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Resumo
A inclusão de alunos com necessidades especiais é um assunto que engloba
toda uma sociedade ainda marcada por estereótipos, preconceitos e a falta de
informações que fujam do senso comum. Este trabalho expõe inicialmente o
percurso que as pessoas com deficiência enfrentaram durante alguns anos em
diversas culturas e as lutas para conquistas de direitos básicos. Apresentando
reflexões acerca do trabalho docente com destaque nos desafios do exercício
diante das diversidades, o objetivo deste trabalho foi analisar e compreender os
processos educativos que acontecem no Projeto de extensão “ Natação
Adaptada” da Universidade Federal Fluminense, buscando compreender se os
futuros professores de Educação Física tem subsídios específicos para trabalhar
com crianças com deficiências. O presente estudo assentou com uma pesquisa
de caratér qualitativo através de entrevistas semi-estruturadas com seis
estudantes que atuam no Projeto de extensão. A conclusão obtida explicita o
ponto de vista desses futuros profissionais acerca da sua formação docente e o
seu preparo para trabalhar com crianças com deficiências.
Palavras-chave: Inclusão; Autismo; Natação Adaptada.

ABSTRACT
The inclusion of students with special needs is an issue that encompasses an
entire society still marked by stereotypes, prejudices and the lack of information
that flee from common sense. This paper initially exposes the course that people
with disabilities faced for several years in different cultures and struggles for
basic rights. The objective of this work was to analyze and understand the
educational processes that take place in the "Adapted Swimming" extension
project of the Fluminense Federal University, seeking to understand if a future
teacher of Education Physics has specific grants to work with children with
disabilities. The present study was based on qualitative research through semistructured interviews with six students who work in the Extension Project. The
conclusion obtained makes explicit the point of view of these future professionals
about their teacher training and their preparation to work with children with
disabilities.

Keywords: Inclusion; Autism; Adapted Swimming.

INTRODUÇÃO

Durante a minha vida acadêmica participei de algumas discussões acerca
do tema inclusão escolar, em palestras que foram ministradas dentro da
Universidade e em cursos externos, porém ainda existem algumas lacunas na
minha formação, uma vez que as disciplinas oferecidas ainda não são tão
específicas para se tratar com crianças, jovens, adultos ou idosos que tenham
deficiências no seu mais amplo contexto, o que fica mais evidente quando nós
nos relacionamos diretamente com os estágios obrigátorios1 oferecidos no curso
de Educação Física, nos deparamos com a pluralidade de pessoas e
precisamos encontrar formas de se trabalhar com essa diversidade sem excluir
ou intensificar a padronização de esteriótipos.
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), qualquer instituição, seja
ela particular ou pública, não podem deixar de atender qualquer pessoa que
tenha algum tipo de necessidade especial e muito menos cobrar para ter o
direito a uma vaga em uma institiução pública, pois é considerado crime esse
tipo de conduta, levando a uma pena de 2 a 5 anos suscetível a multa segundo a
lei federal n. 13146/2015.
Tessaro (2007) ressalta que a inclusão escolar vem permanecendo de
maneira alheia, ainda muito distante do que realemente deveria ser efetivado
nas escolas. Como irei explicar no decorrer deste trabalho. Através da
Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade
das Pessoas com Deficiência (2006), o termo mais adequado a ser usado é
“pessoas com deficiência”, por isso me utilizo nesse trabalho com essa
terminologia por ser mais contemporâneo e apropriado
Este trabalho de pesquisa se deu a partir da minha inserção no Projeto de
extensão Natação Adaptada da Universidade Federal Fluminense em que
1
Pesquisa e prática de ensino – Educação Infatil , Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e
Ensino Médio
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sucedeu o meu primeiro contato com crianças e adultos com necessidades
especiais desenvolvido pelo Prof. Ms. Aurélio Pitanga Vianna, no qual participam
vários estudantes da graduação. Infelizmente na grade curricular do curso de
Educação Física não têm disiciplinas mais específicas que abordem assuntos
sobre deficiências.
O interesse que tenho é sobre verificar se os estudantes de Educação
Física adquirem conhecimentos necessários ao entrar no Projeto e se esse
trabalho contribue com essa falta de disciplinas, através dos processos
educativos e a sua interação na prática, levando em conta se esses acadêmicos
sentem que estão aptos para trabalhar na escola com a inclusão dessas
crianças ou se ainda existem lacunas a serem preenchidas pela própria
formação acadêmica.
No primeiro momento do trabalho busquei apresentar segundo alguns
autores os processos educacionais que embasam o trabalho docente e a história
da deficiência e seus avanços na sociedade, com isso me baseando em leis no
ambiente nacional examino quais são aquelas que estão direcionadas ao direito
da educação inclusiva e através disso direciono a minha pesquisa ao autismo.
No segundo momento busco apresentar as entrevistas e analisá-las,
buscando o ponto de vista dos estudantes de Educação Física sobre o Projeto
de extensão Natação Adaptada e suas contribuições pedágogicas no seu
processo de formação.
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OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é analisar os processos educativos que
acontecem no Projeto de Extensão Natação Adaptada da Universidade Federal
Fluminense no qual participam alunos do curso de Educação Física de alguns
períodos , buscando compreender como estes processos educativos podem
contribuir para a formação dos estudantes de licenciatura do curso de Educação
Física.
Como objetivo específico, buscou-se compreender a atuação dos
estudantes que ministram as atividades dentro do ambiente aquático; refletir
sobre perspectivas educacionais nas quais estejam presentes a teoria e a
prática.
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JUSTIFICATIVA
Devido a ausência de disciplinas específicas que abordem temas sobre a
diversidade e inclusão, o Projeto de Extensão Natação Adaptada da
Universidade Federal Fluminense é o contato mais próximo que os estudantes
têm com crianças e jovens com necessidade especiais. Isso torna-se um grande
desafio ao futuro professor, pois precisarão formular propostas de intervenção
pedagógica, que serão mais dificeis na ausência de disciplinas específicas com
um suporte mais amplo sobre o assunto durante sua formação. Esta pesquisa é
motivada pela inquietação que tive durante a minha participação no Projeto
desde a minha entrada na Universidade. Inquietação que me fez ampliar outras
reflexões acerca dos processos educativos onde a compreensão sobre inclusão
social com indivíduos com necessidade especiais nos leva a uma (re)
construção da subjetividade, tanto no modo de ensinar quanto na relação entre
aluno(a) e professor(a), despertando assim uma maior aproximação entre
teoria/prática onde nos leva a uma reflexão mais ampliada sobre a construção
de novos saberes que auxilie para o desenvolver de novas perspectivas que
contribua para uma educação de qualidade em que todos estejam envolvidos,
respeitando e compreendendo as suas particularidades.
Um dos grandes desafios dos educadores brasileiros, nos dias atuais,
é a busca de uma educação para todos que respeite a diversidade, as
minorias, os direitos humanos, eliminando estereótipos e substituindo o
conceito de igualdade pelo de eqüidade, ou seja, a igualdade de
direitos respeitando-se as diferenças (GADOTTI, 1993, p. 213).

Buscando através das análises quais são as metodologias, concepções e
os principios educativos que permeia o processo pedagógico do Projeto, a
pesquisa objetiva também refeletir sobre o papel do professor diante desse
desafio educacional, justificando assim a escolha desse tema como forma de
compreensão de como se desenvolve a inclusão de pessoas com autismo
perante uma sociedade ainda preconceituosa e discriminátoria.
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1. EDUCAÇÃO E AS DIFERENÇAS ENTRE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO
Este trabalho é construído a partir do entendimento de que o trabalho
docente não deve ser unidirecional, grandes problemas sempre estiverem
presentes na sociedade e consequentemente no espaço escolar pelas
dificuldades existentes. Atualmente, a clareza sobre as particularidades, sejam
elas sociais ou individuais, faz com que percebemos que realmente vivemos em
um mundo com uma diversidade enorme, em que cada pessoa vai realizar um
trajeto diferente para se chegar a determinado objetivo.
Desta forma se torna impráticavel tentar proporcionar a igualdade sem
levar em conta as particularidades de cada indivíduo nas situações de ensino e
aprendizagem. A relação que ocorre entre professor e aluno nos leva à
construção dos processos educativos que darão sentido a construção dos
conhecimentos. Entendo que cada aluno, bem como cada professor, carrega
consigo suas vivências, experiências e particularidades. A conexão que existe
entre ensino e apredizagem não é algo estático ou padronizado, muito pelo
contrário, são processos dinâmicos que estão se transformando a todo
momento.
Atualmente a educação escolar vive uma normatização dos processos
educacionais, ou seja, o que ainda encontramos em algumas escolas é apenas
a utilização de uma forma de transmitir conhecimento, acreditando que essa
transmissão irá atingir todos os educandos da mesma forma.
Bordenave e Pereira (1988) fortificam o conceito de como não se deve ter
como foco o que o aluno têm de dificuldades, mas como ele vai aprender como
consequência do seu processo de aprendizagem. A compreensão da
subjetividade por parte dos professores é um passo importante pois nos leva a
perceber como o processo educativo pode se desenvolver sem comparações e
padrões pré estabelecidos.
Através dos processos educativos o que se objetiva é alcançar o
ensinamento de uma maneira mais ampla que não só envolva a transmissão de
conhecimento mas sim a progressão dos indivíduos envolvidos nesse processo.
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Todo conhecimento é uma construção mútua havendo assim interação e
significações em toda prática docente.
Como é colocado por (FREIRE, 2002, p.25) em sua investigação sobre a
docência, o autor sustenta que o professor não é só um mero reprodutor de
conhecimento mas que aprende juntamente com os alunos, tendo essa troca de
conhecimentos, e consolida a idéia de que “quem ensina aprende ao ensinar, e
quem aprende ensina ao aprender”.
O ato pedagógio pode ser então definido como uma atividade sistemática
de interação entre seres sociais tanto no nível do interpessoal como no nível de
influência do meio, interação esta que se configura numa ação exercida sobre os
sujeitos ou grupos de sujeitos visando provocar neles mudanças tão eficazes
que os tornem elementos ativos desta própria ação exercida. Presume-se aí a
interligação de três elementos: “um agente (alguém, um grupo, etc) uma
mensagem transmitida (conteúdos, métodos, habilidades) e um educando
(aluno, grupo de alunos, uma geração) ” (LIBÂNEO, 1994, p.56).
Novas reflexões surgem pela compreensão de como a escola ainda
necessita de muito respaldo acerca da inclusão de alunos com deficiências, seja
por parte da estrutura quanto do preparo dos professores que implica em pensar
sobre como a formação desses professores está sendo desenvolvida dentro das
universidades.
Gatti (2005, p.603) descreve que há “[…] uma corrida mundial em busca
de novos currículos e de uma formação ao mesmo tempo polivalente e
diversificada de professores”. Isso implica que no mundo contemporâneo
precisamos estar a todo momento em contato com as constantes mudanças e
resignificações que auxilie no seu processo de ensino.
Embora a escola esteja nesse processo de buscar incluir indivíduos com
deficiências ainda há muitas dificuldades, seja pelo pouco interesse efetivo ou
quaiquer outros motivos, o que tem se mostrado é a perpetuação de um ensino
inadequado ou bem longe do ideal de inclusão e não apenas de integração que
são duas formas bem distintas de tratar a temática das deficiências na
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sociedade, pois envolve um conjunto de fatores que suscitam todo um processo
de amadurecimento.
Destaca-se no contexto social contemporâneo a contradição entre a
pobreza de muitos e a riqueza de poucos, entre a lógica da gestão
empresarial e as lógicas da inclusão social, ampliando as formas
explícitas e ocultas de exclusão. As escolas e as salas de aula têm
contribuído pouco para a superação dessas contradições,
especialmente estão falhando em sua missão primordial de promover o
desenvolvimento cognitivo dos alunos, correndo o risco de terem que
assumir o ónus de estarem ampliando a exclusão com medidas
aparentemente bem-intencionadas como a eliminação da organição
curricular em séries, a promoção automática, a integração de alunos
portadores de necessidades especiais, a flexebilização da avaliação
escolar, a transformação da escola em mero espaço de vivência de
experiências socioculturais (LIBÂNEO,e SANTOS,2005,p.21).

Para relatar um pouco mais sobre a história de pessoas com deficiências
me embasei no livro A Epopéia Ignorada (SILVA, 1986) e outros autores que
contribuiram nos relatos de como eram tratadas as pessoas que não se
encaixavam em determinados padrões de normalidade das sociedades e
consenquentemente ficavam a margem destas.
Muitas

pessoas

com

deficiências

sofriam

diariamente

com

o

abandonamento e desprezo tanto dos seus familiares quanto da sociedade,
suas constantes demandas eram pela sobrevivência em sociedades que
relacionavam qualquer tipo de deficiência com supertições conforme os seus
contextos históricos, segundo a análise e compreensão de (MAZZOTTA,1995)
“(...) até o século XVIII, as noções a respeito de deficiência eram basicamente
ligadas ao misticismo e ocultismo, não havendo base científica para o
desenvolvimento de noções realísticas”.

Na antiga Grécia a veneração pelo corpo era algo explícito, sem espaços
para pessoas que fugissem de um determinado padrão de beleza e da totalidade
de perfeição que não admitiam nada que não fosse igual aquilo já demandado
pela sociedade.

Considerando a época da História antiga e Medieval a negação e o
assasinato de muitas pessoas com deficiências eram feitas sem nenhuma
16

piedade. Na Roma antiga isso acontecia por parte dos familiares que
sacrificavam os seus filhos se observasse algum tipo de adversidade na criança
ou alguma deformidade no seu corpo, os pais tinha o poder de tirar a vida sem
nenhum questionamento, e a maioria dos assassinatos eram feito por
afogamentos nos rios. Amaral (1995, p. 49) menciona um filósofo daquele século
chamado Sêneca, que declarou:
“Nós sufocamos os pequenos monstros; nós afogamos até
mesmo as crianças quando nascem defeituosas e
anormais: não é a cólera e sim a razão que nos convida a
separar os elementos sãos dos indivíduos nocivos”.
As crianças ainda nos seus primeiros meses de vida deviam ser exposta
a um comitê de espartanos que iriam decidir se aquela criança poderia viver em
sociedade e depois ser treinada para guerrear. Caso fosse constatado que o
bebê tinha algum tipo de deficiência, má formação no corpo, uma aparência
mais frágil ou até mesmo descrito como feio em suas visões de padrão de
beleza, estes eram separados dos seus pais e removidos para um território
chamado apothetai que é definido como depósitos nos quais esses indivíduos
eram lançados em um abismo pois segundo os sacerdotes da época isso não
seria bom para a sociedade como é colocado por (SILVA,1987, p.105),
“Pois tinham a opinião de que não era bom nem para a criança nem para a
república que ela vivesse, visto que,desde o nascimento, não se mostrava bem
constituída para ser forte,sã e rija durante toda a vida.”
. Porém muitas famílias nobres deixavam seus filhos que nasciam
prematuros ou com algumas necessidades em lugares afastados ou os
colocavam em cestos para que pudessem ser achados e cuidados pela plebe
que

seriam

os

escravos,

pessoas

mais

pobres

da

época

e

que

consequentemente também viviam à margem da sociedade, (SILVA, 1987).
Como é exposto por (WOLKEMER,2006) segundo esse autor as providências
que eram executadas sobre as as pessoas com deficiência estavam ligadas a
tradição daquela sociedade.
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Ainda na Idade Antiga, segundo (AMIRALIAN, 1986), qualquer tipo de
patologia era relacionada a crenças e muitas pessoas associavam as
deficiências à algo do dêmonio, acreditando que elas estariam possuídas por
espíritos maus e por isso deveriam ficar reclusas da sociedade. Quando não
eram relacionadas com o mal, em alguns lugares, eram veneradas e usadas
como fonte de obter algo em troca, como era feito com as pessoas com
deficiências visuais que eram aceitas como profetas e/ou capazes de prêver o
futuro.
Com o passar dos anos na Roma Antiga a serventia dessas pessoas era
relacionada ao divertimento, prostituição e a humilhação por parte das pessoas
que tinham um poder aquisitivo maior, como coloca (SILVA, 1987, p.19)
Cegos, surdos, deficientes mentais, deficientes físicos e outros tipos de
pessoas nascidos com má formação eram também, de quando em
quando, ligados a casas comerciais, tavernas e bordéis; bem como a
atividades dos circos romanos, para serviços simples e às vezes
humilhantes.

Na Idade Média (séc. V e XV) o nascimento de pessoas com deficiências
era visto como castigo de Deus, com a participação da igreja católica essa
perseguição por parte da sociedade se viu ainda mais voltada para castigos e
perseguições daqueles que saiam dessa normatização, muitas vezes eram
chamados de bruxos e feiticeiros e dizia-se que precisavam ser purificados. Em
alguns lugares, a partir do século IV começaram a aparecer instituições de
caridade. No final do século XV a maioria das pessoas com deficiências eram
associadas ao contexto da pobreza e necessitavam de ajudas para conseguir
sobreviver (GHIRARDI, 1999).
Apenas a partir do século XVIII os dogmas religiosos ou místicos
começaram a ser questionados e alguns tratamentos surgiram a fim de
compreender melhor as condições de deficiências:
O desenvolvimento da ciência permite questionar os dogmas religiosos
e começam a surgir estudos mais sistemáticos na área médica visando
explicar tais comportamentos". Os estudos na área da medicina
permitiram verificar que muitas deficiências eram resultantes de lesões
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e disfunções no organismo. Dessa forma, a medicina começa a ganhar
um forte espaço, e as PNEE passam a ser vistas como objeto e
clientela de estudo desta área. Isso não significou ainda uma redução
na discriminação social de que eram vítimas, mas, sim, um marco no
que se refere ao atendimento às suas necessidades básicas de saúde
apenas. Assim, podemos dizer que há uma continuidade da
segregação aos deficientes. Com o objetivo de oferecer tratamento
médico e aliviar a sobrecarga da família e da sociedade, as PNEE
eram mandadas para asilos e hospitais, na companhia de prostitutas,
loucos e delinqüentes (PESSOTTI, 1984, p.72).

A finalidade dessas instituições eram amparar, disciplinar e ajudar porém
acabavam segregando ainda mais essas pessoas do convivío em sociedade,
este momento ficou conhecido como o paradigma da institucionalização2.Como
descreve (Goffman, 1962, p.28)
um lugar de residência e de trabalho, onde um grande número de
pessoas, excluídos da sociedade mais ampla por um longo período de
tempo, levam juntos uma vida enclausurada e formalmente
administrada.

Apenas no século XIX que pessoas com deficiências começaram a
receber um tratamento adequado nos Estados Unidos e no século XX que houve
uma expansão acerca dos programas de assitência. Já no Brasil, a primeira
instituição destinada ao acolhimento escolar de pessoas com deficiências
visuais ocorreu no período imperial com o Instituto dos Meninos Cegos3, criado
pelo Imperador Dom Pedro II em Setembro de 1854.
Com os avanços da sociedade pessoas com necessidades especiais tem
ganhado mais espaço dentro do ambiente escolar, mas nem sempre foi assim,
pois a segregação dessas pessoas da sociedade ocorreu por longas décadas.
Nos países escandinavos, aproximadamente em 1950, (PEREIRA,1980) relata
que houve uma difusão sobre a educação especial que questionava a

2
Conventos e asilos, seguidos pelos hospitais psiquiá-tricos, constituíram-se em locais de
confinamento, em vez de locais para tratamento das pessoas com deficiência. Na realidade, tais
instituições eram, e muitas vezes ainda o são, pouco mais do que prisões (Brasília,2005).
3
Decreto Imperial nº 1.428.
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segregação das pessoas com necessidades especiais da sociedade, então
tentaram criar alternativas para que isso diminuisse.
Já nas décadas de 60 e 70 esses conceitos foram se consolidando na
sociedade. Nos Estados Unidos um dos métodos utilizados nessa integração foi
a normalização com que os alunos eram submetidos nas salas de aula tendo
que se adaptar ao modelo já estabelecido pela escola, ou seja, o aluno com
necessidades especiais entravam no ensino regular com pessoas sem
deficiências e tinham que se moldar pra acompanhar a classe sem um
acompanhamento.
Nesse contexto, a apresentação da Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1998) é apontado como um grande percussor de transformações na
socieadade e sobre os seus direitos. Durante o século XX muitos paradigmas
foram quebrados e consequentemente questionados, trazendo alguns progessos
nos processos de entendimento sobre as pessoas com diferentes tipos de
deficiências.
De acordo com Mazzota (2005), aproximadamente no início do século XXI
que há um progresso a respeito dos conhecimentos sobre Educação Especial.
Os termos integrar e incluir para o senso comum de pessoas que não
conhecem muito sobre a história e avanço das lutas de pessoas com
necessidades ,

ainda são muitos confundidos como palavras com sentidos

muito aproximados, porém com base no contexto histórico, esses dois termos
tem significados diferentes. Semanticamente têm definições bem-parecidas o
que faz com que muitas pessoas confundam e usem esse dois termos como
parte de um só significado, como expõe (SASSAKI, 1997, p. 30-31) sobre
integração:
A idéia de integração surgiu para derrubar a prática de exclusão social
a que foram submetidas as pessoas deficientes por vários séculos. A
exclusão ocorria em seu sentido total, ou seja, as pessoas portadoras
de deficiências eram excluídas da sociedade para qualquer atividade
porque antigamente elas eram consideradas inválidas, sem utilidade

20

para a sociedade e incapazes para trabalhar, características estas
atribuídas indistintamente a todos que tivessem alguma deficiência

A integração escolar na década de 70 trouxe alguns avanços para o
convívio em sociedade, antes pessoas desse período eram totalmente
excluídas, porém essa normatização criou vários desacertos acerca do real
sentido que seria de incluir esses indivíduos, mas infelizmente, o que era visto
ainda continuava sendo a segregação dentro das instituições escolares.
Os princípios da integração escolar eram que os alunos se adaptassem
ao modelo da escola, isto é, muito semelhante a escola tradicional em que o
processo de ensino aprendizagem é o mesmo para todos os alunos,
privilegiando aqueles que conseguem acompanhar esse sistema. Já os que não
conseguiam acompanhar ficavam à margem do processo sendo assim
segregados da mesma forma. Um dos procedimentos utilizados pela integração
é o mainstreaming4, que mesmo conduzindo esses alunos para salas com
alunos sem deficiências não se modificava para receber e ajudar nesse
processo de ensino pedagógico, pouca socialização e muita normatização que
na prática não estava tendo o efeito que se pretendia na época. De acordo com
SASSAKI ( 1997, p. 32), o padrão de integração é definido como :
“a sociedade em geral ficava de braços cruzados e aceitava receber os
portadores de deficiência desde que eles fossem capazes de moldar-se
aos tipos de serviços que ela lhes oferecia; isso acontecia inclusive na
escola”.

A palavra integração vem do latim integrare que pode significar ato ou
efeito de integrar ou tornar inteiro, através de fundamentos históricos como já foi
explicado essa palavra sofreu modificações e assumiu sentidos mais pejorativos

4

Definição mainstreaming, integração de crianças com problemas educacionais especiais, como
desvantagem física, em aulas convencionais e atividades escolares.

21

sobre a entrada dos alunos com deficiências no ensino regular que acabavam
por resultar na sua segregação.
É nos Estados Unidos que surge a proposta de educação inclusiva, em
meados de 1975, como uma resposta ao sistema integracionista, que não
pretende incluir apenas alunos com deficiências mas todos aqueles que por
algum motivo não conseguiam acompanhar o processo educativo que era
proposto nas escolas. Todo o processo de inclusão se baseia em um sistema
educacional que pretende visar uma pedagogia mais direcionada para o
educando. Uma das diferenças entre integração e inclusão é que a primeira
vertente sobre o encaminhamento desses alunos para o ensino regular é que a
escola não se modificava para entender a diversidade, já na inclusão se propõe
uma reavaliação dos currículos para que se torne algo mais democrático. Como
analisa Mantoan (1997, p. 235):
[...] a integração traz consigo e idéia de que a pessoa com deficiência
deve modificar-se segundo os padrões vigentes na sociedade, para
que possa fazer parte dela de maneira produtiva e, consequentemente,
ser aceita. Já a inclusão traz o conceito de que é preciso haver
modificações na sociedade para que esta seja capaz de receber todos
os segmentos que dela foram excluídos, entrando assim em um
processo de constante dinamismo político social […].

Consequentemente a pessoa com necessidades especiais acaba tendo
que se adaptar a escolar, segundo o conceito de integração. Porém na inclusão
a escola precisa se adaptar ao aluno promovendo subsídios para que esse aluno
consiga se localizar nos processos educativos propostos.
Embora esses dois termos tinham contextos históricos diferente, eles se
completam diante do processo de

legitimização e viablização da Educação

Inclusiva para todos, assim retrata SASSAKI (1997, p.32)
“Tanto o princípio da normalização como o processo de mainstreaming
foram importantes elementos na aquisição de conhecimentos e
experiências de integração para o surgimento do paradigma da
inclusão”.
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Para destacar mais sobre as diferenças entre inclusão e integração
algumas explicações elaboradas são descritas por (WERNECK, 2002), através
do Manual da Mídia Legal. As principais diferenças, segundo essa autora, são
demonstradas no quadro a seguir:

INCLUSÃO

INTEGRAÇÃO

Inserção total e incondicional

Inserção parcial e condicional (crianças

(crianças com deficiência não

“se preparam” em escolas ou classes

Precisam “se preparar” para ir à

especiais para estar em escolas ou

escola regular).

classes regulares).

Exige rupturas nos sistemas

Pede concessões aos sistemas.

Mudanças que beneficiam toda e

Mudanças visando prioritariamente a

qualquer pessoa (não se sabe quem pessoas com deficiência (consolida a
“ganha” mais; TODAS ganham)

idéia de que elas “ganham” mais).

Exige transformações profundas.

Contenta-se

com

transformações

superficiais.
Sociedade se adapta para atender

Pessoas com deficiência se adaptam

às necessidades das pessoas com

às necessidades dos modelos que já

deficiência e, com isso, se torna

existem na sociedade, que faz apenas

mais atenta às necessidades de

ajustes.

TODOS.
Defende o direito de TODAS as

Defende o direito de pessoas com

pessoas, com e sem deficiência.

deficiência.

Traz para dentro dos sistemas os

Insere nos sistemas os grupos de

grupos

de

paralelamente,

“excluídos”
transforma

e, “excluídos que provarem estar aptos”
esses (sob este aspecto, as cotas podem ser

sistemas para que se tornem de questionadas
qualidade para TODOS.

como

promotoras

da

inclusão).
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O adjetivo inclusivo é usado quando O adjetivo integrador é usado quando
se busca qualidade para TODAS as se busca qualidade nas estruturas que
pessoas

com

e

sem

deficiência atendem apenas as pessoas com

(escola inclusiva, trabalho inclusivo, deficiência consideradas aptas (escola
lazer inclusivo etc).

integradora, empresa integradora etc).

Valoriza a individualidade de pessoas Como reflexo de um pensamento
com

deficiência

(pessoas

com integrador podemos citar a tendência a

deficiência podem ou não ser bons tratar pessoas com deficiência como
funcionários;

podem

ou

não

ser um bloco homogêneo (ex: surdos se

carinhosos etc).

concentram

melhor;

cegos

são

excelentes massagistas).

Não quer disfarçar as limitações, Tende a disfarçar as limitações para
porque elas são reais.
Não

se

aumentar a possibilidade de inserção.

caracteriza

apenas

pela A presença de pessoas com e sem

presença de pessoas com e sem

deficiência no mesmo ambiente tende

deficiência em um mesmo ambiente.

a ser suficiente para o uso do adjetivo
integrador.

A partir da certeza de que TODOS Incentiva pessoas com deficiência a
somos diferentes, não existem “os seguir modelos, não valorizando, por
especiais”,
excepcionais”,

“os
o

normais”,
que

pessoas com deficiência.

existe

“os exemplo,

outras

formas

de

são comunicação como a Libras.Seríamos
um bloco majoritário e homogêneo de
pessoas sem deficiência rodeado pelas
que apresentam diferenças.

Diante dessas importantes diferenças que é explicitada por Werneck
(2002), podemos observar que Integrar é diferente de incluir e infelizmente o que
acontece em muitas escolas nos dias atuais é a integração desses alunos sem
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um aparato tanto da escola quanto da formação de professores, sabendo que
não é apenas a presença física que vai determinar que esse aluno está ou não
incluído no ensino regular e na sociedade.
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2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO

Através de alguns estudos acerca da inclusão de pessoas com
necessidades especias no ensino regular podemos reconhecer que alguns
avanços tem sido feitas na formação de professores mesmo que isso ainda
caminhe lentamente. A inclusão não advém apenas da formação dos
professores mas é de extrema importância que esse professor esteje preparado
e com mais confiança para lidar com as adversidades que são encontradas no
ambiente escolar. Conhecimentos recentes a respeito do desempenho dos
professores em classes inclusivas indicam que o êxito de sua mediação
necessita da elaboração de extensas modificações dos padrões pedagógicos
(O’DONOGHUE & CHALMERS, 2000).
Através de um ensino que englobe as diferenças, os docentes
necessitam de uma formação continuada e capaz de suprir todo esse aparato
que rodeia o seu desenvolvimento enquanto mediador. Perante a esses
obstáculos ainda encontramos a falta de infra-estrutura adequada e situações
inapropriada de instrumentos para desenvolver uma atividade pedagógica que
ajude nesse processo de ensino, mas que não deve se tornar justificativas para
não exercer o seu papel enquanto educador. Criar alternativas que auxiliem o
seu aluno a não ficar excluso no seu processo de ensino, para que não fortaleça
paradigmas de exclusão e préconceitos. Como coloca (LIBÂNEO, 1998, p.45)
A formação de atitudes e valores, perpassando as atividades de
ensino, adquire, portanto, um um peso substantivo na educação
escolar, por que se a escola silencia valores, abre espaço para os
valores dominantes no âmbito social.

Para boa parte dos profissionais que trabalham em escolas encontram
grandes dificuldades além da estrutura física e material, que se referem à um
padrão organizacional conservador que está presente no ambiente escolar, no
qual é preciso atender as demandas de um livro ou de uma prova que irá
estabelecer todo o processo daquele aluno e aqueles que não atendem a essa
demanda ficam reclusos dependentes de uma nota. Como afirma (DEMO, 2002,
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p.44) “[...] para avaliar não é necessário prova”. Devemos analisar todo o seu
processo de aprendizagem.
A educação superior é um espaço de realização do conhecimento, e é
através dessas

instituições que a prática pedagógica inclusiva, deve ser

vivenciada de forma com que os futuros docentes saibam como exercer seu
papel em diversas situações no ambiente escolar, como colocar pessoas com
necessidades especiais dentro do seu processo educativo sem discrimina-lás
tendo maior clareza do que se está propondo em seu processo de ensino tais
como compreender a diversidade como um todo, sabendo que as universidades
se caracterizam como um universo de oportunidades de criação e auxiliam a
novas descobertas.
Assim reconhecedo que a educação inclusiva só acontecerá efetivamente
quando os professores estiverem preparados e com subsídios necessários.
Como coloca (SILVA, 2009) “só pode ter bons resultados se forem feitos por
meio da qualificação profissional”.
Antigamente o aluno que devia se adaptar à escola o qual estava
inserido, porém a escola que deve tornar o ambiente inclusivo com o próposito
de desempenhar sua função pedagógica e o seu dever social.
O comportamento do professor perante as diversidades é um elemento
expressivo nesse processo de inclusão, pois, ele é o mediador daquele espaço,
entendendo que pode ser um transformador social através das suas práticas
pedagógicas onde inclui a todos sem distinções ou pré-conceitos e como isso
contribuindo para uma criticidade dos alunos ajudando a desenvolver uma
sociedade mais igualitária e justa , envolvendo a todos sem distinções.
Há muitos obstáculos em relação ao padrão pedagógico existentes nas
escolas, que está relativamente ligado ao padrão hegêmonico. FULLAN (1992)
afirma através de alguns estudos internacionais, mostrando que instituições
mais rigorosas e com menos flexibilidade para compreender assuntos que fujam
do seu padrão estabelecido maiores são as chances de ter exclusões. Através
disso necessitamos que todos dos membros da equipe escolar esteja também
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comprometidos com a organização de um trabalho mais eficaz que possa incluir
esses alunos no seu desenvolvimento pedagógico. Ross (2004, p. 109) afirma
que: “Resposta educativa é uma responsabilidade de todos os agentes
pedagógicos, exigindo novas atitudes de todos.”
A inclusão escolar não se remete apenas na inserção desse alunos no
ensino regular mas deve criar condições favoráveis que ajudem no seu
desenvolvimento confrontando com o paradigma tradicional. A educação
inclusiva sem dúvidas é uma fator determinante no processo de reformular
certas práticas discriminátorias e isso torna-se um grande desafio devido a longa
trajetória da educação inclusiva . Cabe ao professor buscar alternativas que
contribua para alterações em certos processos pedágogicos mas para que isso
aconteça, necessita-se de uma reformulação no processo de formação dos
professores,

através

de

disciplinas

e

debates

mais

específicos

nas

universidades sobre a diversidade e inclusão. Para Freire (1996, p.76):

O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade
curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com que
dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o de
quem constata o que ocorre mas também o de quem intervém
como sujeito de ocorrências, o educador não pode abrir mão do
exercício da autonomia, pedagogia centrada na ética, respeito a
dignidade aos educandos.

Uma escola inclusiva necessita de um curriculo mais acessível, com que
forneça subsídios para atender a todos com equidade de modo com que abranja
todo o seu processo de emancipação, incluir alunos com deficiência exige uma
adaptação curricular englobando própositos, conteúdos que assegurem o
prosseguimento no desenvolvimento da sua aprendizagem. Através de um
projeto pedagógico eficaz torna-se muito mais fácil todo esse processo de
inclusão tanto para os professores quanto aos alunos. COLL (2000, p. 45)
caracteriza currículo de um modo vigente e prático.

Entendemos o currículo como o projeto que preside as
atividades educativas escolares, define suas intenções e
proporciona guias de ação adequadas e úteis para os
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professores, que são diretamente responsáveis pela sua
execução. O currículo proporciona informações concretas sobre
o que ensinar, quando ensinar, como ensinar e o que, como e
quando avaliar. Um currículo é uma tentativa de comunicar os
propósitos educativos de tal forma que permaneça aberto à
discussão crítica e possa ser efetivamente transladado em
prática.

Como coloca (FREIRE, 2002, p. 32) ao dizer que “[…] Não há ensino sem
pesquisa e pesquisa sem ensino”, o professor deve ser um explorador de
conhecimento em razão de que a pesquisa é essencial para a descoberta
daquilo que é novo ou parece ser, deste modo o autor expressa que o docente
deve ter essa prática de pesquisar e assim buscar novos conhecimentos que
talvez não tenha sido aprendido durante a sua formação. Freire, (2002) destaca
o valor do docente em passar para os alunos segurança no seu processo
educativo, observando o que cada aluno traz consiso e buscando levar isso para
dentro das salas de aulas com essa troca mútua, desenvolvendo o exercício da
curiosidade e estimulando a criticidade “exercitaremos tanto mais e melhor a
nossa capacidade de aprender e de ensinar quanto mais sujeitos e não puros
objetos do processo nos façamos” (FREIRE, 1997, p. 65).
Como podemos observar há grandes desafios acerca do processo de
inclusão de indivíduos com necessidades especiais no ensino regular, desde da
formação dos professores até na necessidade de uma reforma em todo o
sistema educacional para que possa garantir uma educação de qualidade e que
seja satisfátoria para todos os envolvidos. Concordo plenamente com a fala
deste autor :
Mas aceitar o ideário da inclusão, não garante ao bem intencionado
mudar o que existe, num passe de mágica. A escola inclusiva, isto é, a
escola para todos deve estar inserida num mundo inclusivo onde as
desigualdades não atinjam os níveis abomináveis com os quais temos
convivido. ( CARVALHO, 2000, p. 111)

2.1 LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS QUE EMBASAM A POLÍTICA DE
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL
A primeira assitência a pessoas com deficiência foi fundada ainda na
época do Império em 1854, atualmente chamado Instituto Benjamin Constant
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mas que no começo era intitulado como o Imperial Instituto dos Meninos Cegos.
Em 1857, criou-se o Instituto dos Surdos Mudos que atualmente é chamado de
Instituto Nacional da Educação dos Surdos. No século XX, maisespecificamente
em 1926, é criado o Instituto Pestalozzi. E em 1954, criou-se a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).
Em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil direcionou
seus objetivos principais como: Inciso IV – Promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação; Art. 5º São todos iguais perante a lei e no Art. 208º: O dever do
Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: Inciso III:
atendimento

educacional

especializado

aos

portadores

de

deficiência,

preferencialmente na rede regular de ensino. Existem documentos de referência
sobre a luta por direitos das pessoas com deficiências os quais são; A
Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de
Salamanca (1994) Em Junho de 1994, com a preocupação sobre a questão da
exclusão que das pessoas com deficiência, uma comissão com 92 países e 25
organizações internacionais sistematizaram um debate sobre o direito de
educação para todos sem distinções, com isso qualificando intituições e
professores atuaram na caracterização dos princípios da educação inclusiva.
A Lei nº 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), de 1996, implementou como obrigação do Estado assegurar o
Atendimento Educacional Especializado (AEE) que está relacionado a um grupo
de atividades e meios que englobe a acessibilidade aos alunos com
necessidades especias, principalmente no ensino regular. O capítulo V evidencia
a educação especial:
Art. 59º Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
necessidades especiais: I – currículos, métodos, técnicas, recursos
educativos e organização específicos param atender às suas
necessidades; III – professores com especialização adequada em nível
médio ou superior, para atendimento especializado, bem como
professores do ensino regular capacitados para a integração desses
educandos nas classes comuns (BRASIL, 1997).

Em 2003, é elaborado o programa de Educação Inclusiva pelo Ministério
da Educação (MEC) com o intuito de modificações nas instituições de ensino
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para atender com melhor capacitação de professores. Já em 2007, o Plano de
Desenvolvimento da Educação conduziu alicerces para uma formação de
professores com destino a educação especial e inserção de salas de recursos
multifuncionais.
A Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Estabelece a Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista; e modifica o § 3o do artigo 98 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de
1990. Essa lei considera pessoas com autismo aquelas indentificadas conforme
os incisos I e II:
I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e
da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de
comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência
de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações
apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;
II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesse e
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva
aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados;
interesses restritos e fixos (BRASIL, 2012).

O artigo 3º dessa lei, dita como um dos direitos de pessoas com
transtorno do espectro autista o apropriado direito a educação e ao ensino
profissionalizante.
Com muitas leis acerca da inclusão ainda existem diversas barreiras tanto
na compreensão da sociedade sobre pessoas que fogem de um padrão
normatizador, principalmente nas escolas que precisam de um aparato maior
sobre o seu processo educacional e a formação adequada de professores.
Assim descrito na Declaração de Salamanca (1994) que através de instituições
escolares mais inclusivas, ajudam a refutar comportamento discriminátorios, livre
de qualquer preconceito. Atualmente existem muitas leis que amparam pessoas
com necessidades especiais, mas precisamos que isso também funcione na
prática de forma mais eficaz.
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3. CONCEITUANDO O AUTISMO: BREVES CONSIDERAÇÕES
O autismo ainda é um tema que causa grandes controvérsias no meio
científico, pois durante anos vem sendo discutido por muitos estudiosos e
sofrendo reformulações sobre sua origem, intervenção e diagnóstico.
Em 1911 o psiquiatra Eugene Bleur pretende relatar como os indivíduos
se comportavam e como o autismo ainda naquela época se relacionava com a
esquizofrênia, que era descrita como “fuga da realidade e o retraimento interior
dos pacientes acometidos de esquizofrenia” (CUNHA, 2012, p. 20). Qualificando
o autismo como a privação da realidade e com falta de se relacionar com o
outro. Porém Bleur, aprofundava mais os seus estudos com pacientes
esquizofrênicos e com algum grau de psicopatia.O autor separava a
esquizofrênia

em

4

partes

que

seria: Autismo, Associações

frouxas,

Ambivalência e Afeto inadequado, pois os relacionavam a um transtorno da
consciência(STONE, 1999). O autismo em crianças neste período era
relacionado com a esquizofrênia infantil.
A evolução dos estudos acerca do Transtorno do Espectro Autista (TEA)
emergiu em 1943, pelo austríaco psíquiatra Léo Kanner (primeiro descritor) que
acompanhou e analisou crianças de um determinado grupo que se afastavam de
outras pessoas do seu convívio social causando um isolamento e tinha uma
predisposição ao eco (ecolalia), movimentos repetitivos. O psiquiatra Léo Kanner
analisou crianças entre 2 e 11 anos de idade e todas as interpretações que ele
obteve nesse estudo, foram relatadas no seu artigo denominado Autistic
Disturbance of Affective Contact (Distúrbio Autístico do Contato Afetivo), sendo a
primeira vez que o termo autismo dissociou da esquizofrênia, tornando Kenner
um dos percussores a descrever e caracterizar o Transtorno do Espectro Autista
(MERCADANTE; ROSÁRIO, 2009)
Além de Kanner muitos estudiosos contribuiram para a exploração do
autismo e suas significações, depois das evidenciações de Kanner, o médico
Hans Asperger descreveu no seu artigo “Autistic Psychopathy in Childhood”
(Psicopatologia Autista da Infância) na mesma época sobre o comportamento
dessas crianças semelhantes aquelas descritas por Kanner, (CUNHA, 2012).
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Algumas particularidades descritas sobre o comportamento dessas
crianças eram: interação com outras pessoas, preservação de rotinas,
isolamentos, conversação unilateral, intensivo foco em algum assunto ou objeto
específico. Asperger observou que essa patologia acometia mais crianças do
sexo masculino (GOMES, 2007; LOPES-HERRERA, 2007). Grinker, apresenta
algumas distinções que podemos observar entre esses dois psiquiatras:
Atualmente, a maioria dos profissionais da saúde acredita que Kanner
e Asperger estavam tratando tipos diferentes de pacientes. O nome de
Kanner é associado à forma clássica grave do autismo, enquanto o de
Asperger, ao autismo mais moderado, ou, ao menos, as crianças
dotadas de grande inteligência e capacidade mental ( 2010, p.69).

Segundo Kandel (2014), a síndrome de Asperger é usada para definir
pessoas que tem um grau menos elevado do autismo e que muitas vezes não
manifestam comprometimento na linguagem.
Ao longo dos anos diversas concepções apareceram, um dos equívocos
sobre a origem do autismo surgiu entre as décadas de 40 e 50 com a teoria
sobre a sua etiologia relatando que as mães de crianças autistas ou
esquizôfrenicas eram as causadoras destas patologias.Portanto ficou conhecida
como mãe de geladeira pois segundo alguns psiquiatras as mães eram
consideradas frias e sem o amor materno.
Essa concepção se manteve por alguns anos atráves das teorias de Léo
Kanner e difundida mais tarde por Bruno Bettelheim e eram qualificadas como
“indiferença emocional das mães” (MERCADANTE; ROSÁRIO, 2009, p. 36).
Apenas na década de 60 que o programa TEAACH (Tratamento e
Educação

para

Autistas

e

Crianças

com

Déficits

associado

com

a

Comunicação). Através de outros estudos retiram a culpabilzação das mães,
Segundo Eric Schopler (1980) inventor do programa TEACHH o autismo é
determinado por uma alteração biológica, o que fez Eric Schopler e outros
terapeutas a questionar e recusar a teoria de Bettelheim.
Com o prosseguimento dos estudos, atualmente o Transtorno do Espectro
Autista é visto como um déficit no comportamento, interação social e na
comunicação. Essas transformações ocorrem visualmente a partir dos 3 anos de
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idade.Segundo (KANDEL, 2014) a regularidade dessa patologia acomete mais
em pessoas do sexo masculino cerca de 4 vezes mais em meninos.
Apenas nos anos 90 que uma psiquiatra chamada Lorna Wing trouxe de
volta o trabalho de Asperger, e o considerou com alguns fundamentos de
diagnóstico do autismo como: pouca expressão facial, persistência em atividade
repetitivas, boa mémoria mecânica. A autora Lorna Wing foi a criadora da tríade
que é classificado como: Domínio Social, Domínio da Linguagem e
Comunicação e Domínio do Pensamento e do Comportamento para a
identificação da Síndrome de Asperger (WING & GOULD, 1979). Essa tríade
tornou-se universal e muitos médicos a utilizam para fazer o diagnóstico de
pessoas com autismo e podem ser decritas da seguinte forma por (WING, 1981):
- Domínio Social: A criança dificilmente vai estabelecer regras de convivio,
isolamento pois normalmente cria-se um universo particular, o contato visual
com o outro é pouco.
- Domínio da Linguagem e Comunicação: A comunicação é distante daquela
que estamos habituados porém isso depende do grau, algumas vezes a criança
repete tudo o que houve ou não consegue se comunicar ou emitir nenhum tipo
de som, se baseando apenas em gestos.
- Domínio do Pensamento e do Comportamento: Normalmente insistem em
apenas um objeto específico, sua concentração é pouco em determinadas
atividades, ficam encantados com objetos que girem. Muitas crianças autistas
têm um nível de inteligência acima do normal podendo gravar coisas em poucos
minutos e repetir diversas vezes.
Cada criança tem o seu jeito de se comunicar com o mundo em que vive
e suas particularidades, com crianças com autismo é da mesma forma, porém
elas sentem de uma forma mais intensa, suas particularidades são diferentes
dependendo do grau do TEA.
Umas das caracterísicas mais comum no autismo é o isolamento social.
As pessoas autistas normalmente seguem rotinas específicas e se há mudanças
no seu cotidiano pode gerar alguns incômodos e aborrecimentos para esse
indivíduo. Kandel (2014) afirma que a maioria dessas crianças não conseguem
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se atrair por jogos de faz de conta, logo a sua preferência é normalmente por
outros objetos que atraem a sua atenção, geralmente não conseguem focar a
sua atenção em outras pessoa, uma das caracterísiticas dessa patologia é a
prática de expressões idiossincráticas 5.
O Transtorno do Espectro Autista se mostra de forma progessiva e com o
acompanhamento precoce pode ser tornar mais confortável tanto para as
crianças quanto para os pais que poderão entender melhor o universo dos seus
filhos e assim contribuir na sua caminhada de forma mais tranquila .O
reconhecimento prematuto dos sintomas podem contribuir no desenvolvimento
mais eficaz tanto para a criança quanto para a família a fim de tornar sua
caminhada mais tranquila e com maiores buscas para o seu progresso individual
contribuindo para a sua autonomia. (SOUZA et al., 2004).
Keinert & Antoniuk (2012, p. 9) explicam que :
o autismo, em todas as suas formas é, e sempre foi, um dos
diagnósticos mais complexos que os profissionais se deparam em seus
consultórios, como também um dos mais difíceis de ser comunicado
aos pais, inclusive pela aceitação destes, pois trata-se de crianças com
características físicas dentro dos padrões da “normalidade” (inclusive
muito bonitas), e na maioria das vezes sem qualquer exame clinico
comprobatório

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais mais conhecido
como DSM é um guia para pessoas que fazem parte da área da saúde mental
que pauta diversos grupos de transtornos mentais e especificações que possa
auxiliar no seu diagnóstico, segundo a Associação Americana de Psiquiatria
(American Psychiatric Association - APA). Subsistem cinco manuais do DSM, a
partir de 1952. O DSM V é o maual mais recente publicado em 18 de maio de
2013, cria uma nova categorização que é classificado como "transtorno do
espectro autista", que engloba quatro categorias, o transtorno autista, síndrome
de Asperger, transtorno desintegrativo da infância e transtorno global do
desenvolvimento sem outra especificação. De acordo com esta classificação
feita pelo DSM V acredita-se que essas quatro doenças fazem parte da mesma

5
“ O adjetivo idiossincrático tem o significado de relativo ao modo de ser, de sentir próprio de
cada pessoa” (WERNECK, 2007).
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conjuntura, mas com circustâncias diferentes quanto a intensidade dos
sintomas. Segundo esse protocolo o autismo não está mais no grupo de
Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (TID), como foi dito anteriormente
agora se encontra no grupo de Transtorno de Espectro Autista, que engloba as
quatro categorias.
O DSM- IV seguia três padrões básicos com a finalidade de ter uma
análise

sobre

o

autismo:

Desafios

de

Linguagem;

Déficits

sociais;

Comportamentos estereotipados ou repetitórios. Com a nova reformulação o
DSM-V expõe dois parâmetros para identificação, constituído por um
comportamento referente ao déficit de contato social e déficit de comunicação, já
o segundo é relacionado a um padrão de atitudes mais específico e individual.
Na atualidade o TEA é segmentado em três níveis de complexidade como foi
dito anteriormente, assim é organizado na tabela abaixo. (DSM-5, 2014).

NÌVEL DE GRAVIDADE

COMUNICAÇÂO SOCIAL

COMPORTAMENTOS
REPETITIVOSE RESTRITOS
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Inflexibilidade
Nível 3

Déficits graves nas

de

comportamento,

habilidades,de

extrema

dificuldade em lidar com a

comunicação social

mudança

verbal e não-verbal

de funcionamento,

substancial”

limitação em iniciar

outros

comportamentos

causam prejuízos graves
“Exigindo apoio muito

ou

restritos/repetitivos
interferem,acentuadamente
no

interações sociais e

funcionamento

em

todas as esferas. Grande

resposta mínima a

sofrimento/dificuldade para

aberturas sociais que

mudar o foco ou as ações.

partem de outros.
Déficits
Nível 2

graves

nas Inflexibilidade

habilidades

de comportamento, dificuldade

comunicação
verbal

do

e

social de lidar coma mudança ou
não-verbal, outros

prejuízos

comportamentos

sociais restritos/repetitivos

aparentes

mesmo

“Exigindo apoio

presença

de

Substancial”

limitação em dar inicio a óbvios
interações

na aparecem com frequência

apoio, suficiente

sociais

resposta

reduzida

anormal

a

e casual

para
ao

e

observador

interferem

ou funcionamento

aberturas variedade

serem

de

em

no
uma

contextos.

sociais que partem dos Sofrimento/dificuldade para
outros.

mudar o foco ou as ações.

Na ausência de apoio, Inflexibilidade
Nível 1

déficits na comunicação comportamento
social causam prejuízos interferência

de
causa
significativa

notáveis. Dificuldade para no funcionamento em um
iniciar interações sociais ou
e

mais

contextos.

exemplos claros de Dificuldade em trocar de
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“Exigindo apoio”

respostas

atípicas

ou atividade. Problemas para

sem sucesso a aberturas organização

e

sociais dos outros. Pode planejamento
aparentar

são

pouco obstáculos

à

interesse por interações independência.
sociais.

Alguns estudos desenvolvidos apontam para sentidos diferentes no que
tange sobre a etiologia do autismo. Kandel (2014), descreve sobre possíveis
fatores que contribuem para essa patologia, citando que alguns trabalhos
indicam que através dos espermas de homens mais velhos podem amplificar a
existência do autismo, que seria bem-parecido com o que verifica-se na
esquizofrênia. Outro fator também é observado pela idade da mãe, isto é “ Até
10% das crianças com autismo apresentam um defeito genético que resulta da
variação do número de cópias de determinado gene, uma mutação que surge
em linhagens de células germinativas” (KANDEL, 2014, p.1243). Ainda sobre
esses estudos, Kandel afirma que se uma mulher tiver um filho com autismo as
chances de nascer outro filho com autismo cresce cerca de 20% e se intensifica
se a criança for do sexo masculino. Atualmente existem alguns estudos sobre a
sua

etiologia

porém

o

que

se

verifica

são

divergências

e

alguns

questionamentos sobre a origem. Segundo o livro Autismo e outros transtornos
do desenvolvimento neural que afetam a cognição (KANDEL, 2014) descreve
que cerca de 10% desses indivíduos possuem o que é denominado de ‘ilhotas
de habilidades especiais’ que são regiões elevadamente avançada, e que por
fim desenvolvem habilidades muito específicas e com o rápido processamento
de informações, o que torna a pessoa genial com habilidades prodigiosas.
Cada pessoa carrega consigo suas particularidades e com indivíduos que
têm autismo não é diferente, possuem padrões de comportamentos próprios e
algumas dessas singularidades faz com que cada vez mais se busque estudos
para entenderem esse universo que é único e cheios de surpresas. Segundo a
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Organização Mundial da Saúde (OMS, 1948), uma em cada 160 pessoas no
mundo têm autismo.
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4.

O

PROJETO

DE

EXTENSÃO

NATAÇÃO

ADAPTADA

DA

UNIVERSIDADEEDERAL FLUMINENSE.
O Projeto Natação Adaptada acontece desde 2011 no Instituto de
Educação Física – IEF e integra o programa de Extensão Inclusão através do
Esporte. São desenvolvidas ações teórico práticas nos espaços do campus
esportivo do Gragoatá - UFF, especialmente no parque aquático do Instituto de
Educação Física, que inclui uma piscina e uma sala de aula com tatame, além
dos espaços de ginástica, dança e musculação. Com a contrução de uma
psicina no campus, um grupo de professores observou que seria importante ter
um projeto que envolvesse a comunidade, especificamente pessoas com
necessidades especiais
O Projeto atualmente conta com a participação de alunos da graduação
em Educação Física que desde do primeiro período, se tiverem interesse,
podem participar do projeto, juntamento com alguns alunos do curso de
Psicologia. Os alunos fizeram em algumas ocasiões um trabalho com os pais
das crianças frequentadoras do Projeto, através de rodas de conversas e outras
dinâmicas. Além dessas atividades pelo menos duas vezes por mês o
coordenador do Projeto, Prof. Ms. Aúrelio Vianna Pitanga, convida uma pessoa
que seja da área ou que tenha experiência sobre algum assunto que englobe
alguma deficiência para dar uma palestra para a família das pessoas envolvidas
no Projeto e também os estudantes de Educação Física. Durante um tempo, foi
realizado um grupo de estudos que se reuniu quinzenalmente com leituras de
livros ou artigos sobre algum tema proposto ao debate, porém com a dificuldade
de se encontrar um horário comum para as reuniões o grupo de estudos teve
que dar uma pausa no seu desenvolvimento.
Atualmente, o Projeto têm um total de 5 bolsitas efetivos que estão a mais
tempo ( 1 ano ou mais ) com as crianças e 6 voluntários. Esse trabalho é feito
contando sempre com uma pessoa para ficar do lado de fora da psicina para dar
um suporte maior na visão total do ambiente juntamente com um guarda-vidas
que ajuda nessa assistência. Especificamente, cada criança deve ficar com um
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professor, tendo rodízio a cada semana para que possam criar um certo vínculo
com um número maior de professores ajudando na sua sociabilização.
A maioria das aulas acontece no ambiente aquático, todas as quartasfeiras e sextas-feiras das 12 horas e 30 minutos até às 14 horas. Em algumas
ocasiões são feitas aulas externas fora do ambiente aquático, por exemplo, no
campo, quadra, sala climatizada com tatames, e em datas específicas são
desenvolvidas festas temáticas com o intuito de socialização dos alunos,
professores e a família trazendo um momento de divertimento para todos.
O Projeto atualmente tem a frequência de 14 alunos e uma lista muito
grande, de aproximadamente 30 alunos, aguardando por uma vaga. Quando
uma criança precisa sair ou excedeu o número de faltas permitidas no Projeto,
ela vai para o final da lista de espera e a próxima criança é chamada. A
frequência de cada aluno é controlado a cada encontro e o Projeto só pode
comportar 14 crianças participando pois ainda é pouco o número de estudantes
que estão efetivamente envolvidos no Projeto.
No momento atual existem dez crianças com diagnóstico de autismo,
cinco possuem diferentes graus de autismo, com apenas uma menina. As outras
quatro crianças são diagnosticadas com retardo mental, paralisia cerebral e má
formação congênita. Atualmente o Projeto só esta sendo desenvolvido com
crianças e jovens de 4 á 17 anos. Em 2016 participavam do Projeto dois adultos
que tiveram que sair por problemas pessoais. Segundo o coordenador do curso
Prof. Ms. Aurélio Vianna, afirma que um dos objetivos do Projeto é a busca pela
autonomia que deve ser estimulado nas crianças. Bucando tornar o ambiente
aquático uma ferramenta de desenvolvimento em sua totalidade.

41

5. METODOLOGIA
A investigação se caracterizou como uma pesquisa de campo de natureza
qualitativa, cujo principal instrumento de coleta de dados foi a entrevista semi
estruturada, realizada individualmente com estudantes do curso de Educação
Física da Universidade Federal Fluminense que atuam no Projeto de Extensão
Natação Adaptada.
Para Manzini (1990; 1991) o foco principal desse procedimento de
entrevista semi estruturada está voltada para conteúdos que elaboramos um
itinerário através de questionamentos sobre o tema. O autor ressalta que por
meio dessa entrevista pode surgir dados e respostas mais espontâneas e com
menos normatização. Através da percepção dos envolvidos na entrevista,
pretendi buscar a compreensão sobre como aprendem e ensinam, ou seja,
sobre os processos educativos desencadeados e a influência do Projeto durante
a formação acadêmica.
A indagação foi feita no Instituto de Educação Física da Universidade
Fluminese de Nitéroi, com a participação de seis estudantes que atuam no
projeto atualmente, divididos em 3 grupos. O primeiro grupo a participar da
entrevista são estudantes que acabaram de entrar na universidade e
consequentemente no Projeto.O segundo grupo são estudantes que tem um
tempo de aproximadamente dois anos de experiência e o terceiro grupo são
estudantes que estão no final do curso. O critério de ecolha e divisão destes
grupos foi baseado na tentativa de buscar olhares distintos sobre a prática
investigada.
Os entrevistados foram chamados de estudantes A, B, C, D, E, F.
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
O registro das entrevistas feito através das gravações pelo celular foi
transcrito logo após a realização das mesmas, auxiliando assim, uma
interpretação mais qualificada dos dados. Através disso proucuro guiar as
questões para a discussão acerca da fala dos estudantes.
A primeira pergunta a ser feita foi sobre o que esses acadêmicos
aprendem no Projeto de Extensão Natação Adaptada, a fim de buscar analisar o
que envolve esse processo de aprendizagem.

Eu aprendo minimamente a lidar com as diversidades e para o
meu futuro trabalho isso é essencial, porque pode ser que eu
encontre em alguma turma tenha algum aluno com autismo e eu
nunca tenha tido contato com ele durante a minha graduação.
(Estudante A)
Até hoje basicamente cuidar das crianças na piscina e isso
acontece mais na prática mesmo, observando e ajudando no seu
desenvolvimento dentro da piscina. (Estudante B)
A natação adaptada foi um dos primeiros ambientes que eu tive
o contato para experimentar a lecionar, foi importante pois eu
aprendi a trabalhar com a ludicidade, aprendi a respeitar a
individualidade de cada aluno, e com isso aprendi que preciso
ter calma para atingir os meus objetivos, respeitar as
dificuldades e reconhecer que o aluno tem capacidade total para
nadar que é o principal objetivo que pretendemos ali então a
natação adaptada ela me ensinou aos principios de lecionar, foi
intuitivo não foi nada programado ou forçado, o fazer foi me
mostrando as formas ideais de lidar com o aluno, de lidar com a
criança e principalmente a lidar com autismo. (Estudante C)

Com a fala do Estudante C podemos perceber que essa proximidade com
alunos que tem algum tipo de deficiência trouxe influências positivas no seu
processo de aprender a ensinar, buscando formas de se relacionar com o aluno
a fim de atingir os seus objetivos sem separar as especificidades.
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Bom, eu aprendo a me relacionar com a diversidade que eu
encontro dentro da psicina e fora dela, aprendo a entender
melhor como as crianças se comportam e como eu preciso
muitas vezes entender os seus gestos e suas manias.
(Estudante D)
Aprendo como lidar com alunos portadores de necessidades
especiais. Resumido, quase que inteiramente, em alunos com
complicações mentais. (Estudante E)
Aprendo dentro do Projeto, que existem possibilidades diferentes
de atuação dentro da área, tendo em vista que a prática de
natação ou qualquer outra atividade para pessoas com
necessidades especiais são poucos difundidas e realizadas
ainda (Estudante F)

Com o discurso do Estudante F, observamos que através do Projeto ele
percebe que existem outras possibilidades de atuação dentro desse espaço que
engloba pessoas com deficiências, porém faz uma observação de que esse
território ainda é pouco discutido e exercido.
Podemos observar nas falas dos estudantes que as percepções dos
benefícios que o Projeto traz em trabalhar com crianças especiais dentre eles
estão o respeito e o contato através da ludicidade e o desenvolvimento dessas
crianças no ambiente aquático. Porém em alguns trechos analisamos algumas
dificuldades no que tange a algo mais concreto sobre o conhecimento específico
em certas falas sobre o que se aprende no Projeto. Talvez pela falta de um
suporte mais fundamentado ainda podemos obeservar que existe em duas falas
a palavra portadores de necessidades especiais.
Sabendo

que

através

da

linguagem

podemos

perpetuar

certos

paradigmas de pré-conceitos e até mesmo acentuar ainda mais a segregação
dessas

pessoas

perante

a

uma

sociedade

ainda

marcada

por

esteriótipos,Segundo (SASSAKI, 2005), se estamos buscando uma sociedade
que seja mais inclusiva precisamos estar atentos a certas etimologias que
utilizamos para não reproduzir argumentos encobertos de discriminações.
Através da Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos
Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência (2006), o termo mais
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adequado a ser usado é “pessoas com deficiência”, por isso me utilizo nesse
trabalho com essa terminologia por ser mais contemporâneo e apropriado,
segundo SASSAKI (2003) a nomenclatura de certas palavras mudam conforme
a época que estamos vivendo mas não é simplismente a alteração de uma
palavra mas sim a sua significação.
a razão disto é que a cada época são utilizados termos cujo significado
seja compatível com os valores vigentes em cada sociedade enquanto
esta evolui em seu relacionamento com as pessoas que possuem este
ou aquele tipo de deficiência (SASSAKI, 2003, p.12).

A segunda pergunta é referente a como esses estudantes aprendem a
ministrar as suas aulas dentro do ambiente aquático e como isso funciona na
prática.
Utilizando as palavras de Costa (2013, p. 15) “ter autismo não é só ter
uma deficiência, mas ter também um desafio”, podemos compreender que o
processo educativo se torna um desafio tanto para os alunos quanto para o
professor que deverá sempre estar em constante renovação dos seus
procedimentos metodologicos criando alternativas que ajudem a atingir ao
objetivo proposto.
Aqui no Projeto nós aprendemos mais na prática mesmo com os
alunos na piscina seja crianças com síndrome Down, paralisia cerebral,
autismo, até porque nos dias que tiveram palestras para os pais sobre
algumas deficiências os professores do Projeto não puderam participar
pois estavam com as crianças na psicina. Eu tento ensinar aquilo que
eu já aprendi ou pesquisei fora da graduação em si , pois pra eles é
díficil você chegar e ministrar uma aula , dizendo que quer o aluno
nadando por exemplo 50 metros de crawl ou que volte dando uma
braçada e etc, o mininmo necessário que eu busco e trazer que eles se
movimentem , buscando a sua autonomia no ambiente aquatico ,
chegando ao fundo , o seu deslocamento , algo que pra muitos pode
ser bobo mas pra eles isso é muito importante , buscando também o
seu desenvolvimento motor da melhor forma possível.(Estudante A)

O Estudante A, prioriza a autonomia desses alunos. Conforme fala
descrita, o seu ensinamento é através do que ele buscou ou aprendeu fora da
universidade, porém coloca que é complicado chegar com uma aula pronta e
pedir que o aluno execute certos movimentos, mas a sua tentativa é através da
emancipação desses alunos dentro do ambiente aquático.
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Aprendi dentro da psicina mesmo, trabalhando com cada criança,
vendo as suas diferenças foi a partir disso que eu aprendi alguma coisa
alí mesmo lidando com as crianças. Eu tento ensinar natação dentro do
Projeto pois a criança chega sem saber fazer nada e tentamos fazer
com que ela consiga se locomover sozinha, boiar não importando como
o importante pra gente é que ela consiga se virar no meio liquido então
tentamos no máximo trabalhar essa parte buscando a sua autonomia.
(Estudante B)
Eu aprendi a lidar com as diferenças e como tratar a inclusão
principalmente com crianças autistas e com o aluno seja ele o que tiver,
aprendi na prática colocando a cara a tapa e vendo o que dava certo
ou não, tentando diversas comunicações, diversos métodos e
aparelhos e isso aconteceu na prática mesmo. Na psicina a gente tinha
um certo objetivo para cada aluno, a maioria deles era motora de como
estabilizar a sua cordenação, alguns já sabia nadar no sentido de
mergulhar, fazer bolhas dentro da aguá a gente focava mais em fazer
atividades no inicio da aula onde estimulasse o aluno a nadar o mais
próximo possível de alguma modalidade (crawl, peito) justamente para
tentar o aproximar não da técnica isso fica bem longe dos nossos
objetivos é mais tentar fazer com que eles consigam coordenar suas
açãoes motoras dentro da aguá, muito ali so batem a perna e
esquecem do braço ou vice-versa, então tentamos fazer uma ação
combinada, com outras crianças já tinhamos mais dificuldades de no
sentido da criança não saber mergulhar e ter medo disso então tudo é
feito em etapas, buscando ensinar essa combinação motora e o básico
para que essas crianças ao saírem da piscina e entrarem em outro
ambiente aquático poderem se sentir mais seguros e os pais também
deixarem que elas fiquem mais seguras com elas sabendo no mínimo
lidar com aquele ambiente. (Estudante C)

Na fala do Estudante C, percebemos que o seu aprendizado sobre como
trabalhar com as diferenças se deu na prática, buscando formas de se relacionar
com o aluno acertando e errando mas tentando trazer um conhecimento que
pela análise não se obteve anteriormente.
Basicamente dentro da pisicina, na prática. Antes de me relacionar com
o Projeto eu não tive nenhum suporte anterior, eu aprendo a cada dia
dentro da água mesmo. Infelizmente quando tinha os encontros
juntamente com a psicologia para discussão de textos sobre a
diversidade eu ainda não fazia parte do Projeto mas esses encontros
não existem mais, então eu proucuro buscar através com outros alunos
que já fazem a mais tempo o Projeto e tento me adaptar para passar
para as crianças. Eu tento ensinar dentro da psicina a criança criar
autonomia para não se afogar, com brincadeiras que possam estimular
mais o seu movimento sozinho e tento passar algumas coisas que o
coordenador do Projeto me mostra que possa ser mais viável para
aquela criança mais isso depende muito de como ela vai se comportar
a certa atividade então eu tento trazer aquilo que dê mais prazer para
ela se movimentar (Estudante D).
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Na fala do Estudante D podemos destacar sua busca por informações
junto a colegas mais experiêntes no Projeto para auxiliar na

sua prática

pedagógica com as crianças.
Aprendo através da prática, no cotidiano, no trato frequente com o
aluno. Até porque não existe fórmula mágica no que diz respeito a
forma de agir com portadores de necessidades especiais, cada
indivíduo é único que devemos ouvir. Existe, sim, certa forma de agir
que com estes, que não mudam, e que nos são ensinadas através da
vivência e conselhos oriundos do professor responsável ou de terceiros
que também trabalham no Projeto de natação, que detém maior
conhecimento acerca do assunto e podem acrescentar com algo, Bom,
como disse anteriormente, sigo por dois víeis, o da socialização e o do
aprendizado do nado livre. Nem sempre alcanço ambos objetivos com
certo aluno, mas tudo é um processo. (Estudante E)

Já na fala do Estudante E, podemos considerar que existe um instrução
do professor que é responsável pelo Projeto ou de outras pessoas que têm um
conhecimento mais significativo acerca do ensinar e aprender com a
diversidade. Através disso percebemos que o estudante têm a real certeza que
não existe um padrão a ser seguido para ensinar, que cada pessoa carrega
consigo as suas particularidades e que devemos respeitar.
Aprendo com prática diária das atividades, as vivencias com os alunos
nos ensinam durante nosso processo de formação, Ensino crianças e
adultos a se movimentarem na aguá, tendo em vista que o processo de
aprendizagem de natação possa ser realizado de maneira lúdica e
prazerosa para eles. (Estudante F)

Analisando as respostas, é possível perceber que se aproximaram no
que diz respeito a aprender na prática, descobrir como se ensina quando estão
no ambiente aquático e ter que ir descobrindo como ensinar da melhor forma,
contribuindo para o desenvolvimento daquela criança o que indica uma falta de
preparação mais teórica da grade curricular em relação às deficiências.
O terceiro questionamento é sobre como o Projeto pode contribuir de
algum modo na formação desses futuros professores, pois segundo Goffredo
(1992) e Manzini (1999), a educação inclusiva até então se depara com grandes
dificuldades no que se refere a formação de professores preparados que utilize o
uma prática pedágogica compatível com a inclusão.
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De acordo com Mendes (2004), uma formação mais ampliada é um dos
percusos mais importantes para a edificação de um ambiente escolar mais
inclusivo e mais acessível.
Pra mim como professor nenhuma forma de conhecimento é inválida
tudo e válido e como professor esse contato com as crianças é de
extrema importância, apesar de eu achar um pouco raso a base que
temos e os conteúdos que são passados antes de ter essa experiência
dentro da psicina com essas crianças, no Projeto temos mais a
experiência na prática e o referencial téorico ainda fica defasado.
(Estudante A)

Com a fala do Estudante A, é possível observar uma inquietação no que
tange seu processo de graduação, pois afirma que toda forma de conhecimento
é importante, porém sente que não tem um suporte que dê mais familiaridade
com a questão da deficiência antes de ter o contato dentro da piscina. De acordo
com Mendes (2004) refletir sobre o preparo dos professores é um percurso
indispensável no processo de qualificação do professor para a sua prática
inclusiva.

O Projeto vai me ajudar na minha futura profissão nessa parte de estar
lidando com crianças especiais, deficiente. Sabendo o momento certo
de intervir, ter a paciência de trabalhar com elas pois precisamos disso
pois o ritmo dela é outro, tem que saber como trabalhar e como fazer
desenvolver, pois não podemos chegar e da um objetivo para aquela
criança porque tem dias que ela vai querer fazer o que ela quiser e isso
para um professor e bem dificil de lidar, igual um professor que vai dar
aula em alguma escola ele tem os seus objetivos e plano de aula, aqui
não tem como fazer um plano de aula pois eu preciso a cada dia
observar como está o ritmo dela, como esta se comportando pois tudo
em volta afeta aquela criança e como ela irá se comportar dentro da
psicina eu tenho q ir trabalhando e observando até onde eu posso ir
sem criar barreiras. (Estudante B)
Pra minha formação o Projeto se tornou muito importante porque como
eu disse ele foi a minha porta de entrada para lidar com a crianças e
lidar com a inclusão então pra mim o Projeto contribuiu muito, eu tive a
oportunidade depois de ter a convivência em outros espaços com
crianças autistas e isso também com o fato de já ter trabalhado e
conhecendo um pouco me fez alcançar e estar muito além de outros
colegas de trabalho, então pra mim foi fundamental na minha
formação, de caratér como porfissional e de conhecimento mesmo pois
se não fosse o Projeto eu acredito que hoje eu não me sentiria
confiante para lidar com as diferenças e aprender a lidar com o
diferente, talvez eu demoraria mais para pegar no ritmo o fato de já ter
tido essa vivência no Projeto, facilitou e muito. (Estudante C)
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O Estudante C enfatiza que o Projeto se tornou o intermediário nesse
processo de envolvimento com prática inclusiva pois dentro desse espaço com a
convivência com pessoas com suas diversidades foi possível ter uma
familiarização maior, consequentemente ajudou no seu âmbito profissional e a
ter uma segurança maior para lidar com as diferenças.
Tenho certeza que o Projeto vai contribuir muito para a minha formação
mesmo estando no terceiro semestre eu aprendo muito dentro da
psicina e sei que isso vai me ajudar quando eu tiver que dar aula nas
escolas, vou encontrar muita diversidade, crianças com necessidades e
vou conseguir ter um contato melhor com eles porque já vivencio isso
no Projeto, eu espero. O curso não oferece disciplinas que pudesse
ajudar mais na nossa formação quanto ao entendimento sobre crianças
especiais e como se relacionar melhor com elas. (Estudante D)

Através da fala do Estudante D, podemos atentar ao que (MAZZOTA,
1993) se refere sobre o impasse que ocorre do preparo do professor para o
exercício integral de educação para a pluralidade que encontramos dentro do
âmbito escolar, debatendo essa indagação da qualificação que ocorre a sua
formação enquanto universitário. Justamente a crítica que o Estudante D coloca
na sua fala referente a sua formação e a falta de disciplinas que pudessem
ajudar a compreender melhor sobre as diversidades que irá encontrar.
O Projeto tem um objetivo de criar um ambiente socializador para
aqueles jovens que participam do Projeto. Uns aprendem a nadar,
outros, devido muitas vezes à um quadro mais complicado, não
chegam a tanto, mas o lado socializador é alcançado com todos.
Apesar de parecer algo banal na visão de indivíduos de fora, o lado
social influência severamente na forma de agir e mesmo no
desenvolvimento dos alunos, algo certamente importante do meu ponto
de vista. (Estudante E)

O Projeto contribui na minha formação tanto no âmbito da prática
docente, por possibilitar ministrar aulas, como também me enriquece
como também me possibilita realizar um trabalho que foge um pouco
do senso comum no ensino de natação. (Estudante F)

O último questionamento foi referente a como o processo ensino
pedágogico acontece no ambiente aquático e quais os meios que são utilizados
para atingir os objetivos propostos.
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Na minha opinião não existe receita pra você ensinar com nenhum
aluno pois precisamos respeitar cada singularidade deles mas eu acho
que aprendemos a ensinar na prática assim como a gente tem várias
maneiras de tratar os alunos, observando como ele se comporta no
meio aquático e fora dele, atráves disso buscamos da melhor forma
métodos diferentes para ensinar cada um, o que cativa mais, o que
chama mais atenção do aluno, eu tento ensinar da melhor maneira
possível, onde eu vejo que vou ter sucesso naquilo que estou
buscando para aquela criança, o melhor ensinamento possível. Eu
realmente vejo resposta no que ensinamos, muitas crianças chegam
sem saber se locomover na agúa pois se afogavam e depois de alguns
meses já tinha alguma autonomia pra ficar sozinho dentro da agúa
porém o que eu sinto falta é a parte téorica pois poderia com uma base
melhor aprender e ensinar melhor essas crianças, talvez uma disciplina
que ajudasse nessa parte. (Estudante A)
É complicado, pois depende muito da criança e trantando de autimos
precisamos ter uma forma de lidar com cada um pois não é porque é
autista que todos são iguais muito pelo contrário são bem diferentes,
por exemplo, um dá pra você fazer um trabalho como mais respostas
imediatas e outro já vai ser um processo mais demorado é bem
complicado essa parte mais precisamos ter esse dicenimento de
aprender a trabalhar, vendo a melhor forma de trabalho. (Estudante B)

O Estudante B coloca que não podemos generalizar a forma de como
vamos passar algum tipo de atividade mesmo que aquele indíviduo tenha o
mesmo diagnóstico que o outro, sabendo que cada pessoa carrega consigo
suas particularidades, enfatizado na sua fala que aqueles que tem TEA,
possuem caracterisitcas bem diferentes e suas reações a determinandas
atividades vão ser disitintas, com isso o Estudante procura buscar a melhor
maneira de passar a atividade conforme a adaptação do aluno.
Levamos como base a ludicidade sempre mas a gente viu que em um
certo momento que só trabalhar assim, então tentamos no começo da
aula trazer algo mais imposto fazendo com que eles aprendesse um
pouco mais de regras e outros valores de respeitar o professor e novas
regras então é bem interessante, proucuramos começar as aulas com
alguns exercícios onde tinha que nadar a psicina inteira ou colocando
todo mundo junto pra estimular e aí quando a gente via que não esta
dando muito efeito, tentamos deixar eles mais avontade mas sempre
com os 30 minutos iniciais da aula focados nesse aperfeiçoamento da
combinação motora e depois a gente deixava a aula mais lúdica com
atividades que fossem mais prazerosa pra eles mas que através
dessas brincadeiras tivesse um fundamento que eles nem percebiam
por exemplo: equilibrio com pranchas, bolas para que eles
trabalhassem outras coisas brincando. (Estudante C)
O nosso foco é o trabalho lúdico e contínuo, alguns dias vão funcionar
e outros nem tanto. Não buscamos a perfeição do movimento mas sim
que a criança se torne autonoma dentro da agúa. (Estudante D)
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Diante de outras falas podemos perceber que o trabalho realizado no
Projeto é voltado para que os alunos tenham mais independência dentro da
água, buscando uma progressão no trabalho que esta sendo feito, a fim de
atingir o seu objetivo como é colocado pelo Estudante D.
Tenho experiência com natação, anos de prática, logo, aplico os
fundamentos por mim aprendidos nos alunos do Projeto. Não tenho
como intenção transformar ninguém em um nadador profissional, mas,
sim, de conferir maior independência desses jovens, os quais já
carregam consigo bastantes limitações. (Estudante E)
Processo de ensino é bem variável, por se tratar de pessoas diferentes
que estão dentro do Projeto, mas de maneira geral tento realizar um
trabalho que trga prazer aos alunos ao aprenderem a nadar, com
estimulos de brincadeiras e jogos dentro da piscina. (Estudante E)

Algumas falas se destacam pela preocupação de um aparato mais teórico
que possa contribuir de forma mais significativa para os ensinamentos dentro e
fora do ambiente aquático, que possa auxiliar o fazer pedágogico mais amplo e
consequentemente auxiliando tanto o professor quanto o aluno que está inserido
naquele contexto. Buscando uma estruturação de ferramentas de comunicação,
a preparação acadêmica e a utilização de outros mecanismos que auxilem
nesse preparo (Lacerda, 2006). Os entrevistados veêm a sua forma de trabalhar
no meio aquático como algo contínuo e que precisa de muitos cuidados para
que não se torne algo avesso daquilo que eles propõem com uma base lúdica e
prazerosa para o alunos, buscando uma superação tanto dos seus esforços
quanto do que está passando.
Quase todos os diálogos descritos apontam para um sistema de ensino
que não seja tecnicista, mas que ocorra através de brincadeiras que possibilitem
a interação social e a autonomia, pois como foi colocado o foco é o aluno e a
sua progressão dentro e fora da psicina.
Através de todas as barreiras que permeiam a inclusão escolar o que
mais fica evidenciado é que as práticas reflexivas não podem se basear apenas
em experiências pessoais mas sim ter um embasamento teórico que possa ser
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discutido durante a formação docente para que haja um reconhecimento da
diversidade em todos os espaços e que esse profissional consiga ter uma
melhor efetivação na hora de incluir as crianças no processo educacional.
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7. CONSIDERAÇÕES

Ao longo da produção do estudo, podemos conhecer melhor sobre as
discriminações que ocorreram com pessoas com deficiência ao longo da história
da humanidade e de todo decurso de negação as diferenças, e a luta pelos seus
direitos. Um percurso que é marcado pela exclusão social total desses
indivíduos.
Entendendo que existem obstáculos que a inclusão sofre ainda se faz
presente no ambiente escolar, além da falta de infra-estrutura adequada
encontramos professores despreparados para fazer uma mudança no seu
processo de ensino pedágogico com que inclua esses alunos que muitas vezes
ficam amargem desse processo.
Os professores necessitam de um preparo com urgência e eficácia pois a
função dos educadores não é apenas integrar mas também incluir de maneira
com que ele se sinta a vontade para exercer o seu papel com mais confiança
como mediador nesse processo educacional que precisa colocar o educando
com seus desafios e particularidades, através de uma educação de qualidade e
sem esses receios que normalmente encontramos dentro do ambiente escolar,
possibilitando a quebra de barreiras existentes e uma relação mais próxima com
os educandos, repeitando todo o seu processo de aprendizagem.
Através

dessa

pesquisa

de

campo

busquei

ressaltar

alguns

questionamentos que são feitos dentro do Projeto de Extensão Natação
Adaptada e fora dele, pois o curso ainda não oferece disciplinas que possa
contribuir de forma mais eficaz no nosso processo de formação acadêmica e
profissional, o curso de licenciatura em Educação Física disponibiliza poucas
disciplinas que debata sobre temas como diversidade e inclusão e como isso se
faz presente no âmbito escolar ou fora dele, pois como foi descrito durante o
trabalho há uma carência de referencial teórico que trate sobre a inclusão no seu
mais amplo contexto.
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A pesquisa de campo que foi feita, por parte de um descontentamento
que tive durante o meu processo de formação enquanto graduanda, justamente
por questionar essa falta de disciplinas mais específicas que trate sobre a
diversidade. O projeto de extensão Natação Adaptada é o que chegamos mais
perto de trabalhar com crianças especiais, através disso com o desenvolver da
pesquisa podemos perceber que muitos graduandos que participam do projeto
ainda têm algumas dúvidas em relação ao seu processo de ensino, conforme
algumas falas descritas ainda existe uma certa confusão sobre como trabalhar e
como avançar nessa continuação de ensino, provávelmente por essa falta de um
referêncial teórico que consiga dar um respaldo na sua prática na psicina.
Concluimos que através das entrevistas o projeto se torna de suma
importância nesse processo de formação acadêmica pois é um dos poucos
espaços que temos a oportunidade de trabalhar com indivíduos com
necessidades especiais e de entender um pouco mais desse universo tão
particular e único. Não pretedemos solucionar as lacunas existentes mas sim de
contribuir para uma melhoria no projeto em que fiz parte e que sou interamente
grata por me proporcionar um contato mais direto com as diversidades que
encontraremos durante a nossa docência.
Utilizo da fala do autor Gotti (1988), quando destaca que as universidades
necessitam ser indispensáveis nesse processo de formação mais abrangedora
que envolva métodos suficientes para auxiliar o futuro professor no seu processo
de ensino aprendizagem.
Este trabalho teve como próposito de colaborar com o projeto que
participei durante quatro anos e que sem dúvidas me ajudou no meu processo
de amadurecimento pessoal e profissional. Desta maneira espero que esse
trabalho auxilie outras pessoas que ainda estão em formação ou profissionais
que já atuam no ambiente escolar a entender melhor sobre os processos que
envolve pessoas com deficiência e que contribua para novas reflexões e
quebras de paradigmas discriminátorios. Finalizando assim com a citação deste
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grande autor que suscinta toda a idéia de uma educação mais acolhedora (
MANTOAN, 2008, p. 20).
O essencial, na nossa opinião, é que todos os investimentos atuais e
futuros da educação brasileira não repitam o passado e reconheçam e
valorizam as diferenças na escola. Temos de ter sempre presente que
o nosso problema se concentra em tudo o que torna nossas escolas
injustas, discriminadoras e excludentes, e que, sem solucioná-lo, não
conseguiremos o nível de qualidade de ensino escolar, que é exigido
para se ter uma escola mais que especial, onde os alunos tenham o
direito de ser (alunos), sendo diferentes.
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