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RESUMO 

 

 

 Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo explicitar a reflexão a respeito 

da importância do conhecimento sobre necessidades educacionais especiais no currículo 

de formação do professor de Educação Física. Questionando a ausência de uma disciplina 

que aborde esse assunto no curso de Educação Física na UFF, através de uma entrevista 

realizada com uma professora da rede Municipal de ensino, atuante no âmbito das 

necessidades educacionais especiais. 
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Capítulo I  

Introdução/justificativa 

 

O interesse pelo tema surge a partir das experiências vividas no meu processo de 

formação em que observei ausência, no currículo do curso de Educação Física na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), do tema da inclusão dos portadores de 

necessidades educacionais especiais (NEEs). A questão foi identificada, também, a partir 

da minha participação em um projeto realizado pela CAPES em Portugal, na 

Universidade de Coimbra. 

O Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) me proporcionou a oportunidade 

de vivenciar e acumular conhecimento através da Universidade de Coimbra. Desta forma 

pude cursar diversas disciplinas diferentes daquelas oferecidas na UFF. Dentre elas cursei 

duas disciplinas relacionadas à pessoa portadora de deficiência abordando diversas 

questões ligadas ao tema necessidades especiais e inclusão, dentro da Educação Física. 

São elas: Ensino Integrado em Educação Física; Desporto e Exercício em Populações 

Especiais ( Anexo 1 )ambas tratavam de forma não só integrada mas inclusiva o aluno  

que possuía algum tipo necessidade educativa especial dentro da aula de educação física 

e no esporte, as disciplinas abordavam diversos aspectos relacionado a diferentes 

deficiências, apresentando um pouco sobre cada deficiência, as dificuldades encontradas 

pelos alunos e professores, obstáculos físicos e psicológicos, estratégias possíveis para a 

inclusão desse aluno 

Além do conhecimento teórico, as duas disciplinas requeriam participação prática. As 

propostas das disciplinas nos colocavam vivendo a realidade do que estávamos 

estudando, proporcionando um conhecimento mais direto com as dificuldades que a 

pessoa com deficiência encontra. Foi possível acompanhar os cuidados necessários para 

determinados tipos de deficiências e possíveis estratégias de planejamento e ação com 

elas.  

Com a finalização do projeto e retornando a UFF para concluir o curso pude perceber 

a ausência desse conteúdo no currículo, no meu entendimento, tão relevante e necessário 

na formação de qualquer educador. Outra questão que me chamou  atenção foi durante o 

processo das disciplinas Pesquisa e Prática de Ensino no Ensino Fundamental I e II e no 
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Ensino Médio, onde observei dificuldades que alguns professores de Educação Física 

tinham na organização do planejamento para incluir o aluno com NEEs nas suas aulas. 

Frente a essas duas questões me propus a problematizar o currículo oferecido no curso 

de Educação Física da UFF, questionando como um tema tão atual e de grande 

importância na sociedade de hoje pode estar fora de um currículo de formação de 

professor, sendo  este o sujeito que atua diretamente na realidade do aluno no ambiente 

escolar. 

Buscando me aproximar mais do tema escolhido, coletei diversas informações que 

julgo pertinente estarem no presente trabalho,  

Na cidade de Montevideu, no Uruguai em 1990 aconteceu o I Seminário Ibero-

Americano sobre habilitação e reabilitação da criança com deficiência auditiva, diversos 

países participaram inclusive o Brasil. Nesse seminário foi solicitado que os países 

presentes enumerassem por ordem de prioridade os principais problemas presentes nos 

sistemas educacionais deles próprios, o resultado foi o seguinte: Má preparação dos 

docentes, Sistemas educativos inadequados, falta de metodologia apropriada e falta de 

conhecimentos docentes para trabalhar com crianças com deficiências auditivas ou 

múltiplas (Castellanos, 1999). Podemos ir além, ampliar o leque de deficiências 

envolvidas nos principais problemas mencionados anteriormente, podemos perceber que 

questões tão presentes hoje no nosso cotidiano dentro das escolas não são questões tão 

atuais assim. O tema do trabalho se mostra um problema já identificado e explicitado há 

vários anos, porém com as mesmas as dificuldades permanecem. 

 

A partir das reflexões acima me senti motivada a entender como um professor de 

Educação Física que não possui uma formação para atuar com NEEs busca, ao longo da 

sua atuação profissional, formação para superar essa ausência e realizar com qualidade 

sua prática pedagógica? 

 

1.1 - Objetivo geral 

Compreender a importância do conhecimento sobre necessidades educacionais 

especiais na prática pedagógica do professor, refletindo sua ausência a partir do currículo 

do curso de Educação Física da UFF. 

 

1.2 - Objetivos específicos  
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Identificar as dificuldades de atuação nas aulas de Educação Física para professores 

que não tiveram na sua formação esse debate. 

Compreender os mecanismos que os professores utilizam para suprir a ausência na 

formação desse conteúdo específico. 

Colaborar para a discussão e reflexão sobre o tema dentro do curso de Educação Física 

da Universidade Federal Fluminense. Assim ,  

 Busquei procurar sobre quais as Universidades brasileiras que oferecem uma ou 

mais disciplinas relacionadas com o tema e encontrei as seguintes informações:  

• Educação Física Adaptada: UFRJ, UERJ, UFRRJ , UFAL , UFRGS , UFSC 

• Atividade Física para Populações Especiais: UFAL 

• Prática Pedagógica em Educação Inclusiva: UERJ 

• Educação Física Inclusiva: UFRPE 

• Teoria e Metodologia dos Esportes Adaptados: UFSC 
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Capítulo 2 

Dialogando e aprofundando sobre Inclusão e Formação de Professores 

Nos últimos 30 anos segundo Glat Nogueira (2002) assuntos relacionados a pessoas 

com necessidades especiais ganharam cada vez mais visibilidade e importância em 

discussões políticas, educativas e sociais. Para que haja maior igualdade dentro da 

sociedade é preciso que aconteçam transformações em todas as áreas, principalmente no 

ensino público. A democratização e o acesso do ensino são  aspectos fundamentais para 

que se inicie a equidade educativa.  

Por outro lado, é necessário que se prepare o sistema educacional para atender a todo 

tipo de necessidade, os indivíduos atuantes nessas áreas devem estar munidos de 

conhecimento teórico e empírico da temática, para que seja possível criar estratégias de 

aprendizagens para os diversos tipos de NEEs. 

É possível perceber um certo “medo” por parte dos professores ao se depararem com 

algum caso de NEEs, por não se sentirem preparados, capacitados para lidar com tal 

situação. Segundo Garcia (1998) para que a escola forme alunos em cidadãos críticos , 

ativos e participativos é necessário à existência de professores comprometidos com uma 

educação de qualidade. E para isso é necessário que para além da formação inicial o 

professor busque alternativas para complementar a sua formação, busque especializações, 

cursos, informações que contribuam para seu melhor desempenho nas aulas. 

Tratando-se da especificidade da formação do professor de EF, a literatura informa 

que somente, em 1987 se inicia na graduação a atuação do professor de Educação Física 

oficialmente com alunos com NEEs. Nomeada em alguns lugares como Educação Física 

Especial ou Educação física adaptada ambas visam transformações do trabalho 

tradicionalmente conhecido na área para atender as especificidades de cada necessidade. 

Dessa forma, Cidade e Freitas (2002) afirmam que:  

 

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

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 conteúdo se/ou assuntos pertinentes à 

Educação Física Adaptada ou à inclusão (p 27). 
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Nessa linha espera-se que o professor esteja preparado para manter a segurança, 

evitar atrasos nos processos de aprendizagem, no desenvolvimento das potencialidades 

de cada aluno, zelando pelo bem estar do mesmo. Duarte (2003), diz que, somente a partir 

dos anos 90, 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. 

 

A Constituição de 1988 assegura o direito da inserção do aluno com necessidades 

educacionais especiais (NEEs) nas escolas regulares, bem como a LDB nº9394 de 

20/12/1996 que assegura o atendimento especializado a esses alunos no ensino regular. 

Apesar do avanço legislativo, Glat e Nogueira (2002) afirmam que uma proposta 

se tornar lei não assegura que ela seja imediatamente posta em prática no dia a dia , pois 

diversos obstáculos impedem que a inclusão e torne realidade presente nas salas de aula 

do ensino regular. 

Nessa mesma perspectiva Bueno (1999) relata que: 

 

[...] tornar realidade a educação inclusiva não se efetuará, simplesmente por decreto, 

sem que avalie as reais condições que possibilitem a inclusão gradativa, continua, 

sistemática e planejada de crianças com NEEs nos sistemas de ensino. Deve ser 

gradativa, por ser necessário que tanto os sistemas de educação especial como os do 

ensino regular possam a ir se adequando à nova ordem, construindo práticas políticas, 

institucionais e pedagógicos que garantam o incremento de qualidade de ensino que 

envolve não só os alunos com NEEs, mas todo o alunado do ensino regular (p.12). 

 

 

Talvez um dos principais desafios relacionados a esse tema seja a formação 

“adequada” do professor, pois esse é o principal mediador do processo, sendo o ponto de 

partida principal para o desenvolvimento do aluno. Considerando a legislação e discussão 

do tema recentes, muitos professores hoje não possuem formação para atuar nessa área. 

Na formação do docente o sistema que o faz deve oferecer ferramentas para que esse 

conhecimento seja não só construído e compreendido, mas absorvido, algo que se torne 

natural e não diferente. Os professores postos em contato com esse tema durante a sua 

formação obterão o conhecimento de diversas informações inerentes a educação 

inclusiva. 
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Para Glat e Nogueira (2002) a verdadeira inclusão para ser alcançada requer ações 

em todas as instâncias particularmente destinadas à capacitação de recursos humanos, 

assegurando que os currículos dos cursos de formação e capacitação de professores 

estejam voltados para prepará-los para atender alunos com deficiência em escolas 

regulares. 
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Capítulo 3 

Metodologia 

 

Para a realização do presente trabalho optamos por uma pesquisa de perspectiva 

qualitativa descritiva, para que houvesse uma maior aproximação e aprofundamento do 

tema proposto e por essa possibilitar uma flexibilidade no processo de desenvolvimento 

da pesquisa no que diz respeito aos instrumentos utilizados e reorganização dos objetivos.  

Neste sentido, as análises dos dados do trabalho de campo nos permitiram, sem querer 

generalizar, dialogar com pautas não prevista inicialmente, mas que consideramos 

pertinentes ao estudo. 

3.1- Instrumento de coleta da informação 

A técnica de investigação escolhida foi uma entrevista a partir de organização de 

roteiro de questões, que segundo Gil (1999), apresenta certo grau de estruturação, já que 

se guia por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao 

longo de seu curso. As pautas devem ser ordenadas e guardar certa relação entre si. O 

entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado falar livremente, à 

medida que reporta às pautas assinaladas. 

Com essa técnica é possível coletar informações com mais riqueza de detalhes, 

inserir possíveis perguntas no decorrer da entrevista, questionamentos e esclarecimentos. 

Dessa forma, uma entrevista semi-estruturada o entrevistador está munido de um roteiro 

que o direcione evitando possíveis dúvidas, erros de interpretação ou até mesmo uma 

baixa qualidade no conteúdo da entrevista. 

A duração da entrevista foi de 30 minutos, gravada por áudio e transcrita, a 

professora não achou necessário que enviasse a entrevista por email para possíveis 

alterações. 

Com a transcrição da entrevista realizei um processo de análise, em que 

caracterizamos em categorias em quatro aspectos: Políticas de Inclusão; Trabalho 

Coletivo e Formação Continuada; e Conhecimentos Específicos e Organização de 

Estratégias Pedagógicas 
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3.2 - Participante da pesquisa 

A entrevista foi realizada com uma professora de Educação Física da Rede 

Municipal de Educação de Niterói e que atua também na Rede Municipal de Educação 

do Rio de Janeiro. 

Formação: UFRJ – 1991 

Especialização Gama Filho – Educação Física escolar  

Curso de extensão UFF – Estudando currículo 

Cursos de especialização oferecidos pelo governo. 

Disciplina relacionada ao tema Educação inclusiva na formação: Nenhuma 

Atuação atual: Rede Municipal de Niterói - Fundamental I (há 9 anos ) 

                        Rede Municipal do RJ - Fundamental I (há 12 anos)  
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Capítulo 4  

Dialogando com as categorias 

4.1 - Políticas de inclusão 

Nessa categoria irá constar trechos de documentos nacionais e internacionais 

essenciais que constituem a história da Educação Inclusiva. 

A escola inclusiva pressupõe um público bastante diversificado e heterogêneo, em 

que todo individuo deve encontrar resposta de qualidade para suas necessidades 

educativas. 

Inicialmente podemos citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 

em que encontramos no artigo 26º a afirmação:  

 

Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, 

pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O 

ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional dever 

ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a 

todos em plena igualdade, em função do seu mérito (p.06 ) 

 

A Declaração Universal dos direitos Humanos (1948) é considerada um marco 

inicial para a transformações no âmbito da inclusão/exclusão. 

Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a ser 

fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN, Lei nº 4.024/61, que aponta o direito dos “excepcionais” à educação, 

preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. 

 

Citando a Constituição de 1988 podemos citar os seguintes objetivos 

fundamentais: 

Artigo 3º Inciso IV: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Artigo 205: A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho 

Artigo 206, inciso I:  igualdade de condições de acesso e permanência na escola 
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 O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/90, no artigo 55, 

reforça os dispositivos legais determina: Os pais ou responsável têm a obrigação de 

matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. 

 

Na maior parte dos trechos citados acima não é preciso especificar a qual público 

os direitos e deveres são direcionados, é direito de todos acesso à educação, é dever de 

todos os pais terem seus filhos matriculados na rede de ensino regular. Podemos perceber 

o quão difícil se mostra essa inclusão, o entendimento da educação para todos. 

 

Posteriormente sendo reafirmada pela Conferência Mundial Sobre Educação para 

Todos (1990), em que podemos destacar os seguintes trechos:  

 

Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em condições de aproveitar as 

oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de 

aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais 

para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução 

de problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (como conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres humanos possam 

sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com 

dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, 

tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo. A amplitude das necessidades 

básicas de aprendizagem e a maneira de satisfazê-las variam segundo cada país e cada 

cultura, e, inevitavelmente, mudam com o decorrer do tempo (p. 03) 

 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências 

requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de 

acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte 

integrante do sistema educativo. (p.04) 

 

 

A importância desse passo é destacada pela professora entrevistada, quando a 

mesma diz: 

 

A possibilidade de a criança especial vir para a escola, fez com que 

crianças até então que estavam escondidas dentro das suas casas 

passassem a vir para o mundo, mundo real. Então todo mundo que 

estava escondido, todo mundo que tinha medo agora começa a 

acreditar que é possível. A gente consegue fazer isso, lógico com o 

mínimo de condição para isso. E eu vejo que sem o apoio é inviável. 
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Em 1994, é construída na Espanha a Declaração de Salamanca, envolvendo 

representantes de 88 governos e 25 organizações internacionais em que foi reafirmado o 

compromisso para com a Educação Para Todos, reconhecendo a necessidade e urgência 

de providenciar para crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais 

dentro do sistema regular de ensino.  

 

A portaria n.º 1793/94 do MEC recomenda a inclusão da disciplina “Aspectos 

Ético-Político-Educacionais da Normalização e Integração da Pessoa Portadora de 

Necessidades Especiais”, prioritariamente, nos cursos de pedagogia e psicologia, bem 

como em todas as licenciaturas (BRASIL, 1994a). Sugerindo ainda a inclusão de 

conteúdos relativos à disciplina mencionada nos cursos de educação física, enfermagem, 

farmácia, fisioterapia, medicina, entre outros. Entretanto não foi implementada em forma 

de lei, mas como portaria. O conteúdo do documento não foi posto em prática plenamente. 

Como comenta na entrevista a professora:  

 

(...) hoje nos currículos das universidades não possuem uma carga 

horaria de disciplinas que correspondem as necessidades reais de um 

professor que vai esbarrar numa sala de aula com alunos com os mais 

diferentes tipos de necessidades especiais. 

 

Não há dúvidas de que as pessoas com deficiência estão bem amparadas com 

relação a legislação, a intencionalidade de assegurar esse direito não é posta em questão. 

A questão maior é o funcionamento dessas leis e a afirmação com relação a serem postas 

em prática, há um distanciamento entre a teoria (a lei) e a prática (a inclusão).  

A escola se mostra como um dos principais locais para pôr em prática o processo 

inclusivo, é na escola que começará uma transformação e conscientização da nova 

geração. Para que isso ocorra é necessário não apenas mudanças arquitetônicas, o 

imprescindível é a capacitação, formação de qualidade dos profissionais que irão atuar no 

atendimento as crianças com necessidades especiais. 

 

Especificamente no Brasil, podemos citar o Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 1998) e na Lei de Diretrizes e Bases de Educação (BRASIL, 1996) onde há 

uma preocupação em incluir nos currículos de formação de professores, nos níveis médio 
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e superior, conteúdos e disciplinas que proporcionem um preparo de qualidade dos 

profissionais para lidarem com alunos com alguma deficiência. 

 

 

Marcos Mazzota no documento Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva nos diz:  

 

A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 

3.956/2001, afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos 

e liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com 

base na deficiência toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o 

exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. Este Decreto tem 

importante repercussão na educação, exigindo uma reinterpretação da educação 

especial, compreendida no contexto da diferenciação, adotado para promover a 

eliminação das barreiras que impedem o acesso à escolarização (p.03) 

 

 

O documento Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica diz: 

 

A escola capacita seus professores, prepara-se, organiza-se e adapta-se para oferecer 

educação de qualidade para todos, inclusive para os educandos que apresentam 

necessidades educacionais especiais. Inclusão, portanto, não significa simplesmente 

matricular todos os alunos na classe comum, ignorando suas necessidades específicas, 

mas significa dar ao professor e à escola o suporte necessário a sua ação pedagógica 

(Brasil, 2001, p.18). 

 

Com o trecho supracitado podemos dizer que a inclusão de fato vai além de 

mudanças físicas e matrícula garantia, perpassa condições de qualidade, permanência, 

não há o objetivo de uma meta única para todos os alunos, mas sim uma meta individual, 

não é apenas para o aluno com alguma NEE que a escola deve estar preparada para 

atender, ela deve estar preparada para atender todos os alunos, e não um grupo específico 

e tratar os alunos sem deficiência como um bloco de alunos sem suas individualidades e 

possíveis necessidades.  

Uma educação em que tudo seja oferecido para todos, e todos tenham a 

possibilidade e direito de responder dentro das suas limitações. A inclusão não irá 

funcionar, se o professor apesar se preocupar em incluir um ou dois alunos e deixar o 
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resto da turma de lado, sem planejar algo que seja para todos. Identificamos na fala da 

professora, também, essa preocupação mesmo não sendo tarefa fácil. Ela problematiza 

que:  

 

 (...) essa é a maior dificuldade para mim. Eu procuro fazer atividades 

que eu consiga aumentar a capacidade física do deficiente e do aluno 

sem deficiência e interação entre eles o tempo todo. Um ajuda daqui e 

aprende em um tempo menor, enfim 

 

 

Em 2009, o documento da Convenção da ONU sobre os Direitos das pessoas com 

Deficiência em Nova York (2006) e seu protocolo facultativo foi incorporado na 

Constituição, em seu capítulo destinado a educação com relação a crianças com 

deficiência orienta que deve se realizar em ambiente educacionais inclusivos e não em 

instituições especiais. 

De acordo com o decreto do Congresso Nacional da  Lei 13146 de 06 de julho de 

2015, art. 28º- Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, 

incentivar, acompanhar e avaliar: oferta de profissionais de apoio escolar; inciso XVII – 

Ofertar profissionais de apoio escolar. A professora menciona a presença e ausência do 

apoio em determinadas situações:  

 

Quando é muito mais acentuado (a deficiência), você tem um apoio 

para cada um, quando você tem deficiências mais brandas, que a gente 

consegue fazer uma interação, as vezes um professor de apoio da conta 

de dois. Porque é extremamente viável entendeu, as vezes não 

 

quando o aluno não tem o apoio os pais geralmente não mandam... 

 

E por fim citamos o Plano Nacional de Educação (2014) entre suas metas 

destacamos a Meta 4:  

 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso 

à educação básica e ao atendimento educacional especializado (AEE), 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 
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inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniado.” 

Assim podemos observar que existem projetos políticos, leis e uma grande discussão 

com relação ao tema, porém o maior desafio está em cumprir o que está escrito, formar 

profissionais capacitados para que tal objetivo ocorra, construir uma relação entre escola, 

família, aluno, profissionais de saúde e comunidade para que a inclusão seja algo inerente 

ao indivíduo e não algo imposto, não algo que seja parte da generosidade de alguns. Uma 

fiscalização mais rígida do cumprimento das leis e mais investimento em estrutura, 

formação, informação e educação na sociedade minimizaria significativamente os 

obstáculos encontrados pelos portadores de necessidades especiais.  

Para tentar simplificar o longo processo percorrido pela Educação Inclusiva 

mencionando acima elaborei a seguinte linha do tempo: 

 

 

 

 

4.2 - Trabalho coletivo/Formação continuada 

 

Essa segunda categoria irá dialogar sobre a busca da formação continuada e 

trabalho coletivo. Diversos estudos e pesquisas com professores atuantes nas redes 

estaduais e municipais explicitam a incapacitação gerada pela formação dos mesmo para 

realizar um trabalho adequado pedagogicamente com pessoas portadoras de deficiências. 
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Maior parte dos estudos realizados mostram profissionais que buscaram capacitação em 

cursos após a graduação depois de identificar esse déficit na formação, como foi o caso 

da professora entrevistada, que ainda menciona que trabalha em conjunto com os 

profissionais de apoio da escola, buscando informações para melhor lidar com os alunos:  

 

 

(...)eu vou estudar, e aí eu peço ajuda aos meus pares que sabem mais, 

são as meninas da sala de apoio. Então elas vão  

me dando dicas importantes. E as síndromes que eu não conheço eu 

procuro a família, fisioterapeuta, . 

 

“Sem os cursos, sem estudo, sem o embasamento teórico eu não 

conseguiria fazer coisas que eu consigo hoje em dia, eu sei o que é 

importante, as restrições, eu sei que aquela deficiência necessita mais 

da minha busca por algum ponto específico e sem isso a gente não é 

ninguém 

 

Podemos dizer que para que a Educação Inclusiva se aproxime da nossa uma 

realidade além da formação profissional é necessário , o oferecimento de cursos de 

capacitação de docentes, a existência de um corpo técnico especializado (psicólogos, 

fonoaudiólogos e psicopedagogo), a presença da família do aluno com necessidades 

especiais, o número reduzido de alunos na classe, estrutura física adequada, o olhar sem 

preconceito da sociedade sobre a pessoa com necessidades especiais, informação , o apoio 

da  político;  investimento; a adequação de currículos,  estratégias de ensino, recursos 

materiais e sistemas de avaliação individualizado. 

 

Carmo (2002), quando escreveu sobre inclusão escolar e a Educação Física, disse 

que seu objetivo quando escreveu foi muito mais de despertar mais interesse dos 

pesquisadores da área para solucionar o desafio da inclusão, do que para apresentar 

propostas e soluções. Terminando seu texto dizendo que atualmente possui muito mais 

dúvidas que respostas e que espera que as dúvidas sejam o motor propulsor de reflexões 

à busca de alternativas que as superem. Assim, aos poucos o quadro da Educação 

inclusiva vai se transformando para melhor. 
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4.3 -  Conhecimentos específicos e organização de estratégias pedagógicas 

 

Essa categoria trata de discutir os conhecimentos específicos e sua importância 

para organização de estratégias pedagógicas para as aulas de Educação Física.  

 Existe na área da EF um consenso de que esta deve proporcionar um leque de 

possibilidade para que o aluno portador de alguma necessidade especial se desenvolva, 

evolua seja nos aspectos de organização motora e cognitiva. Encontramos nos estudos de 

Pedrinelli (1994); Bueno e Resa, 1995; Duarte e Werner 1995; Sassaki 1997; Edler 

Carvalho, 1998), a afirmação da relação da Educação Física e Necessidades Educativas 

Especiais.  

Para os estudiosos mencionados acima é indiscutível a necessidade do professor 

de educação física ter conhecimento com relação a necessidade apresentada pelo aluno, 

pontos como: tipo de deficiência, idade em que surgiu, como surgiu, se é permanente, 

quais as limitações do aluno, entre outros. 

 

Podemos identificar e reforçar essa ideia no depoimento da professora na 

entrevista realizada para o trabalho. A mesma cita a importância do professor ter em sua 

bagagem de conhecimento certos tipos de informações. Na fala dela relata que:  

 

Quando eu pego um aluno surdo (...) eu sei que o que ele mais gosta de 

praticar é a corda, todas atividades com corda, eles fazem com que a 

corda dê para eles um ritmo, e eles adoram essa questão do ritmo. (...) 

a gente precisa trabalhar com eles o equilíbrio. Quando eu jogo tarefas 

de equilíbrio, eles já tem muito mais dificuldade e geralmente ficam 

mais desconfiados; Alunos com síndrome de down, nunca podem estar 

fazendo um rolo para a frente, a famosa cambalhotinha por que ele tem 

já uma facilidade em deslocar as vertebras, nem todo mundo sabe 

disso. Então a gente precisa saber, são detalhes fundamentais que a 

gente precisa saber(...).  

 

São pequenos detalhes que fazem toda a diferença no processo de aprendizagem 

do aluno, o professor além de apresentar o conhecimento deve ter a sensibilidade de inclui 
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aluno naturalmente no planejamento da sua aula buscando os recursos disponíveis para 

tal. 

Baseado na entrevista realizada podemos entender que para elaborar um 

planejamento de ensino de uma turma é necessário que o professor tenha conhecimento 

sobre essa turma e a partir daí ter a sensibilidade de elaborar uma aula que dê oportunidade 

de participação à todos. Podemos destacar alguns pontos da fala da professora 

entrevistada a importância de se ter cuidado, preocupação e conhecimento durante a 

elaboração de um planejamento:  

“O cego se ele tiver uma fala mais tranquila cuidadosa você integra 

ele rapidamente. Então sempre coloca um aluno sendo guia, eles 

adoram ajudar, eles são parceiros, tem uns que estão envolvidos nisso, 

você vê que tem tendência para isso. 

 

Os intelectuais têm o tempo deles, nem sempre o toque é permitido, 

então chegar a nossa questão física não é possível de imediato, tem que 

fazer uma conquista, por música, por vídeo, alguma coisa que chame 

atenção por cor. Esses para mim são os mais não complicados, mas 

que me dão uma necessidade maior de planejamento, eu preciso avaliar 

melhor, tendenciar melhor, pesquisar, observar muito o que eles me 

dão de resposta. Por que dos outros a gente consegue uma resposta 

mais rápida 

 

os meus alunos surdos não vão fazer aulas sozinhos eles fazem aula 

com os alunos ouvintes, então eu pesquiso uma turma que tenha mais 

aptidão uma turma que tenha um feeling maior, que dê. E aí a gente vai 

embora, a coisa vai. Os caras fazerem aula sozinho isso não é inclusão, 

o cara tem que estar com ouvintes 

 

É claro , que para que o professor adquira certos tipos de conhecimento será 

necessário mais que apenas a formação acadêmica , a prática , a convivência com pessoas 

que tenham algum tipo de NEEs será muito importante para que cada vez mais 

informações sejam apreendidas pelo professor.  
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(...) é a gente que faz que a interação ocorra em todos os níveis, a gente 

que faz com que o aluno entenda o que o seu corpo faz, o que ele 

precisa, o quanto é importante tomar conta do corpo dele e o quanto é 

importante respeitar e tomar conta do outro. Se isso acontece tudo de 

bom acontece, as relações interpessoais rolam, todo mundo se entende, 

a escola faz um movimento imenso(...)  

 

Para que a aprendizagem ocorra as atividades devem ser trabalhadas de forma 

gradativa, de um grau mais leve de complexidade para um mais avançado. Esse processo 

é individual e de construção em conjunto, o professor, o aluno com deficiência e o aluno 

sem deficiência. O professor com estudo e tempo se sentirá cada vez mais capacitado e 

familiarizado com determinadas situações, o aluno com deficiência criará uma relação 

por menor que seja dentro daquele espaço da aula com os outros alunos e o próprio 

professor e os alunos sem deficiência assimilarão com naturalidade as diferenças. Cada 

aluno terá seu resultado de sucesso ao final de cada etapa escolar, cada avanço deve ser 

considerado uma vitória por menor que seja.  

O professor deve ser capaz optar por atividades que com segurança possibilitem 

ao aluno desenvolver suas potencialidades, realizar movimentos, identificar atividades 

que lhes proporcionem prazer ou incomodo suas limitações. Saber reconhecer e ter 

consciência de que cada aluno tem seu tempo para realizar cada atividade.  

 

Com relação a avaliação Fávero, Pantoja e Mantoan (2004), em um manual que 

elaboraram sobre educação inclusiva, sugerem uma avaliação processual. A avaliação 

processual pressupõe um acompanhamento individualizado do período de aprendizagem  

de cada aluno, para averiguar cada evolução de habilidades, a parte cognitiva, motora, 

relacionamento social, identificando dificuldades e limitações.  

A professora entrevistada comenta um trabalho nessa perspectiva realizado com 

os alunos com NEEs: 

 

“Geralmente elas (as crianças com NEEs) trabalham com portfólios, 

com a construção do que eles vêm desenvolvendo durante o ano, uma 

pastinha com todos os trabalhos deles”  

 

Dessa forma a professora entrevistada também afirma:  
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“Por isso que eu te falo quem é DI ou quem é autista fica difícil uma 

interação, porque o distanciamento as vezes é muito grande. E para 

você descobri qual vai ser a mola mestre que vai dar o clique, isso aí 

leva um tempo (...)”  

Com base nas disciplinas cursadas em Coimbra organizei um quadro com algumas 

estratégias e informações que podem ser pensadas na hora de elaborar um planejamento. 

 

Doenças Estratégias /Informações 

Paralisia 

Cerebral 
Atividade Aeróbia normal 

  Exercícios de alongamento, manipulação, equilíbrio, atividades aquáticas 

Deficiência 

Motora 
↓ Ritmo de Contagem 

  Penalizar choque nos aparelhos de locomoção 

  Atividades em grupo; Terrenos lisos e plano 

Deficiência 

Intelectual 
Desvios de Condutas; Desenvolvimento. Psicomotor mais lento 

  Alterações no controle muscular, equilíbrio, coordenação 

Síndrome de 

Down  
                                       Más formações cardíacas  

  
Hipotonia Muscular, Instabilidade Antloaxial 

Atividades de percepção proprioceptiva 

  Atividades de organização espacial, Exercícios Posturais 

Deficiência 

Auditiva 
Trabalhar em pares  

  Utilizar recursos de natureza visual 

  Aprender sinais básicos de Libras 

  Posição que facilite total visibilidade do professor 

Deficiência 

Visual  
Conhecimento proprioceptivo pobre, Verbalização excessiva 

  Chamar o aluno pelo nome 

  Dificuldade de expressão corporal, grande capacidade de memorização 

  
Adaptação de materiais, recursos sonoros para melhor localização dos 

materiais, obstáculos ou perigo. 

   

 



26 
 

5 - Considerações finais 

 

A construção do trabalho nos permite compreender a importância do 

conhecimento sobre necessidades educacionais especiais na prática pedagógica do 

professor. Apesar da existência de muitas políticas públicas, decretos, documentos que 

assegurem o direito a educação para os portadores de NEEs é possível perceber uma 

lentidão no processo de implementação dessas políticas para que a inclusão de fato ocorra.  

A questão da acessibilidade ao ensino regular ultrapassa questões de direito a 

matrícula, espaço físico e mudanças arquitetônicas (que também são indispensáveis) , 

para além disso é necessário condições de qualidade, profissionais capacitados, 

(professores, psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogo, entre outros) que possuam um olhar 

atento as necessidades de cada aluno, quando digo de cada aluno incluo os com e/ou sem 

NEEs.  

Compreendo a necessidade de mudança não só do professor, mas de toda a 

sociedade com relação à pessoa com deficiência. Estes devem ser vistos como qualquer 

outra pessoa, com suas limitações livre de sentimentos de pena e/ou medo. Na fala da 

professora vemos a ausência do tema durante sua formação acadêmica, dessa forma 

havendo a necessidade de especialização após a conclusão desse período. Assim, ressalto 

a importância que disciplinas que tratem desse assunto tão atual e presente no nosso dia 

a dia para a nossa formação, para uma melhor contribuição de professor e ser humano na 

vida das pessoas com alguma deficiência e sem deficiência.  

Para a pessoa com deficiência é fundamental que ela se relacione com pessoas que 

saibam lidar com a deficiência sem receios, com igualdade e naturalidade e para a pessoa 

sem deficiência podemos dizer o mesmo é fundamental saber lidar com as diferenças de 

forma natural, sem estranhamento. Esse conhecimento possibilita o professor criar 

condições e estratégias para que todos os alunos sejam contemplados com o aprendizado 

do conteúdo escolhido, trabalhando de forma coletiva com os outros profissionais da 

escola e as famílias. Se dentro da nossa sala de aula podemos utilizar de estratégias e 

informações que transformem pré-conceitos em conceitos, o estranho em familiar, por 

que não fazê-lo? Com base nesse trabalho e em minha vivência, acredito que uma 

formação mais completa que aborde uma educação inclusiva contribuirá para a 

construção de uma sociedade mais justa e sem pré-conceitos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Ementas das disciplinas cursadas na Universidade de Coimbra 

 

Ensino Integrado em Educação Física:  

Retrospectiva histórica do ensino especial; Modelo médico e modelo social; Integração / 

inclusão; Principais dificuldades sentidas pelos professores na inclusão de jovens com 

NEE; A realidade nacional em termos de inclusão escolar. As equipas de ensino especial 

e o professor de apoio ;O papel da educação física adaptada; Plano Educacional 

Individualizado; Estratégias de ensino mais utilizadas com alunos com NEE; A avaliação 

em EF adaptada; Instrumentos de avaliação adaptados a alunos com NEE; Taxonomia da 

deficiência e das NEE.; Deficiência auditiva; Deficiência visual; Deficiência motora; 

Deficiência intelectual; Perturbações do desenvolvimento e Autismo; Definição; 

etiologia; classificação; perfil funcional; estratégias de ensino e adaptações na Educação 

Física inclusiva; apresentação e simulação de atividades visando a inclusão de alunos 

com’ deficiências nas aulas de EF 

 

Desporto e Exercício em Populações Especiais : 

 

Evolução histórica e cultural do movimento desportivo adaptado, sua importância na 

reabilitação do indivíduo com deficiência; Valor do desporto e da atividade física na 

saúde e no bem-estar das populações com NEE, sua relação com o desenvolvimento de 

estilos de vida saudáveis; Modelos de organização do desporto adaptado a nível nacional 

e internacional: O caso do Special Olympics e do Movimento Paraolímpico; Classificação 

desportiva e elegibilidade para a pratica desportiva adaptada; Benefícios fisiológicos, 

psicológicos e sociológicos da prática desportiva e de exercício físico regular em grupos 

especiais, implicações ao nível da saúde e do bem-estar; Prescrição do exercício: 

Princípios de prescrição e adaptação a indivíduos com deficiência; Planeamento e 

avaliação de programas de melhoria da resistência aeróbia, força, flexibilidade e 



31 
 

velocidade/agilidade, condicionantes e métodos utilizados; Preparação psicológica para a 

competição no âmbito do desporto adaptado. 

 

Ementas retiradas do site da Universidade de Coimbra  

ANEXO 2 

 

 

Roteiro da Entrevista:  

 

1- Como você começou a se envolver e trabalhar com Necessidades Especiais? 

2- Qual foi a deficiência que te impactou? 

3- Os estudos são direcionados de acordo com o aparecimento da deficiência que foi 

surgindo? 

4- Você teve algum impacto inicial? 

5- Quais foram/são os principais obstáculos para trabalhar? 

6- Na sua escola do Rio, você tem alunos especiais? 

7- Os alunos estavam em classes regulares ou especiais? 

8- São quantos alunos surdos? 

9- Quais os esforços para a organização da aula para a inclusão dos alunos? 

10- Qual o número de alunos especiais por turma? 

11- Nas escolas que você trabalha tem sala de recursos? 

12- Em que momento o aluno vai para a sala de recursos? 

13- A sala de recursos tem matérias específicos? 

14- Como professora de educação física, você utiliza a sala de recurso? 

15- O momento da sala de recurso é um momento individual ou vai com toda turma? 

16- Você faz trabalho individualizado com os alunos na sala de recurso? 

17- A sala de recursos funciona em outro momento com o profissional? 

18- Que outras considerações são importantes sobre o trabalho de professor de 

educação física nas aulas? 
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ANEXO 3 

 

Quadro de Categorias 

 

Categoria I 

Política de inclusão nas aulas 

  

“(...) hoje nos currículos das universidades não possuem uma carga horaria de disciplinas 
que correspondem as necessidades reais de um professor que vai esbarrar numa sala de 
aula com alunos com os mais diferentes tipos de necessidades especiais” (p.01) 

  

“A possibilidade de a criança especial vir para a escola, fez com que crianças até então que 
estavam escondidas dentro das suas casas passassem a vir para o mundo, mundo real. 
Então todo mundo que estava escondido, todo mundo que tinha medo agora começam a 
acreditar que é possível. A gente consegue fazer isso, logico com o mínimo de condição 
para isso. E eu vejo que sem o apoio é inviável” (p.02) 

  

“O professor regente em sala de aula, as meninas do fundamental I que estão com essas 
crianças todos os dias 4 horas por dia não consegue dar conta de 25/28 alunos e mais 
alunos especiais, é inviável. Isso aí não é uma inclusão isso aí é uma enrolação.” (p.02) 

  

“Quando é muito mais acentuado, você tem um apoio para cada um, quando você tem 
deficiências mais brandas, que a gente consegue fazer uma interação, as vezes um professor 
de apoio da conta de dois. Porque é extremamente viável entendeu, as vezes não.” (p.02) 

  

“É quando você não tem apoio, é quando você talvez não tenha material adequado, é 
quando você não tem informação suficiente.” (p.03) 

  

“(...)não ter apoio os pais geralmente não mandam(...)” (p.04) 

  

“(...)quando você tem o aluno especial em turma você diminui o número de alunos ditos 
normais.” (p.05) 
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Categoria II 

Trabalho Coletivo e Formação Continuada 

  

“(...)eu vou estudar, e aí eu peço ajuda aos meus pares que sabem mais, são as meninas 
da sala de apoio. Então elas vão me dando dicas importantes. E as síndromes que eu não 
conheço eu procuro a família, fisioterapeuta, enfim.” (p.02) 

  

“Sem os cursos sem estudo sem o embasamento teórico eu não conseguiria fazer coisas 
que eu conseguiria fazer coisas que hoje em dia eu sei que são importantes, são 
restrições, eu sei que aquela deficiência necessita mais da minha busca por algum ponto 
específico e sem isso a gente não é ninguém” (p.05) 

  

 

 

 

Categoria III 

Organização e Estratégias do trabalho pedagógico / Conhecimento específicos das 
características das diferentes deficiências  

  

“O cego se ele tiver uma fala mais tranquila cuidadosa você integra ele rapidamente. Então 
sempre coloca um aluno sendo guia, eles adoram ajudar, eles são parceiros, tem uns que 
estão envolvidos nisso, você vê que tem tendência para isso.” (p. 03) 

  

“Os intelectuais têm o tempo deles, nem sempre o toque é permitido, então chegar a nossa 
questão física não é possível de imediato, tem que fazer uma conquista, por música, por 
vídeo, alguma coisa que chame atenção por cor. Esses para mim são os mais não 
complicados, mas que me dão uma necessidade maior de planejamento, eu preciso avaliar 
melhor, tendenciar melhor, pesquisar, observar muito o que eles me dão de resposta. Por 
que dos outros a gente consegue uma resposta mais rápida.” (p. 03) 

  

“os meus alunos surdos não vão fazer aulas sozinhos eles fazem aula com os alunos 
ouvintes, então eu pesquiso uma turma que tenha mais aptidão uma turma que tenha um 
feeling maior, que dê. E aí a gente vai embora, a coisa vai. Os caras fazerem aula sozinho 
isso não é inclusão, o cara tem que estar com ouvintes” (p.04) 

  

“Então você tem que fazer uma aula onde o seu trab. Metodológico não esqueça de 
ninguém, eu incluo o cara, mas ao mesmo tempo eu mantenho os 25 dentro dessa 
formação” (p.04) 
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“(...)tem outras deficiências que a gente vai embora é um cadeirante que está acostumado 
vai embora bota pra correr, ei você não vai ficar na frente não é porque você é cadeirante 
que você vai ficar na frente, chegou atrasado, vão bora, e tratar os caras sempre 
mantendo uma igualdade por mais que a gente tenha diferença.” (p.04) 

  

“(...)essa é a maior dificuldade para mim. Eu procuro fazer atividades que eu consiga 
aumentar a capacidade física do deficiente e do aluno sem deficiente e interação entre 
eles o tempo todo. Um ajuda daqui e aprende um tempo menor, enfim” (p.04) 

  

“Tem horários específicos, a sala de recursos combina sempre com a professora, para que 
não fique no meu horário, não perca educação física, não perca artes, não perca música, é 
tudo bem estruturado.” (p. 05) 

  

“Geralmente elas trabalham com portfólios, com a construção do que eles vêm 
desenvolvendo durante o ano, uma pastinha com todos os trabalhos deles” (p. 05) 

  

 “(...) é a gente que faz que a interação ocorra em todos os níveis, a gente que faz com que 
o aluno entenda o que o seu corpo faz, o ele precisa, o quanto é importante tomar conta 
do corpo dele e o quanto é importante respeitar e tomar conta do outro. Se isso acontece 
tudo de bom acontece, as relações interpessoais rolam, todo mundo se entende, a escola 
faz um movimento imenso(...)” (p. 06) 

  

Em outro trecho a professora diz : “ Não é porque eu recebo libras que eu vou saber lidar 
com um surdo. A Libra vai me favorecer muito na comunicação, mas eu preciso entender o 
que que o aluno surdo necessita, diferentemente do aluno ouvinte na aula de Educação 
Física.” (p.01) 

  

  

“Por isso que eu te falo quem é DI ou quem é autista fica difícil essa interação, porque o 
distanciamento as vezes é muito grande. E para você descobri qual vai ser a mola mestre 
que vai dar o clique, isso aí leva um tempo (...)” (p.05) 

  

 

 


