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RESUMO 

No Brasil a preocupação com a inclusão do deficiente na escola regular ganha força em 1996 

quando ocorre a promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei 

9394). No que se refere a educação física escolar, sua histórica intencionalidade na seleção de 

talentos que impossibilitava a participação na aula de alunos considerados não habilidosos a 

tornava um espaço de exclusão. No entanto, no início dos anos 90, com a chegada de 

movimentos educacionais que abrem espaço para o respeito à individualidade e ao tempo de 

aprendizagem, surge a oportunidade do desenvolvimento de aulas que possibilitam a 

participação e aprendizagem de todos os alunos, deficientes e não deficientes. Nesse contexto, 

esse trabalho monográfico teve como objetivo identificar as possibilidades de um trabalho 

inclusivo nas aulas de educação física escolar, além de destacar a importância do respeito às 

limitações de cada pessoa. Por meio de uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo, 

percebemos que ainda existem obstáculos a serem superados para que a inclusão se torne uma 

realidade na maioria das escolas brasileiras. Evidenciamos que incluir não se restringe a 

matricular deficientes nas escolas regulares, mas implementarmos um processo educacional 

que possibilite um convívio respeitoso com a diferença, aceitando o outro como ele é, e que 

envolvam valores e normas sociais não discriminatórias. Nesse caminho a aula de educação 

física pode adotar a cooperação e a superação de limites como perspectiva para o 

entendimento de que apesar das diferenças todos somos capazes e importantes numa 

sociedade inclusiva. 

 

Palavras-chave: Inclusão, Educação Física escolar, Educação Inclusiva. 
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ABSTRACT 

In Brazil the concern with the inclusion of people with disabilities in the mainstream school 

gains strength in 1996 when the enactment of the current guidelines and Bases of Brazilian 

education (Law 9394). With regard to school physical education, their historic intentionality 

in the selection of talents that made it impossible to participate in class of students considered 

skilled not made her a space of exclusion. However, in the early 90, with the arrival of 

educational movements which open room for respect for individuality and learning time, the 

chance of developing lessons that enable participation and learning of all students, disabled 

and non-disabled. In this context, this monographic work aims to identify the possibilities of 

an inclusive work in school physical education classes, as well as highlight the importance of 

the respect of the limitations of each person. Through an exploratory research of qualitative 

nature, we realize that there are still obstacles to be overcome so that the inclusion becomes a 

reality in most schools. It was shown that include not restricted to enroll disabled regular 

schools, but implementing an educational process that allows a respectful coexistence with the 

difference, accepting the other as he is, and involving non-discriminatory social norms and 

values. In this way the physical education class can adopt the cooperation and the overcoming 

of limits as perspective for the understanding that despite the differences we are all capable 

and important in an inclusive society. 

 

 

Key words: Inclusion, school physical education, early childhood education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao cursar a disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino I, no curso em Licenciatura 

em Educação Física da Universidade Federal Fluminense – UFF, em uma Unidade Municipal 

de Educação Infantil – UMEI na cidade de Niterói/RJ, no segundo semestre de 2013, com 

turmas da Educação Infantil, tive contato com alunos portadores das seguintes deficiências: 

cegueira, autismo e síndrome de down.  

Essa experiência me levou a escolha pelo tema da inclusão em função das 

dificuldades vivenciadas no momento do exercício de docência nessa escola e também pela 

ausência na grade curricular de nosso curso de graduação de uma disciplina que trate do 

assunto. 

Nesse contexto, busquei nesse trabalho aprofundar minhas reflexões sobre a 

possibilidade de um trabalho integrador na educação física na educação infantil.  

O desafio de construir uma escola inclusiva já está posto desde 1981, declarado 

pela ONU como o “Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência”, levando alguns 

países a criarem legislações que pudessem garantir o direito do deficiente. Contudo, além da 

criação de legislações que garantam o direito a educação de todos, também é preciso se pensar 

formas de valorizar e possibilitar uma educação que efetivamente proporcione a inclusão do 

deficiente na escola regular.  

Esse tem sido um grande desafio para o professor que se sente sozinho nessa 

tarefa, já que não são oferecidas pelas instancias educacionais governamentais espaço de 

conhecimento, reflexão e construção coletiva de propostas didático-pedagógicas inclusivas. 

A esse respeito Miranda (2003) alertava que a inclusão do aluno deficiente na 

escola regular não ocorre pelo simplesmente pelo fato de termos papéis assinados que 

garantam esse direito, antes é necessário que a escola esteja devidamente preparada para 

receber a todos os alunos tenha ele deficiência ou não. Pois apenas a presença física do aluno 

deficiente na classe regular, não é garantia de sua inclusão.  
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Pensar uma educação inclusiva na educação física escolar, e em especial na 

educação infantil, significa pensar estratégias de ensino e atividades que contemplem tanto os 

alunos ditos normais como os deficientes, mas isso não é tão fácil como pode parecer. Pois 

nesse contexto precisamos pensar uma educação física que priorize a concepção de corpo 

sujeito, onde ideias como a perfeição da estética corporal e de desempenho máximo presente 

no esporte de alto rendimento não tem espaço.   

Diante disso este trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões sobre 

as possibilidades de um trabalho inclusivo nas aulas de educação física escolar, destacando a 

importância de consideramos o respeito às limitações de cada aluno.  

Nesse caminho o trabalho se inicia apresentando reflexões a cerca de algumas leis 

e diretrizes políticas brasileiras que buscam garantir e normatizar uma educação inclusiva nas 

escolas brasileiras. Além disso, se mostrou necessário refletir sobre os conceitos de integração 

e inclusão para melhor compreender o verdadeiro sentido e significado da proposta de 

inclusão encaminhada para as escolas no Brasil. 

Após essa compreensão, nossa reflexão se voltou a pensar a inclusão na educação 

física escolar. Primeiramente foi apresentado um quadro onde são apresentadas algumas 

deficiências presentes nas escolas, em especial as que me deparei quando de minha 

experiência na educação infantil; logo em seguida discuto e apresentado uma possível visão 

de como tornar a educação física inclusiva na educação infantil por fim, destaco algumas 

considerações que diante das reflexões realizadas podem contribuir para, alcançarmos uma 

educação física que verdadeiramente seja para todos. 

 

1 – A INCLUSÃO NO PROCESSO EDUCACIONAL BRASILEIRO: o que diz a 

legislação. 

Não seria possível se falar sobre inclusão sem pontuarmos as conquistas 

alcançadas pelos deficientes, em termos legais, que vêm ampliando a busca de assegurar 

condições de viverem, em um ambiente o mais integrado possível à sociedade. 

Tudo começa quando a Organização das Nações Unidas – ONU declara o ano de 

1981 como sendo o “Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência”, levando 
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diversos países, e dentre eles o Brasil, a criarem setores públicos específicos para cuidar 

dessas questões. (CHICON, 2008). 

Assim em 1988, no art. 5 da Constituição Federal brasileira, foi garantido que 

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à segurança e a prosperidade”. Essa mesma lei em seu capítulo III, Seção I artigo 205 diz que: 

A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

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

Embora a constituição de 88 tenha garantido em seu art. 208 seção III o direito a 

educação do deficiente preferencialmente na rede regular de ensino, somente no ano de 1994, 

na Conferência Mundial de Educação Especial, na cidade de Salamanca na Espanha, quando 

surgiu o documento conhecido como “Declaração de Salamanca” foi incorporado a ideia da 

preparação do sistema regular de ensino para receber essas crianças considerando suas 

diferenças e especificidades apontando para a construção de um sistema educacional 

inclusivo. (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994) 

Além disso, a declaração defende uma educação centrada na criança, onde 

segundo o documento: 

“... é beneficial a todos os estudantes e, consequentemente, à sociedade como um 

todo. (...) Escolas centradas na criança são além do mais a base de treino para uma 

sociedade baseada no povo, que respeita tanto as diferenças quanto a dignidade de 

todos os seres humanos” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 

Desse modo, ocorrem modificações mais significativas de leis e políticas públicas 

que contribuem para inserção desses alunos.  

Seguindo assim as diretrizes formuladas pela “Declaração de Salamanca”, a 

legislação brasileira, passa a garantir o acesso e permanência do deficiente na escola regular, 

recebendo uma educação que venha a contribuir efetivamente para sua inclusão escolar e 

social, assim como, a preparação das escolas regulares para receber esses alunos. Ressaltando 

que no Brasil, somente a partir da atual Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Brasileira – 

LDB (lei 9394/96), é que se passa a configurar este tipo de ensino. 
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Isso fez com que a LDB (1996), se tornar-se um importante mandamento legal da 

educação, respeitando o direito e processo de aprendizagem das pessoas com deficiências. 

(CARVALHO apud LOSS 2011, p.1).  

Com esse forte processo de mudanças no sistema educacional brasileiro, ainda em 

seu art.4°, item III, a LDB (1996) reafirma que ocorra um “atendimento educacional 

especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede 

regular de ensino” (BRASIL, 1996 p.4) 

Assim, pais e responsáveis optam mais por esse ensino, pois além das escolas 

especiais terem um custo alto, eles acreditam que uma educação junto com as crianças 

“normais”, é muito mais enriquecedora para os seus filhos. 

“De fato, a Declaração de Salamanca trouxe novas perspectivas para a educação 

brasileira ao propor que as escolas de orientações inclusivas constituem os meios 

mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades 

acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para 

todos; além disso, tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria das crianças 

e aprimoram a eficiência e, em última instância o custo da eficácia de todo o sistema 

educacional” (RAIÇA, 2014, p. 2). 

Mas, quanto ao preparo das escolas para a recepção dos deficientes, o que 

podemos perceber, é que em sua maioria as escolas regulares não estão prontas para recebê-

los. Nesse caso o inciso §2º, da LDB (1996), determina que: 

“O atendimento educacional será feito em classe, escolas ou serviços especializados, 

sempre que, em funções das condições especificas dos alunos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns do ensino regular” (p. 21). 

No que diz respeito à recepção do deficiente pelas escolas regulares a LDB (1996) 

salienta em seu art.59, pontos que o sistema de ensino deve assegurar aos seus educandos com 

necessidades especiais: 

I- Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organizações específicas para atender suas necessidades; 

II- Terminaliade específica para aqueles que não puderem atingir o 

nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
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suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 

programa escolar para superdotados;  

III- Professores com especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado, bem como professores de 

ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 

classes comuns; 

IV- Educação especial para o trabalho, visando sua efetiva 

integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para 

os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, 

mediante articulação com o órgão oficial afim, bem como para 

aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 

intelectual ou psicomotora; 

V- Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 

suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular 

(p.22). 

 

Com isso, a escola é obrigada a programar meios que permita a atender as 

necessidades dos alunos deficientes, diante de suas individualidades. Seja na infraestrutura ou 

na questão didático-pedagógica, com o preparo de seus professores para o trabalho com essas 

crianças.  

Analisando este apanhado de leis, pode-se perceber que existe, em tese, um 

amparo legal no que se refere à inclusão dos deficientes na educação regular. No entanto, 

questiono, se somente o amparo legal é o suficiente para alcançarmos uma educação 

verdadeiramente inclusiva? Até que ponto esses decretos são respeitados e cumpridos? De 

que maneira podemos ter a certeza de que o deficiente tem sido aceito pelas escolas regulares? 

Os professores têm sido preparados para implementar ações pedagógicas que realmente 

incluam? As escolas têm incluído ou inserido os alunos deficientes?  

 O foco desse trabalho não é o de responder a todas essas indagações, embora sejam 

questões importantes a serem investigadas; nossa perspectiva é apresentar reflexões sobre 

possibilidades de um trabalho nas aulas da disciplina educação físico que possa contemplar a 

inclusão do deficiente, destacando a importância do respeito às limitações de cada pessoa 
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2 – O SENTIDO E O SIGNIFICADO DA INCLUSÃO DO DEFICIENTE NA 

ESCOLA: o que verdadeiramente é incluir? 

 

2.1 - COMPREENDENDO OS CONCEITOS DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO 

Ao longo do tempo a forma de tratar o deficiente pela sociedade passou por 

diferentes visões que levaram a atitudes voltadas a eliminação, menosprezo, proteção e 

assistencialismo. Um momento importante nesse caminho ocorreu no século XIX quando o 

médico francês Itard, baseado no pensamento de Locker, comprovou que as pessoas 

deficientes eram capazes de aprender. Isso levou a criação de instituições que pudessem 

oferecer a esses indivíduos uma educação especial (CHICON e SOARES, 2000). 

Esse movimento em direção à aceitação do deficiente como sujeito social resultou 

no princípio de normatização, que teve como perspectiva proporcionar a esses indivíduos 

condições de vida o mais próximo possível das vivenciadas pelos indivíduos vistos como 

comuns. Assim, no Brasil, nos anos 70 a educação do deficiente passa a ser direcionada pela 

ótica da chamada integração, que na década seguinte é altamente questionada por lhes ser 

atribuída uma dimensão segregadora. Isso fez surgir propostas que buscassem superar a ideia 

de eliminação atribuída a segregação apontada na proposta de integração vigente (OMOTE, 

1999). Nesse momento, a ideia de uma educação baseada no princípio de inclusão ganha força 

entre os educadores brasileiros e passa a direcionar as políticas públicas de educação. 

Para melhor entender as propostas que de alguma forma influenciaram ou 

influenciam a educação do deficiente no Brasil trabalharemos a seguir os conceitos de 

Integração e Exclusão. 

 

2.2- INTEGRAÇÃO 

Durante muito tempo o deficiente foi desconsiderado no contexto social, somente 

em meados do século XX, começa um movimento de aceitação as pessoas deficientes, 

objetivando sua integração o que fosse possível à sociedade; essa perspectiva tomou como 

base o princípio da normalização, que segundo Mantoan (1998, p. 5): “visa tornar acessíveis 
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às pessoas socialmente desvalorizadas, condições e modelos de vida análogos aos que são 

disponíveis de um modo geral ao conjunto de pessoas de um dado meio ou sociedade”. 

Nesse contexto, a Integração surgiu para derrubar a prática da exclusão social, a 

que as pessoas com deficiência eram submetidas na sociedade. No entanto, ao localizar no 

indivíduo deficiente a responsabilidade por sua inclusão na escola, retira da mesma a 

responsabilidade de buscar um processo educativo que considere as dificuldades, deficiências 

e limitações que todos os alunos possam apresentar.  

Neste caso, é o aluno que faz toda a movimentação, é ele que faz o exercício de se 

integrar ao novo espaço a ele concedido, nesse caso a escola não vê o porquê de se adequar ao 

aluno.  

Para explicar esse processo de integração no âmbito escolar, Mantoan (1998) usa 

uma metáfora que a compara a um sistema de cascata. Segundo esse autor a integração 

escolar 

“[...] é um forma condicional de inserção em que vai depender do aluno, ou seja, do 

nível de sua capacidade de adaptação do sistema escolar, a sua integração, seja em 

uma sala regular, uma classe especial, ou mesmo em instituições especializadas. 

Trata-se de uma alternativa em que tudo se mantém, nada se questiona do esquema 

em vigor” (1998, p. 5) 

 

Já para Pereira (1980), a integração “é fenômeno complexo que vai muito além de 

colocar ou manter excepcionais em classes regulares. É parte do atendimento que atinge todos 

os aspectos do processo educacional” (p.3). Para esse autor existem três formas de integração: 

a integração temporal, que está ligado a oportunidade do deficiente ter mais tempo de contato 

com o indivíduo tido como “normal” na busca de alcançar algum resultado; a instrucional 

relacionada aos estímulos no ambiente da classe regular perspectivando facilitar o processo de 

aprendizagem e a social referente às relações que alunos deficientes e não deficientes 

estabelecem. Essas três formas de integração do deficiente com o não deficiente estabelecem 

o conceito de “mainstreaming”, que se dá de forma progressiva baseado em avaliações 

individuais. Em nossa avaliação a integração institucional seria a mais difícil de acontecer, 
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pois o aluno depende da “boa vontade” do professor da classe regular, para modificar ou 

adotar métodos e processos de trabalho mais adequados a ele. 

 Segundo Sassaki (1997) tanto o princípio da integralização quanto as formas de 

integralização apontadas no conceito de “mainstreaming” auxiliaram nas reflexões sobre a 

experiência educacional do deficiente e no surgimento de uma proposta que tem como 

paradigma a inclusão, em contra posição ao princípio da integração. Para o autor nenhuma das 

“formas de integração social satisfaz plenamente os direitos de todas as pessoas [PNE], pois a 

integração pouco ou nada exige da sociedade em termos de modificação de atitudes, de 

espaços físicos, de objetos e de práticas sociais.” Ele ainda declara: 

“no modelo integrativo, a sociedade, praticamente de braços cruzados, aceita receber o 

[PNE] desde que estes sejam capazes de: moldar-se aos requisitos e serviços especiais 

separados; acompanhar os procedimentos tradicionais; contornar os obstáculos 

existentes no meio físico; lidar com as atitudes discriminatórias da sociedade, 

resultantes de estereótipos, preconceitos e estigmas e desempenhar papéis sociais 

individuais”. 

Nesse contexto a proposta de integração culpabiliza o deficiente por não se deve 

se adaptar ao meio que está inserido, e ajuda a escola a ocultar o seu fracasso, isolando os 

alunos e integrando somente aqueles que não desafiam à sua competência. 

 

2.3- INCLUSÃO 

A ideia de uma educação inclusiva tem início nos Estados Unidos no ano de 1975 

em contraposição ao movimento de integração. Stainback e Stainback (1999) definem 

educação inclusiva como: “a prática da inclusão de todos” – independente de seu talento, 

deficiência, origem socioeconômica ou cultural – em escolas e salas de aula provedoras, onde 

as necessidades desses alunos sejam satisfeitas.  

A inclusão do deficiente na escola regular, então, vai à contramão do pensamento 

apresentado por Ibernón (2000) quando entende que essa escola não está preparada para 

trabalhar com a diversidade, uma vez que busca a uniformização dos alunos baseando seus 

objetivos em padrões de “normalidade”.  
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Segundo Blanco (1998, apud BERNASDES, 2010) para que uma escola possa ser 

inclusiva deve implantar mudanças significativas em sua prática educativa, adotando uma 

pedagogia centrada na criança e capaz de atender a necessidade de todas, mesmo aquelas que 

possuam incapacidades graves. 

Entende-se então que a verdadeira escola inclusiva é aquela que não faz distinção 

ao aceitar seus alunos, além de tratar todos iguais, ela não pode ter como perspectiva a 

adequação ou a normatização é preciso que a mesma adote condutas que possibilite o aluno 

conviver respeitosamente com as diferenças sem que deseje somente anulá-las.  

Considerando os moldes apresentados para esse novo paradigma na educação do 

deficiente, a inclusão se tornou um grande desafio para o sistema educacional. Assim escolas 

devem primar por uma educação eficiente, democrática e solidária, organizada para 

atenderem tanto os alunos ditos “normais”, quanto os deficientes. Começando com um espaço 

físico adequado, com salas de aula acessíveis, ambientes elaborados e adaptados em função de 

todos. Além disso, a educação inclusiva envolve valores e normas sociais geradoras de 

propostas sócio-políticas e éticas não discriminatórias. 

Mas isso não quer dizer que o aluno deva ser incluído em uma sala de aula, sem 

qualquer cuidado. É preciso trata-lo como um aluno normal, que como os outros, necessitam 

de uma estrutura para aprender, ou seja, uma estrutura que considere a diferença e por isso 

possa exigir do processo ensino-aprendizagem mais tempo e atenção. 

Vemos que hoje, por imposição legal, algumas escolas estão começando a se 

preparar para receber alunos deficientes, organizando seu espaço para a acessibilidade e 

preparando os professores para essa nova vertente pedagógica, mas isso ainda acontece com 

uma minoria. Muito há que fazer para que realmente tenhamos em nossas escolas uma 

educação para todos. Temos que ter em mente, que a oportunidade do convívio do deficiente 

com pessoas ditas normais, torna possível uma vida em que esse indivíduo se percebe como 

uma pessoa capaz de se desenvolver em todos os aspectos e onde o aluno visto como 

“normal” pode compreender o outro e aceitá-lo como ele é. 

 

 



19 

 

3 – UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

De acordo com o IBGE (BRASIL – IBGE, 2010), dos 45,6 milhões de brasileiros, 

23,9% da população total, possui algum tipo de deficiência – visual, auditiva, motora e mental 

ou intelectual. Esse mesmo senso aponta que 7,53% de crianças de 0 a 14 anos de idade, 

possuíam alguma dessas deficiências citadas; e que o sudeste é a terceira região brasileira 

(23,03%) em que pelo menos uma dessas deficiências acontece.  

Como bem sabemos, ao falar sobre educação inclusiva, há desafios a serem 

vencidos para que realmente o deficiente seja incluído na escola regular, e uma questão que 

precisa ser considerada pelo professor está relacionada ao conhecimento e entendimento da 

deficiência em questão e como lidar com ela, nesse sentido, apresentamos breves informações 

sobre as deficiências mais encontradas no ambiente escolar. 

Na experiência por mim vivenciada na pré-escola tive dificuldade em elaborar 

atividades que verdadeiramente pudesse incluir o deficiente nas aulas de educação física. 

Muita dessa dificuldade estava ligada ao pouco ou nenhum conhecimento em lidar com as 

deficiências ali encontradas, por isso, a decisão de apresentar, mesmo que de forma sucinta, 

um quadro com as deficientes com as quais me deparei, apontando o que ocorre em cada uma 

delas e aspectos que devem ser considerados pelo professor ao ter que lidar com elas. 

 

 

Deficiência Definição Intervenção do professor 

Auditiva É a perda total ou parcial, 

congênita ou adquirida, da 

capacidade de compreender a 

fala através do ouvido. 

Manifesta-se como surdez 

leve/moderada, surdez severo-

profunda. 

O professor deve estar atento a sua 

expressão corporal e procurar atividades 

que levem aos alunos a explorar esse 

lado, através de gestos mimicas e etc. 

Visual É a redução ou perda total da 

capacidade de ver.  Manifesta-

se como cegueira ou visão 

O professor deve adequar os recursos 

pedagógicos, para que a criança possa 

compreender o conteúdo. Ele pode 



20 

 

reduzida. providenciar materiais pedagógicos que 

auxiliem em suas aulas, como uma figura 

em alto relevo, para que assim “facilite” 

o entendimento do aluno a cerca da 

atividade. 

Motora 

(Cadeirante) 

ou Mental 

(Síndrome 

de Down) 

Deficiência motora é uma 

disfunção física ou motora, 

que pode ser de caráter 

congênito ou adquirido, nela o 

indivíduo será afetado na sua 

mobilidade, a coordenação 

motora e até mesmo a fala. 

Deficiência mental é 

caracterizado por problemas 

que ocorrem no cérebro e 

levam a um baixo rendimento.  

Deve ser um ensino mais repetitivo, 

interativo, associação de linguagem e 

ação, além da motivação.  

Fontes:  

1-Ministério da Educação e do Desporto/ MEC (2007, apud Efdeportes, 2008). 

2-Educação Física como forma de inclusão de pessoas (2013) 

 

 

4- A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. 

 

Sassaki (1997), afirma que, a inclusão social é um processo que contribui para a 

construção de um novo tipo de sociedade através de transformações pequenas e grandes, nos 

ambientes físicos e na mentalidade de todas as pessoas, como também do portador de 

deficiência. 

Nesse sentido, considerar os princípios da educação inclusiva no processo 

educacional é fundamental para que o respeito às individualidades e a diversidade seja 

balizador das relações sociais, contribuindo para que pessoas sejam tratadas igualmente. 

Pensar uma educação inclusiva na educação física escolar é um grande desafio, 

pois se faz necessário pensar estratégias de ensino e atividades que contemplem tanto os 
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alunos ditos normais como os deficientes. É pensar uma educação física que priorize a 

concepção de corpo sujeito, onde ideias como a perfeição da estética corporal e de 

desempenho máximo presente no esporte de alto rendimento não tem espaço.  Uma educação 

física que contribua para o pleno desenvolvimento dos alunos a partir de um processo de 

ensino-aprendizagem que contribua para “reverter o quadro histórico da área [da educação 

física] de seleção entre indivíduos aptos e inaptos para as práticas corporais, resultante da 

valorização exacerbada do desempenho e da eficiência” (BRASIL, 1997). 

Isso não pode levar o professor a cometer o equívoco de fazer uma aula 

totalmente adaptada, somente pensada para o aluno com deficiência, seu desafio é planejar 

aulas que possa desenvolver as potencialidades de seus alunos, independente de serem 

deficientes ou não. Também é preciso considerar que as crianças deficientes possuem 

capacidade de aprendizagem, que pode ser mais lenta e diferente (FONSECA, 1995), mas 

possível de ocorrer. Com isso, as aulas devem proporcionar a todos os alunos, através de 

atividades corporais, o exercício de atitude de respeito, aceitação e solidariedade contribuindo 

para uma sociedade que supere a segregação e a discriminação (MARQUES, 1997). 

Embora saibamos da importância de pensarmos possibilidades de consolidação de 

uma educação física inclusiva em todos os níveis de ensino, esse trabalho tomou como foco 

pensar seu desenvolvimento na Educação Infantil. A opção por esse segmento de ensino se dá 

por sua autora ter vivenciado uma experiência com alunos deficientes na disciplina Pesquisa e 

Prática de Ensino I, em uma Unidade de Educação Infantil do município de Niterói.  

 

5 – PERSPECTIVAS PARA UMA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR INCLUSIVA  

Nos dias atuais, a participação do deficiente na escola regular vem se ampliando e 

consequentemente a presença desses deficientes nas aulas de educação física. Embora 

reconheçamos que o ideal ainda esteja longe de ser alcançado, acreditamos que alguma coisa 

já começa a acontecer. É nessa perspectiva de mudança que nos propomos a apresentar 

algumas reflexões sobre possibilidades do desenvolvimento de um trabalho inclusivo para a 

educação física escolar.  
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Durante muito tempo a visão compensatória serviu de referencia para o trabalho 

da educação física com o deficiente, e a reeducação do movimento foi sua perspectiva. O 

entendimento dicotômico de que a educação física no âmbito escolar deveria estar voltada 

para o desenvolvimento da aptidão física (BRASIL, 1971) valoriza o aluno que possuir maior 

habilidade motora e domínio dos fundamentos dos esportes, excluindo dessas aulas os menos 

habilidosos e os deficientes.  

No entanto, no inicio dos anos 90, o movimento educacional conhecido como 

“escola nova” trás para a educação uma proposta que se pretende possível para todos, tendo 

como base a vivência e a reflexão dos conhecimentos abre horizontes para um processo 

educacional que respeita a individualidade e o tempo de aprendizagem. É nesse contexto que 

entendemos uma possibilidade de trabalho para as aulas de educação física; aulas centradas no 

desenvolvimento da criatividade e da participação ativa do aluno na construção do seu 

conhecimento e que tem a ludicidade como perspectiva.  

A esse respeito Castro (2005) destaca que a interação entre os alunos com 

deficiência e sem deficiência pode ser equilibrada, assim ambas as partes se beneficiam se 

ajudando mutuamente. Nessa perspectiva não só as crianças com alguma deficiência saem 

ganhando, mas também aquela considerada normal, na medida em que percebem que não 

somos iguais, mas que mesmo assim podemos viver juntos.  

Como Venturini (2010) percebemos que a Educação Física pode contribuir para o 

desenvolvimento afetivo, social e intelectual de todos os alunos, mas em especial para aquele 

com deficiência. Essa educação física deve ser pensada considerando as limitações 

proporcionadas pela deficiência, mas também entender o deficiente como ser capaz de 

realizar, estimulando assim a superação de seus limites, e não um limite estipulado como ideal 

ou necessário. Dessa forma, é essencial que o professor conheça o aluno, saiba e procure se 

informar sobre sua deficiência para poder pensar em maneiras de estabelecer entre as crianças 

relações de compreensão, aceitação e não segregação. 

Outro aspecto que não pode passar despercebido é a relação que estabelecem os 

alunos normais com os deficientes. Nesse caminho, é preciso que o professor proporcione as 

crianças a vivencia de atividades onde os alunos normais possam experimentar as dificuldades 

vivenciadas pelos deficientes.  
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Além disso, consideramos a observação das crianças durante a própria aula, um 

grande espaço de aprendizagem para o professor. Digo isso por experiência, pois chegando ao 

colégio para fazer o estágio fui surpreendida gratamente surpreendida pelas crianças; 

enquanto tive receio em falar sobre as diferenças entre o normal e o deficiente, elas me 

mostraram o quanto não tinham problemas para lhe dar com essa realidade e o quanto isso era 

normal pra elas. 

A realização desse trabalho muito me auxiliou a entender questões relacionadas ao 

trabalho com os deficientes nas aulas de educação física para que elas se tornem inclusivas, 

mas com toda certeza posso afirmar que muito ainda tenho a aprender sobre essa temática. 

Espero que ele também venha a instigar outros colegas, para que de forma coletiva possamos 

avançar na construção de sistematizações que auxiliem a alcançarmos uma sociedade 

inclusiva. 

 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A caminhada da inclusão no Brasil começa logo após a criação do “Ano 

Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência”, em 1981 pela ONU, fazendo com que o 

país criasse políticas públicas e legislações que pudessem garantir o direito do deficiente. Mas 

somente em 1988, a Constituição Federal brasileira, garantiu que “todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza...” 

A ideia da preparação do sistema regular de ensino para receber crianças 

deficientes e a construção de um sistema educacional inclusivo, surgir apenas em 1994, na 

Conferência Mundial de Educação Especial, na cidade de Salamanca na Espanha, quando foi 

criada a “Declaração de Salamanca”. Além disso, essa declaração defende a adoção de um 

processo educacional centrado na criança. 

No entanto, no Brasil, o acesso e a permanência do aluno com deficiência no 

ensino regular, começa a vigorar em 1996 com a promulgação da atual LDB. Por lei para que 

isso ocorra, é necessário que a escola possa estar preparada para receber essas crianças, no 

entanto isso ainda não se consolida como real. 
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Outro passo a ser considerado no caminho de uma educação inclusiva é entender a 

diferença entre Integração e Inclusão. Vimos que na integração, é o aluno que faz toda a 

movimentação, ele que se integra ao novo espaço que lhe foi concedido, com isso a escola 

não vê a necessidade de se adequar ao aluno pelo contrário o aluno tem que se adequar a ela. 

Já a inclusão ocorre quando a escola passa a se preparar para receber esse aluno, adotando 

uma pedagogia centrada na criança e capaz de atender a necessidade de todas, sem fazer 

distinção, tratando todos iguais, sem ter como perspectiva a adequação ou a normatização.  

No âmbito da educação física pensar em uma educação inclusiva tem sido até o 

momento um desafio solitário de alguns professores que atuam na educação básica. Algumas 

vezes isso pode levar o professor cometer o equívoco de planejar uma aula totalmente 

adaptada, pensando somente no aluno com deficiência. No sentido de romper essa situação, 

consideramos extremamente necessário que governos e Universidade promovam espaços de 

reflexão entre os professores de educação física atuantes nas escolas, a fim de coletivamente 

construírem propostas que possa desenvolver as potencialidades de seus alunos com 

deficiência ou não, num mesmo espaço.  

Entendemos que uma Educação Física Inclusiva não deve ter como base o 

desenvolvimento técnico das atividades físicas esportivizadas; além disso, precisa privilegiar 

processos de ensino que incentivem atitudes cooperativas e a superação de limites cuja 

participação do outro ajuda a vencer desafios. Uma educação física que considere as 

dificuldades, deficiências e limitações como parte do processo de aprendizagem. 

Nesse caminho, destacamos a importância dos cursos de licenciatura em educação 

física oferecerem uma ou mais disciplinas que trate sobre o assunto, para que ao se deparar 

com essa realidade o professor esteja mais preparado para desenvolver um trabalho que se 

consolide como inclusivo. 

Ao finalizarmos esse trabalho, percebo que a caminhada para uma educação 

inclusiva ainda será longa. Mas também considero que o caminho que já foi percorrido foi de 

grande importância para chegarmos a uma sociedade inclusiva. Mas como futura professora 

de educação física que irá atuar no campo escolar, percebo que o que importa é continuarmos 

a trilhar esse grande caminho árduo, às vezes, mas sabendo que valerá a pena. 
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