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Topo do topo, do topo, e o meu pai se orgulha 

Não me enxerga, mas eu sei que o olho dele brilha  

Brilhantes nunca fizeram meu olho brilhar  

Por isso eu nunca coloquei o dedo no gatilho  

Eu podia ter botado o dedo no gatilho  

E com certeza brilhantes iam me rodear  

Mas aí o olho do meu pai não teria brilho  

E ele não teria nada pra se orgulhar  

Topo do topo, do topo, e o meu pai se orgulha  

Topo do topo, do topo, pela minha família 
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RESUMO 
 

As leis sobre inclusão escolar garantem o acesso das Pessoas com Deficiência 
nas classes regulares, sendo assim o trabalho dos professores de Educação 
Física deve ter metodologias cada vez mais inclusivas. Com base nesta 
perspectiva, este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo verificar e 
analisar as abordagens e conceitos pedagógicos utilizados pelos professores 
de Educação Física para incluir estudantes com deficiência visual em suas 
aulas. Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas com três professores de 
três escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Niterói-RJ. A análise 
propôs analisar e verificar as concepções de ensino, metodologias de trabalho 
e as dificuldades e facilidades desses professores com a Educação Física 
Inclusiva. 
 
 
Palavra-chave: Educação Física Inclusiva; Pessoa com Deficiência Visual; 

Professores. 
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ABSTRACT 
 

 

Inclusion laws guarantee the access of Disabled Persons in the regular classes, 
so the work of Physical Education teachers must have increasingly inclusive 
methodologies. Based on this perspective, this course conclusion document 
aimed to verify and analyze pedagogical approaches and concepts used by EF 
teachers to include students with visual impairment in their classes. Semi-
structured interviews were used with three teachers from three schools of the 
Municipal Education Network of the city of Niterói-RJ. The analysis proposed to 
analyze and verify the conceptions of teaching, work methodologies and the 
difficulties and facilities of these teachers with Inclusive Physical Education. 
 
 
Keywords: Inclusive Physical Education; Person with Visual Impairment; 

Teachers. 
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INTRODUÇÃO 
 

A atitude de nossa sociedade em relação às Pessoas com Deficiência 

(PcD) nos  mostra que nosso meio social na maioria das vezes interage e 

desconhece a necessidade de inclusão das pessoa com deficiência, criando 

muitas vezes constrangimentos desnecessários que relacionam-se a falta de 

trato social com essas pessoas. Este problema social reflete dentro da escola, 

e faz pensar a necessidade de empenho de nós, professores, para que aja 

uma mudança em relação à forma de convivência para todos os alunos, e em 

especial aos que possuem alguma deficiência. A escola, junto com toda sua 

equipe, deve ter conhecimento pleno do que é a inclusão, pois a garantia de 

educação de qualidade perpassa por toda uma estrutura adequada aos alunos 

com as mais variadas deficiências, para não apenas cairmos na obrigação da 

aceitação, mas sim começarmos a rumar verdadeiramente para uma escola 

igual para todos. 

A inclusão escolar está sempre em grande discussão nas escolas, e é 

importante para nós professores de Educação Física (EF) entramos cada vez 

mais nesse debate, e criarmos estratégias também com a escola e outros 

professores para que possamos incluir alunos com deficiência com cada vez 

mais naturalidade em nossas aulas, sendo de suma importância fazer a 

socialização e interação desses alunos.  

A escola como meio de sociabilidade e com grande espaço para o 

trabalho inclusivo nos dá bagagem e oportunidades de usufruir de diversas 

metodologias para descontruir barreiras e nutrir o conhecimento dos discentes. 

Sendo a Educação Física um componente curricular da escola, não 

podemos nos afastar ou ignorar o movimento de Educação especial pelo 

simples fato de acharmos que alunos com deficiência não poderão participar 

das atividades propostas nas aulas, mas pelo contrário, devemos nos apropriar 

cada vez mais dessa temática; constituindo-se como elemento importante para 

o professor e requerendo a cada novo desafio mais preparo do mesmo, e 

assim ambientando o trabalho de nos professores de Educação Física para 

formas mais inclusiva nas aulas. 
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Participando desse processo é necessário estar predisposto ter a 

consciência do respeito às diferenças individuais existentes, dando a 

possibilidade do aprendizado de si próprio e sobre o outro, no cenário de 

multiplicidade de conhecimentos, emoções e ações que agregada, integram e 

socializam a todos. 
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OBJETIVOS 

  

Objetivo Geral  
 

O objetivo deste estudo é verificar e analisar as 

abordagens e concepções pedagógicas utilizadas por professores de 

Educação Física para a inclusão de alunos com deficiência visual nas aulas 

de Educação Física em três escolas de Ensino Fundamental I da Rede 

Municipal de Niterói.  

  

Objetivos Específicos: 

 

 Compreender qual a interação do(s) aluno(s) com deficiência visual 

junto aos alunos sem deficiência durante a aula de Educação Física. 

 

 Identificar as concepções de inclusão dos professores e observar se os 

métodos e técnicas utilizados pelos mesmos constituem-se como 

inclusivas. 

 

 Compreender dificuldades e facilidades dos professores em relação à 

aplicabilidade das atividades nas aulas de Educação Física.  
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JUSTIFICATIVA  

 

Tomei como base a Deficiência Visual para este plano de estudo por 

uma questão pessoal: o meu pai. Ele é cego total desde os meus seis anos, e o 

convívio social que tenho com ele até hoje me mostra o preconceito criado em 

nossa sociedade com Pessoas com Deficiência Visual, desde achar que é uma 

doença transmissível apenas pelo contanto, quanto por ignorar seu  espaço 

nos assentos preferenciais em ônibus.  

Com isso, desde  meu ingresso no curso de graduação de Educação 

Física da UFF, já tinha como ideia pesquisar sobre a Deficiência Visual nos 

aspectos da nossa sociedade e a barreiras que enfrentam as pessoas com 

deficiências. Tendo o trabalho na escola como uma das matrizes do curso, com 

o decorrer da graduação comecei a ficar curioso para saber qual era a relação 

da escola com o aluno com Deficiência Visual, mais exatamente nas aulas de 

Educação Física. 

Em minha experiência escolar e nas observações em escolas da 

rede Estadual do Rio de Janeiro pude notar que existem poucos discentes com 

necessidades educacionais especiais dentro do ambiente escolar regular, e 

mais especificamente fazendo as aulas de Educação Física. E nas escolas 

regulares que existiam educando com Deficiência Visual pude notar um 

desleixo muito grande das instituições de ensino em relação a materiais e 

espaços adaptados e a falta de preparo dos professores de Educação Física 

que não conseguem adequar sua didática e concepções as necessidades de 

aprendizagem desses alunos.  

                   Um dos grandes desafios enfrentados pelos professores de 

Educação Física é à adoção de uma postura adequada para o trabalho com 

alunos com deficiência. Sendo que segundo a legislação, as turmas devem ser 

compostas por aulas adequadas para Pessoas com deficiência e sem 

deficiência. E observei que muitos docentes optam por não uni-los durante as 

atividades. 

Sendo assim, a necessidade de se fazer a inclusão é crescente em 

nossa sociedade, e em todos os meios de interação social é preciso que aja a 

possibilidade de Pessoas com Deficiência sejam entendidas como pessoas 

capazes de realizar muitas de suas tarefas cotidianas de forma cada vez mais 
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independentes. Mas para isso, a inclusão social de toda a sociedade se torna 

importante para oferecer oportunidades iguais a todos, tornando-os cada vez 

mais confiantes de si para a interação espontânea com o meio social que o 

cerca.  

                   Por isso é de grande importância a abordagem deste tema, pois se 

refere a uma situação que nos possibilita lutar contra preconceitos e tabus 

inerentes a esta condição humana, Pessoas com Deficiência visual e sem 

deficiência lado a lado nas atividades de Educação Física Escolar, na 

sociedade e entre outros.  
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METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada teve como ponto de partida a realização de 

pesquisa bibliográfica, teses, dissertações e portais de periódicos na internet 

sobre o assunto em estudo, para com isso ter o entendimento histórico da 

Pessoa com Deficiência, da legislação em vigência e dos Paramentos 

Curriculares Nacionais (PCN). 

O trabalho do professor de Educação Física com alunos com 

deficiência visual é uma realidade cada vez maior dentro do ambiente escolar. 

Com isso, buscamos entender junto a três professores de três escolas de 

ensino fundamental I da rede municipal de Niterói-RJ suas concepções, 

dificuldades e facilidades, estratégias e métodos de trabalhos com turmas que 

tenham alunos com deficiência visual. A partir dos depoimentos buscamos  

encontrar relações entre a realidade destes professores e suas metodologias. 

Com o embasamento teórico estruturado, seguiu-se então para a coleta 

de dados. Para tanto, utilizou-se da aplicação de uma entrevista  semi-

estruturada com cinco perguntas, as quais puderam ser respondidas de forma 

dissertativa e com total liberdade, a saber: 

PERGUNTA 01: Qual a sua concepção pedagógica de Educação Física 

Inclusiva?  

PERGUNTA 02: Quais as dificuldades e facilidades encontradas nas 

aulas de Educação Física com alunos com deficiência visual?  

PERGUNTA 03: De que forma se dá a interação na aula 

entre os alunos  com deficiência visual e os aluno sem deficiência visual?  

PERGUNTA 04: Qual a relação dos alunos com deficiência visual com 

as aulas de EF?  

PERGUNTA 05: Quais os métodos e estratégia utilizados para a melhor 

interação dos alunos com DV na prática das atividades das aulas 

Para o contato com os professores e as escolas foi necessário uma 

autorização da Secretaria de Educação do Município de Niterói-RJ, e após isso 

pesquisar junto ao Núcleo de Acessibilidade da secretaria quais eram as 

escolas na rede municipal que atualmente contam com alunos com deficiência 

visual, e que consequentemente fazem as aulas de Educação Física. 
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Após a autorização e pesquisa das escolas, foi feito contato com as 

instituições de ensino e com os docentes da pesquisa para marcar as 

entrevistas, que foram realizadas individualmente e após o horário das aulas 

ministradas pelos mesmos. 

As entrevistas foram colhidas através de gravação de áudio, por 

meio de um gravador de voz, e posteriormente transcritas para posterior 

análise e inserção neste trabalho. 
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CAPÍTULO I - ENTENDENDO A DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

Muitas das informações que recebemos no nosso dia-a-dia 

são percebidas pela visão. Este sentido proporciona um amplo 

conhecimento dos objetos e dos contextos que nos envolvem.  

A visão é o canal mais importante de relacionamento do indivíduo com 
o mundo exterior. Tal como a audição, ela capta registros próximos ou 
distantes e permite organizar, no nível cerebral, as informações 
trazidas pelos outros órgãos dos sentidos (GIL, 2000, p. 7). 
 

A visão, como qualquer outro sentido, tem grande importância. Com 

nossos olhos e através do olhar conseguimos reconhecer pessoas e objetos e 

criar significados visuais para eles. Para muitos animais a visão é um sentido 

fundamental, através dele há a alimentação, a proteção, enfim, a sobrevivência 

de muitas espécies depende enormemente da percepção visual RAPOSO 

(2010, p.155). 

A Visão encontra-se em vários graus de possibilidades, desde a 

cegueira total até a visão perfeita. A cegueira pode ser de causa congênita ou 

hereditária.  

A cegueira, ou perda total da visão, pode ser adquirida, ou congênita 
(desde o nascimento). O indivíduo que nasce com o sentido da visão, 
perdendo-o mais tarde, guarda memórias visuais, consegue se lembrar 
das imagens, luzes e cores que conheceu, e isso é muito útil para sua 
readaptação. Quem nasce sem a capacidade da visão, por outro lado, 
jamais pode formar uma memória visual, possuir lembranças visuais 
(GIL, 2000, p. 8). 
  

Segundo o IBGE (2010) cerca de 6,2% da população brasileira tem 

algum tipo de deficiência, sendo ela intelectual, visual, física e auditiva. A visual 

atinge 3,6% dos brasileiros, tendo as pessoas com 60 anos ou mais num grau 

mais comum (11,5%). Ainda segundo a pesquisa, a limitação de grau intensa 

ou muito intensa impossibilita 16% dos deficientes visuais de realizarem 

atividades habituais como ir à escola, trabalhar e brincar. 

Muitas vezes a falta de conhecimento das pessoas sem deficiência 

em relação a Pessoas com Deficiência acarreta em problemas de 

relacionamento, criando momentos constrangedores no dia a dia para ela. É 

importante ter experiências adequadas e significativas para que a Pessoa com 

Deficiência Visual consiga interagir de forma apropriada e independente para 

organizar seu mundo, e que faça com que ele consiga criar uma relação melhor 
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com o seu ambiente. Mas para isso é necessário propiciar ferramentas para 

que ele possa explorá-la. 

Se não houver elementos que o façam experimentar situações 

cotidianas que o treine para a sua relação com o meio social, isso acarretará 

defasagens psicológicas e motoras. Que o farão ter dificuldades para sua 

formação de conceitos e na limitação da capacidade de estímulos para 

construir sua inter-relação com seu meio.  

A família e todas as demais pessoas que cercam a Pessoa com 

Deficiência Visual são importantíssimas para o estimulo de consciência de 

mundo, pois o autoconhecimento e o conhecimento do meio em que ele vive 

não são aprendidos de forma natural, necessitando de pessoas que fazem 

participação do seu dia a dia para auxilia-lo. 
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CAPÍTULO II - EDUCAÇÃO FÍSICA E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Historicamente a Pessoa com Deficiência era tratada como inferior a 

outras pessoas, sendo deixadas à margem da sociedade. Segundo Silva 

(1987) isso ocorreu desde a colonização do Brasil e perpassou por vários 

séculos. Durante esse período as Pessoas com Deficiência entraram numa 

categoria bastante subjugada da sociedade, sendo considerados os mais 

pobres dos pobres da população.  

Para Figueira (2008, p.17) “(...) as questões que envolvem as 

pessoas com deficiência no Brasil – por exemplo, mecanismos de exclusão, 

políticas de assistencialismo, caridade, inferioridade, oportunismo, dentre 

outras – foram construídas culturalmente”. Isso nos faz crer que a 

desconstrução de pensamentos excludentes demora a ser entendida, e que a 

construção de politicas e ações inclusivas de toda a sociedade têm sido feita 

de forma gradual, porém a passos lentos. 

Segundo Januzzi (2004) A Santa Casa de Misericórdia, criada em 

Santos no ano de 1543 e posteriormente espalhadas pelo país, foram as 

primeiras instituições a dar algum tipo de assistência às Pessoas com 

Deficiência (PcD). Mas estes locais não eram especializados no tratamento de 

PcD, e sim instituições que recolhiam essas pessoas das ruas ou em caso de 

desordem pública. 

Essa situação só começou a mudar a partir da chegada da família 

real no Brasil, no século XIX, durante o período foram criadas inúmeras 

instituições como o Instituto Benjamin Constant (IBC), em 1854, o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, em 1856 e o Instituto Nacional de Educação para 

Surdos (INES), em 1857. Estas instituições visavam às ações de alfabetização. 

Na primeira metade do Século XX não houveram inovações do 

Estado brasileiro para o trato com as PcD’s, apenas se expandiu o modelo já 

existente, mas de maneira lenta. Com isso, a sociedade civil da época se uniu 

e criou organizações não governamentais, tendo as Sociedades Pestalozzi em 

1932 como a pioneira na área de educação e saúde e posteriormente as 

Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) (1954). 

Posteriormente a essas ações foram criado inúmeros outros centros 

para o tratamento, a reabilitação e a educação de pessoas com deficiência. 
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Esses centros, mesmo que para poucas pessoas, permitiram que se abrisse os 

olhos do mundo para com as PcD’s de forma mais ampla, tendo um importante 

papel para a formação de uma identidade social para a pessoa com deficiência. 

Tendo os dias atuais um importante período para o fortalecimento das lutas 

pelos direitos e deveres garantidos por lei, e cada vez mais se estabelecendo 

nos locais de convívio social, do trabalho, da educação e dentre muitos outros 

espaços. 

A Educação Física, ao longo da sua história, foi construída para 

formar pessoas fortes e preparadas para a guerra e o trabalho, e excluindo 

aqueles que tivessem limitações. Sendo que para os que possuíam algum tipo 

de  deficiência, seja mutilado, cegos, com dificuldades locomotoras ou tendo 

algum tipo de deficiência como a intelectual, visual, auditiva, física era sempre, 

desde a antiguidade, deixada à margem da sociedade, sendo 

considerada  uma pessoa incapaz.  

O ensino regular da Educação Física na era Vargas, entre as 

décadas de 1930 a 1940, tinha uma ideia totalmente militarista e higienista, 

semelhante ao processo histórico da EF, que era utilizada para a formação de 

um corpo atlético, saudável e produtivo. Isso era evidenciado no artigo 27, letra 

b do decreto-lei 21241/38, e no item 10 da portaria 13, de 16 de novembro de 

1938, do Ministério da Educação e Saúde que estabeleceu: “(...) a proibição de 

matrícula nos estabelecimentos de ensino secundário de alunos cujo estado 

patológico os impeçam permanentemente da frequência às aulas de Educação 

Física” CASTELLANI (2008, pg. 86).  Ou seja, para a pessoa com deficiência 

visual a impossibilidade de reações visuais a tornava excluída da participação 

das atividades de Educação Física daquela época.  

Só após a Segunda Guerra mundial que o olhar da sociedade para 

as pessoas com deficiência ganhou outro contraste, pois ela deixa de ser 

considerado um peso para as famílias e passar a ser considerados como 

heróis. Porque agora as pessoas com deficiência são vistas como aqueles 

heróis que sofreram sequelas e/ou alguma deficiência na guerra lutando pelo 

seu país. Com isso, abriram-se oportunidades para que a Pessoa com 

Deficiência ganhasse espaço no meio social com menos preconceito. E com a 

crescente preocupação da sociedade em relação às pessoas com deficiência, 

a demanda pela reabilitação deles começou a ser pensada com mais atenção 
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dentro da Educação Física, foi ai que surgiu às chamadas ginastica médica – 

que eram modelos de atividade física que visavam à correção e prevenção de 

doenças SILVA (1987).  
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CAPÍTULO III - O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO E O PARAMETRO 

CURRICULAR NACIONAL  
 

Entrando na questão dos direitos garantindo por lei para a Pessoa 

com Deficiência Visual. A Lei 7.853 de 24 de outubro de 1989 é a que tem a 

maior abrangência no Brasil, ela cita normas gerais que amparam a 

acessibilidades para as Pessoas com Deficiência Visual, e no dever de integrar 

ao mercado de trabalho e da educação adaptada as suas necessidades.  

A “CORDE” é a Coordenadoria para a integração da Pessoa com 

Deficiência, é o órgão federal que tem a responsabilidade de regular e fiscalizar 

o cumprimento da lei em nível federal, estadual e municipal.  

A Lei nº. 7.853/89 cita em seus trechos os direitos e deveres das 

Pessoas com Deficiência, garantindo que em todo o território brasileiro ações 

sejam desenvolvidas para melhorias em sua vida, saúde, educação, trabalho e 

lazer. Descrevendo em seu artigo 1°, da referida Lei, que as normas gerais 

assegurem o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das Pessoas 

com Deficiência, e sua efetiva integração social. 

Em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/96, Capítulo I) descreve a garantia de escolaridade gratuita a todos. 

Tendo a Pessoa com Deficiência assegurada à garantida de acesso á 

escolaridade em todos os níveis de ensino.  

Em Dezembro de 1999, o Decreto Federal nº 3.298/99, 

regulamentou a Lei nº 7.853 que garantiu direitos legais a todos os cidadãos 

brasileiros com deficiência em solo brasileiro referentes à educação, saúde, 

lazer, trabalho, esporte, turismo, transportes, as construções públicas, 

habitação, a cultura e outros. As pessoas com deficiências são amparadas no 

artigo 4º, Capítulo 1° desta Lei, no qual especifica a deficiência visual no 

Parágrafo III da seguinte maneira:  

Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 1999). 
  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art4iii
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A Resolução CNE nº. 02, de 11 de setembro de 2001 abordam as 

Diretrizes para Educação Especial na Educação Básica, assegurando 

acessibilidade aos alunos em todos os níveis de escolaridade.  

Essa resolução permitiu um maior acesso e oportunidades as 

Pessoas com Deficiência para a convivência social e no âmbito escolar, tendo 

aumentado a autoestima dessas pessoas no que se refere à inclusão.  

       Segundo o Artigo 58 da a educação especial - que para os efeitos 

desta Lei, é a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para alunos com deficiência. 

O artigo 5° do decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, 

descreve que a União junto com os Estados, Municípios, instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos ampliará a 

oferta de apoio técnico e financeiro para que o atendimento especializado 

esteja presente em toda a rede pública de ensino regular. 

No Parâmetro Curricular Nacional (PCN) do ensino fundamental I, 

um dos principais objetivos gerais do documento é fazer os alunos conhecerem 

e respeitar as diferenças e a pluralidade da cultura brasileira, entendendo que é 

importante o seu posicionamento contra “(...) qualquer discriminação baseada 

em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou 

outras características individuais e sociais” (BRASIL, 1997, pg. 6). 

Entendendo esse ponto, é primordial saber que a escola e os 

professores têm importante papel para a quebra de preconceitos adotados aos 

estudantes com deficiência, criando um ambiente propicio as diferenças 

individuais e com respeito mutuo entre todos os alunos. Com isso o documento 

cita: 

A inclusão escolar constitui, portanto, uma proposta 

politicamente correta que representa valores simbólicos 

importantes, condizentes com a igualdade de direitos 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 (BRASIL, 1997, pg. 6). 

 

Entrando no PCN de Educação Física, o documento relata o porquê das 

Pessoas com Deficiência foram excluídos das aulas de EF, descreve-se então: 
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Por desconhecimento, receio ou mesmo preconceito, a 
maioria dos portadores de deficiências físicas foram (e 
são) excluídos das aulas de Educação Física. A 
participação nessa aula pode trazer muitos benefícios a 
essas crianças, particularmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento das capacidades afetivas, de integração 
e inserção social (BRASIL, 1997, pg. 27).   
 

Para a inserção desses alunos nas aulas de Educação Física, é 

importante ter ciência de alguns cuidados importantes para as aulas. Sendo 

assim, o documento cita: 

É fundamental, entretanto, que alguns cuidados sejam 
tomados. Em primeiro lugar, deve-se analisar o tipo de 
necessidade especial que esse aluno tem, pois existem 
diferentes tipos e graus de limitações, que requerem 
procedimentos específicos. Para que esses alunos 
possam frequentar as aulas de Educação Física é 
necessário que haja orientação médica e, em alguns 
casos, a supervisão de um especialista em fisioterapia, 
um neurologista, psicomotricista ou psicólogo, pois as 
restrições de movimentos, posturas e esforço podem 
implicar riscos graves (BRASIL, 1997, pg. 27).  
 

Tendo as condições de segurança garantidas, o professor não só pode, 

mas como deve fazer adaptações visando a melhor participação dos alunos 

com deficiência, criando elementos que o façam que os alunos sejam 

participativos das aulas, e que todos o respeitem (BRASIL, 1997). 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS. 

 

Para a preservação do anonimato das pessoas colaboradoras desta 

pesquisa, não utilizaremos o nome das escolas e dos professores 

entrevistados. Os professores serão chamados de “P” (Professor) e com uma 

numeração seguida da letra, afim de identificação. O quadro abaixo mostra as 

características dos professores participantes. 

 

 

 

PROF. 

 

 

IDADE 

 

TEMPO DE 

ATUAÇÃO 

 

EXPERIÊNCIAS 

ANTERIORES COM 

ALUNO COM DV 

 

ESPECIALIZAÇÕES 

EM EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

P1 48 22 ANOS SIM SIM 

P2 44 18 ANOS SIM SIM 

P3 39 12 ANOS NÃO NÃO 

Quadro 1 – Características 

Dentro da formação dos professores participantes, o entrevistado P1 

terminou a graduação em 1991, tendo especializações na área de Educação 

Especial e participando de diversos eventos sobre Educação Inclusiva. O 

participante P2 terminou a faculdade em 1996, tendo pós-graduação em 

psicopedagogia e alguns cursos na área. O entrevistado P3 terminou sua 

graduação no ano de 2001, mas não tem nenhuma especialização na área de 

Educação Especial ou Inclusiva. Todos os professores participam ou já 

participaram de programas de capacitação de Educação Especial promovido 

pela Rede Municipal de Niterói. 

Pode-se observar que todos os professores têm longo tempo de 

experiência profissional na área do magistério, e todos citaram que já haviam 

trabalhado com crianças com algum tipo de deficiência antes, mas P3 informou 

que nunca havia trabalhado com alunos com deficiência visual, 

especificamente. 

Partindo do principio que é importante para o professor entender o 

que é Inclusão, para com esse entendimento alinhar suas concepções 

pedagógicas a fim de alcançar resultados importantes para o desenvolvimento 
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social, cognitivo e motor do aluno com deficiência visual junto às aulas de 

Educação Física.  

Quando perguntado aos professores quais as suas concepções de 

Educação Física Inclusiva, o professor P1 explicitou trabalhar com duas 

concepções bem diferentes entre si, mas uma agregando a outra de forma que 

consiga basear suas aulas com ferramentas diversificadas. Nisso, ele relata no 

trecho a seguir: 

Eu não tenho uma concepção pedagógica pura e que eu simplesmente 
só trabalhe desta forma, eu digo que eu tenho uma tendência à 
concepção crítico-superadora, mas também tenho um apreço à 
tendência sócio-operacionista, então meio que meu trabalho é baseado 
nessas duas concepções. Sendo que em alguns momentos volto um 
pouco ao tradicionalismo, por conta do gesto motor que algumas vezes 
eu preciso que o aluno reproduza um modelo (P1). 

 

Já no relato de P2 é demonstrado um forte apreço a concepção de 

psicomotricidade, dentro desta concepção é interessante saber a capacidade 

que tem de aproximação com a Educação Física Inclusiva, pois segundo 

FONSECA (1988) a psicomotricidade entende-se como uma integração 

superior da motricidade, tornando-se um efeito da relação explicita entre o meio 

e a criança. Sendo o meio onde a consciência se forma e se materializa. Com 

isso, P2 relata: 

Olha, eu sigo uma ideia de concepção bastante voltada para a 
psicomotricidade. E isso é importante no trato com a Educação 
Inclusiva, porque para o aluno com deficiência visual isso expande o 
ato de aprender os processos cognitivos, afetivos e psicomotores. 
Então trabalho com esse tipo de concepção porque me abre um leque 
de oportunidades para desenvolver meu trabalho, mas é claro que 
também não abro mão totalmente das outras concepções, porque 
nenhuma aula tem que ser só desse jeito ou daquele (P2). 

 

 E em relação a P3 ele argumenta que não trabalha com uma só 

concepção e sim com várias, como o próprio afirma: 

Na verdade a gente faz um apanhando de muita coisa, a gente tem 
estudos que estão engatinhando ainda nisso, né. Porque a inclusão 
ainda está muito restrita, então a gente vai muito por instinto, mais 
por instinto do que por qualquer teoria (P3). 

 

O relato dos professores entrevistados nos mostra que não existe 

um consenso e uma forma de se pensar a Educação Física Inclusiva entre 

eles, mas isso gera formas variadas de se entender inclusão e de aplicá-las e 
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suas aulas de forma realmente agregadora para os alunos com deficiência 

visual. 

Em relação aos desafios e dificuldades para se trabalhar com alunos 

com deficiência visual, todos os entrevistados abordaram a questão espacial do 

aluno em atividades mais dinâmicas e da adaptação delas visando inseri-los. 

No contra ponto, eles citaram como positivo a preocupação e participação dos 

colegas no auxilio para as práticas das aulas. 

A seguir os relatos sobre as dificuldades e facilidades encontradas 

nas aulas: 

Eu consigo lidar bem com a deficiência visual, com isso não tenho 
dificuldades na interação deles com o grupo, então isso já é um ponto 
positivo. A dificuldade maior que eu encontro é trabalhar alguns 
esportes com eles. Quando a gente trata, por exemplo, da questão dos 
jogos cooperativos e jogos populares isso é muito fácil de lidar. 
Ginastica que é bem individual, Luta também é bem individual então 
com esses conteúdos eu não tenho dificuldade alguma, Porém quando 
a gente trata de esportes coletivos a coisa fica um pouco mais 
complicada, por conta dele precisar se colocar no espaço dinâmico - 
confesso que ainda estou aprendendo com isso, mas a minha maior 
dificuldade é trabalhar os esportes coletivos com deficientes visuais 
(P1). 

Então, dificuldades e facilidades vamos encontrar em qualquer aula 
que dermos, com ou sem criança com deficiência. Mas falando 
especificamente dos alunos com deficiência visual, a minha maior 
dificuldade é em relação a eles se entenderem no espaço em algumas 
atividades e na adaptação das atividades, porque a gente precisa estar 
adaptando sempre as atividades para que eles possam estar inseridos 
de forma a participar com os outros alunos. O ponto positivo é que os 
colegas sempre estão dispostos a ajudar o amigo com deficiência 
visual, socializando entres ele, e com isso todos participam das 
atividades (P2). 
 
Olha, a dificuldade maior com certeza são eles se colocarem no 
espaço e os outros também, porque dar um pique com o aluno cego 
corre o risco dele se machucar feio. Então a gente tem que adaptar um 
pouco as atividades para dar segurança também (P3). 

 

O docente tem grande papel na criação de uma turma sem preconceitos 

e enriquecedora de conhecimentos inclusivos, seu modo de lidar com o aluno 

com deficiência em suas aulas irá refletir em como os outros alunos irão se 

comportar frente a esse aluno, pois se as atitudes dos professores não forem 

inclusivas - os alunos sem deficiência ficarão menos abertos ao aluno com 

deficiência visual (CORREIA, 1999). 

Com isso é importante haver o esforço do professor para que se tenha 

um ambiente inclusivo e sem preconceitos. Com essa ideia, notamos na fala 
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dos professores que eles, dentro de suas possibilidade e concepções, tentam 

adotar medidas a introduzir os alunos com deficiência visual e derrubar 

preconceitos inicias que os outros alunos possam a ter num primeiro contanto 

com esse colega. Seguindo-se então a fala dos três professores: 

 

Então, quando o aluno já esta há certo tempo com a turma, quando ele 
já está com o grupo de referencia dele já há bastante tempo é mais 
fácil. E essa interação entre eles é natural – sendo que os próprios 
colegas se preocupam e todos querem fazer as atividades juntos e 
querendo servir de guia, porque algumas atividades a gente coloca 
como tendo um guia, e nisso quando o grupo esta junto há muito tempo 
é mais fácil. Agora quando se inicia o ano a maior dificuldade é fazer 
com que ele faça parte daquele grupo e que ele se sinta parte do 
grupo, e que o grupo consiga perceber que ele faz parte do grupo 
também, então esse é o maior desafio. E é por isso que eu gosto de 
trabalhar com Pedagogia de Projetos, porque geralmente se começa o 
ano com jogos cooperativos ou jogos populares, que são jogos que 
eles têm que se ajudar e se conhecer, entender o limite do outro para 
alcançar um objetivo, então isso facilita um pouco o trabalho (P1). 
 
Em todas as turmas que dei aula e que tinham alunos com deficiência 
visual, dava para notar que os colegas tinham certa timidez no contanto 
com eles, mas isso com o tempo muda. Meio que vão criando a 
consciência do ser inclusivo, então se tornam muito receptivos ao longo 
do ano. E nessa turma não é diferente, e isso nas atividades é legal, 
porque posso passar atividades que todos conseguem participar, sem 
necessariamente criar a aula apenas para uma criança, e quando ele 
tem certas dificuldades na aula, todos vão ajudar (P2). 
 
Quanto menores, menos preconceito, né. Mas a interação após todos 
estarem bem adaptados se dá de bem e consequentemente sempre 
havendo a participação das crianças com deficiência visual (P3). 

 

Dentro da relação de participação das atividades de Educação Física 

dos alunos com deficiência visual, P1 aborda a importância do papel da família 

como ponto fundamental para a estimulação e vivencia desses alunos. Pois 

segundo SILVA (1987), o aluno com deficiência visual deve ter autonomia para 

vivenciar os vários espaços que encontra, para que esse adquira um domínio 

espacial que o faça ser independente em muitas situações e também ser 

seguro de si para prática de atividades. Com isso, P1 relata: 

 

Então, falando sobre os alunos com deficiência visual eu julgo ter dois 
grupos. Um grupo bem participativo e um grupo não muito participativo, 
e o que eu tenho percebido - não sei se é a realidade, mas o que eu 
tenho percebido é o seguinte: o grupo com deficiência visual que 
participa é um grupo que é extremamente estimulado pela família, que 
tem vivência. Tenho um caso de um aluno que perdeu a visão aos 
cinco anos e a família sempre fez aprender a se virar, então não é 
aquele aluno que a família protege, é aquela família que deixa viver ao 
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modo dele, mas deixa viver. Têm outro também que é surdo-cego, que 
avó que cria, e ele têm um irmão gêmeo, mas que não é deficiente 
visual. Ele gosta de fazer as atividades porque tem vivência, e a família 
apoia as aulas de educação física, então são alunos que de certo modo 
não tem essa questão de impedimento da família porque tem medo ou 
não deixa porque pode acontecer um acidente, com ele não tem isso. 
Por outro lado eu tenho um aluno que é o caso mais crítico que a gente 
tem. Ele tem ausência do Globo ocular, e que a família o trata como 
uma criança pequena e ele já têm por volta de 18 anos. Então até a 
forma de andar dele denuncia esse trato da família, porque ele tem 
medo de andar e se ele tem medo de andar, quem dirá fazer as aulas 
de Educação Física. Então o maior desafio que a gente tem na relação 
às atividades de educação física é esse ultimo caso, porque quando a 
família apoia e deixa o aluno vivenciar o gesto motor e tem uma 
vivência prática do brincar, eles com certeza vão ter maior apreço e 
maior afinidade com as atividades da Educação Física, e se a família 
protege essa afinidade - fica complicada (P1). 
 

P2 e P3 são bem breves em suas respostas, mas podemos entender 

que dentro do contexto explicado por P1 esses alunos participantes das aulas 

de P2 e P3 tiveram uma boa exploração do seu domínio espacial e recurso 

motor, e a habilidade do trabalho dos professores para trabalhar com eles se 

fez presente para a participação deles nas aulas e a ajuda dos colegas de 

turma para a promoção das atividades. Sendo assim, seguem-se as respostas 

de P2 e P3: 

A relação deles com as atividades das aulas de educação física 
é bastante espontânea, isso muito se deve aos colegas 
transmitirem confiança para que ele consiga realizar as 
atividades. Mesmo que tenha algumas dificuldades é sempre 
legal ver todos ajudando e ele participando bem das atividades 
(P2). 
 
Geralmente no começo eles ficam inseguros, mas eu nunca 
tive problemas com falta de participação. Eles sempre 
gostaram muito de participar, e tem que ver também quando o 
aluno não consegue fazer as atividades e tem que fazer de 
forma adaptada (P3).  

 

A formação docente, historicamente falando, nos mostra que muitos não 

estão preparados para trabalhar com alunos com deficiência que se encontram 

nas escolas regulares. Sendo assim, para a utilização de métodos e estratégias 

de ensino é importante que aja a participação entre o Professor de Educação 

Física e o Professor de apoio aos alunos com deficiência, para que sejam 

elaboradas atividades que criem o progresso desse discente CORREIA (1999). 

Olhando para esse ponto, podemos notar na fala de todos os 

entrevistados que para criar estratégias dentro das aulas de Educação Física é 

necessário trabalhar em conjunto com os outros professores da escola, e 



 

29 
 

principalmente com o professor de apoio especializado, que é o docente que 

tem mais entendimento desses alunos, como podemos observar na fala dos 

professores a seguir: 

Como falei a gente planeja a aula, os projetos são planejados 
para um grupo e não somente para os alunos com deficiência 
visual. Isso pode se tornar um pouco mais difícil porque o grupo 
é heterogêneo, já seria se não tivesse um aluno com 
deficiência, e um aluno com deficiência se torna mais 
heterogêneo ainda - e quando se trata de uma limitação 
motora, para a educação física isso pode ser um limitador. 
Porém, quando a gente pensa nas estratégias a primeira coisa 
é a interação com o próprio aluno, e acho que o aluno é o 
melhor termômetro para dizer até onde você pode ir e o que 
você pode fazer. Eu trabalho muito na questão da 
potencialidade, não fico muito naquela do que você não pode 
fazer. Mas sim o que você pode fazer e o consegue fazer. 
Então trabalhar as potencialidades de qualquer aluno com 
deficiência e até sem deficiência para mim é o grande segredo, 
então a primeira estratégia seria conhecer o aluno, e isso a 
gente consegue com tempo. A princípio, as primeiras aulas 
podem ser trágicas, porque o aluno pode não acertar e ficar 
frustrado e a gente se frustrar também porque ele não 
conseguiu fazer tal gesto e não conseguiu interagir, mas é 
assim mesmo - gente não pode se angustiar e nem também se 
acomodar, e é tentar da próxima vez. E sempre buscar a 
melhor forma que para que ele participe da aula como qualquer 
outro aluno, então a gente vive de muita experimentação para 
tentar, errar e acertar. E em Niterói, especificamente, a 
presença do professor de apoio especializado que é o 
professor que passa mais tempo com esses alunos, que 
conhece, sabe as limitações, sabe as potencialidades dele - 
então dialogar com o professor de apoio e ter ele do lado o 
tempo todo é fundamental. É fundamental tê-los ali do lado e 
conhecer o aluno, saber como ele perdeu a visão, se ele tem 
outra deficiência. Então isso faz parte do trabalho pedagógico, 
né (P1). 
 
As estratégias são variadas, mas vejo como positivo o trabalho 
conjunto com professor de apoio e a professora de classe. 
Porque com isso a gente consegue conhecer melhor a criança 
e criar situações que a torne cada vez mais inclusiva nas 
nossas aulas, porque isso deve ser um trabalho de toda uma 
equipe, não só do professor de Educação Física (P2). 
 
Olha, a gente tenta adaptar as atividades que damos 
normalmente, mas o trabalho junto com o professor de apoio é 
essência para que a gente consiga elabora melhor as 
estratégias de aula, sem o risco do aluno se machucar (P3). 
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CONSIDERAÇÕES  
 

Este trabalho se propôs a analisar e verificar as concepções de ensino, 

metodologias de trabalhos e as dificuldades e facilidades encontradas no 

tocante do trabalho com a Educação Física Inclusiva de três Professores de 

três Escolas da Rede Municipal da cidade de Niterói-RJ. 

A concepção de Educação Física Inclusiva analisada entre os 

participantes recebeu respostas bem variadas, entretanto são concepções que 

tem uma proximidade com relação à Inclusão, e que fogem, historicamente, 

das barreiras impostas da Educação Física em relação às pessoas com 

deficiência. Com isso os professores tentam cada um a sua maneira, trazer 

possibilidades e elementos que façam de suas aulas cada vez mais inclusivas. 

Mas através da fala dos entrevistados, é importante analisar que os 

professores de Educação Física precisam fortalecer seus argumentos para 

estar mais bem preparado para o trabalho de uma inclusão de qualidade. 

Necessitando sempre reconhecer sua realidade e dos seus alunos, devendo 

estudar e buscar cada vez mais opções de abordagens para criar uma 

convivência harmoniosa entre todo o grupo frente às dificuldades encontradas 

nas aulas. 

E isso se notou com clareza na diferença de experiências e 

conhecimentos sobre Educação Física Inclusiva entre P1 e P3, pois é 

necessário fomentar o aprofundamento de estudos e conhecimentos críticos 

sobre essa temática. Porque como visto na entrevista entre os professores 

citados, o embasamento teórico da Educação Física Inclusiva anda de mãos 

dadas com o professor, e isso evidencia um saber didático melhor para o trato 

com aluno com deficiência visual. E não se pode parar por aqui, pois como diz 

P1 “(...) a gente não pode se angustiar e nem também se acomodar (...)”. 

É possível perceber nos entrevistados a preocupação em fugir dos 

paradigmas da exclusão das pessoas com deficiência que figuraram na 

Educação Física por muito tempo, e de se aproxima de uma Educação Física 

Inclusiva e de qualidade. Mas o estudo aprofundado do tema pelos professores 

se faz necessário para uma prática cada vez mais qualificada, mesmo tendo 

que se reconhecer que ainda falta um longo caminho para percorrer para uma 

Educação Física realmente inclusiva e de qualidade. 
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