÚJO, P. F. Educação Física Adaptada e o Percurso para sua 
Alocação Enquanto Disciplina na Formação Superior. Revista Conexões, v. 3. Nº. 
2, 2005. Faculdade de Educação Física/UNICAMP. 

SILVA, R. H. R.; SOUSA, S. B.; VIDAL, M. H. C. Educação Física Escolar e Inclusão: 
limites e possibilidades de uma prática concreta. Revista Especial de Educação 
Física – Edição Digital nº. 2 – 2005. 

SILVA. R. H. R; SOUSA S, B.; VIDAL, M. H. C. DILEMAS E PERSPECTIVAS DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA, DIANTE DO PARADIGMA DA INCLUSÃO. Revista Digital 
Pensar a Prática, V. 11, Nº. 2 (2008). Disponível em: 
<http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/viewArticle/1793/4102> Acesso em: 
24 mai. 2010. 

http://www.ead.fea.usp.br/cad-pesq/arquivos/c03-art06.pdf
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/1793/4102
http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/viewArticle/1793/4102


33 

 

 

TOSCANO, C.V. Educação Física no processo da Educação Inclusiva: 
Dificuldades conceituadas, procedimentais e atitudinais do fazer pedagógico 
no município de Aracaju-Se. Disponível em: <http://www.cbce.org.br> , 2005. 
Acesso em: 22 mai. 2010.  

WINNICK, J.P. Educação Física e Esportes Adaptados. 3 ed. Manole, 2004. Trad. 
Fernando A. Lopes. 

ZAVAREZE, T.E. A Construção histórico cultural da deficiência e as 
dificuldades atuais na promoção da Inclusão. 2005. Disponível em: <http:// 
www.psicologia.com.pt>. Acesso em: 21 mai. 2010. 

ZULIAN, M.S.; FREITAS, S.N. Formação de professores de na educação inclusiva: 
aprendendo a viver, criar, pensar e ensinar de outro modo. Cadernos da Educação 
Especial. Santa Maria. n 18. p 47-58, 2001. 

 MACHADO, K.; GLAT, R, BRAUN. P. XI Congresso Nacional da Fenasp, p. 221-
228, Niterói/RJ, 2006. ISBN 85-87560 -12-3. Disponível em: 
http://www.eduinclusivapesq-uerj.pro.br/livros_artigos/pdf/anais_pestalozzi.pdf. 
Acesso em: 15. jun. 2010 

ZULIANI, L. R.; BETTI, M.; Educação Física escolar: uma proposta de diretrizes 

pedagógicas. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte – Ano 1, Número 

1, 2002  

 

 

 

 

 

 

http://www.cbce.org.br/
http://www.psicologia.com.pt/
http://www.eduinclusivapesq-uerj.pro.br/livros_artigos/pdf/anais_pestalozzi.pdf


34 

 

 

ANEXOS 

 

 

ANEXO A  QUESTIONÁRIO 

                                                          

 

                                                              Questionário: 

 

1- Há quanto tempo se formou? E há quanto tempo você atua como professor de 

educação física? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. - Qual sua definição de alunos com deficiência? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 

 

3- Em sua opinião, há diferenças entre Educação Inclusiva e Educação Especial? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 

 

4- Qual o seu conceito de Educação Física Adaptada? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 

5- Você acha importante ter conhecimentos sobre esse assunto? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 

 

6- Você se sente capaz de atuar com alunos com deficiência durante as aulas de 

educação física?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 

 

7- Você tem ou já teve acesso a cursos de capacitação de professores, na área da 

Educação Inclusiva, oferecidos pelo Governo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________ 

 

8- Em sua opinião, quais são os aspectos facilitadores que a escola oferece para 

que o processo de inclusão na Educação Física ocorra? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

__________ 

09- Em sua opinião, quais as dificuldades enfrentadas por você que podem 

atrapalhar o processo de inclusão na Educação Física? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________ 

 

 

10 – Dê exemplos de estratégias usadas por você para propiciar a inclusão. 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________             
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ANEXO B ESCLARECIMENTO SOBRE A PESQUISA 

                                                                 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

 

Você esta sendo convidado (a) para participá-la, como voluntário, em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine no final deste documento, que está duas vias. Uma delas é 

sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será 

penalizado (a) de forma alguma. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Título do projeto: Educação Inclusiva e o professor de Educação Física na cidade de 

Diamantina: Uma abordagem sobre a teoria e a prática. 

Responsáveis: Professora Sandra e a Acadêmica Daniela Souza Siqueira. 

 OBJETIVO DO PROJETO: Este estudo tem como objetivo avaliar as 

condições da educação física escolar para alunos com deficiência, que freqüentam 

escolas da rede regular de ensino da cidade de Diamantina, investigar o 

conhecimento dos professores de educação física da cidade sobre inclusão da 

pessoa com deficiência nas aulas de educação física da rede regular de ensino, 

além de averiguar aspectos facilitadores e entraves no que diz respeito à 

acessibilidade, espaço e materiais para a atuação do professor de educação física 

que tenha em suas aulas alunos com deficiência e também para verificar, na opinião 

dos professores se eles se sentem preparados para atuarem com alunos com 

deficiência. 

 JUSTIFICATIVA DO PROJETO: Em termos gerais, responder questões 

relacionadas à inclusão poderá propiciar políticas que viabilizem um melhor 

atendimento educacional para a criança com deficiência, tanto por parte da escola, 

quanto do professor, pais e alunos. Além de poucos estudos sobre a inclusão 

escolar na cidade de Diamantina. 
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 Será utilizado um questionário com perguntas abertas a vocês 

professores, a fim de tentar compreender o que vocês entendem por educação 

inclusiva e o que vocês aplicam durante as aulas de Educação Física. 

 Seu nome não será mencionado no decorrer do estudo. Você será referido 

como Professor (a) A, Professor (a) B... 

 Nome e assinatura do pesquisador 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 
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ANEXO C TERMO DE CONSCENTIMENTO 

                                                  

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

 

EU, 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________,                                                                                                                    

RG/CPF n de prontuário/ n de matrícula  _______________________________,                                                

concordo em participar do Estudo: Educação Inclusiva e o professor de Educação 

Física na cidade de Diamantina: Uma abordagem sobre a teoria e a prática. Como 

sujeito (a) foi devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Daniela 

Souza Siqueira dos objetivos desse estudo e do meu envolvimento no mesmo. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. 

 

Diamantina, ______ de __________ de 2010. 

 

Nome e assinatura do voluntário 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______ 

 

 

 

 


