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RESUMO 

A acessibilidade é um dos principais fatores que auxiliam na inclusão dos alunos com 

deficiência na rede regular de ensino. Dessa forma entende-se por acessibilidade o conjunto 

de transformações no sistema de ensino para atender as necessidades dos alunos especiais. O 

trabalho consiste em descrever a realidade da acessibilidade nos espaços escolares e nos 

espaços da Educação física em três escolas da cidade de Diamantina em que foram 

realizados os Estágios Obrigatório do Curso Educação Física da Faculdade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), que compreende as 4 primeiras semanas do 

estágio com carga horária de 4 horas semanais, como instrumento de análise foi elaborada 

uma ficha de observação que direcionaram as discussões dessa fase do estágio. Ao final do 

trabalho os resultados revelaram que das 3 escolas observadas apenas 2 possuem alunos com 

deficiência somando o total de 6 alunos matriculados. Apenas a escola 2 possui sua estrutura 

adaptada e alternativas de acesso para alunos  com deficiência e constatou-se que nessa 

mesma escola estudam apenas 3 alunos com deficiência. Nenhuma das três escolas possui 

adaptações na área da Educação Física escolar, resultando em atitudes segregacionistas. As 

escolas observadas apresentam muitos desafios diante da tendência inclusiva, mas são ricas 

em possibilidades a serem exploradas. 
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1 INTRODUÇÃO      

 

A nomenclatura usada atualmente ao se referir à deficiência é a de pessoa com 

deficiência, aceitando o uso das variações ao termo deficiência aliado à pessoa ao qual se 

está falando, como por exemplo, em relação ao trabalho “trabalhadores com ou sem 

deficiência”, em relação à educação “alunos com ou sem deficiência.” Essa nomenclatura foi 

aprovada no Projeto de Lei no Senado Federal que Instituiu o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência no ano de 2000.  

Para abordar a deficiência e a diferença procuramos entender como o corpo foi visto 

em diferentes épocas entendendo o porquê das discriminações e preconceitos sofridos pelas 

pessoas com deficiência que levaram a necessidade de uma nomenclatura uniforme ao se 

referir a esse público.  

Em cada época os ideiais da sociedade são influenciados por aspectos sociais, 

religiosos, políticos e culturais, dentro desses ideiais destacam-se os ideiais de corpo 

perfeito, pois traduzem as características que se esperava da maioria da população e os 

ideiais de corpo imperfeito, características de um pequeno grupo da população, dentro desse 

contexto vários são os momentos marcantes em nossa história, onde a sociedade irá 

confrontar esses ideais, e as conseqüências desse confronto traduzem a maneira como a 

sociedade lidará com a deficiência. 

Esse trabalho procura entender a relação das pessoas com deficiência física e visual 

com o espaço físico, abordando as principais dificuldades e desafios da sociedade em 

realizar as adaptações necessárias, de forma a assegurar a liberdade de ir e vir dessas 

pessoas, atendendo aos ideiais de acessibilidade que regem a atual sociedade do século XXI. 

Também são abordadas as principais adaptações que o sistema de ensino precisa sofrer para 

proporcionar autonomia aos alunos com deficiência pelo espaço escolar. 

Dentro do ambiente escolar destaca-se a Educação Física que enquanto disciplina 

curricular pode contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento do aluno dentro e 

fora da escola, para a formação do cidadão, pois através das práticas corporais os alunos 

possam adotar atitudes de respeito, autonomia e solidariedade, para isso a Educação Física 

escolar precisa sofrer mudanças para proporcionar condições de acessibilidade para os 

alunos com deficiência em suas aulas para que esse espaço de interação possa ocorrer 

(BRASIL, 1998). 
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O problema levantado nesse trabalho consiste em identificar a situação atual da 

acessibilidade nos ambientes escolares e nos espaços reservados à prática da Educação 

Física em três intuições de ensino estagiadas da cidade de Diamantina.  

A idéia de escrever sobre a acessibilidade surgiu durante a realização dos estágios 

nas escolas de Diamantina e através da união com a disciplina Educação Física para Pessoas 

com Necessidades Especiais vista no curso de Graduação, optou-se por relato das 

experiências vivenciadas nos estágios realizados em uma escola de ensino infantil, de ensino 

fundamental e de ensino médio da cidade de Diamantina. Durante o período de observação 

foi acompanhado o dia-a-dia da escola e das aulas de Educação Física e a realidade das 

escolas chamou atenção para o tema da acessibilidade. 

O trabalho justifica-se três âmbitos: primeiramente de cunho pessoal, espera-se que 

esse trabalho contribua para a formação docente à medida que relata um pouco da realidade 

das escolas da cidade de Diamantina, trazendo uma visão geral das dificuldades e 

possibilidades de cada uma no que refere à tendência inclusiva;  

De cunho profissional, espera-se que as pesquisas no âmbito escolar na cidade de 

Diamantina aproximem os profissionais e acadêmicos de Educação Física, ou seja, tem-se a 

finalidade de que através dessa união possam ser construídas alternativas que melhorem a 

participação dos alunos com deficiência nas aulas de Educação Física, através de estratégias 

pedagógicas que englobem a diversidade.  

E por último de cunho social, o público alvo desse trabalho são os alunos com 

deficiência, espera-se que os acadêmicos de Educação Física façam dos estágios nas escolas 

um período de amadurecimento profissional e que em contato com o cotidiano dos alunos 

possa contribuir com idéias que ajudem o professor a melhorar a participação dos alunos 

com deficiência nas aulas de Educação Física. 

O objetivo geral do trabalho é descrever e discutir as observações realizadas durante 

os Estágios Obrigatórios do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) sobre a acessibilidade nos 

ambientes escolares e nos espaços da Educação Física em três escolas da cidade de 

Diamantina nos níveis de ensino infantil, fundamental e médio, direcionando o olhar para as 

adaptações que esses espaços já sofreram (ou não) para concretizar as ações de inclusão. 

Sendo os objetivos específicos discutir a relação entre o número de alunos com 

deficiência e o número de alunos sem deficiência matriculados nas escolas regulares 

observadas; indicar se os ambientes escolares já sofreram (ou não) adaptações e discutir 



 

 

 

como esses espaços interferem na livre circulação do aluno; discutir os espaços reservados à 

prática da Educação Física escolar e sua acessibilidade. 

 Nesse trabalho estuda-se a acessibilidade física, ressaltando que os alunos com 

deficiência física e visual são os mais prejudicados com a falta de estrutura adequada nas 

escolas e que os espaços não adaptados prejudicam a liberdade do aluno ir e vir no ambiente 

escolar, ou seja,  interfere na construção de sua autonomia  e na maneira de se relacionar 

com o espaço. Ressalta-se também que a intenção do trabalho não foi realizar uma análise 

técnica da acessibilidade, mas sim fornecer uma visão geral da realidade dessas escolas em 

termos de estruturas acessíveis. 

A revisão de literatura foi divida em 4 capítulos, primeiramente é abordado as 

influências políticas, culturais, sociais e religiosas de cada época em relação às concepções 

de corpo, ou seja, o corpo recebeu uma série de significações ao longo dos tempos na 

tentativa de uma padronização, esses ideiais são os principais fatores que interferiram na  

relação da sociedade com a deficiência. 

Já no segundo capítulo são abordados os principais momentos históricos que 

marcaram a trajetória das pessoas com deficiência no cenário educacional brasileiro e as 

principais políticas que asseguram em lei os direitos educacionais das pessoas com 

deficiência no sistema regular de ensino. 

No terceiro capítulo é abordada a trajetória da Educação Física no universo 

educacional, as principais influências em sua prática pedagógica e como essas influências 

determinaram sua relação com a deficiência e a diferença. As principais mudanças ocorridas 

a partir de sua crise na década de 80 que levaram a disciplina Educação Física a questionar 

seu papel social e educacional e que determinou a nova relação que a Educação Física 

construiria com a deficiência. 

Por fim, no capítulo 4 são abordadas as vantagens, os desafios e as principais 

adaptações que a disciplina Educação Física precisa sofrer para concretizar os ideiais da 

tendência inclusiva, assegurando o direito de acessibilidade física em suas aulas para os 

alunos com deficiência.  

O trabalho possui natureza descritiva com análise qualitativa das observações que 

foram realizadas durante os estágios em três escolas da cidade de Diamantina. Foi realizado 

uma pesquisa de campo nessas escolas durante as 4 primeiras semanas dos estágios 

Obrigatórios do Curso de Educação Física (UFVJM) com carga horária total de 4 horas 

semanais.  



 

 

 

Dividiu-se as análises em 3 quadros: o primeiro contém os dados relativos a 

caracterização das escolas; o segundo são indicados os ambientes escolares, quais são 

adaptados (ou não); e o terceiro possui as características dos espaços da Educação Física 

escolar. Após a exposição dos dados é pautada a discussão sobre a relação dos espaços 

escolares com seus usuários principalmente os usuários com deficiência física e visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E A SOCIEDADE 

 

Os aspectos sociais, religiosos e políticos são fatores responsáveis pela construção 

de um ideal que representam os interreses da sociedade vigente. Nesse contexto o ideal de 

corpo defendido historicamente implica em selecionar um perfil de pessoas que atendam e 

difundam esses interreses, essa relação da sociedade com o corpo reflete diretamente em sua 

relação com todas as pessoas que não possuem esse perfil de corpo idealizado, sendo assim a 

sociedade perseguiu, exclui e marginalizou a deficiência (CARMO, 1989; CASTELLANI 

FILHO, 1993; BIANCHETTI, 1995; RECHINELI, PORTO, MOREIRA, 2008). 

Essa relação corpo-sociedade de acordo com Medina (1987) teve um peso decisivo 

da estrutura social, que de determinada forma influencia diretamente o limite de nossa 

estrutura corpórea, sendo assim nosso corpo é modelado pela cultura vigente e pela situação 

social ao qual pertencemos. 

Bianchetti (1995) aborda essa irracionalidade que levou o corpo em diferentes 

momentos históricos a ser renegado ou super valorizado, devido à necessidade de uma 

padronização, nesse sentido cada época defende seus interesses e seus ideiais, sendo assim a 

relação sociedade-corpo implica em diversas formas de como a deficiência foi vista e de 

como a sociedade lidou com ela. 

 Na Pré-História as tribos nômades renegavam as pessoas com deficiência 

abandonando-as à própria sorte, outras acreditavam que eram manifestações de maus 

espíritos que ao habitarem estas pessoas tornavam possível a normalidade das demais, dessa 

forma não atentavam contra as pessoas com deficiência (CARMO, 1989). 

Na Grécia com a ideologia do corpo saudável, as pessoas que possuíam amputações 

originadas da guerra eram vistas como pessoas corajosas e heróis, aos diferentes, morte, 

desprezo e abandono (ZAVAREZE, 2009). 

Em Roma, sobre a influência das teorias de Platão, acreditavam na dicotomia de 

corpo e alma, sendo assim, acreditavam que as pessoas com alterações morfológicas não 

possuíam alma renegando-as da sociedade (CARMO, 1989; BIANCHETTI, 1995; 

RECHINELI, PORTO, MOREIRA, 2008). 

Na Idade Média prevaleciam os interesses da igreja, dessa forma as pessoas com 

deficiência deixaram de ser mortas para serem excluídas do convívio social, sendo a 

deficiência vista como sinônimo de pecado (BIANCHETTI, 1995). 



 

 

 

O período do Renascimento sofreu influências do humanismo, em que se buscava o 

reconhecimento do homem e da humanidade, marcado pelo interesse nas pesquisas diretas 

na natureza, trazendo grandes avanços no campo da reabilitação física (CARMO, 1989; 

RECHINELI, PORTO, MOREIRA, 2008). 

No período de industrialização as pessoas passam a serem vistas como máquinas e as 

pessoas com deficiência precisavam se ajustar a esse novo padrão econômico, caracterizado 

pela produção em série e sua especialização, ou seja, precisavam de pessoas que soubessem 

executar uma determinada função dentro das fábricas, as pessoas com deficiência poderiam 

trabalhar, pois não se exigia um homem inteiro e sim apenas seu fragmento especializado 

(BIANCHETTI, 1995). 

A Segunda Guerra Mundial revela o primeiro passo de mudança da sociedade com a 

deficiência, logo após a guerra a Europa estava devastada, as cidades precisavam ser 

reconstruídas, as crianças órfãs precisavam de abrigo, comida, roupas, educação e saúde. 

Foram criados centros de reabilitação com o objetivo de devolver os sobreviventes das 

guerras à sociedade de forma ativa, fornecendo para eles tratamento médico e reabilitação, 

almejando dessa forma a recuperação da mão-de-obra e a reconstrução da economia 

(GUGEL, 2007). 

Mesmo que essa reabilitação represente o interesse utilitarista da sociedade naquela 

época, ressalta-se que através desse tratamento as pessoas com deficiência adquirida e 

congênita estavam em contato com o mercado de trabalho representando dessa forma parte 

da população ativa da sociedade, ou seja, esse momento é um passo concreto da participação 

das pessoas com deficiência na sociedade.  

Fica claro que ao mesmo tempo em que a sociedade aceita as pessoas com 

deficiência concomitantemente essa mesma sociedade o estigmatiza através da 

funcionalidade.  Pois o preconceito é algo construído historicamente, e a sociedade precisa 

romper com os paradigmas impostos, sendo esse fator o seu principal desafio. Mesmo com 

essa ambigüidade a sociedade com o passar do tempo cria alternativas, muitas vezes 

impondo socialmente essas mudanças a fim de mudar a realidade das pessoas com 

deficiência (CARMO, 1989). 

Considerando a aceitação um ponto muito positivo dessa relação, a sociedade no 

decorrer de sua história sente a necessidade de romper com os paradigmas de normalidade e 

homogeneidade que foram construídos e estiveram em vigor por muitos anos e que devem 

perdurar até os dias de hoje, até porque esse processo de rompimento de paradigmas é um 

processo muito longo. A sociedade atualmente defende ser heterogênea e diversificada, pois 



 

 

 

considera as diferenças biológicas, culturais, religiosas e políticas como as principais 

características que compõem a população (ANTUNES, 2008). 

Dentro dessa nova maneira de pensar a sociedade que antes perseguia e condenava à 

morte as pessoas com deficiência, com o tempo criou instituições e organizações para 

atender não só essa classe especial, mas também pobres e velhos. Mas, vale ressaltar que 

essas instituições pautavam o seu trabalho numa filosofia assistencialista, filantrópica e 

segregacionista apesar disso, os deficientes já não eram mais vistos como seres inúteis ou 

imprestáveis, pois, nesses espaços tinham oportunidades de participação social (CARMO, 

1989; HUNGER, SQUARCINI, PEREIRA, 2004). 

Contudo fica claro que a partir do momento em que as concepções que regem a 

sociedade vão mudando, a distância entre pessoas não deficientes e as pessoas com 

deficiência vão diminuindo, a partir do momento em que foram dadas oportunidades de 

participação social, muitas vezes essa oportunidade de participação foi adquirida através da 

obrigatoriedade legal, sendo o reconhecimento legal de seus direitos um ponto positivo 

dessa nova relação da sociedade com a diferença e as ações práticas o momento em que 

ocorre verdadeiramente a quebra de paradigmas sociais. 

Baseados nesse novo paradigma, a sociedade encontra desafios em proporcionar 

condições de acessibilidade para essa clientela especial, superar suas dificuldades e 

conquistar seus ideais e dentro desse processo a sociedade também encontra desafios em 

adaptar o espaço educacional assegurando a liberdade de ir e vir dos alunos especiais dentro 

do ambiente escolar (RECHINELI, PORTO, MOREIRA, 2008). 

Entende-se por acessibilidade a “possibilidade e condição de alcance, percepção e 

entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, 

mobiliário, equipamento urbano e elementos” (ABNT, 2004, p.2). 

De acordo com o manual de Acessibilidade o símbolo internacional de acesso; área 

de movimentação para cadeiras de rodas; os pisos; escadas e corrimãos, área de entrada e as 

rampas são as principais adaptações nos espaços escolares que visam à liberdade do aluno de 

ir e vir no ambiente escolar (ABNT, 2004). 

De certa forma observamos atitudes segregacionistas, excludentes, preconceituosas e 

até mesmo desumanas ao longo da história, ressaltamos os avanços conseguidos por essa 

classe especial em cada época e concluímos que para a existência de uma relação efetiva e 

livre de preconceitos ainda é preciso percorrer um longo caminho, mas desde já apresenta 

indícios concretos de mudanças. 



 

 

 

Entenderemos agora a trajetória das pessoas com deficiência no cenário educacional 

brasileiro e as principais atitudes políticas que asseguram em lei os direitos dessa clientela 

especial na rede regular de ensino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E O SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO 

 

Atualmente há uma série de publicações sobre a diversidade humana, as diferenças e 

as desigualdades partindo do pressuposto de uma nova visão de homem e de corpo, esse 

corpo que é sujeito, histórico e cultural.  O que implica afirmar um número cada vez maior 

de publicações que abordam a nova visão de homem dentro do contexto educacional, ou 

seja, estudos relativos à diversidade escolar, diferenças no contexto de aprendizagem e as 

desigualdades sociais (MEDINA, 1987; CARMO, 2002). 

O primeiro ponto a ser ressaltado nesse trabalho é a escola e como essa escola lida 

com a diferença ao longo dos tempos. Sua transitoriedade vai da escola formal ou 

tradicional, passando pela escola integrativa e por fim a escola inclusiva, a instituição 

escolar foi pensada para ser um suporte da sociedade onde os alunos teriam acesso a um 

conjunto de conhecimentos comuns e oportunidades iguais de competição. 

Segundo Rodrigues (2003) a escola tradicional negligenciava a diferença remetendo 

os alunos com dificuldades de aprendizagem às instituições assistencialistas. Ou seja, era 

pautada na homogeneidade acreditando que reunindo os alunos em categorias iguais 

oportunizaria as mesmas condições de competição aos alunos especiais, cenário escolar 

marcado pela exclusão. 

O autor relata ainda que a escola integrativa responde à diferença, ela integra o aluno 

com deficiência no ambiente escolar fornecendo espaço para o seu desenvolvimento, mas 

espera-se que o aluno se adapte as suas exigências. Por fim, a escola inclusiva, seu objetivo 

é incluir o aluno com deficiência na rede regular de ensino, atendendo suas necessidades e as 

necessidades de todos os alunos fornecendo apoio pedagógico integral (RODRIGUES, 

2003). 

        A forma como a escola lidou com a deficiência é fruto das principais características de 

cada época sendo refletidas diretamente no sistema de ensino e na forma de entender sobre a 

educação das crianças com deficiência, portanto a ruptura total com esses ideiais ocorre de 

forma muito lenta, pois a escola precisa traçar um novo ideal e pautar suas ações para 

concretizá-lo, o atraso para colocar em prática esses ideiais representa a dificuldade de 

sociedade em superar antigas ideologias.  

A participação das pessoas com deficiência na construção do sistema educacional 

brasileiro começa na época do Brasil Império com a criação das instituições especializadas, 

dentre elas, o Instituto dos Meninos Cegos em 1854, o Instituto dos Surdos-Mudos em 1856 



 

 

 

e o Asilo dos Inválidos da Pátria, destinados aos combatentes mutilados nas guerras em 

defesa da pátria (CARMO, 1989). 

Também em 1854 é criada no Rio de Janeiro uma entidade particular, sendo a 

primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE (KASSAR, 1998; 

KASSAR, 2000). 

Esse período foi caracterizado pela negligência devido às restrições e poucas vagas 

ofertadas para atender os alunos deficientes. As primeiras intuições serviriam de depósitos, 

ou seja, o objetivo era apenas segregar as pessoas com deficiência como forma de solucionar 

o problema. Exemplo disso eram as situações precárias do Instituto dos Meninos Surdos, a 

falta de recursos para proporcionar a educação do surdo (ZAVAREZE, 2009). 

De acordo com Kassar (2000) documentos do Ministério da Educação registram em 

1887 a participação de crianças com deficiências mental, física e visual em escolas de ensino 

regular, pela primeira vez na escola México (Escola pública), no Rio de Janeiro e em 1898 

no Ginásio Estadual Orsina da Fonseca, crianças com deficiências visuais e físicas. 

Somente na metade do século XIX e meados do século XX, foram criadas as 

primeiras escolas especiais destinadas a proporcionar uma educação diferenciada às pessoas 

deficientes. Essas escolas tinham o intuito de retirar do governo a preocupação total com a 

educação da pessoa deficiente, essa resistência durou até meados de 1850 e somente em 

1857 o governo passa a investir na educação do surdo (ZAVAREZE, 2009). 

As escolas especiais foram criadas pautadas no discurso de homogeneização de 

classes, separando as crianças deficientes das crianças não deficientes, sustentadas pelo 

discurso de racionalismo e produtividade, influenciados pelo movimento industrial 

(KASSAR, 2000). 

Na década de 60 notamos uma preocupação dos poderes públicos em relação à 

educação especial, pois nessa época foi criada a Lei de Diretrizes e Bases de 1961 sendo a 

educação especial versada pela primeira vez na legislação brasileira e declara que o 

atendimento ao deficiente no sistema regular de ensino será fornecido dentro do possível 

(KASSAR, 1998). 

Nas décadas de 70 e 80 ocorrem o crescimento de classes especiais nas escolas 

públicas e nos anos 80 após a mudança na Constituição Brasileira firma-se o atendimento 

educacional e a integração da pessoa com deficiência. Paralelo a isso se observa o 

descompasso na execução das ações na prática, dentre elas, a má estrutura arquitetônica e o 

desconhecimento dos professores em relação ao que ensinar (TOSCANO, LOBATO 

JÚNIOR, 2005; ZAVAREZE, 2009).  



 

 

 

Em 1981 com o objetivo de reforçar os direitos dos deficientes no Brasil foi criado o 

ano Internacional do Deficiente e a AIPD (Comissão Nacional do Ano Internacional dos 

Deficientes) com a finalidade de direcionar os demais órgãos e governos federais no que diz 

respeito aos direitos das pessoas com deficiência e as ações para efetivar sua prática. Dentre 

suas principais filosofias consistiam a conscientização, a prevenção, a educação, a 

reabilitação, dentre outros (CARMO, 1989; ZAVAREZE, 2009). 

Em 1987 foi criado a CORDE (Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência) que de acordo com Araújo (1997), trata-se de uma proteção 

constitucional para as pessoas com deficiência, que relata, por exemplo, no item V o 

conteúdo do direito à integração das pessoas portadoras de deficiência, item V letra (f) 

direito à educação faz uma ressalva em relação à importância do convívio de alunos não 

deficientes com alunos especiais proporcionando o desenvolvimento de atitudes positivas de 

solidariedade, comunicação rica e motivada, assegurando atitude democrática no ambiente 

escolar.  

Segundo Toscano; Lobato Júnior (2005) em 5 de outubro de 1988 é promulgada a 

Carta Constitucional Brasileira legitimando o atendimento educacional especializado às 

pessoas com deficiência na rede regular de ensino. 

Somente na década de 90, a política de inclusão ganhou impulso no Brasil, 

verificamos no sistema educacional uma preocupação cada vez maior em se adequar às 

necessidades dos alunos com deficiência. Espera-se que através da escola o aluno especial 

tenha condições de vencer sua força de trabalho, tornando-se cada vez mais independente 

(OLIVEIRA, 2002). 

Somente em 1994 criou-se o documento Política Nacional da Educação Especial, o 

qual estabelece as ações e políticas voltadas à educação especial, o documento determina os 

objetivos que irão garantir a conquista e a manutenção dos alunos especiais na rede regular 

de ensino (TOSCANO, LOBATO JÚNIOR, 2005). 

Criado nesse mesmo ano, a Declaração do Salamanca define que a educação de 

pessoas com deficiência seja parte integrante do sistema educacional, no título I, Sobre os 

Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais, item II, 

estabelece que os alunos com necessidades especiais devem ter acesso à escola regular, ao 

qual devem acomodá-los dentro de uma pedagogia centrada na criança, capazes de satisfazer 

suas necessidades (UNESCO, 1994). 

Com base na Política Nacional de Educação Especial é criada a lei 9.394- Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996, a qual, no capitulo V reafirma a 



 

 

 

preferência de pessoas com deficiência na rede regular de ensino, sendo fornecido 

atendimento especializado, visando suprir as particularidades da clientela especial (BRASIL, 

1996). 

Em 1998 é criado o documento Parâmetros Curriculares Nacionais que tem como 

objetivo garantir que sejam respeitadas as diversidades étnicas, religiosas e políticas, através 

de metas que atuem decisivamente na construção da cidadania, assegurando igualdade dos 

direitos dos homens. Esse documento funciona como um mecanismo de ação na busca de 

melhoria da qualidade de ensino brasileiro (BRASIL, 1998). 

Nesse mesmo ano também foi criado o documento Parâmetros Curriculares 

Nacionais com adaptações curriculares, contendo estratégias para educação de alunos com 

deficiência de forma que sirva de apoio para as discussões na construção do projeto político 

pedagógico da escola, para a reflexão pedagógica, durante os planejamentos das aulas, na 

escolha dos materiais didáticos, contribuindo para a formação e atuação profissional dos 

licenciados, assegurando a diversidade e o aprendizado dos alunos (BRASIL, 1998). 

No ano de 2000 foi criado no Brasil, o Plano Nacional de Educação firmando uma 

das tendências da educação, a de assegurar a inclusão de alunos com deficiência na rede 

pública de ensino, melhorar a qualificação de profissionais que trabalham com essa clientela, 

expandir ofertas de cursos de formação nas universidades, dentre outros. 

O item 8.2 das Diretrizes do Plano Nacional de Educação (BRASIL 2000, p.64) 

relata que a “educação especial como uma modalidade de educação, terá que ser promovida 

sistematicamente nos diferentes níveis de ensino”.  A garantia dessas vagas no ensino 

regular para os diversos graus e tipos de deficiências é uma medida importante. 

No ano de 2004 foi criado o manual “Cuidando da acessibilidade em prédios 

escolares”, desenvolvido pela Secretaria de Educação com o objetivo de oficializar as 

adaptações que deveriam ocorrer em prédios urbanos assegurando o direito de ir e vir da 

pessoa com deficiência. Esse manual torna-se prioridade entre os engenheiros e arquitetos 

no que se refere a qualquer alteração no espaço escolar e urbano (BRASIL, 2004). 

Esse manual visa também orientar a motivar a comunidade escolar em promover 

adaptações nos espaços escolares ampliando a acessibilidade, favorecendo os alunos que 

possuem dificuldades. 

Dentre suas prioridades destacam-se as principais adaptações e suas respectivas 

referências nos espaços escolares visando à liberdade do aluno de ir e vir no ambiente 

escolar. São eles: símbolo internacional de acesso; área de movimentação para cadeiras de 

rodas; os pisos; escadas e corrimãos, área de entrada e as rampas. 



 

 

 

Como cada prédio escolar possui sua especificidade foi criada pela Associação 

Brasileira de Normas e Técnicas ANBT NBR 9050 que refere sobre a “Acessibilidade a 

edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos” cujo objetivo é estabelecer 

critérios, parâmetros técnicos e antropométricos para que um maior número de alunos, 

independentemente de sua estatura ou limitação, utilize de maneira autônoma e segura o 

mesmo ambiente, sendo obrigatório o seguimento desses parâmetros em qualquer 

construção de prédios urbanos (ABNT, 2004).  

Em 5 de Junho de 2007 foi criado o documento Plano Nacional de Educação na 

Perspectiva da Educação Especial, prorrogado pela Portaria nº 948, de 9 de Outubro de 

2007, reconhecendo as dificuldades enfrentadas no sistema de ensino pelo aluno especial, 

sendo necessário o confronto das práticas discriminatórias e as alternativas para sua 

superação. O documento questiona o papel da escola, sua organização, a estrutura, a 

distribuição das classes especiais, a necessidade de mudanças para que comporte a 

diversidade (BRASIL, 2007). 

Carmo (2002) questiona que para proporcionar o acesso à educação é necessário 

levar em consideração a finalidade da escola, os conhecimentos veiculados e as avaliações 

realizadas, ou seja, sua organicidade, corroborando com o documento proposto. Verificamos 

no Brasil cada vez mais a preocupação governamental em assegurar em lei os direitos das 

pessoas com deficiência na sociedade e no sistema educacional. 

Mas concordamos com Silva et al. (2006) que as discussões sobre política 

educacional brasileira se faz em um ambiente completamente antagônico, privilegiando as 

estratégias de conciliação da lei. Concordamos também quando afirmam que a Política 

Educacional Brasileira relacionada à educação especial possui leis muitas vezes indicativas, 

o que implica constatar na prática o caráter excludente presente ainda no sistema 

educacional. 

Ressaltamos agora como se deu a relação da Educação Física com a diferença ao 

longo de seu trajeto no contexto educacional e os principais acontecimentos históricos que 

levaram a Educação Física a mudar sua postura passando a abranger a diferença em suas 

aulas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

A sociedade do século XIX estava sobre influência do capitalismo procurava-se 

nessa época, construir uma população mais forte, mais ágil e mais empreendedora, pois se 

utilizava a força física como mercadoria em prol do desenvolvimento das indústrias 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992). 

Bracht (1999, p.71) afirma que o corpo “[...] sofre a ação, sofre várias intervenções 

com a finalidade de adaptá-los às exigências das formas sociais de organizações da produção 

e da reprodução da vida.” 

As influências que levaram a Educação Física para o ambiente escolar irá determinar 

definitivamente a forma como a Educação Física lidará com a deficiência. Primeiramente 

sobre influência dos princípios higienistas, a Educação Física foi introduzida no contexto 

educacional com o objetivo de atender os ideais da sociedade vigente, ou seja, sua função 

dentro da escola era formar homens preparados fisicamente e intelectualmente, mulheres 

saudáveis preparadas para gerar filhos fortes e cuidar do lar, através da prática de exercícios 

(BRAID, 2003). 

         Suas primeiras sistematizações no ambiente escolar foram através dos Métodos 

Ginásticos Europeus (principalmente a ginástica sueca) que alicerçados dentre outros 

fatores, na ortopedia, visavam à postura correta, disciplina, equilíbrio, respeito, submissão e 

boa aparência física, trazendo para a área reconhecimento e respeito frente às outras 

disciplinas, sendo assim a Educação física na escola foi denominada de Ginástica, sendo os 

primeiros professores instrutores de Ginástica (COLETIVO DE AUTORES, 1992; 

SOARES, 1996; BRACHT, 1999; GUEDES, 1999). 

No Brasil durante o Estado Novo na década de 30, os programas de Educação Física 

escolar sofreram primeiramente influências do Método Ginástico aliado às concepções 

higienistas, ou seja, a Educação Física escolar precisava contribuir para a formação de 

jovens fortes e saudáveis, privilegiando a eugenia da raça brasileira. Sua função pedagógica 

consistia na elaboração de exercícios que através da repetição sistemática dos gestos 

mecânicos gerasse aptidão física, formando jovens fortes para defender a pátria, mão-de-

obra fisicamente adestrada a fim de sustentar o processo de industrialização (SOARES, 

1996; GUEDES, 1999; BRAID, 2003; CHICON, 2005). 

Nessa mesma década a tendência militar se junta com as concepções da Ginástica 

(Educação Física) no âmbito escolar, o cenário brasileiro é marcado pela repressão 

governamental, onde se planejou usar as escolas como propaganda de seus ideais, isso 



 

 

 

implica dizer que a Educação Física escolar trabalharia a disciplina do corpo, a higiene, a 

saúde e a moral dos alunos, através da execução de seus exercícios formando indivíduos 

aptos a defenderem os interesses da Pátria, suas aulas não se diferenciavam de um 

treinamento militar (COLETIVO DE AUTORES, 1992; SOARES, 1996; DARIDO, 

SANCHES NETO, 2005). 

Durante os períodos em que a Ginástica (Educação Física) foi influenciada pelos 

métodos militares, Métodos Ginásticos Europeus, os alunos com deficiência eram excluídos 

das aulas, pois não atendiam ao padrão exigido em questão. 

Nos anos 70 outra tendência marcava o cenário da Educação Física na escola, o 

Movimento Desportivo Generalizado unindo os princípios de Ginástica já implantados, aos 

princípios esportivos que firmavam com as vitórias do Brasil consecutivas nas Copas Do 

Mundo de 1858 e 1962, isso implicou um gigantesco investimento do governo no esporte, 

tornando as aulas de Educação Física a base de seleção de futuros atletas (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992; SOARES, 1996). 

Dentre os principais conceitos difundidos nas aulas de Educação Física, destacamos 

o principio do rendimento atlético /desportivo, competição, recordes, regulamentação rígida, 

dentre outros (COLETIVO DE AUTORES, 1992; OLIVEIRA, 2002). 

Mais uma vez os alunos com deficiência e os alunos menos habilidosos eram 

excluídos das aulas, pois não acompanhavam a maioria dos alunos na execução sistemática 

das habilidades esportivas. 

         Chicon (2005) relata que como medida de garantir o refinamento da raça, todos os 

alunos passavam por exames médicos antes de cursarem a disciplina de Educação Física, 

esses exames eram responsáveis por classificar os alunos em normais ou retardados. 

Fugindo ao padrão de normalidade os alunos com deficiência eram conceituados como 

doentes e proibidos de participarem das aulas. Acreditavam que esses alunos precisavam ser 

curados e habilitados para só então participar da vida em sociedade. Esse sistema de seleção 

de alunos entra em crise na década de 80, período em que a Educação Física  

[...] afrontou os conteúdos aplicados pela disciplina em sua 

intervenção social, na escola, buscando a construção de um grupo de 

conhecimentos específicos para a área a fim de identificar e objetivar 

a mesma, para que ganhasse maior caráter cientifico e respeito social 

(VALDANHA NETTO, 2006, p.1). 

 

Bracht (1999, p.78) afirma que “o eixo central da crítica que se fez ao paradigma de 

aptidão física e esportiva foi dado pela análise da função social da educação, e da Educação 



 

 

 

Física em particular, como elementos constituintes de uma sociedade capitalista marcada 

pela dominação e pelas diferenças (injustiças) de classe.” 

Darido e Sanches Neto (2005) citam algumas mudanças políticas que contribuíram 

para o rompimento do paradigma de valorização extrema do desempenho na área de 

Educação Física escolar, sendo eles: movimentos instituídos de organização civil que 

solicitavam a participação da população (maioria acadêmicos e professores de Educação 

Física) nas eleições direta do poder executivo; liberdade nas pesquisas acadêmicas em 

qualquer área de conhecimento; encontros entre profissionais e acadêmicos de Educação 

Física para discussão em relação às diversas áreas da Educação Física.  

Nesse momento a Educação Física escolar passa a construir uma nova relação com a 

deficiência, pois vai direcionar seus estudos defendendo sua especificidade no contexto 

escolar, abrangendo a diversidade e a diferença, através da criticidade de seus conteúdos, 

trabalhando as diversas concepções de corpo implantadas ideologicamente e que 

influenciaram sua origem no contexto educacional difundindo sua nova visão de corpo, ou 

seja, esse corpo que sujeito, histórico, social e cultural respeitando a individualidade de cada 

um e os conhecimentos que cada um traz consigo para a instituição educacional. O desafio 

da Educação Física agora estaria na construção de estratégias para proporcionar um espaço 

de interação e aprendizado da diferença. 

Diante desse quadro são abordadas no capítulo 4 as vantagens, as possibilidades, os 

desafios que a Educação Física escolar enfrenta diante da tendência inclusiva e as principais 

adaptações que a disciplina precisa sofrer para tornar possível em seu cotidiano escolar a 

acessibilidade dos alunos com deficiência em suas aulas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4 EDUCAÇÃO FÍSICA E A INCLUSÃO  

A preocupação de tornar a Educação Física escolar uma Educação Física Inclusiva 

chega ao Brasil com força total no início dos anos 80, nessa mesma época com a crise 

sofrida pela Educação física, surgem as tendências pedagógicas que irão firmar alguns dos 

princípios da tendência inclusiva, como por exemplo, o acesso de todos à educação, o 

respeito à diversidade e a aceitação da diferença como característica da sociedade. 

A Educação Física na escola também contribui para a formação do cidadão, ou seja, 

através da execução das práticas corporais espera-se que o aluno desenvolva atitudes de 

respeito, dignidade e solidariedade (BRASIL, 1998). 

Chicon, 2005 (p.2) aborda que a Educação Física deve  

respeitar a diversidade humana em qualquer de suas expressões: 

gênero, biótipo, cor, raça, deficiência, etnia, sexualidade, aceitando e 

elegendo as diferenças individuais como fator de enriquecimento 

cultural. 

Corroborando com esse autor Pedrinelli (2002) descreve que quanto maior a 

diversidade em uma aula de Educação Física ou outro conteúdo, mais rico será a 

aprendizagem. 

 Nesse sentido a Educação Física escolar entra no processo do rompimento de 

paradigmas de competição e alto rendimento, difundido uma nova visão de corpo, ou seja, o 

corpo que é sujeito, histórico, cultural e biológico, valorizando a experiência corporal dos 

alunos. Espera-se da Educação Física inclusiva, uma aula aberta à diversidade e que 

comporte todos os seus alunos, desenvolvendo um espaço de interação e aprendizado das 

diferenças (SOARES, 1996; OLIVEIRA, 2002; HUNGER, SQUARCINI, PEREIRA, 2004; 

DARIDO, SANCHES NETO, 2005).  

Nesse trabalho pretende-se relacionar a Educação Física escolar com a inclusão de 

alunos com deficiência (principalmente os alunos com deficiência física e visual) nas aulas 

de Educação Física das escolas regulares. Nesse processo a Educação Física possui 

vantagens em relação aos outros conteúdos, de acordo com Rodrigues (2003), os conteúdos 

são mais flexíveis possuindo um grau de rigidez menor, os professores de Educação Física 

desenvolvem atitudes positivas perante aos alunos, permitindo uma ampla participação de 

alunos em suas aulas, mesmo que apresentem dificuldades garantindo um alto grau de 

satisfação. 

Mas a Educação Física escolar apresenta muitos desafios diante da tendência 

inclusiva, que apenas as vantagens não são suficientes para concretizar suas ações, dentre os 



 

 

 

quais destaca-se o espaço físico como principal barreira frente a inclusão. Para que 

Educação Física possa incluir a diversidade em suas aulas, 

 além de adaptar os conteúdos, objetivos, métodos, será necessária a 

adoção de uma nova perspectiva educacional que se comprometa 

com a construção de uma sociedade inclusiva (CHICON, 2005, p.8). 

 

É necessário modificar o espaço escolar, adaptar o tempo destinado à prática e do 

próprio conteúdo da Educação Física, sendo importantes instrumentos que o professor 

precisa levar em consideração durante o seu planejamento pedagógico (COSTA e SOUZA, 

2004; SILVA et al., 2006). 

Outro fato de suma importância para a inclusão é o conhecimento do professor em 

relação aos seus alunos, principalmente o conhecimento sobre a deficiência, por exemplo, o 

tipo de deficiência, seu grau de comprometimento, dentre outros. O que implica em uma 

adaptação metodológica adequada permitindo que os alunos participem de forma segura nas 

aulas de Educação Física escolar (CIDADE e FREITAS, 2002; PEDRINELLI, 2002; 

SILVA et al., 2006). 

Em relação ao conhecimento do professor e dos desafios que enfrentam em seu 

cotidiano para incluir os alunos com deficiência em suas aulas, vários trabalhos discutem 

essa relação. Quando professores de Educação física de escolas regulares são questionados 

sobre os significados da inclusão de alunos com deficiência em suas aulas, o resultado revela 

que a grande maioria dos entrevistados não possui conhecimentos suficientes para incluir 

alunos com deficiência em suas aulas. Relatam que para realizar a inclusão em suas aulas 

necessitam de apoio do governo em relação à disponibilização de cursos de reciclagem, de 

auxilio pedagógico especializado, de adaptação do espaço físico escolar e material didático 

adequado na escola (AGUIAR, DUARTE, 2005; FALKENBACH et al., 2007). 

Carmo (2002) discute em seu trabalho que mesmo com a repercussão do trabalho de 

técnicos com atletas paraolímpicos nos jogos pan-americanos, ainda é muito visível a 

dificuldade dos professores em adaptar suas aulas para os alunos deficientes. Ressalta que 

um dos principais motivos que justificam a frustração dos professores em trabalhar com 

alunos especiais é decorrente da adaptação de conteúdos já existentes apenas, sendo 

necessária a criação de novos conhecimentos para trabalhar com esse público especial. 

Falkenbach  et al. (2007) ressalta outros pontos que dificultam o caráter inclusivo nas 

aulas de Educação Física escolar, sendo eles, o histórico da Educação Física na escola, a 

influência esportiva que predomina como conteúdo das aulas, dentre outros.  



 

 

 

Souza, Silva (2005) alertam em seus trabalhos que a acessibilidade humana é um dos 

maiores desafios da área educacional e conseqüentemente dos professores da Educação 

Física, durante a inclusão de alunos com deficiência nas aulas regulares, relatam os 

professores entrevistados na pesquisa que o preconceito, a aceitação dos colegas, o 

entrosamento, o relacionamento, a rejeição, a discriminação, o medo dos alunos em se 

exporem, a timidez e a vergonha são as principais dificuldades enfrentadas em seu cotidiano. 

Conclui-se que é necessário que se desenvolva uma conscientização com os alunos 

para que aprendam a conviver com a diferença e possam aprender através dela. Garantir a 

acessibilidade física é um dos recursos necessários para que o aluno possa participar das 

aulas de Educação Física, assegurar essas estruturas são medidas governamentais, 

ressaltamos que a convivência é sem dúvida a principal barreira de acesso para os alunos 

com deficiência nas redes públicas de ensino e que é responsabilidade do professor de 

Educação Física diminuir essa barreira entre os alunos elaborando atividades em que a 

solidariedade e a cooperação com o aprendizado ocorra de ambas as partes.  

A convivência de alunos com deficiência e alunos sem deficiência é a principal 

atitude para acabar com a barreira da acessibilidade, mesmo que a escola por algum motivo 

não esteja adaptada, mas em contrapartida possui humanização e solidariedade ela consegue 

enfrentar os problemas e incluir os alunos com deficiência nas aulas de Educação Física 

permitindo que eles executem as atividades sem exposições às situações indesejáveis. 

Concluímos também que a acessibilidade é um conjunto de adaptações necessárias 

para que os alunos com deficiência possam participar de forma segura das aulas, 

compartilhando cada um na sua especificidade os conhecimentos transmitidos pelas 

disciplinas, podendo ir e vir no ambiente escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

O objetivo geral do trabalho é descrever e discutir as observações realizadas durante 

os Estágios sobre a acessibilidade nos ambientes escolares e nos espaços da Educação Física 

em três escolas da cidade de Diamantina, direcionando o olhar para as adaptações que esses 

espaços já sofreram (ou não) para concretizar as ações de inclusão.  

Primeiramente realizou-se um estudo de campo que de acordo com Gil (2002) estuda 

um único grupo ou uma comunidade em termos de sua estrutura social, ressaltando a 

interação entre seus componentes. É desenvolvido por meio de observação direta das 

atividades de um determinado grupo, aprofundando nas questões propostas a fim de buscar 

explicações sobre as atividades desses grupos. 

Segundo Gil (2002, p.17) definir pesquisa é um “[...] procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos.” 

Tendo em vista o objetivo proposto define-se o tipo de pesquisa utilizado nesse 

trabalho como pesquisa descritiva com análise qualitativa, a pesquisa descritiva tem por 

objetivo “[...] descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou, então, 

o estabelecimento de relações entre variáveis” (Gil, 2002, p.42). E análise qualitativa, a 

pesquisa que apresenta variáveis qualitativas que de acordo com Reis e Reis (2001) são 

características que não possuem valores, números, sendo definidas como categorias, 

podendo ser nominais (não existe ordenação entre as categorias) e ordinais (existe ordenação 

entre as categorias), nesse trabalho optou-se pela categoria nominal. 

 

AMOSTRA: 

 

 A amostra consiste em três escolas da cidade de Diamantina nos níveis de ensino 

Infantil (escola 1), Fundamental (escola 2) e Médio (escola 3). Optou-se por uma escola 

particular onde foi realizado o estágio no ensino Infantil e duas escolas públicas onde foram 

realizados os estágios do ensino Fundamental e do ensino Médio. As escolas que fizeram 

parte da pesquisa terão seus nomes em anonimato, mas ressaltamos que as escolas deram 

autorização para que as informações fossem coletadas em seu interior, através da Declaração 

de Aceite (ANEXO 1). 

 

 



 

 

 

INSTRUMENTOS DE OBERVAÇÃO: 

 

Durante a pesquisa de campo foi elaborado um plano de assunto que consiste em 

uma ficha de observação (ANEXO 2) dividida em itens, de acordo com (SALVADOR, 1982 

apud  GIL  2002, p. 63) “ Construir um plano significa, pois, definir uma estrutura lógica de 

trabalho, de forma que as partes estejam sistematicamente vinculadas entre si e ordenadas 

em função da unidade de conjunto.” 

De acordo com a Disciplina Estágio Supervisionado I, II, III do Curso de Educação 

Física da UFVJM, a fase de observação compreendeu as 4 primeiras semanas do estágio 

incluindo as observações do dia-a-dia da escola e das aulas de Educação Física. Realizou-se 

uma visita por semana em cada escola com carga horária total de 4 horas semanais.  

Conforme o andamento dos estágios foram preenchidos os requisitos da ficha de observação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como instrumento de análise de dados em uma pesquisa descritiva com análise 

qualitativa utilizaremos 3 quadros para agrupar os dados da pesquisa. O quadro 1 versa 

sobre as características gerais das escolas observadas.  

 

QUADRO 1 Caracterização das escolas 

 

 Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Turno de 

funcionamento. 

Vespertino Matutino 

Vespertino 

Matutino, 

Vespertino e Noturno. 

Séries 1º e 2º período e 

maternal. 

1º ao 5º ano 

6º ao 9º ano 

1º ao 9º ano ens.fund. 

1º ao 3º ano ens.médio 

EJA 

Alunos especiais  Não 3 alunos  3 alunos 

Alunos por 

turma 

25 alunos 35 alunos Varia de 8-20 alunos 

 

Entre as três escolas observadas apenas duas possuem alunos com deficiência, 

somando no total 6 alunos matriculados. 

           Essa relação chama a atenção quando confrontada com as políticas que incentivam a 

que os alunos com deficiência sejam preferencialmente matriculados nas escolas regulares. 

Dentre as políticas que defendem o atendimento educacional de crianças e jovens 

portadores de deficiência preferencialmente na rede regular de ensino, citamos a 

Constituição Brasileira (BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

2008), a Declaração do Salamanca que acrescenta ainda que a escola deve criar meios mais 

capazes para combater as atitudes discriminatórias, formando comunidades abertas e 

solidárias, para a construção de uma sociedade inclusiva fornecendo uma educação para 

todos (UNESCO, 1994), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) 

e o Plano Nacional de Educação que além de estabelecer os objetivos e metas para a 

educação de alunos com deficiência na  rede regular de ensino propõe atendimento 

extraordinário em classes especiais (BRASIL, 2000). 

Ou seja, assegura-se que os alunos com deficiência devem ser preferencialmente 

matriculados nas escolas regulares e que é função dessas mesmas escolas adequarem-se às 

exigências dessa clientela especial, contribuindo para a construção de uma comunidade 



 

 

 

escolar solidária e para todos, entretanto, mesmo com o incentivo das políticas públicas 

voltadas pra inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares, a realidade que 

observamos nessas escolas é que o número de alunos com deficiência é muito baixo quando 

comparado com o número de alunos não deficientes o que nos leva a questionar, por 

exemplo, como andam as políticas públicas da cidade de Diamantina no que refere às ações 

para incentivar a inclusão de alunos com deficiência? Quais as ações das Políticas 

Educacionais da cidade de Diamantina para atingir as metas de uma escola para todos? E 

qual a responsabilidade das escolas nesse processo? 

As duas escolas observadas estão localizadas em pontos das periferias da cidade, será 

esse o fator decisivo que justifica o baixo número de alunos com deficiência matriculados 

nessas escolas? 

A segunda parte da análise consiste em descrever e discutir as observações em 

relação às estruturas das escolas, se esses espaços são adaptados (ou não) e como essas 

estruturas interferem na liberdade do aluno de ir e vir no ambiente escolar. O quadro 2 

apresenta essas descrições. 

 

QUADRO 2 Estrutura Física da Escola, acesso e deslocamento em seu interior 

 

 Escola1 Escola 2 Escola 3 

Salas 5 13 12 

Biblioteca 1 1 1 

Refeitório 1 1 1 

Diretoria 1 1 1 

Secretaria 1 1 1 

Banheiros 2 4 4 

Estrutura 

(adapt.) 

Não  Sim Não 

Acesso 

(adapt.) 

Não Sim Não 

Deslocamento 

interno 

(adapt.) 

Não Sim Não 

 



 

 

 

Das três escolas observadas apenas a escola 2 possui ambientes adaptados e 

alternativas seguras de acesso para alunos com deficiência, mesmo assim apenas três alunos 

com deficiência estão matriculados. Nesse trabalho não nos remetemos às análises 

normativas, mas sim em constatar se as escolas possuem em suas estruturas as adaptações 

que facilitam a circulação dos alunos com deficiência, principalmente os alunos com 

deficiências físicas e visuais por todo o ambiente escolar. 

Para Antunes (2008) o espaço escolar é resultado de construções sociais carregados 

de significados funcionando como regulador da vida social. Baseado nessa idéia tem-se por 

objetivo discutir a relação do espaço escolar com seus usuários e como essas estruturas 

podem interferir na circulação pelo ambiente escolar.  

A escola 1 não possui nenhum dos ambientes escolares adaptados. Sua entrada é pela 

porta da diretoria ou através de um portão, ambos possuem degraus altos para acesso, não 

possui o símbolo Internacional da Pessoa com deficiência e não possui alternativas de 

entrada para os alunos com deficiência como rampas, por exemplo. 

Em seu interior a escola possui a estrutura semelhante a uma casa comum, ou seja, 

possui corredores que ligam uma sala à outra, esses corredores são estreitos, provavelmente 

um aluno de cadeira de rodas enfrentará dificuldades de locomoção e as salas são pequenas. 

Essa realidade nos leva a questionar que a escola 1 não possui adaptações, é uma 

escola particular e não há alunos com deficiência, será que primeiro as escolas precisam 

receber os alunos para que as adaptações sejam providenciadas?, quando se trata de escolas 

particulares de quem é a responsabilidade por assegurar que as adaptações sejam feitas que 

as políticas públicas sejam cumpridas e que essas escolas não recusem os alunos com 

deficiência? 

Uma estrutura escolar altamente excludente interfere diretamente na escolha dos 

pais, ou seja, o medo de expor seus filhos a preconceitos os leva por optar por escolas que 

atendam o mínimo as necessidades de seus filhos, o que pode levar a um desprestígio por 

determinadas escolas por não fornecerem o mínimo de condições para os alunos especiais.  

A intenção é evitar frustrações no aprendizado dessas crianças. Dessa forma o espaço 

escolar, principalmente o infantil, traz uma série de signos e significados que mesmo de 

forma oculta transmitem os valores explícitos na própria escola, a criança cresce com a 

mentalidade que não pertence àquele ambiente, o que pode prejudicar o seu 

desenvolvimento educacional (RIBEIRO, 2004). 

A escola 2 é uma escola pública, sua entrada não possui o símbolo de acesso da 

pessoa com deficiência, mas permite a entrada tranqüila dos alunos, principalmente dos 



 

 

 

alunos com deficiência, pois o acesso à escola se dá através de portões largos e a escola é 

plana. Em seu interior há dois pavilhões e o deslocamento entre eles pode ser feito através 

de escadas com corrimãos, ou através de rampas com corrimãos, o deslocamento no interior 

da escola é plano com corredores largos. Dentre suas demais estruturas apenas os banheiros 

dos alunos possuem espaço reservados para o uso de alunos com cadeiras de rodas. 

Um espaço escolar deve compor um todo coerente, pois é nele que se desenvolve a 

prática pedagógica, constituindo um espaço de possibilidades ou de limites tanto para 

ensinar, quanto para aprender apresentando boas condições para professores e alunos 

(RIBEIRO, 2004). 

Quando o aluno se depara com uma estrutura adaptada e de forma harmoniosa o 

ambiente escolar torna-se um espaço agradável para o aprendizado, pois proporciona 

independência pessoal e auto-estima através dos ensinamentos e valores passados pela 

estrutura escolar (ANTUNES, 2008). 

Já a escola 3, também pública, não apresenta a mesma realidade, em sua entrada não 

há o símbolo Internacional da Pessoa com Deficiência, seu acesso é através de um portão 

largo que favorece a entrada de alunos com qualquer tipo de deficiência.  

Em seu interior a estrutura é totalmente desnivelada limitando de forma explicita o 

deslocamento de alunos com deficiências físicas e visuais, suas salas de aulas estão 

localizadas na horizontal formando um corredor de acesso, para o acesso à sala de áudio e 

vídeo localizada no andar de cima apenas pode ser feito através de escadas com corrimãos, 

podendo limitar a circulação entre os ambientes dependendo das características físicas dos 

alunos. 

 Antunes (2008) explica de forma clara a influência da limitação do espaço e a 

atuação das pessoas, e como essa relação pode designar lugares marginais para pessoas 

consideradas marginais e desviantes, entendendo o conceito de desvio como fator construído 

histórico e socialmente vinculado a uma idéia de patologia social em relação a uma 

sociedade no qual o desviante está inserido. 

O espaço de atuação dos desviantes é muito limitado em relação ao dos alunos sem 

deficiência, sendo estes colocados como posição de subalternidade. Essa limitação reduz a 

possibilidade do aluno de conviver com os alunos não deficientes e traz para o aluno o 

sentimento de inferioridade, pois não consegue usufruir todo o ambiente escolar ficando 

preso a uma idéia de que não pertence àquele ambiente podendo trazer sérios prejuízos para 

seu aprendizado. 



 

 

 

Azevedo et al.(2000) descrevem a relação dos sujeitos com o espaço sendo esses 

espaços impregnados de signos, valores e experiências que podem ser traduzidos em 

sentimentos de alegria ou de medo e opressão. 

Ainda de acordo com estes autores essas vivências revelam uma dinâmica das 

relações que ultrapassa a mera noção de espaço físico, tornando um lugar de significação e 

reconhecimento pelo usuário, a experiência que o aluno tem durante sua fase escolar forma-

se uma imagem positiva ou negativa em sua mente que o acompanha pelo resto de sua vida. 

O espaço escolar é fruto de uma construção social, histórico, político e cultural que 

de determinada forma é resultado de manifestações que influenciam diretamente sua 

construção, organização e funcionalidade (ANTUNES, 2008). 

Dentro das novas discussões sobre os conceitos da área educacional, que tem por 

objetivo a formação do ser humano integral, apto a resolver problemas e dinâmico para se 

adaptar ao mundo globalizado, exigiu-se uma nova visão acerca dos espaços escolares 

colocando em pauta discussões sobre estrutura escolar e a relação desses espaços com seus 

usuários (GADOTTI, 1988 apud AZEVEDO et al., 2000, p.2). 

Apesar dessas reflexões as realidades da escola particular e das escolas públicas 

observadas demonstram que as soluções arquitetônicas recaem para uma padronização, 

sendo os ambientes concebidos meramente a partir de uma lógica aritmética, ou seja, em 

relação ao número de alunos que são atendidos pelas instituições (AZEVEDO et al., 2000). 

 O que nos leva a entender que a não adaptação dos espaços escolares de acordo 

MARQUES (1994 apud ANTUNES, 2008) está relacionada muito mais à idéia de atender 

as necessidades da sociedade dos indivíduos não deficientes do que de atender as 

necessidades dos indivíduos deficientes.               

 Corroborando com a realidade dos espaços físicos em algumas escolas observadas 

que não só exclui, mas também delimita a livre circulação dos alunos não só os alunos com 

deficiência, mas também os alunos obesos, ou qualquer pessoa que por determinado motivo 

é impedida de circular livremente por causa da estrutura da escola. 

Portanto essa realidade de descaso em relação à acessibilidade escolar não corrobora 

com a resolução n. 2 de 11 de setembro de 2001 que em seu artigo 2º versa que  

 

os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 

escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com 

necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 

necessárias para uma educação de qualidade para todos (BRASIL, 

2001, p.1). 

 



 

 

 

Além de afirmar que: 

 

Os sistemas de ensino, nos termos da lei 10.098/2000 e da lei 

10.172/2001, devem assegurar a acessibilidade aos alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais, mediante a 

eliminação de barreiras arquitetônicas urbanísticas na edificação - 

incluindo instalações, equipamentos e mobiliário - e nos transportes 

escolares bem como de barreiras de comunicação, provendo as 

escolas de recursos humanos e materiais necessários (BRASIL, 

2001, p.3). 

 

Ainda em seu artigo 12º, parágrafo 1º, explicita que  

 

para atender aos padrões mínimos estabelecidos com respeito à 

acessibilidade, deve ser realizada a adaptação das escolas existentes 

e condicionadas a autorização de construção e funcionamento de 

novas escolas ao preenchimento dos requisitos de infra-estrutura 

definidos (BRASIL, 2001, p.3). 

 

Consideramos que a acessibilidade dos alunos com deficiência bem como 

autorização para que as adaptações sejam realizadas nas escolas é assegurada em lei, 

ressaltamos que em termos de políticas, o Brasil encontra-se muito avançado, já em relação 

à mobilização de estratégias e até mesmo de recursos humanos para efetivação de ações 

concretas ainda caminha de forma muito lenta, justificando o descompasso entre o que se diz 

sobre inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares e as reais ações que colocam 

em prática os ideais, confirmando o descaso com as estruturas escolares observadas na 

cidade de Diamantina. 

Cabe fazer um parêntese neste momento e contextualizar que a cidade de Diamantina 

é Patrimônio da Humanidade, e como tal, está impedida de realizar grandes transformações 

arquitetônicas, sendo este um dos fatores limitantes à acessibilidade, ou seja, dois setores da 

sociedade entram em choque quando o quesito é colocar em prática as mudanças estruturais 

necessárias para concretizar as ações de inclusão, o que leva ao resultado de descaso escolar 

do ponto de vista da tendência inclusiva. 

Mas, e quando a escola possui uma boa estrutura, com adaptações, permitem 

autonomia e autoconfiança do aluno com deficiência em seu interior, mesmo assim há 

poucos alunos com deficiência matriculados. O que justifica a não preferência por essa 

escola? 

Nesse caso não cabe a escola estabelecer estratégias para incentivar a inclusão de 

alunos com deficiência em seu ambiente através de ações de conscientização para com a 

população? Será que não falta um trabalho pioneiro para instigar as outras escolas a 



 

 

 

incentivarem a inclusão dos alunos com deficiência em suas escolas pautados na 

conscientização de sua importância social na vida desses alunos? 

Todas as perguntas são pertinentes tendo em vista a importância do espaço escolar 

como principal mecanismo de inclusão de alunos com deficiência, principalmente os alunos 

com deficiência física e visual, em que o espaço adequado funciona como facilitador de seu 

aprendizado.  

Por fim, a terceira parte desse trabalho consiste em descrever e discutir sobre a 

realidade da Educação Física escolar e se esses espaços são adaptados (ou não).  Os itens 

descritos acima se encontram no quadro 3. 

 

QUADRO 3 Estrutura da Educação Física, acessibilidade (adaptação) . 

 

 

 Escola 1 Escola 2 Escola 3 

Estrutura da 

Educação Física 

Pátio e parquinho Sala de aula, pátio 

irregular e quadra 

Pátio e uma quadra 

improvisada no 

próprio pátio. 

Acessibilidade Escadas  Escadas e corredores Pequenos 

desnivelamentos 

Adaptação  Não  Não   Não  

 

Das 3 escolas observadas constatou-se uma desvalorização dos espaços reservados à 

prática  da Educação Física escolar. 

Escolano (1998 apud Matos 2007, p.2) descreve os espaços educativos “como 

lugares que abrigam uma liturgia acadêmica, estão dotados de significados e transmitem 

uma importante quantidade de estímulos, conteúdos e valores [...]”. 

O período histórico em que as escolas foram construídas representa os ideiais de uma 

época, o mesmo ocorre com a Educação Física no ambiente escolar. Sendo assim, a escola 

foi construída com o objetivo de atender as exigências dessa sociedade (DAMAZIO, 

SILVA, 2008).  

A escola 1 não é possível determinar o ano de sua construção, pois antigamente antes 

de fundarem a escola a estrutura era uma residência familiar, e não se sabe ao certo o ano de 

sua construção. Desde o ano de sua inauguração não há espaços próprios para a Educação 

Física. 



 

 

 

No ensino infantil as crianças utilizam os parquinhos e pátios para brincarem, a 

escola de ensino infantil não possui professor especifico de Educação Física e nem aulas 

com atividades específicas de jogos e brincadeiras, mas são nesses espaços que a professora 

regente elabora suas dinâmicas e proporciona trocas de experiências entre os alunos na 

medida em que eles percebem, organizam e se apropriam desses espaços definindo seus 

limites e territórios construindo uma relação vital para o desenvolvimento de sua inteligência 

(AZEVEDO et al., 2000).  

A escola 2 foi construída no ano de 1949 ,  nessa época não possuía espaços próprios 

para as aulas de Educação Física, a quadra da escola foi construída a partir da última 

reforma da escola em 2007, até então as aulas de Educação Física eram ministradas, de 

acordo com relato dos docentes da instituição,  no pátio,  ressalta-se que a quadra ainda está 

em reforma aguardando liberação de verba governamental para seu andamento. 

A escola 3 foi construída em 1961, nesse período não havia espaços para a prática da 

Educação Física  na escola  e na atualidade permanece a mesma realidade. Os professores 

adaptam seus planejamentos de acordo com a realidade da escola na tentativa de 

ministrarem seus conteúdos com a máxima qualidade possível. 

        De acordo com a LDB, no artigo 4º item 9º descreve que é função do estado 

assegurar os “padrões mínimos de ensino definido como variedade e quantidade míninas, 

por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem” (BRASIL, 1996).  

Esse descaso com o espaço da Educação Física escolar representa a evasão e 

desinteresse dos alunos com a disciplina, sendo que esses  

educandos vêm paulatinamente se afastando das quadras, dos pátios, 

dos espaços escolares e buscando em locais extra-escolares 

experiências corporais que lhe trazem satisfação e aprendizado como 

parques, clubes, academias, escolinhas [...] (BRASIL, 1998, p.16). 

 

Essa evasão é resultado da falta de espaço escolar, o que limita muito o trabalho do 

professor principalmente em termos de conteúdos, na medida em que determinados 

conteúdos exigem outros espaços para a prática reduzindo as possibilidades. Nas duas 

escolas públicas estagiadas observou-se que as aulas são predominantemente esportivas, 

reduzindo a modalidades específicas, pois os espaços permitem apenas que algumas 

modalidades sejam trabalhadas.  

Isso não significa que não havendo outros espaços além das quadras para as 

atividades os professores não possam adaptar seus planejamentos para que as diversas 



 

 

 

manifestações da cultura corporal de movimento sejam executadas, mesmo assim esses 

conteúdos apresentarão restrições (MATOS, 2007). 

Oliveira (2004 apud Matos 2007, p.5) descreve que a partir do momento em que os 

espaços físicos da Educação Física escolar tiverem uma atenção precisa, serão observadas 

melhorias na qualidade das aulas, “[...], pois é nesses espaços em que a elaboração de 

conhecimento, a criatividade, a formação crítica e os objetivos traçados pelo professor etc, 

tomarão formas”. 

De acordo com o coletivo de autores que abordam a criticidade dos conteúdos da 

Educação Física escolar apontamos um avanço na utilização dos espaços dentro da 

instituição educacional, de acordo com a metodologia dos professores é possível utilizar as 

salas de informática, sala de vídeos, a biblioteca, enfim outras possibilidades de atuação dos 

professores da Educação Física apresentando um avanço para superação do paradigma de 

que as aulas de Educação Física devem ocorrer apenas nas quadras, pautados nisso 

questiona-se uma pesquisa na sala de laboratório de informática pode ser considerada uma 

prática da Educação Física?  

Ou para ser considerado uma prática os alunos têm obrigatoriamente que jogar os 

esportes mesmo que tenham pesquisado na internet sobre um tema e redigido um relatório 

sobre suas pesquisas? Mas, não devemos deixar de lado as práticas corporais, ou seja, o 

ensino do movimento, principal foco da área da Educação Física, sendo realizadas as 

práticas sempre que possível e de acordo com a realidade de cada escola, mas é necessário 

abrir outras possibilidades de manifestação da disciplina em outros espaços escolares.  

O mesmo espaço educacional não fornece as mesmas condições de acesso para todos 

os alunos devido à diversidade da demanda escolar, dessa forma é função das escolas 

enquanto organizações prestadoras de serviços públicos, assegurarem qualidade de ensino 

para todos os alunos independente de sua localização ou tamanho, dentro dessa perspectiva o 

professor de Educação Física também precisa fornecer uma educação de qualidade mesmo 

que seu ambiente de trabalho seja inadequado (MATOS, 2007). 

Pautados na realidade da Educação Física na escola confronta-se a função da 

disciplina com a tendência inclusiva levando em consideração seu espaço na instituição 

escolar. Das 3 escolas observadas nenhuma das escolas possui alternativas de acesso para 

alunos com deficiência na área da prática escolar. 

Matos (2007) ressalta que o professor de Educação Física deve se preocupar com a 

qualidade dos espaços que eles possuem dentro no âmbito educacional para trabalharem e 

que é de sua responsabilidade brigar por melhorias, pois dentro das concepções do projeto 



 

 

 

político pedagógico o professor deve evidenciar as possibilidades e dificuldades da 

Educação Física, traçando estratégias junto ao corpo docente para a conquista de seus 

ideiais. 

Quando não se dá a devida importância para o espaço, e a relação desse espaço com 

os alunos, implica na realidade de uma Educação Física escolar segregacionista, como 

observado durante os estágios na escola 2, uma determinada turma de Educação Física 

realizava determinadas atividades esportivas, o aluno com deficiência ficou responsável por 

apitar os jogos coletivos, em outro momento esse aluno com deficiência na arquibancada 

realizava uma atividade diferente dos demais alunos. 

O acesso para esse aluno é difícil, pois os degraus são altos e não possuem rampas de 

acesso para ele, nem corrimãos na lateral das escadas. O aluno fica com vergonha e prefere 

muitas vezes assistir a aula na arquibancada ou jogar dama e xadrez com outro colega, 

quando decide participar é convocado a apitar o jogo, para isso tem que descer por um 

barranco ao lado da escada até chegar à quadra.  A quadra dessa escola ainda encontra-se em 

processo de reforma, sendo esperançoso que essa realidade mude. 

 É esse o papel da Educação Física frente à tendência inclusiva? Seria essa estratégia 

a maneira correta do professor de Educação Física avaliar as potencialidades dos alunos com 

deficiência? O aluno com deficiência possui a função de auxiliador? A avaliação desse aluno 

é pautada na funcionalidade? 

Esse caráter altamente excludente pode contribuir para a construção de uma imagem 

negativa na Educação Física levando o aluno a não querer adotar um estilo de vida ativo 

devido frustrações passadas no âmbito escolar, pensando nisso os Parâmetros Curriculares 

Nacionais da Educação Física criado em 1998 (p.15) aborda essa relação dos alunos com a 

Educação Física escolar, sendo esse documento criado com a finalidade de “[...] 

democratizar, humanizar e diversificar a prática pedagógica da área, buscando ampliar, de 

uma visão apenas biológica, para um trabalho que incorpore as dimensões afetivas, 

cognitivas e socioculturais dos alunos.” 

Ainda de acordo com o documento a Educação Física deve abordar os princípios da 

inclusão e da diversidade, que norteiam sua prática pedagógica. Especificando o principio da 

inclusão a disciplina deve sistematizar “[...] seus objetivos, conteúdos, processos de ensino e 

aprendizagem e avaliação tendo como meta a inclusão do aluno na cultura corporal de 

movimento, por meio da participação e reflexão concretas e efetivas” (p.19). 

Já o principio da diversidade aplica-se na construção dos processos de ensino e 

aprendizagem que oriente a escolha de objetivos e conteúdos, ampliando as relações entre os 



 

 

 

conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos da aprendizagem. Buscando 

dessa forma, legitimar as possibilidades de aprendizagem que estabelecem a partir das 

dimensões afetivas, cognitivas, motoras e socioculturais dos alunos.  

É responsabilidade da direção das escolas direcionarem as ações para que o corpo 

docente da instituição coloque em prática as estratégias para incentivar a inclusão em suas 

aulas?  O que leva o professor executar uma prática pedagógica segregacionista? Será que 

apenas a falta de acessibilidade pode ser um único fator justificável? E os documentos que 

incentivam a inclusão, porque durante o cotidiano seus princípios não aparecem na prática 

escolar? Nessa realidade como cobrar do professor planejamentos mais detalhados e 

pautados nessas concepções inclusivas? De quem é essa responsabilidade? 

Fala-se tanto no papel da Educação Física trabalhar atitudes de solidariedade, 

respeito, cooperação através do convívio com a diversidade dentro de um espaço onde os 

alunos interagem aprendendo e ensinando, cadê esse espaço? Será que o fator decisivo que 

impede esse aprendizado não é a acessibilidade humana?  

A acessibilidade é um conjunto de transformações que a escola precisa sofrer para 

efetivar sua ação inclusiva, dessa forma é necessário modificar o espaço escolar, 

precisamente o espaço da Educação Física, flexibilizar os conteúdos, aprender a lidar com a 

individualidade e a diversidade para que dessa maneira ocorra o aprendizado no convívio 

com a diferença (COSTA, SOUZA, 2004). 

De acordo Souza e Silva (2005) é importante a convivência dos alunos com 

deficiência e dos alunos sem deficiência, pois considera-se a relação entre ambos uma das 

principais atitudes para romper com a barreira da acessibilidade.  Mesmo que as escolas da 

Cidade de Diamantina que foram observadas não estejam adaptadas, mas se houver 

humanização e vontade em superar juntos com seus alunos as dificuldades enfrentadas, 

torna-se mais fácil superar os problemas e incluir os alunos com deficiência no ambiente 

escolar e nas aulas de Educação Física, pois esse cuidado permite que os professores de 

Educação Física elaborem metodologias que evitem a exposição dos alunos a situações 

indesejáveis.  

Conclui-se que a acessibilidade física é um dos principais fatores que contribuem 

para a efetivação das ações inclusivas nas escolas regulares, principalmente para alunos com 

deficiência física e visual e a acessibilidade nas aulas de Educação Física tanto no que se 

refere a adaptações físicas como a acessibilidade humana na medida em que professor 

desmistifica a estereotipação de seus conteúdos quebrando paradigmas impostos 

ideologicamente, formando um espaço de interação e aprendizado. 



 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade em cada época é influenciada pelos aspectos sociais, históricos, políticos 

e religiosos que contribuem para a formação de um ideal, precisamente o ideal de corpo 

exige da sociedade uma seleção, as pessoas que fazem parte dessa seleção são responsáveis 

por difundir e fortalecer essa ideologia entre os demais membros da sociedade. Dessa 

maneira todas as características que não atendem a esse ideal são descartadas, isso implica a 

relação que a sociedade estabeleceu com a deficiência, ou seja, marginalização e exclusão.                                              

No decorrer da história a sociedade vai percebendo que não é tão homogênea e sente 

a necessidade de romper com os paradigmas até então vigentes, ou seja, o paradigma de 

homogeneidade e normalidade, reconhecendo que é uma sociedade heterogênea e 

diversificada, esse processo de ruptura de ideais é longo, ou seja, é uma briga que dura até os 

dias de hoje. Dessa forma estabelece uma nova relação com a deficiência, ou seja, a partir do 

momento em que lhe foi dada oportunidade de participação social, ressaltamos que essa 

participação partiu do princípio da obrigatoriedade, mas reconhecer legalmente o direito de 

participação das pessoas com deficiência foi um grande avanço dessa relação, pois a 

sociedade precisa adaptar suas estruturas para assegurar na prática esses direitos. 

Esses ideiais também refletiram no processo educacional das pessoas com 

deficiência no sistema regular de ensino, primeiramente foram excluídos, segregados, 

integrados, isso pautado no discurso da homogeneidade. A partir do momento em que a 

sociedade defende ser heterogênea e diversificada, surge um novo momento histórico as 

pessoas passaram a ser incluídas na rede regular de ensino, assim a sociedade começa uma 

longa batalha em adequar o espaço educacional para receber e fornecer uma educação de 

qualidade a esse público especial. O direito de inclusão também foi assegurado em prática 

devido à obrigatoriedade legal em receber, se adaptar e manter esses alunos nesse sistema de 

ensino público. 

 No universo educacional destaca-se a disciplina de Educação Física que sofreu 

influências do Militarismo, da Ginástica, do Movimento Esportivo que levou essa disciplina 

a excluir e proibir que os alunos com deficiência participassem de suas aulas, pois os alunos 

não atendiam aos ideiais de cada uma. Após a crise sofrida na década de 80, em que a 

Educação Física questiona seu papel social e educacional, surgem as tendências pedagógicas 

que vão contribuir para defender o papel da Educação Física no ambiente escolar para além 

da valorização extrema do desempenho, nesse momento a Educação Física abraça a 

diversidade e passa a defender a participação dos alunos com deficiência em suas aulas. 



 

 

 

Diante dos ideiais da tendência inclusiva a Educação Física escolar precisa adaptar 

seu espaço fornecendo condições de acessibilidade para que os alunos com deficiência 

possam participar de suas aulas. Além do espaço físico destacam-se outros desafios da 

Educação Física diante da inclusão, como por exemplo, preparação de professores, 

adaptação de metodologias, adaptação de materiais, formação continuada, despreparo do 

professor em lidar com a deficiência, dentre outros.  

Nesse trabalho buscou-se identificar e discutir a realidade da acessibilidade nos 

ambientes escolares e nos espaços reservados à prática da Educação Física em três escolas 

da cidade de Diamantina, direcionando o olhar para a importância da acessibilidade como 

instrumento facilitador da inclusão.  

Conclui-se nesse estudo que das três escolas observadas apenas duas possuem alunos 

com deficiência, e das três escolas observadas apenas a escola 2 possui ambientes adaptados 

e alternativas seguras de acesso para alunos com deficiência. 

Nas 3 escolas observadas constatou-se uma desvalorização dos espaços reservados à 

prática  da Educação Física escolar, ou seja, em nenhuma das escolas haviam adaptações nos 

espaços físicos da Educação Física. 

Ressalta-se a importância do Estágio Obrigatório do Curso de Educação Física da 

Faculdade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, pois o contato com a realidade da 

escola permite adquirir o amadurecimento profissional à medida que o acadêmico confronta 

teoria e prática, surgindo uma série de questionamentos. 

O trabalho iniciou-se com uma pergunta e termina com tantas outras, pois se trata de 

uma realidade escolar em que tudo acontece e se modifica com muita rapidez é nesse 

cotidiano, que inúmeras questões serão propostas que exigirá dos profissionais e estudantes 

ali inseridos respostas e posicionamentos específicos, e é nesse espaço que o acadêmico 

mostra o seu preparo profissional e tudo que absorveu durante o curso de graduação.   

Ressalva-se que a intenção do trabalho foi cumprida ao deixar claro o descompasso 

entre a realidade das escolas de Diamantina e as exigências da tendência inclusiva no que se 

refere ao espaço escolar como um todo e o espaço reservado à prática da Educação Física, 

conclui-se que as escolas precisam ainda percorrer um longo caminho para efetivar as ações 

inclusivas no que se refere à acessibilidade física e principalmente humana, mas ambas são 

ricas de possibilidades a serem exploradas. 
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ANEXO II - MODELO DE FICHA DA OBERVAÇÃO 

 

As Fichas de Observação foram criadas durante os estágios obrigatórios da Disciplina 

Estágio Supervisionado I, II, III do Curso de Educação Física da Faculdade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), possui caráter pessoal, pois através das 

inquietações que surgiram ao longo dos estágios viu-se a necessidade de entender um pouco 

mais sobre acessibilidade dos espaços escolares e dos espaços físicos da Educação Física. A 

fase de observação compreendeu as 4 primeiras semanas do estágio nas escolas, 

direcionadas as observações para o dia-a-dia da escola e das aulas de Educação Física. 

Os itens que compõem a ficha de observação são os seguintes: 

1) Períodos de funcionamento 

2) séries de ensino 

3) Alunos por turma 

4) Alunos com deficiência 

5) Estrutura Física da escola 

6) O acesso a escola 

7) Deslocamento no interior da escola 

8) Os espaços da Educação Física escolar  

9) O acesso aos espaços físicos da Educação Física 

 


