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RESUMO 

 

A Busca por uma escola mais justa e igualitária representa um grande desafio, 

é necessário que ela se transforme, que seus espaços estejam apropriado para todas as 

pessoas sem distinção. Consideramos importante diante desses desafios, investigar como 

que os estudos publicados nos últimos dez anos tem abordado a temática da inclusão do 

deficiente intelectual e as dificuldades que os professores enfrentam ou não para incluir 

esses alunos, se há uma proposta efetiva de inclusão no âmbito escolar e principalmente 

nas aulas de Educação Física, observar se há interação e participação dos demais alunos 

sem deficiência nesse processo inclusivo. Em um período de 10 anos de publicação nos 

portais Scielo e PepPsic, foram poucas as publicações da Educação Física que 

envolvessem esse tema e que apresentavam-se disponíveis ao acesso. Foram utilizado em 

conjuntos as seguintes palavras chaves: Inclusão e Educação Física / Deficiência 

Intelectual e Educação Física/ Inclusão e Deficiência Intelectual.   Dentro deste período, 

foram encontrados 13 textos que se adequavam aos critérios de análise para este estudo. Os 

estudos que apresentaram temáticas coerentes à pesquisa foram lidos integralmente e a 

partir da leitura produzida foram definidas três categorias para análises, sendo elas 

categoria 1- Dificuldades Teóricas, categoria 2- Alunos sem Deficiências, categoria 3- 

Propostas de Inclusão. Os resultados nos permitiram evidenciar que os professores 

apontam a falta de informação e formação para lidar com um público tão diversificado na 

rede regular de ensino, pode-se concluir que existem pontos críticos na inclusão, pois 

apesar das exigências da legislação brasileira sobre as disciplinas de Educação Física 

Adaptada nos currículos dos cursos de graduação da área, há ainda a falta de condições 

pedagógicas, materiais didáticos e pessoas qualificadas. Tais declarações não podem ser 

desconsideradas uma vez que o próprio estudo apresentou poucos artigos relacionados à 

temática, mas não podemos afirmar que faltam meios para esses professores se 

qualificarem. 

 

 

 

Palavras Chave: Educação Física; Inclusão; Deficiência Intelectual.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Para construir realmente uma Educação Inclusiva, é de extrema importância que 

haja a participação de toda comunidade escolar, pois esta construção é um trabalho que 

exige o comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo: direção, equipe 

pedagógica, professores, pais e alunos. Sem esse apoio e trabalho de toda a equipe fica 

difícil pensar em inclusão propriamente dita dentro de uma escola. 

  Este trabalho inicia-se com uma discussão sobre Inclusão numa visão geral e em 

seguida busca conhecer quem é o deficiente Intelectual. Posteriormente discorre sobre a 

educação do deficiente intelectual, o que vem sendo estudado e publicado neste assunto, 

opiniões dos professores e gestores escolares que lidam diariamente com esses alunos, as 

principais dificuldades encontradas pelos professores de Educação Física em incluir esses 

alunos. Mesmo havendo conhecimento de que há uma necessidade pedagógica a prática 

ainda carece de aprendizados e avanços na área. 

 Sabemos que entre as diversas deficiências encontradas principalmente no ambiente 

escolar a grande maioria é de deficientes intelectuais, segundo o Censo Escolar, 

BRASIL(2014) (http://portal.inep.gov.br) há um total de 640.317 alunos com deficiência 

matriculados em escolas regulares. Entre esses alunos, 278.167 possuem deficiência 

intelectual, uma média de 43%. De acordo com esses dados é preocupante saber que existe 

um publico razoavelmente grande inserido nas escolas regulares e poucos estudos como 

podemos ver nos resultados deste trabalho que abordam essa temática, principalmente 

quando se trata de Educação Física e inclusão de Deficientes Intelectuais. “Falar em 

educação inclusiva é fácil, difícil é compreender o que isso significa” (Soler, 2005, p. 20). 

 A Educação Física é componente curricular e pedagógico obrigatório nas escolas de 

educação fundamental (BRASIL, 1996). O professor é propositalmente reconhecido como 

agente auxiliar dos processos de desenvolvimento e aprendizagem então cabe ao mesmo 

elaborar estratégias educacionais que disponibilizem a melhor maneira de incluir todos os 

alunos em suas aulas, fazendo uso de materiais concretos, jogos, favorecendo situações 
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lúdicas, criando situações de desafios e incentivando sempre a participação em atividades e 

demais eventos da escola. 

 Consideramos importante diante desses desafios, investigar como os estudos 

publicados tem abordado as dificuldades que os professores enfrentam ou não para incluir 

esses alunos, se há uma proposta efetiva de inclusão no âmbito escolar e principalmente 

nas aulas de Educação Física, observar se há interação e participação dos demais alunos 

sem deficiência nesse processo inclusivo. 

O objetivo desse trabalho foi verificar nos estudos acadêmicos publicados nos 

últimos dez anos a respeito da inclusão do deficiente intelectual nas aulas de Educação 

Física. Observar se há discussões teóricas sobre as dificuldades que os professores de 

Educação Física encontram para incluir esses alunos em suas aulas. Verificar se há nas 

publicações existentes relatos das experiências de inclusão dos alunos que não apresentam 

deficiência e se eles participam ativamente do processo de inclusão nas aulas de Educação 

Física, e em caso de proposta de inclusão em algum desses artigos, identificar como elas 

ocorrem durante as aulas de Educação Física. 

 A importância desse trabalho se justifica por muitas vezes nos depararmos com 

diversas limitações das escolas em incluir alunos com deficiências intelectuais tanto 

durante as aulas como no dia a dia escolar. A carência por informações e treinamentos dos 

profissionais desse ambiente pode ser uma hipótese que justificaria essas limitações, nos 

causando algumas inquietações no que vem sendo discutido sobre esse assunto. Falar de 

inclusão não é um assunto fácil e ver em prática isso ocorrendo nas escolas é mais difícil 

ainda. “Muitos alunos ainda são excluídos das aulas por falta de profissionais capacitados 

para lidar com a diversidade. Sabemos também que o professor é o menos culpado, pois é 

fruto de formação deficitária.” (Soler, 2005, p.13). Buscar informações bibliográficas sobre 

o que vem sendo discutido por esses profissionais e por demais pesquisadores do assunto 

em questão, poderá nos auxiliar na busca por uma aula de educação física mais inclusiva e 

igualitária. 

 Discutir o significado de inclusão e identificar como ela vem sendo compreendida 

no meio escolar é de extrema importância, pois a partir do que vem sendo publicado nos 

estudos acadêmicos é que vamos ter um pouco mais de clareza de como tem sido abordado 

essa temática nas publicações e como professores podem a partir destas publicações obter 

informações e conhecimentos para melhorar a sua prática docente. A experiência em um 
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projeto de extensão durante o curso de graduação nos possibilitou trabalhar com este 

público e adquirir informações que nos levaram a relacionar a maneira que eles são 

tratados em um ambiente não escolar e nos ambientes escolares. A diferença é nítida, e não 

podemos deixar de citar que o local e os profissionais envolvidos nesse projeto são 

especializados para trabalhar com este público garantindo um atendimento diferenciado e 

com qualidade. O que também não justifica muitas vezes o pouco caso da escola em se 

adaptar e incluir o aluno ao invés de só integrar. 

 De acordo Soler (2005) conviver e acolher as diferenças seria papel da Escola 

Inclusiva, mas nem sempre é o que vemos. É mais fácil colocar muitas vezes o aluno 

especial fazer outra atividade na sala do que incluir na aula de Educação Física com os 

demais na turma. 

Atualmente, coexistem, na área da Educação Física, diversas concepções sobre qual 

deve ser o papel da Educação Física na escola. Essas concepções têm em comum a 

tentativa de romper com o modelo mecanicista, esportivista e tradicional. São elas: 

Humanista; Fenomenológica; Psicomotricidade, baseada nos Jogos Cooperativos; Cultural; 

Desenvolvimentista; Interacionista-Construtivista; Crítico-Superadora; Sistêmica; Crítico-

Emancipatória; Saúde Renovada, baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL,1998). Há inúmeras possibilidades para a disciplina ser discutida, sobretudo, 

implementada no processo de inclusão dentro da escola.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

 

 Para entender alguns significados de inclusão nos apoiaremos em alguns autores 

como, por exemplo, Soler (2005), Aguiar e Duarte (2005), e os referenciais educacionais 

como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais Adaptados (PCNs).  Em geral, todos vão 

discorrer sobre a inclusão colocando de forma clara que inclusão escolar é a proposta de 

que todas as crianças devem aprender juntas, independentemente de qualquer tipo de 

diferença ou dificuldade que possam ter. Para que essa inclusão ocorra é necessário que a 

escola seja modificada não só nas propostas pedagógicas, mas também nos seus espaços 

físicos dando autonomia para que seus alunos com deficiências diversas sintam-se livres 

desde a locomoção à participação de todas as atividades propostas pela coordenação 

pedagógica.  

De acordo com o Brasil (1999, p.17) nos PCN Adaptações Curriculares: 

A inclusão escolar constitui, portanto, uma proposta politicamente correta 
que representa valores simbólicos importantes, condizentes com a 

igualdade de diretos e de oportunidades educacionais para todos, em um 

ambiente educacional favorável. Impõe-se como uma perspectiva a ser 
pesquisada e experimentada na realidade brasileira, reconhecidamente 

ampla e diversificada. 

 

 Apesar da proposta inclusiva estar presente no sistema educacional de todo o país, é 

possível observar algumas dificuldades de efetuar tais propostas devido às próprias 

demandas socioculturais de cada região. (BRASIL, 1999). 

 Na situação real da escola, há alunos com e sem deficiência em um mesmo 

ambiente, cada qual, com suas necessidades educacionais, potencialidades e anseios, tendo 

cada um destes o direito à participação em todas as atividades curriculares. Acreditamos 

que o papel do professor é fundamental no processo de inclusão dos alunos não só durante 

suas aulas, mas também dentro da escola. Soler (2005) destaca que o seu papel na inclusão, 

como em qualquer outra modalidade de ensino, é de proporcionar o aprendizado, 

apresentando ao aluno o novo e o desconhecido, pois diante do desafio ele tende a 
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assimilar o conhecimento, utilizando os recursos motores e intelectuais que possui. Ainda 

caracterizando inclusão e a participação crucial da escola ele vai afirmar: 

 
A inclusão é a grande oportunidade para a Escola se transformar e se 

modernizar e também uma chance de os professores se aprimorarem 

investindo em formação, tornando-se competentes para lidar com a 
diversidade, visando uma nova escola e, consequentemente, uma nova 

sociedade. (SOLER, 2005, p.79) 

 

 Só há inclusão durante as aulas quando os alunos deficientes e os nãos deficientes 

têm as mesmas oportunidades em participar e conseguir realizar as atividades propostas de 

forma efetiva. Os programas de ensino especial devem estar compatibilizados com os do 

ensino regular; faz-se necessário o convívio social entre os alunos, professores e demais 

profissionais da escola; e a participação da família é importante nesse processo. A inclusão 

é um processo gradativo que envolve a adaptação de todas as partes: população geral, 

profissionais, familiares e a própria pessoa a ser incluída. 

 A inclusão é consequência de uma escola de qualidade, uma escola que trabalha em 

equipe, isto é, uma escola capaz de perceber o potencial de cada aluno com suas qualidades 

individuais. Porém na prática, o que se percebe é que os professores não sabem o que fazer 

quando estão frente a frente com aqueles que consideram diferentes, o que podemos 

entender como uma formação inadequada e muitas vezes ainda carregada de preconceitos 

do professor. Outro ponto importante que gera dificuldades é a falta de relacionamento da 

escola com a família, pois ninguém melhor para uma maior convivência desse aluno com a 

escola do que a própria família no inicio desse processo. 

A Educação Inclusiva consiste na ideia de uma escola que não seleciona crianças 

em função de suas diferenças individuais, sejam elas orgânicas sociais ou culturais. A 

implementação das leis, sugere uma nova postura da escola regular, valorizando a 

diversidade em vez da homogeneidade. 

Soler (2005) afirma que o professor deve estar atento a alguns pontos que são muito 

importantes para a inclusão nas aulas de Educação Física, tais como: elaborar um projeto 

que contemple todas as diferenças, conhecer os grupos dos alunos notando suas 

necessidades e a partir daí planejar e elevando o grau de dificuldades aos poucos das 

atividades planejadas, sempre que necessário demonstrar o que será realizado para toda a 

turma, evitar explicações complicadas e longas, elogiar sempre que possível para que 
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estejam motivados a fazer aquela aula, nunca subestimar a individualidade e as 

potencialidades de cada aluno. 

 O professor de Educação Física deverá fazer adaptações necessárias, nas regras, nas 

atividades, na utilização do espaço, em materiais para estimular, tanto o aluno com 

necessidades especiais como todo o grupo, possibilidades que favoreçam a sua formação 

integral (SOLER, 2005). Cabe ao professor zelar para que todos os alunos participem de 

cada atividade, valorizando a importância individual na construção de conceitos, 

oferecendo caminhos alternativos que permitirão a cada aluno adquirir novos 

conhecimentos escolares. 

 Não existe um método ideal de Educação Física que se aplique à proposta da 

inclusão, cabe ao professor combinar os mais numerosos procedimentos para remover as 

barreiras e proporcionar a aprendizagem dos alunos com deficiência. 

Se observamos o contexto histórico do Brasil a atividade física adaptada para 

pessoas com deficiência ate a década de 80 não existia documentos formais e os 

movimentos de formação profissional assim como as produções científicas caminharam a 

passos lentos o que pode justificar a ausência de métodos ideias aplicados a Educação 

Física (Castro, 2005). Mauerberg ainda irá apontar que apesar da implementação da LDB 

no ano de 96 oficializando o processo da inclusão na rede regular de ensino e alguns 

avanços científicos, educacionais, legais e sociais, críticas ainda pendem sobre a atividade 

física adaptada nas aulas de Educação Física dentre elas estão: 

 

Improvisações pedagógicas e terapêuticas, Valorização do 

educador/terapeuta em detrimento das necessidades dos indivíduos com 
deficiência, Abordagens do desenvolvimento motor centradas em 

descrições rígidas da criança normal, Omissões nos modelos de esquemas 

de aprendizagem para níveis severos e complexos de organização 
comportamental de indivíduos com deficiência, Valorização excessiva de 

conceitos, nomenclatura/terminologia do modelo médico, Falta de 

tecnologia adequada às necessidades criadas pelas diferentes condições 

de deficiência. (CASTRO, 2005, p.51-52) 

 

A história da Educação Física frente a inclusão e as atividades adaptadas está  

começando o desafio ainda se encontra na disseminação de estudos que apontam 

discussões coerentes e fundamentadas na área. Acredita-se que barreiras estão sendo 

quebradas na atualidade e que as inúmeras dificuldades apresentadas pelos educadores em 

relação a falta de conteúdos teóricos são coerentes e não podemos anular suas indagações. 
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 Com tudo é possível identificar as dificuldades enfrentadas pelos professores e são 

poucos estudos encontrados que discutem uma proposta efetiva de inclusão, o que não 

seria novidade dizer que ainda não tenha ocorrido uma inclusão efetiva de alunos com 

deficiências no sistema regular de ensino. O professor que muitas vezes justifica a falta de 

informação para lidar com as diversidades, ao mesmo tempo precisa estar consciente que 

irá encontrar no contexto de uma educação inclusiva, diferenças, singularidades e 

diversidades de todas as crianças, e não com um modelo comum de pensamentos a todas 

elas. Para entender melhor o que a legislação Brasileira determina sobre inclusão toma se 

como base o que rege a Lei e Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 9394/96 

Capitulo V- Da Educação Especial – (Artigos 58 ao 60): 

 

“A lei entende como Educação Especial a modalidade de Educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educados portadores de necessidades especiais. Haverá, quando 

necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, para 

atender às peculiaridades da clientela de Educação especial. O 

atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas do 

aluno, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 

regular.” 

 

 Como já foi descrito anteriormente observa-se que a LDB confirma que a inclusão 

apoia a participação de toda comunidade escolar e assegura que caso necessite de apoio 

especializado o aluno com deficiência terá seu direito resguardado. De acordo com Aguiar 

e Duarte (2005) a Educação Física, como um dos componentes curriculares da educação 

básica, não pode ficar indiferente ou neutra ao movimento da educação inclusiva. Como 

faz parte integrante do currículo oferecido pela escola, essa disciplina deve se constituir no 

auxilio do processo da inclusão escolar e social. Para tanto, há necessidade que os cursos 

de educação superior, que formam o licenciado em Educação Física, desenvolvam 

competências para esse fim para que ao chegar à escola e se deparar com alunos com 

deficiência estes não se sentirão retraídos. A formação continuada de professores é mais 

uma estratégia fundamental para atualização e aprofundamento do conhecimento 

pedagógico comum e especializado. 

 Para compreender melhor as possibilidades de educação dos indivíduos com 

deficiência intelectual buscamos algumas considerações de autores a respeito de como a 

deficiência é entendida, Fierro (2004) faz a observação de uma condição permanente de 

atraso evolutivo e de dificuldades gerais de aprendizagem; porém o tratamento básico deve 
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ser voltado para estratégias que aperfeiçoem os processos de aprendizagem, ou seja, por 

mais restrito que se parece a concepção de deficiência intelectual, ela deve reforçar a 

capacidade de aprendizagem da pessoa não a suas limitações. 

Deficiência intelectual é um termo que representa aquele que alguns anos atrás era 

chamado de pessoa com deficiência mental, terminologia ainda muito encontrada em 

livros, artigos científicos, e leis que abordam sobre os direitos e deveres desses cidadãos. A 

alteração da terminologia ocorreu devido ao contexto histórico da deficiência na tentativa 

de minimizar os outros termos pejorativos e também estabelecer as definições sobre a 

deficiência. O termo deficiência intelectual é utilizado quando uma pessoa apresenta certas 

limitações no seu funcionamento intelectual e no desempenho de tarefas como as de 

comunicação, cuidado pessoal e de relacionamento social. Estas limitações provocam uma 

maior lentidão na aprendizagem e no desenvolvimento desses indivíduos.  

 Cirilo (2008) em seu estudo sobre deficiência intelectual apresenta de forma clara 

uma retrospectiva histórica referente às nomenclaturas utilizadas e suas respectivas 

concepções; no contexto apresenta que o termo “idiotismo” foi utilizado pela primeira vez 

por um médico que mencionava que a pessoa idiota só seria capaz de ter uma vida 

vegetativa. Várias concepções sofreram alterações ao longo do tempo e a mudança do 

termo “deficiência mental” para “deficiente intelectual” utilizada atualmente foi 

concretizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2009. 

 A OMS deixa claro que a mudança vai muito além do que simplesmente uma 

questão de denominação e evitar preconceitos acerca das nomenclaturas anteriores, a ideia 

também é acertar a concepção da deficiência, situando o enfoque no intelecto e não na 

mente toda do indivíduo como era proposto anteriormente. 

 Somente justificar a mudança de nomenclatura não é o suficiente, é preciso definir 

e compreender quais características norteiam para definir uma pessoa com deficiência 

intelectual. As primeiras concepções tiveram bases médicas, a psiquiatria com seu sistema 

classificatório e depois foram seguidos pela psicologia que deu continuidade a 

interpretação da pessoa com base na psicometria, que puderam afirmar a separação entre 

inteligência e deficiência. E por ultimo a pedagogia que se sustentou nos discursos médicos 

e psicológicos predominando o fazer desses alunos em sala de aula. (Cirilo, 2008). 

 A Psicologia no inicio do século passado criou uma escala com intenção de 

entender as inquietações que a medicina ainda tinha em compreender aqueles indivíduos. 

A escala “capaz” de designar cientificamente os níveis de inteligência, classificar os 
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sujeitos a partir de protocolos denominados testes de quoeficiente de inteligência ou teste 

de QI. Os testes são aplicados às crianças em forma de questionário e as respostas obtidas 

são comparadas a um padrão de acertos de acordo com a idade da criança. Aquelas que 

acertam um número inferior ao padrão da sua idade são considerados com o QI inferior, as 

que acertam a média compatível à idade são consideradas com QI adequado e aquelas que 

acertam um número superior considera-se com o QI elevado. A partir desses resultados 

criou se uma escala de aprendizagem desses indivíduos. (Cirilo, 2008). 

 A mesma autora ainda menciona que esses testes funcionaram como um dos 

padrões mais importantes para classificar as pessoas com deficiência intelectual, sempre 

associando a perda significativa na capacidade de adaptar ao cotidiano. O que também 

resultou na origem dos manuais de classificações das doenças, são eles CID (Classificação 

Internacional de Doenças) DSM (Manual de Diagnósticos e Estatísticas de Perturbações 

Mentais) e por ultimo, a CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 

e Saúde). A versão mais atual em que a deficiência intelectual esta inserida são o CID-10 e 

o DSM-IV. Os três manuais tem em comum a finalidade compreender a deficiência no seu 

aspecto biológico e na adaptação social. 

Os sistemas de classificação devem funcionar de forma conjunta na busca de uma 

visão mais ampla da saúde e de maior compreensão acerca da deficiência intelectual. Não 

apenas como um único meio de rotulação. Entretanto, o que ainda se observa é que as 

pessoas tem a necessidade de um laudo médico especificando a deficiência que, muitas 

vezes, vem representada apenas na forma do número de CID, sem evidências das 

características subjetivas e desenvolvimentais da pessoa avaliada. 

 O Ministério da Educação do Brasil reconhece, em alguns documentos, a 

complexidade e polêmica acerca do diagnóstico de deficiência intelectual e problematiza a 

utilização do QI. Afirma que a deficiência “não se esclarece por uma causa orgânica, nem 

tão pouco pela inteligência, sua quantidade, supostas categorias e tipos” (BRASIL, 2006, 

p. 10), de modo que o “diagnóstico de deficiência mental preconizado pelos testes de QI 

reduz a identidade da criança a um aspecto relativo a uma norma estatística padronizada” 

(BRASIL, 2005, p. 14). Nos dois documentos fica claro a necessidade de considerar outros 

aspectos além do diagnóstico de um teste. Apenas dizer que alguém tem deficiência 

intelectual não é muito esclarecedor, levando em conta as diferentes e particulares formas 

de relação com o meio social que essas pessoas são inseridas, em que elas se caracterizam 
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e indicam sua maneira de interpretar o mundo e de relacionar-se com os objetos de 

aprendizagem. 

 Segundo Luckasson et al., (2002 apud VELTRONE; MENDES, 2012, p. 362) A 

American Association on Mental Retardation (AAMR) adotou a nomenclatura deficiência 

intelectual em detrimento ao retardo mental 
 

e a definiu como sendo 

 
“Incapacidade caracterizada por limitações significativas tanto no fun-

cionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo expresso em 

habilidades conceituais, sociais e práticas. Esta inabilidade se origina 
antes da idade dos 18 anos” 

 

 Quando pensamos no ambiente escolar, faz se os seguintes questionamentos; ao 

definir as crianças com deficiência intelectual como podemos nomear as demais crianças? 

Crianças normais? Crianças sem deficiências? Nomear todos como alunos não representa o 

que vemos no dia a dia da escola. Há uma distinção para esses alunos, principalmente para 

destacar os deficientes, conhecê-los como “alunos de inclusão” também pode-se entender 

como uma forma de exclusão. Qualquer uma dessas dominações causa incomodo de cair 

mais uma vez em falas preconceituosas. Crochík explica que “a diferença não é 

necessariamente fruto do preconceito, pois, quando ela é reconhecida em sua humanidade, 

e não como exceção da regra, permite a própria elaboração do conceito” (Crochík, 1997, 

p.13). Entende se a partir dessa colocação do autor que o uso de termos que diferencie um 

indivíduo do outro não é em si uma fala preconceituosa e sim uma maneira de se 

posicionar mediante a realidade, tomando se cuidado para não criar rótulos ao criar uma 

classificação entre deficientes e não deficientes. 

 No Brasil existem vários documentos oficiais que tratam como deve ser o processo 

de educação de uma criança com deficiência intelectual entre eles está o “Manual de 

educação Inclusiva para o atendimento educacional especializado para deficiência mental” 

(2006) que discorre sobre a função da escola: 

 

“As práticas escolares que permitem ao aluno aprender e ter reconhecidos 
e valorizados os conhecimentos que é capaz de produzir, segundo suas 

possibilidades, são próprias de um ensino escolar que se distingue pela 

diversidade de atividades. O professor, na perspectiva da educação 
inclusiva, não é aquele que ministra um “ensino diversificado”, para 

alguns, mas aquele que prepara atividades diversas para seus alunos (com 

e sem deficiência mental) ao trabalhar um mesmo conteúdo curricular. A 

atividades não são graduadas, para atender a níveis diferentes de 
compreensão e estão disponíveis na sala de aula para que seus alunos as 

escolham livremente, de acordo com o interesse que têm por elas.” 

(BRASIL, 2006, p. 13-14) 
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 A citação acima nos mostra a importância da escola na transmissão do 

conhecimento de forma bem estruturada durante o planejamento do ano letivo. Diante das 

limitações apresentadas pelos alunos com deficiência intelectual é comum muitas vezes os 

envolvidos (professores, coordenação pedagógicas) ressaltar a importância da escola como 

um espaço de socialização perdendo às vezes a função de transmissão de conhecimento, o 

que entra em contradição o que propõe no manual e as possibilidades de construção de 

conhecimento mencionadas pelos autores já citados. 

 No estado de Minas Gerais existe outro documento específico da secretaria de 

educação denominado como “Guia de Orientação da Educação Especial na Rede Estadual 

de Ensino de Minas Gerais” no qual ele apresenta: 

 
A Secretaria de Estado de Educação desenvolve ações para preparar e 

adequar as escolas públicas para receber e atender, com qualidade, os 
alunos com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, junto 

aos demais alunos. As ações previstas são: oferecimento dos 

atendimentos educacionais especializados, promoção da acessibilidade 
arquitetônica e tecnológica, capacitação de educadores e formação de 

redes de apoio para o público alvo da Educação Especial nos municípios 

mineiros. (MINAS GERAIS, 2013, p. 4-5) 

 

 O estado assegura que não só os alunos com deficiência intelectual mas também os 

que apresentam outras necessidades educacionais especializadas o acesso, a permanência, 

o percurso com qualidade do ensino e a aprendizagem, bem como a continuidade e 

conclusão nos níveis mais elevados de ensino. Uma de suas propostas apresentada no Guia 

em que se enquadra o deficiente intelectual em especifico é a sala de recurso: 

 
Caracteriza-se como um atendimento educacional especializado que visa 

à complementação do atendimento educacional comum, no contraturno 
de escolarização, para alunos com quadros de deficiências ou de 

transtornos globais do desenvolvimento e altas  habilidades/superdotação, 

matriculados em escolas comuns, em quaisquer dos níveis de ensino. [...] 
A finalidade do atendimento educacional especializado é promover o 

desenvolvimento da cognição e metacognição, atividades de 

enriquecimento curricular, o ensino de linguagens e códigos específicos 

de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologias assistidas. 
(MINAS GERAIS, 2013, p. 12-13) 

 

No contexto escolar não se nega a condição de um deficiente intelectual na 

aprendizagem. Entretanto, ainda prevalece a necessidade de avaliação intelectual e 

classificações que interferem na prática pedagógica e de estigmatizar o indivíduo, 

contribuindo pouco para o seu desenvolvimento em um sujeito ativo e plenamente incluído 
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em seu meio social. Entendemos a deficiência intelectual como um modo qualitativamente 

diferenciado de desenvolver-se, que vai muito além das classificações ou identificações 

quantitativas apresentadas em testes. 

 É evidente a dificuldade maior em incluir um deficiente intelectual em relação a 

escolarização de outros deficientes devido à ligação com o cognitivo que dá a ideia já pré-

concebida quanto ao desempenho escolar, pois os mesmos poderiam baixar as notas do 

desempenho da escola frente às avaliações propostas pelo governo (Cirilo,2008). 

 O apoio aos alunos com deficiência incluídos na escola é fundamental, família, 

professores e os demais envolvidos no ambiente escolar, e devem levar em consideração 

que as ações têm em vista um ser humano que tem limitações pode superá-las. Não se 

apegar às limitações do sujeito e sim enxergar suas potencialidades, isso faz parte da 

responsabilidade de todos os cidadãos que convivem no mesmo espaço. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

  O objetivo do trabalho verificar os estudos acadêmicos publicados nos últimos dez 

anos acerca da inclusão do deficiente intelectual nas aulas de Educação Física. Para tanto 

foi realizado um estudo de revisão bibliográfica da literatura baseada em estudos 

publicados entre os anos de 2004 e 2014  indexados na base de dados da Biblioteca Virtual 

em Saúde - Psicologia (BVS-PSI) (http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php), coordenada 

pela BIREME - centro da Organização Pan-Americana de Saúde para disseminação de 

conhecimento sobre saúde, que inclui várias bases de dados; no caso, em uma primeira 

consulta foram indicadas as bases para pesquisa, Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO) e Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PepPsic) . A busca foi efetuada no mês 

de Junho de 2014 a partir de descrições representativas ao tema de investigação e 

considerando apenas textos completos e nacionais, também foram utilizadas em conjuntos 

as seguintes palavras chaves: Inclusão e Educação Física / Deficiência Intelectual e 

Educação Física/ Inclusão e Deficiência Intelectual. A pesquisa possibilitou encontrar 116 

resumos. A análise preliminar do título e do resumo resultou na exclusão de textos que 

abordavam temáticas diferentes, repetidas e que não se encaixariam com os objetivos do 

trabalho como, por exemplo, textos que abordam inclusão de outras deficiências 

específicas, textos que discutiam inclusão fora do  ambiente escolar, textos que abordavam 

a inclusão relacionada apenas a um esporte e não se enquadravam ao contexto de uma aula 

de educação física e textos que não estavam disponíveis na íntegra. Após esta seleção, 

identificou-se 13 estudos acerca de interações e concepções no contexto da Educação 

Inclusiva, Deficiência Intelectual e Educação Física. Os estudos que apresentaram 

temáticas coerentes à pesquisa foram lidos integralmente e a partir da leitura produzida 

foram definidas três categorias para análises, sendo elas categoria 1-Dificuldades Teóricas, 

(Dificuldades apresentadas pelos professores por não conseguir incluir todos alunos nas 

atividades propostas, relacionadas tanto ao déficit na formação acadêmica quanto a 

formação continuada) categoria 2-Alunos sem Deficiências (O comportamento dos demais 
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alunos durante as aulas com os alunos de deficiência intelectual, pontos positivos e 

negativos dessa relação) e categoria 3-Propostas de Inclusão (Textos que oferecem ou 

discutem uma proposta efetiva de inclusão durante as aulas e não apresentam somente 

sugestões). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Em um período de 10 anos de publicação nos portais Scielo e PepPsic, foram 

poucas as publicações da referente área que envolvessem o tema sobre a inclusão de 

deficientes intelectuais nas aulas de Educação Física e que apresentavam-se disponíveis ao 

acesso. Dentro deste período, foram encontrados 13 textos que estavam dentro dos critérios 

de análise para este estudo. 

Abaixo serão apresentados e discutidos os resultados, com base na leitura dos 

textos e nas bibliografias que fundamentaram esse trabalho. Estes dados nos permitiram 

afirmar que publicações acerca da inclusão na educação física têm apresentado pequenos 

avanços na ultima década comparando aos 20 anos já existentes do Tratado de Salamanca 

que aborda os princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais 

dentro do sistema regular de ensino. 

O primeiro quadro nos mostra todos os textos que foram usados para essa 

análise, de acordo com o título, ano e autor. 
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QUADRO 1: Textos Selecionados 

 

N°  Referências  

1 GUTIERRES FILHO, Barbosa et al. Concepções, opiniões e atitudes docentes 

associadas à Inclusão da pessoa com Deficiência na Educação Física: uma revisão da 

produção científica brasileira. Liberabit, v. 17, n. 1, p. 19-30, 2011. 

2 VITTA, Fabiana Cristina Frigieri de; VITTA, Alberto de; MONTEIRO, Alexandra 

SR. Percepção de professores de educação infantil sobre a inclusão da criança com 

deficiência; Rev. bras. educ. espec, v. 16, n. 3, p. 415-428, 2010. 

3 AGUIAR, João Serapião de; DUARTE, Édison. "Educação inclusiva: um estudo na 

área da educação física." Revista Brasileira de Educação Especial, v. 11, n. 2, p. 

223-240, 2005. 

4 CHICON, José Francisco et al. A Autopercepção de Alunos com Deficiência 

Intelectual em Diferentes Espaços-Tempos da Escola. Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte, v. 35, n. 2, 2013. 

5 LEONARDO, Nilza Sanches Tessaro. Inclusão escolar: um estudo acerca da 

implantação da proposta em escolas públicas. Psicologia Escolar e Educacional, v. 

12, n. 2, p. 431-440, 2008. 

6 SOUTO, Maria da Conceição Dias et al. Integrando a Educação Física ao Projeto 

Político Pedagógico: perspectiva para uma educação inclusiva. Motriz: rev. educ. 

fis.(Online) vol, v. 16, 2010. 

7 COSTA, Vanderlei Balbino da. Inclusão escolar na educação física: reflexões acerca 

da formação docente;. Motriz rev. educ. fís.(Impr.), v. 16, n. 4, p. 889-899, 2010. 

8 LIMA, Solange Rodovalho; MENDES, Enicéia Gonçalves. Escolarização da pessoa 

com deficiência intelectual: terminalidade específica e expectativas familiares; Rev. 

bras. educ. espec, v. 17, n. 2, p. 195-208, 2011. 

9 SILVEIRA, K. A.; ENUMO, Sônia Regina Fiorim; ROSA, Edinete Maria. 

Concepções de professores sobre inclusão escolar e interações em ambiente 

inclusivo: uma revisão da literatura. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 

18, n. 4, p. 695-708, 2012. 

10 TOLEDO, Elizabete Humai de; VITALIANO, Célia Regina. Formação de 

professores por meio de pesquisa colaborativa com vistas à inclusão de alunos com 

deficiência intelectual. Rev. bras. educ. espec, v. 18, n. 2, p. 319-336, 2012. 

11 DOS SANTOS, Daísy Cléia Oliveira. Potenciais dificuldades e facilidades na 

educação de alunos com deficiência intelectual. Educação e Pesquisa, v. 38, n. 4, p. 

935-948, 2012. 

12 MENDES, Eniceia Gonçalves; ALMEIDA, Maria Amélia; TOYODA, Cristina 

Yoshie. Inclusão escolar pela via da colaboração entre educação especial e educação 

regular1.Educar em Revista, n. 41, p. 81-93, 2011. 

13 CROCHÍK, José Leon et al. Atitudes de professores em relação à educação 

inclusiva. Psicologia Ciência e Profissão, v. 29, n. 1, p. 40-59, 2009. 

 Após expor todos os textos, apresentaremos a seguir os artigos que se encaixaram 

na categoria 1- Dificuldades Teóricas, categoria 2- Alunos sem Deficiência e categoria 3- 

Propostas de Inclusão. Discutiremos separadamente os pontos relevantes encontrados nos 

textos que definem melhor o proposto em cada categoria. 
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4.1 Dificuldades Teóricas 

  Os textos que aqui são apresentados apontam dificuldades encontradas pelos 

professores por não conseguirem incluir todos alunos nas atividades propostas, 

relacionadas tanto ao déficit na formação acadêmica quanto a formação continuada. No 

quadro está inserido alguns aspectos que consideramos importantes na leitura destes 

estudos. 

 

QUADRO 2: Principais dificuldades encontradas 

 

Textos: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12 

Principais abordagens: 

 

 Somente na última década, os cursos de Educação Física colocaram em seus 

programas curriculares, conteúdos relativos às pessoas com necessidades especiais 

e que o material didático que trata das formas de trabalho com essa população, 

escrito em nossa língua, é escasso. 

 

 Falta de formação especializada e de apoio técnico no trabalho com alunos 

inseridos nas classes regulares. 

 

 A formação que se tem hoje e a atuação profissional não estão sendo satisfatórias e 

que, tanto na formação inicial quanto na formação em serviço, há necessidade de 

se incluírem discussões a respeito dos portadores de necessidades educativas 

especiais. 

 

 Observamos que os estudos sobe deficiência intelectual está aumentando nos 

últimos anos, com direcionamentos que evidenciam possibilidades educacionais e 

pedagógicas. 

 De acordo com os objetivos propostos nesta categoria, em relação às dificuldades 

que os professores enfrentam em incluir os deficientes intelectuais, tendo em vista a falta 

de material teórico pedagógico para auxiliar os planejamentos de suas aulas podemos 

perceber que os textos apontam a ausência de conteúdos e disciplinas durante a formação 

desses professores para que possam contribuir com um trabalho mais satisfatório. Isso se 

percebe através de várias colocações e citações referindo ao tratado de Salamanca escrito 

no ano 1994 que foi um dos documentos mais importantes da década ao se tratar de 

inclusão. Foi a partir da década de 90 que os cursos de graduação em Educação Física 

começaram a oferecer disciplinas que discutem atividades adaptadas, inclusão e 
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deficiências durante o processo de formação o que também justifica ainda a presença de 

professores atualmente em exercício com esse déficit na sua formação. No texto 3  que foi 

publicado no ano de 2005 os autores trazem que a partir da última década, os cursos de 

Educação Física adaptaram  seus programas curriculares, conteúdos relativos às pessoas 

com necessidades especiais e material didático que abordam formas de trabalho com esses 

indivíduos escritos em nossa língua ainda é escasso. (Aguiar; Duarte, 2005) 

Ainda no mesmo texto 3 (CIDADE E FREITAS, 2002 apud AGUIAR; DUARTE, 2005, 

p.224): 

“No que concerne à área da Educação Física, a Educação Física Adaptada 

surgi oficialmente nos cursos de graduação, por meio da Resolução 
número 03/87, do Conselho Federal de Educação, que prevê a atuação do 

professor de Educação Física com o portador de deficiência e outras 

necessidades especiais. A nosso ver, esta é uma das razões pelas quais 

muitos professores de Educação Física, hoje atuando nas escolas, não 
receberam em sua formação conteúdos e/ou assuntos pertinentes à 

Educação Física Adaptada ou à inclusão” 

 

 Como podemos ver, a inclusão nas aulas de Educação Física ainda é considerada 

um desafio na ultima década, acreditamos que estudos e projetos, ainda se encontram em 

fase de experimentação e que futuramente devido a essa necessidade haverá um número 

maior de abordagens teóricas relacionadas à inclusão de deficientes intelectuais publicadas. 

Muitos professores principalmente do ensino fundamental relatam nos textos não se 

sentirem preparados e motivados para lecionar para grupos tão diversificados. 

Podemos identificar no texto 1: 

“Os professores de Educação Física que apresentam dificuldades na 
educação inclusiva, baseiam-se, entre outros, na crença de que são 

desprovidos de conhecimentos suficientes para atuar com a deficiência. 

Entretanto, constata-se que ainda existem lacunas científicas sobre os 
comportamentos, as intenções, as atitudes e as crenças na literatura 

brasileira relacionadas à inclusão educacional. Historicamente estas 

lacunas têm origem no atendimento às pessoas com deficiência do início 
do século 20 com as limitações da segregação institucional domiciliar 

existente no Brasil daquele período. “ (GUTIERRES FILHO et al, 

2011, p. 20) 

 

 Como citado por Gutierres, outro ponto apresentado que pode ser uma justificativa 

a essa dificuldade está relacionado ao contexto histórico que até a década de 90 poucos 

alunos com deficiências se encontravam em escolas regulares, alem disso eram muitas 
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vezes repreendidos dentro de casa e julgados como incapazes de estudar e se socializar. A 

educação no Brasil a partir dos anos 90 vem assumindo compromissos quanto à inclusão 

formalizada pela Declaração de Salamanca de 1994, que prevalece princípios da equidade 

e da democracia que visam o desenvolvimento de uma educação para todos, pressupondo 

uma colaboração integral dos envolvidos e exigindo esforços coletivos para a construção 

de uma escola que contemple toda a diversidade humana (UNESCO, 1994). 

Os textos 1, 3, 5 e 6 apontam várias colocações de maneiras diferentes mas que 

podem ser entendidas da mesma forma, que essas dificuldades possivelmente seriam 

solucionadas,  com cursos de capacitação para aquisição de conhecimentos sobre os vários 

tipos de deficiência e cursos de reciclagem sobre inclusão escolar, estrutura adaptada do 

espaço físico, material didático adequado, método adequado de ensino e apoio técnico 

pedagógico especializado. 

“A formação continuada de professores é mais uma estratégia 

fundamental para atualização e aprofundamento do conhecimento 

pedagógico comum e especializado. Esta formação, preferencialmente 
acontecerá, a partir dos próprios casos em atendimento, pois esse é um 

material vivo, que propicia uma visão subjetiva que o professor 

responsável pela sala de aula ou por esse atendimento terá para dar conta 

da complexidade dos alunos e do seu processo de aprendizagem. É 
primordial que se leve em consideração o caráter subjetivo dessa 

formação, para que não se caia nas malhas da generalização do 

atendimento, seja por patologias, por métodos, técnicas, receituários 
pedagógicos e/ou fornecidos por outras especialidades.”(BRASIL 2006, 

p. 27) 

 

As falas de professores nesses estudos apontam expectativas que são fundamentais 

para implantação da educação inclusiva no ensino regular e nos confirma mais uma vez a 

necessidade de uma formação de qualidade tanto teórica quanto prática. 

Ao questionarmos se essas falas são coerentes aos dados apresentados pela  

Secretaria de Estado de Educação (SEE) de Minas Gerais obtemos informações que 

registraram cursos on-line gratuitos proposto para os profissionais da rede publica. 

Em Minas Gerais de acordo com os dados da SEE em 2011 foi oferecido o curso de 

atualização que visa ampliar as habilidades dos profissionais para lidar com alunos com 

diversas deficiências, esses curso já capacitou cerca de 12 mil educadores apenas nas 

quatro primeiras etapas no estado de Minas Gerais. Passaram pela capacitação, educadores 

da rede estadual, mas também foram abertas vagas para professores de redes municipais de 

ensino do Estado. O objetivo deste curso não é de formar especialistas, mas o de preparar o 
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profissional para a educação inclusiva, o tempo de duração é de sete meses totalizando 120 

horas.  

Aqui não apontamos cursos de especialização, palestras, oficinas, workshops e 

outros cursos que poderiam ser oferecidos presenciais para o mesmo público. O motivo por 

esses profissionais não participarem desses cursos ou ainda por questionarem a falta de 

formação para lidar com educação inclusiva podem ser vários, não é objetivo desde estudo 

investigar o porque ainda não estão preparados, o que podemos concluir é que há 

controvérsias quando dizem que falta formação e preparação para lidar com alunos de 

inclusão. 

Após discutir as dificuldades ainda presentes no cotidiano escolar dos professores 

devemos também discutir a interação dos demais alunos que convivem com os alunos 

deficientes, no quadro abaixo podemos identificar os pontos positivos e negativos 

principais identificados nos estudos. 
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4.2 Alunos sem Deficiência 

Os textos que aqui são apresentados apontam o comportamento dos demais alunos 

durante as aulas com os alunos de deficiência intelectual, pontos positivos e negativos 

dessa relação e de acordo com a categoria discutidos abaixo. 

QUADRO 3: Concepções positivas e negativas 

Textos: 3; 4; 7; 9; 11; 13 

Principais Abordagens 

Positivas: 

 “A concorrência dos alunos sem 

deficiência não ocorria em relação aos 

alunos com deficiência intelectual. Os 

alunos sem deficiência queriam ajudar, 

eram tolerantes, demonstravam 

aceitação dos limites e/ou sentiam-se 

“gloriosos”, conforme observação da 

professora, e prevalecia o espírito 

cooperativo.” (CROCHIK, et al. 2009). 

 Nas entrevistas os estudantes foram 

unânimes em afirmar que se sentem 

incluídos parcialmente no ensino 

regular, principalmente ao se referir às 

aulas de Educação Física Escolar. 

Assim, aprender a respeitar as 

individualidades, perceber que os (as) 

estudantes não são homogêneos e que 

aprendem de maneira diferenciada 

significa dizer que é possível aprender 

na e com a diversidade. 

 “Parecem ter ligação com a percepção 

das suas habilidades sociais e 

acadêmicas, estando a expectativa 

positiva e a consideração de amizade 

mais firmada quanto maior for o 

desempenho acadêmico e participação 

em atividades escolares.” 

(SILVEIRA;ENUMO;ROSA,2012). 

 

Negativas: 

 “Só duas colegas lhe davam 

atenção, mas, mesmo assim, 

tratavam-na como se ela fosse um 

objeto, uma “boneca” utilizada até 

mesmo para gazetear as aulas de 

Educação Física, das quais muitos 

desejavam ficar livres. Ou seja, 

assumiam a condição de 

“cuidadores de Beatriz” a fim de 

não participar das atividades 

propostas pela professora que, por 

sua vez, não se incomodava com 

essa situação.” (CHICON, 2013). 

 “Os alunos tendiam à rejeição dos 

alunos com deficiência, sobretudo 

quando havia diferença de idade 

entre eles e poucos interesses 

compartilhados.” (SILVEIRA; 

ENUMO; ROSA, 2012). 

 

Identificamos que o texto 9 ocorreu a necessidade de aceitação dos alunos com 

deficiência pela comunidade escolar esteve relacionada a inclusão em turma com faixa 

etária similar o que facilita no respeito e compreensão das diferenças, o que nem sempre 
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ocorre, muitas vezes nos deparamos com alunos deficientes em turmas com idades 

inferiores o que restringe a sua capacidade perante aos outros alunos. Ainda podemos ver 

no texto 4 como citado no quadro um ponto negativo é a estratégia utilizada dos colegas de 

turma em relação aos deficientes para “burlar” as aulas de Educação Física utilizando os 

mesmos como desculpa de cuidado. 

 Considerando os pontos positivos verificamos no texto 3 as seguintes opiniões de 

dois professores em relação ao comportamento da suas turmas perante ao processo de 

inclusão: 

“... porque no trabalho que executei com a participação ativa de alunos 
portadores de deficiências em minhas aulas, constatei que houve melhoria 

da socialização, diminuição de rejeição às diferenças, melhorou também a 

cooperação entre os alunos e nos intervalos das aulas percebi que os 
deficientes já não formavam grupos apenas entre eles, mas interagiam 

com os demais alunos da escola”; “ ... porque a Educação Física é um 

agente educacional bom para realizar o processo de socialização e nesse 

sentido pode auxiliar na formação da cidadania, da solidariedade humana, 
pode melhorar a autoestima e auxiliar na quebra de preconceitos, 

desenvolvendo o respeito as diversidades”. (AGUIAR; DUARTE, 2005, 

p. 236) 

 

 A fala desses professores abordam que a participação de alunos com deficiência em 

aulas de Educação Física, pode propiciar aos demais alunos o comportamento e atitudes 

constantes do modelo de uma educação Inclusiva. No qual podemos ressaltar atitudes de 

respeito, solidariedade, companheirismo, responsabilidade, cooperação, sem discriminação 

de características pessoais, físicas e intelectuais. Esses comportamentos são indicadores de 

cidadania e estão expressos nos objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Educação Física para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1997), dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1998) e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1999). 

 Uma outra professora no texto 13 observa que os alunos com deficiência podem ser 

considerados mais disciplinados do que os demais alunos, no entanto alguns deles 

entendiam que poderiam ser indisciplinados por serem deficientes. “Ao se associar 

deficiência e indisciplina, observa-se uma leitura preconceituosa, vez que são conceitos 

independentes, e o primeiro não é determinante do segundo” (Crochík, 2009, p.576) 

 Uma outra análise que podemos fazer nesta categoria com base nestes textos é que 

nenhum apresentou relatos de bullying expresso pelos demais o que não exclui a 
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possibilidade de preconceitos, como vemos nos pontos negativos identificados no quadro. 

Quanto aos pontos positivos apresentados pelos professores nos textos, acreditamos que é 

possível ocorrer cooperação e participação de todos os alunos durante as aulas, tornando- a 

interessante e aplicando mais valores sociais e pessoais.  

Tomando como base a aceitação dos alunos sem deficiência e a identificação das 

possibilidades de trabalhar com cooperação, discutiremos a seguir quais propostas os 

professores aplicaram ou apresentaram a respeito de inclusão durante as aulas de Educação 

Física. 

 

4.3 Propostas de inclusão 

Nas poucas propostas de inclusão apresentadas nos estudos identificamos os textos 

a seguir que oferecem ou discutiram uma proposta efetiva que ocorreu de inclusão durante 

as aulas e não os que somente apresentaram sugestões. 

QUADRO 4: Propostas de Inclusão 

Textos: 3; 4; 5; 8; 7; 10; 11; 12;  

Principais Abordagens 

 

 Estudos de diversas áreas vêm destacando a colaboração como principal elemento 

no trabalho em equipe, uma vez que requer uma relação de respeito mútuo, 

convivência com as diferenças, além de consistir num processo flexível e de 

negociação constante. 

 

 As orientações sobre práticas pedagógicas inclusivas nos indicam a importância do 

trabalho em grupo organizado de modo cooperativo ou em pares, do cuidado com 

os recursos a serem utilizados, bem como a importância da proposição de situações 

de aprendizagens significativas e lúdicas. 

 

 

De acordo com que foi apresentado e observado nos textos, todos demonstram 

conhecimento sobre o que é inclusão e a sua aplicabilidade, mas ao mesmo tempo 

apresentam dificuldades em efetuar uma inclusão propriamente dita, com a participação de 

todos. Muitas vezes isso ocorre por insegurança ou por falta de preparo, ainda mais se 

tratando da deficiência intelectual, em que as adaptações vão além de estruturas físicas e 

materiais adaptados. É necessário uma estratégia pedagógica ampliada a esse público tendo 

em vista suas dificuldades de compreensão, como mostra no texto 7: 
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A docente de Educação Física Escolar me confessou que “a inclusão não 

vem ocorrendo porque a estrutura da escola não permite e também porque 

os (as) docentes não estão preparados e qualificados para exercer esta 
função” (COSTA, 2010, p.164) 

Poucas são as instituições que apresentam modelos pedagógicos constantemente 

atualizados, adaptados aos interesses de seus alunos, apesar da legislação como exemplo a 

Secretaria de Educação de Minas Gerais garantirem essas condições necessárias, isso não é 

muito encontrado nos textos e nas experiências de estágios por nós vivenciadas. 

Apesar da maioria dos textos apresentarem sugestões para o desenvolvimento das 

aulas, poucos foram os que executaram essa inclusão, sabendo que estes tiveram um apoio 

especializado e colaborativo na execução das atividades.  Outro ponto importante a 

ressaltar é que os estudos que apresentaram uma proposta já efetuada, tratam-se de projetos 

de longo prazo e com resultados bastante satisfatórios, segundo participantes e voluntários. 

Podemos ver isso presente no texto 10: 

“Os resultados permitiram evidenciar que o trabalho solitário do 
professor em sala de aula dificulta o atendimento a todos os alunos, tendo 

em vista que muitos alunos, e não somente os alunos que apresentam DI, 

necessitam, em algum momento, de orientação individualizada. Desta 
análise, deriva a importância da presença do professor especializado em 

sala de aula, atuando em colaboração com os professores do ensino 

regular. Como vimos, as participantes avaliaram que o trabalho 

colaborativo foi eficaz porque as tarefas foram divididas, possibilitando 
atender a todos os alunos, e observar melhor o rendimento da turma. 

Além disso, afirmaram ter aprendido muito com este trabalho, passando a 

acreditar mais na capacidade do aluno com DI, e conseguiram perceber 
que a inclusão é algo possível, desde que haja um projeto de colaboração 

que possibilite oportunidades de reflexões sobre o cotidiano da sala de 

aula, assim como a ampliação de conhecimentos teóricos e 
metodológicos como o que foi desenvolvido.”(TOLEDO, 2012, p.332) 

 
 

Tomando como base os resultados obtidos nesta categoria, avaliamos que esta 

alternativa de utilizar o apoio de um atendimento especializado pode ser uma tentativa 

eficaz para promover o processo de inclusão dos alunos com deficiência no contexto da 

sala regular. Pensamos que os professores envolvidos nesses estudos que enquadraram 

nesta categoria já tenham desenvolvido a consciência de que suas atuações devem ser 

direcionadas em estudos constantes, buscando o acesso aos conhecimentos científicos 

disponíveis sobre o processo de inclusão de deficientes intelectuais, considerando que 

estamos em fase de construção de uma escola inclusiva.  
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 No texto 11 Dos Santos nos indica que: 

 
“Para que o ensino nesses casos seja mais efetivo, deve-se, em suma, 

criar condições para a atuação ativa do aluno, o uso de situações 

aplicadas (contextualizadas), o uso de um conteúdo curricular funcional, 
o trabalho de habilidades positivas e não só a redução das limitações, o 

desenvolvimento da capacidade de aprender (em contraposição à 

apreensão quantitativa de conteúdos) etc. Também vale destacar que as 

intervenções escolares não se restringem aos alunos com deficiência 
intelectual, mas envolvem os demais alunos, como nas situações em que 

o professor deverá atuar como mediador tendo em vista a promoção de 

interações coletivas.” (DOS SANTOS, 2012, p. 945-946) 

 

 A angústia sentida pelos professores em como lidar com esses alunos não pode ser 

apenas limitada a um diagnostico clínico uma vez que os demais alunos podem também 

não obter uma aprendizagem de todo o conteúdo. O professor precisa ter autonomia para 

criar e recriar suas aulas a partir do conhecimento e observação direta junto aos seus 

alunos, faz-se necessário experimentar estratégias pedagógicas com base nas 

potencialidades individuais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Entendemos que a pesquisa bibliográfica representa uma importante aliada para 

futuras pesquisas, através dela que foi possível identificar alguns déficits de estudos 

relacionados à inclusão do deficiente intelectual nas aulas de Educação Física no ensino 

regular. Partindo do objetivo deste trabalho que foi verificar nos estudos acadêmicos 

publicados nos últimos dez anos a respeito da inclusão do deficiente intelectual nas aulas 

de Educação Física, tendo como um de seus objetivos específicos identificar se houve 

discussões teóricas sobre as dificuldades que os professores de Educação Física encontram 

para incluir esses alunos em suas aulas.  

Os resultados nos permitiram evidenciar que os professores apontam a falta de 

informação e formação para lidar com um público tão diversificado na rede regular de 

ensino, pode-se concluir que existem pontos críticos na inclusão, pois apesar das 

exigências da legislação brasileira sobre as disciplinas de Educação Física Adaptada nos 

currículos dos cursos de graduação da área, há ainda a falta de condições pedagógicas, 

materiais didáticos e pessoas qualificadas. Tais declarações não podem ser desconsideradas 

uma vez que o próprio estudo apresentou poucos artigos relacionados à temática, mas não 

podemos afirmar que faltam recursos para esses professores se qualificarem, dados da SEE 

de Minas Gerais nos apontam que são ofertados cursos para os professores do estado. 

Quanto ao verificar se tiveram nas publicações existentes relatos das experiências 

de inclusão dos alunos que não apresentam deficiência e se eles participam ativamente do 

processo de inclusão nas aulas de Educação Física, concluímos que é possível sim uma 

aula conjunta onde ocorram cooperação e entrosamento de toda a turma uma colocação 

importante quanto a isso é tentar fazer com que esses alunos sejam da mesma faixa etária. 

 É necessário que todos os envolvidos nesse processo, em especial os professores, 

investiguem, planejem, reflitam, reinventem suas práticas pedagógicas, considerando os 

diversos caminhos a serem percorridos e reconhecendo o outro humano. As aulas precisam 

ser bem elaboradas para que essa interação ocorra.  
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O ultimo objetivo especifico era destinado a identificar se os artigos apresentavam 

uma proposta de inclusão, em caso positivo identificar como elas ocorreram durante as 

aulas de Educação Física. Foi possível identificar que os professores compreendem e 

acham necessário o processo de inclusão porém tem dificuldades de propor algo decorrente 

às limitações expressas na categoria 1. Compreendemos que a educação deve atender às 

necessidades educacionais especiais dos alunos sem se desviar dos princípios básicos da 

educação proposta às demais pessoas. 

 O aluno com deficiência intelectual é inserido em um sistema educacional que inclui 

tanto o ensino escolar regular e o ensino especializado no caso para esse público conhecido 

como salas de apoio. Mesmo que a deficiência intelectual consista em um quadro clínico 

distinto, cada necessidade é única e gera a necessidade de acompanhamento também 

individual. 

A princípio, o professor que atuará junto ao aluno com deficiência intelectual não 

precisará saber tudo sobre a deficiência, não é exigido uma habilidade técnica além de sua 

formação pedagógica. Desse modo, o professor necessita ter a consciência da importância 

de sempre se atualizar e aprender conforme a necessidade e as possibilidades de cada aluno 

em específico, uma vez que o aluno com deficiência intelectual é passível dos mesmos 

processos de aprendizagem que os alunos sem a deficiência. 

As adaptações educacionais do aluno com deficiência intelectual não requerem 

intervenções complexas em relação às práticas pedagógicas comuns, mas exigem do 

professor uma atuação mais próxima, frequente e particular em relação a cada objetivo 

escolar e às habilidades envolvidas para que as metas se realizem. Consideramos plausível 

a proposta do trabalhar em conjunto ao atendimento especializado atuando diretamente 

com professor regente da classe. Avaliamos que é de grande importância o apoio do 

professor especializado ao trabalho do professor e aos alunos durante a realização das 

atividades, assim como nos momentos destinados ao planejamento das mesmas. Mas 

defendemos imprescindivelmente a inclusão do aluno com necessidade especiais, ou seja, 

que ele tenha as mesmas oportunidades e condições de aprendizagem que os demais. 

Nosso trabalho não teve a intenção de apontar um modelo de inclusão que fosse 

eficaz, acreditamos que estudos de casos, relatos de experiências e pesquisas que vão 

diretamente a campo precisam ser mais exploradas e publicadas para que haja uma 

intervenção direta no problema, e que possam surgir mais propostas de inclusão, além de 

elaboração de material de apoio para os professores. 
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