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RESUMO 

 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, a educação física deve ser componente curricular 
básico que constitui e promove o processo de inclusão escolar. Entretanto, no 
Distrito Federal, tal indicação não é assegurada às crianças da educação 
básica, em suas séries iniciais, do ensino regular. Nesse sentindo, este 
trabalho teve como objetivo analisar a importância da educação física e suas 
contribuições para o processo de inclusão escolar de crianças com deficiência, 
enfatizando a atuação, percepção e formação dos profissionais que trabalham 
com essa área do conhecimento. O contexto de pesquisa foi um Centro de 
Ensino Especial do Distrito Federal. Participaram duas professoras que 
trabalham nessa instituição há mais de sete anos. De caráter qualitativo, esta 
pesquisa utilizou como instrumentos de coleta de dados entrevistas 
semiestruturadas e observação. A partir das informações apreendidas, 
emergiram 3 categorias de análise: 1. a capacitação do professor de educação 
física; 2. concepções sobre a inclusão e ensino especial e a função social da 
escola; e 3. a importância da educação física para o processo de inclusão e o 
desenvolvimento humano. Os resultados indicam que a educação física é um 
componente curricular que deve fazer parte de todos os segmentos da 
educação por ter a possibilidade de oferecer uma prática pedagógica que 
potencializa a capacidade global das crianças, sobretudo daqueles com 
deficiências, favorecendo o seu desenvolvimento e o processo de inclusão 
escolar. Para tanto, a formação continuada dos professores coloca-se como 
essencial para a efetivação desse sucesso, em que o conhecimento construído 
por esse profissional e as técnicas por ele utilizadas impacta no modo como ele 
desenvolve suas atividades pedagógicas.  

Palavras chaves: educação física; crianças com deficiência e inclusão escolar. 
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ABSTRACT 

 
As the Law of Directives and Bases of National Education and The National 
Curriculum, physical education should be basic curricular component that 
constitutes and promotes the process of school inclusion. However, the Federal 
District, this description is not provided basic education to children in their initial 
series of regular education. In that sense, this study aimed to analyze the 
importance of physical education and its contribution to the process of school 
inclusion for children with disabilities, emphasizing the action, awareness and 
training of professionals working with this area of knowledge. The research 
context was a Special Education Center of the Federal District. Participated in 
two teachers who work at this institution for more than feel years. Qualitative, 
this research used as instruments to collect data structured interviews and 
observation. From the information seized, three categories of analysis emerged: 
1. the training of physical education teacher, 2. views on inclusion and special 
education and social function of school, and 3. the importance of physical 
education to the process of inclusion and human development. The results 
indicate that physical education is a subject which should be part of all 
segments of education to have the ability to offer a pedagogical practice that 
enhances the overall capacity of children, particularly those with disabilities, 
promoting their development and process school inclusion. For this, the 
teachers' continuing education arises as essential to the realization that 
success in the knowledge built by the occupational and the techniques he used 
an impact on how it develops its educational activities.  
 
Keywords: physical education, children with disabilities and school enrollment.  
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1 – APRESENTAÇÃO 

 

O processo de inclusão no campo da educação coloca-se como um 

grande desafio, que demanda uma reflexão contínua e constante em vários 

setores da sociedade principalmente no que se refere à inclusão escolar e 

quais são os êxitos conquistados até aqui.  

Cumpre lembrar que inclusão não é simplesmente colocar a criança com 

necessidade educacionais especiais no ensino regular. A inclusão efetivamente 

ocorre quando elas são tratadas de igual condição, nas quais, limites, 

potenciais e ritmos de aprendizagem são reconhecidos e respeitados, na 

perspectiva de viabilização de um espaço para o desenvolvimento pleno em 

total interação com o meio em que essas pessoas estejam inseridas.  

De acordo com Duarte (2006), para que o conceito de escola inclusiva 

seja implementado, deve-se desenvolver um trabalho pedagógico que sirva 

indiscriminadamente a todos os alunos. Sendo assim, o ensino inclusivo é a 

prática de inclusão de todos. Essa possibilidade não depende de seu talento, 

deficiência (sensorial, física ou cognitiva), origem sócio-econômica, étnica ou 

cultural. 

Certamente todas as áreas do saber têm alguma parcela de participação 

no processo de inclusão. No entanto, nosso foco recai especificamente na área 

da educação física, na educação básica (séries iniciais), explicitando a todo o 

momento que suas contribuições ultrapassam o valor meramente acadêmico, 

mas, sobretudo, as contribuições dessa área para o desenvolvimento humano 

e suas vicissitudes, visando sempre o bem estar da pessoa com deficiência.  

Na educação básica (educação infantil), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) e Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

asseguram que a educação física é componente curricular básico e, com isso, 

deve constituir e promover o processo de inclusão escolar e social.  

No Distrito Federal, curiosamente, a educação física não faz parte da 

educação básica (séries iniciais), no ensino regular, desconsiderando a devida 

importância desse componente curricular para a aprendizagem e o 
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desenvolvimento da criança como, por exemplo, as contribuições da educação 

física para a leitura e a escrita.  

A proposta da educação física escolar perpassou vários momentos, 

inclusive estão todos documentados, no sentido de demonstrar uma 

preocupação para além do corpo e sua habilidade motora, mas pensando no 

uso da educação física como instrumento pedagógico e de desenvolvimento 

humano. Com base nesses documentos e nas pesquisas que os subsidiam, 

podemos especificar o quanto pedagogicamente a educação física escolar é 

relevante para a formação integral do cidadão, em específico da pessoa com 

deficiência. 

Várias pesquisas e estudos, a serem apresentados ao longo deste 

trabalho demonstram o quanto vivências corporais propiciam a inclusão social, 

na qual o corpo, independente de sua condição, se faz presente pelo 

movimento. Por sua vez, os espaços dedicados à expressão do movimento 

promovem interações sociais mais democráticos, sem distinção de qualquer 

ordem.  

A importância da interação é indiscutível para o crescimento e 

desenvolvimento de qualquer ser humano. Na área da educação física, onde 

avanços são efetivamente comprovados sobre o desenvolvimento de pessoas 

com deficiência, percebe-se, desta forma, o quanto podemos romper com as 

barreiras corporais, oportunizando as pessoas com deficiência o direito de 

expressar-se através do movimento, a partir do seu próprio corpo, sendo 

considerada pelo que apresenta em seu desenvolvimento e não em 

comparação com outros.  

Nesse sentido, cumpre lembrar que as possibilidades de inclusão 

escolar promovidas pela a educação física estão, entre outras coisas, 

diretamente condicionadas à qualidade na formação dos profissionais que a 

utilizam. A discussão sobre a escola como um espaço inclusivo nos leva a 

questionar como ele deveria ser, pensando em seus aspectos físicos e 

pedagógicos, que incluem além da adaptação curricular, uma preocupação 

com os profissionais responsáveis pela inclusão de fato.  

Por isso, é de extrema importância destacar o desafio enfrentado por 

esses profissionais no atendimento complementar. Nosso intento, a partir da 
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reflexão, discussão e especificação sobre a Educação Inclusiva e educação 

física Inclusiva é agregar novos conhecimentos que reafirmem o 

aprimoramento no atendimento às pessoas com deficiência. Para tanto, deve-

se respeitar a diversidade, as potencialidades e limites de cada um, em que a 

interação professor-aluno, aluno-aluno, e aluno-comunidade são essenciais 

para o processo de inclusão como um todo.  

Diante do exposto, a proposta deste estudo é analisar a importância e as 

contribuições da educação física no processo de inclusão escolar de crianças 

com deficiência em um Centro de Ensino Especial do DF, enfatizando a 

atuação, percepção e formação dos profissionais que trabalham com a 

educação física complementar.  

O referido trabalho foi estruturado da seguinte maneira: Em um primeiro 

momento apresentamos a função social da escola; o percurso histórico da 

educação especial e do processo de inclusão; a importância da educação física 

no processo de inclusão na educação básica (séries iniciais), buscando 

valorizar a importância dessa área do conhecimento para o currículo escolar da 

educação básica das escolas inclusivas. Em seguida o processo de inclusão do 

DF na rede pública com seus entraves (sociais, políticas educacionais) que 

dificultam a implementação da educação física nas escolas inclusivas do DF; e, 

por fim, relatamos como o trabalho vem sendo realizado pelos profissionais da 

educação física no atendimento complementar. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1 – A função social da escola e o processo de inclusão 

 

Acreditamos ser importante salientar a função da escola para o 

desenvolvimento humano e para o processo de inclusão antes de entrarmos na 

temática propriamente dita deste trabalho. A história sobre a escola revela-nos 

que ela surgiu enquanto uma instituição seletiva, voltada para a elite com a 

tentativa de normalizar os sujeitos, com um modelo e um padrão a seguir, 

baseados nos valores e referencias de cada época (COELHO, 2010). 

A partir dos fatos históricos, sobretudo os dos séculos XVIII e XIX que 

propagaram a ideia de igualdade entre os homens, somado com o movimento 

da educação especial, século XX, a escola, paulatinamente, tem ressignificado 

suas concepções e práticas. Nesse sentido, a luta e conquistas das pessoas 

com necessidades especiais no âmbito escolar culminaram, nos dias de hoje, 

em leis e políticas públicas, abrindo espaço para a inclusão de modo geral 

(COSTA, 2007). 

Apesar da tendência atual da escola no sentido de respeitar à 

diversidade em observância às leis que asseguram os direitos daquelas 

pessoas excluídas socialmente, são notável as dificuldades de viabilização de 

tais leis, demonstrando o despreparo da escola para acolher e desenvolver um 

trabalho de qualidade com as pessoas com necessidades especiais. 

Diante de uma das funções atuais atribuídas à escola, que é a 

transformação social, através da socialização e de questões teóricas que visam 

favorecer a formação plena do indivíduo, ainda precisamos refletir sobre a 

importância da escola na sociedade, na busca por constantes ressignificações 

sobre o processo de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento da criança e 

a construção de condições efetivas para a inclusão escolar.  

De acordo com a Resolução nº. 02, de 11/09/2001, a inclusão é:  

 
A garantia do acesso continuado ao espaço 

comum de vida em sociedade, em uma sociedade 
orientada por relações de receptividade a diversidade 
humana e as diferenças individuais, em um esforço de 
equidade de oportunidades desenvolvimentais, em todas 
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as dimensões de vida. Como um fenômeno sócio-cultural 
recente, a inclusão exige permanente esforço para a 
caracterização e compreensão de suas peculiaridades. 

 

Ainda nessa discussão, a perspectiva da inclusão escolar e sua 

complexidade, Mantoan (2008) destaca que há problemas na questão 

qualidade de ensino, que é continuar desenvolvendo um trabalho acadêmico 

com as crianças deficientes incluídas mantendo a qualidade de ensino para 

toda a classe, este é o desafio nas escolas públicas e privadas inclusivas, de 

modo que corresponda a especificidades de cada criança sem deixar que torne 

uma exclusão ou segregação através da educação especial. Na visão da 

autora: 

O sucesso da inclusão de alunos com deficiência na escola regular 
decorre, portanto, das possibilidades de se conseguir progressos 
significativos desses alunos na escolaridade, por meio da adequação 
das práticas pedagógicas à diversidade dos aprendizes. E só se 
consegue atingir esse sucesso, quando a escola regular assume que 
as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam 
em grande parte do modo como o ensino é ministrado, a aprendizagem 
é concebida e avaliada. Pois não apenas as deficientes são excluídas, 
mas também as que são pobres, as que não vão às aulas porque 
trabalham, as que pertencem a grupos discriminados, as que de tanto 
repetir desistiram de estudar (MANTOAN, 2008). 

Frente a esta discussão não seria coerente deixar que a inclusão seja 

responsabilidade unicamente do professor, vale ressaltar que o estado tem que 

gerir essa qualidade que inegavelmente perpassa pelo profissional de 

educação. A escola dever promover e oferecer um currículo que favoreça a 

inclusão. 

   Libâneo (2005, p.302) debate o assunto na seguinte perspectiva:  

 

 Devemos inferir, portanto que a educação de qualidade é aquela 
mediante a qual a escola promove, para todos, o domínio dos 
conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades cognitivas e 
afetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais e 
sociais do aluno. 
 

De acordo com Tunes, Tacca e Júnior (2005) a função primordial da 

educação deve ser a de nutrir possibilidades relacionais. Não se pode 

descartar que a singularidade humana se constitui nas interações sociais e 

com o meio cultural em que o indivíduo se insere, transformando sua realidade 

e sendo transformada por ela (VYGOTSKY, 1989). Portanto, a escola, 



15 

 

enquanto promotora de interações, deve ser o espaço privilegiado de situações 

que favoreçam o aprendizado e o desenvolvimento. 

É necessário reconhecer a diversidade e a complexidade humana, 

através de suas expressões, manifestações, fugindo das formas de 

padronizações e de referências de normalidade. A escola tende a negar a 

diferença, a identidade do sujeito desviante, para a manutenção do sistema e 

da ordem social (VYGOTSKY, 1989). Pois muitos ainda não percebem que 

uma pessoa com deficiência também desenvolve, só que não dentro dos 

padrões que atribuímos aos ditos normais, e sim dentro do que o seu corpo 

pode oferecer. 

A esse respeito Vygotsky reforça que o aprendizado se dá nas 

interações sociais, portanto, o processo de significação do sujeito é produzido 

no contexto social, isso quer dizer que o indivíduo não internaliza passivamente 

os elementos culturais, pois ele lança seus sentidos sobre tais elementos, 

dando-lhe contornos próprios, caracterizando desta forma o processo de 

internalização. Ao internalizar, o indivíduo está aprendendo o tempo todo, 

alcançando um processo de desenvolvimento cada vez mais elaborado (SILVA, 

2009). 

Quando o espaço escolar, nas suas dimensões estruturais, de ensino-

aprendizagem, social e cultural, já não consegue atender as demandas a ele 

colocadas para uma educação inclusiva, se faz necessário uma ruptura radical 

para adequar-se a nova realidade social. Isso significa operar novas 

representações sobre o tempo e espaço no cotidiano escolar, extrair a 

fragmentação do conhecimento e flexibilizar os conteúdo em consonância com 

uma abordagem mais integradora (CARMO 2001 apud BERTONI, 2010).  

 

2.2 – Concepções sobre o desenvolvimento humano 

 

Nesse ponto serão apresentado algumas abordagens sobre o 

desenvolvimento humano para, a partir delas, entendermos, sob a ótica da 

educação física, a importância do corpo e seus movimentos. Partimos do 

pressuposto de que a linguagem e a experiência corporal, por exemplo, são 

igualmente essenciais ao desenvolvimento geral do ser humano assim como as 
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aquisições cognitivas, as quais tendem a serem mais valorizadas no contexto 

escolar.   

O Desenvolvimento humano vem sendo estudado por diferentes áreas 

do conhecimento, como a Psicologia, a Biologia e a Antropologia. Pesquisas 

buscam compreendê-lo tanto do ponto de vista conceitual, quanto dos fatores 

que o influenciam. As questões investigadas, os métodos utilizados na busca 

de uma melhor compreensão e as explicações propostas variam ao longo dos 

séculos (KELMAN, 2010). 

Destacamos a seguir, quatro abordagens significativas que promoveram 

acirrados e interessantes debates sobre o desenvolvimento humano, que iam 

desde o absoluto determinismo biológico ao reducionismo ambiental ou para a 

interação entre a hereditariedade e as experiências ambientais na exploração 

do processo de desenvolvimento humano: a maturação biológica; a abordagem 

ambientalista ou comportamentalista; o construtivismo piagetiano e a 

abordagem histórico-cultural de Vygotsky. 

Para a abordagem da maturação biológica, o desenvolvimento 

acontece de forma natural, sua condição de desenvolvimento é atribuída 

somente à questão genética, ou seja, tudo que é inerente ao ser humano, suas 

capacidades cognitivas, motoras e psicológicas são herdadas biologicamente. 

Gesell (1940, apud KELMAN, 2010), ao fazer considerações sobre o 

comportamento humano, dizia que o ambiente determinava a ocasião, a 

intensidade e a correlação de muitos de seus aspectos, porém não engendrava 

as progressões básicas do desenvolvimento do comportamento, uma vez que 

elas eram determinadas por mecanismos inerentes à maturação.  

Portanto, para essa teoria, a condição hereditária é determinante do 

desenvolvimento, “em que o comportamento está baseado no cérebro e nos 

sistemas sensorial e motor” (DESSEN e COSTA JUNIOR, 2005, p. 54). 

Seguindo essa lógica, o desenvolvimento “normal” é aquele que segue uma 

sequência fixa de padrões, que desconsidera as idiossincrasias e as 

experiências humanas. Pautado nesse pensamento, é que surgiu a criação de 

classes especiais, com o conceito de integração, atribuindo a dificuldade de 

aprendizagem como um problema da criança e não do contexto escolar. 
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A abordagem ambientalista, por outro lado, nos diz que todo 

conhecimento decorre da experiência. A aprendizagem é vista como um 

processo pelo qual o comportamento de um organismo é modificado pela 

experiência, levando ao desenvolvimento. Só as causas exógenas, que provêm 

do ambiente e, portanto, externas ao indivíduo, são as causadoras do 

desenvolvimento e da aprendizagem (KELMAN, 2010). 

Nesse sentido, Watson (1930, apud KELMAN, 2010), um dos primeiros 

teóricos dessa corrente, chegou a afirmar com toda convicção que poderia 

pegar vários bebês e fazer deles qualquer tipo de especialista, independente 

de seus talentos, inclinações tendências, capacidade, vocações e raça de seus 

ancestrais. Portanto, de acordo com essa teoria, o indivíduo é completamente 

passivo ao meio, sendo totalmente moldado pelas influências externas. 

Divergindo, em parte, das abordagens até agora apresentadas, o 

construtivismo concebe o desenvolvimento como produto e processo da 

interação do sujeito com o seu meio, em que a educação tem papel 

preponderante na aquisição de novas habilidades. Piaget foi um dos principais 

teóricos responsáveis pela elaboração dessa teoria. Para ele, os processos 

psicológicos não são adquiridos a priori, ao passo que são construídos na 

interação do organismo humano com seu ambiente, por meio dos processos 

adaptativos, pressupondo que os processos maturacionais também têm sua 

parcela de participação no desenvolvimento.  

Em outros termos, a maturação e a experiência do sujeito ilustram essa 

abordagem, “na medida em que a aquisição da experiência está condicionada 

pela presença de certas estruturas psicológicas que dão sentido à informação 

que o sujeito recebe” (DESSEN e COSTA JUNIOR, 2005, p. 55). Portanto, 

Piaget concorda, em parte, com os teóricos maturacionistas, desconsiderando 

que todas as potencialidades do ser humano são inatas ou não concordando 

que o organismo dependa exclusivamente da maturação.  

Pode-se perceber que tais pressupostos têm um viés interacionista, isto 

é, enfatiza a interação sujeito-ambiente para que a aprendizagem ocorra. A 

teoria de Piaget, propriamente dita, ficou conhecida como Epistemologia 

Genética, que significa a gênese, a origem, do conhecimento. O sujeito 

participa na construção do próprio conhecimento, de forma ativa, crítica e 
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criativa, sendo por isso denominado de sujeito epistêmico ou cognoscente. 

Para Piaget, as crianças constroem níveis de conhecimento sucessivamente 

mais elevados, lutando ativamente para dominar o ambiente. Nessa 

abordagem, o desenvolvimento comanda a aprendizagem (KELMAN, 2010). 

Por fim, apresentamos a abordagem histórico-cultural, tendo Vygotsky 

como precursor. Diferentemente da última afirmação do parágrafo acima, esse 

autor considera que, nos processos interacionais do organismo com seu meio, 

a aprendizagem é que orienta o desenvolvimento. Isso porque, introduz-se 

nessa discussão, um elemento novo e essencial para a compreensão do 

desenvolvimento humano: a cultura. O pesquisador russo aborda a questão da 

cultura quando começa a discutir o problema do desenvolvimento da criança e 

a aquisição das formas superiores de conduta, os chamados processos 

psicológicos superiores, como a atenção voluntária, o pensamento, a 

linguagem e a memória lógica. 

Vygotsky (2007), em seu trabalho, diz existir no ser humano uma 

continuidade e uma ruptura entre o que é biológico e o que é cultural: o cultural 

supõe o biológico, ao mesmo tempo em que o transforma. Essa tensão entre 

ambos vai permitir ao sujeito que aprende o desenvolvimento de processos que 

lhe permitem interpretar o mundo a partir de interações com seu contexto 

físico, simbólico e histórico-cultural. 

São quatro os conceitos fundamentais que compõem a teoria de 

Vygotsky: (a) internalização, onde ele vai falar sobre as funções psicológicas 

que aparecem duas vezes, primeiro intersubjetivamente, decorrente das 

relações entre as pessoas, e depois intrasubjetivamente, após ter ocorrido a 

internalização; (b) mediação, que implica na utilização dos sistemas de signos, 

como a linguagem, a leitura, a escrita e o cálculo e que permitem ao sujeito 

lembrar, escolher, por exemplo; (c) zona de desenvolvimento proximal, 

definida como a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se 

costuma determinar através da solução independente de problemas e o nível 

de desenvolvimento potencial, determinado por meio da solução de problemas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes. E finalmente, (d) a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento, em que revela o processo pelo qual as crianças penetram 
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na vida intelectual daquelas que a cercam (VYGOTSKY, 1994, apud KELMAN, 

2010). 

Com esta abordagem, a educação escolar passar a ter uma nova visão 

do trabalho pedagógico, que antes acreditava na reprodução do conhecimento, 

onde um ensina e o outro aprende, se preocupando apenas com o conteúdo e 

desprezando a história de vida do sujeito. Vygotsky, ao contrário, passa a 

atribuir peso às ações dos sujeitos e ao fato delas interferirem no processo de 

aprendizagem e consequente desenvolvimento uns dos outros. Mediante as 

experiências vividas, especialmente, na convivência escolar, todos, pais, 

colegas, professores, passam a ter responsabilidade no processo de ensino-

aprendizagem. 

A partir dos pressupostos de Vygotsky, surge uma perspectiva 

diferenciada para a compreensão da deficiência, pois para este autor, o 

desenvolvimento de uma criança com deficiência é igual à de uma criança 

comum, já que, as leis do desenvolvimento são as mesmas para todas elas o 

que mudam são os caminhos para alcançar esse desenvolvimento (KELMAN, 

2010).  

Outros estudos sobre o desenvolvimento humano, de acordo com os 

autores Samulski e Souza Sobrinho (2002, apud OLIVEIRA, 2010), conceituam 

desenvolvimento humano como um processo que ocorre durante todo o 

transcurso da vida, desde a fase pré-natal até a terceira idade. Esses autores 

descrevem, apresentam e atribuem vários fatores, os quais contribuem e 

influenciam o desenvolvimento. Dentre eles, podemos dizer que: os fatores 

genéticos, ambientais e sociais se mesclam e são interdependentes; o 

desenvolvimento reflete continuidade e descontinuidade em seu processo; o 

desenvolvimento é cumulativo, dinâmico e complexo, além de ser influenciado 

pelas experiências anteriores; o desenvolvimento também inclui estabilidade e 

variabilidade, em que determinados fatores da personalidade (por exemplo, 

temperamento) permanecem relativamente estáveis, enquanto outros, como 

por exemplo, equilíbrio emocional e comportamento social podem mudar 

rapidamente; o desenvolvimento ainda abrange fases cíclicas e repetitivas; 

implica diferenças individuais; fruto dos aspectos culturais, contextuais e 

relacionais em função da interação social que estabelecemos ao longo da vida. 
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Outro importante teórico do desenvolvimento foi Henri Wallon, que assim 

como Vygotsky parte do princípio que o sujeito se desenvolve a partir da sua 

relação com o contexto, construindo a realidade e sendo por ela construído. 

Ambos valorizam a interação e a mediação social, só que para Vygotsky a 

linguagem é a principal forma de mediação e, para Wallon, a emoção é uma 

forma de linguagem considerada para ele anterior a própria linguagem verbal 

(BASTOS e PEREIRA apud VIEIRA, 1995). 

A emoção para Wallon (1981) é a primeira linguagem, sua primeira 

forma de sociabilidade, onde ele apresenta um novo significado a atos antes 

considerados impulsivos e motores como choro e espasmos em atos 

relacionais de comunicação. Para ele, a emoção promove o desenvolvimento 

da inteligência que determina a ação humana (BASTOS e PEREIRA, 2003). 

Wallon ver a criança de corpo inteiro, onde postura, tonicidade muscular, 

qualidade expressiva e a plástica dos gestos informam sobre os seus estados 

íntimos. Ele atribui à instabilidade postural como reflexo de suas disposições 

mentais e que na sua tonicidade muscular se tem informações importantes 

sobre sua condição afetiva (GALVÃO, 1995). 

Nessa perspectiva, Wallon possibilita e reforça, junto a Vygotsky, que a 

criança não é fruto do meio e nem um ser resultante de seu gene. O 

desenvolvimento é fruto de uma mediação determinado pelo organismo e pelo 

social que estrutura sua consciência, linguagem, pensamento a partir da 

apropriação ativa das significações histórico-culturais de forma sistematizada 

através da educação escolar (VIEIRA, 1993 apud BASTOS, PEREIRA, 2003). 

Wallon (1981) elaborou um sistema de estágios, onde a passagem de 

um estágio para outro são determinados por um momento de evolução mental 

e um tipo de comportamento determinado pelas interações sociais. Para o 

autor, o sistema tem início no período intra-uterino passando por seis estágios 

diferentes que são: impulsivo emocional, sensório-motor, projetivo, do 

personalismo, categorial e da adolescência, todos eles ligados a quatro 

categorias fundamentais: a emoção, a imitação, o movimento e o eu e o outro, 

onde cada uma delas surge com maior ou menor intensidade em diferentes 

estágios de desenvolvimento e aprendizagem (BASTOS e PEREIRA, 2003). 
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Tanto Vygotsky quanto Wallon consideram que as conquistas afetivas 

são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e vice-versa, existindo uma 

elaboração recíproca entre a emoção e a inteligência (DANTAS, 1992, apud 

BASTOS e PEREIRA, 2010). Assim podemos compreender que para Wallon 

(1981) e Vygotsky a individualidade é uma construção social, que inicia desde 

a simbiose emocional, passando pela autonomia, o outro é parceiro na vida 

psíquica, seja como referência ou desempenhando um papel complementar ou 

de oposição (BASTOS e PEREIRA, 2010). 

Diante das concepções sobre desenvolvimento humano, pode-se se 

afirmar que o ser humano está em constante desenvolvimento e qualquer que 

seja sua condição, ele é único, singular, dependente dos fatores sociais e 

culturais para desenvolver-se, e mesmo diante de sua individualidade seu 

desenvolvimento depende de um histórico de experiências vividas, pois a 

bagagem de experiências seja ela social ou escolar devem ser consideradas e 

levadas em conta para o processo de aprendizagem e aquisição de outros 

conhecimento e que as fases do desenvolvimento não devem ser padronizadas 

e comparadas e sim vistas como um processo contínuo respeitando o ritmo e 

necessidade de cada um, que o meio e as interações sociais são responsáveis 

por essas mudanças que devem ser processual e contínua dentro de um 

progresso. 

A partir dessa mudança de conceito, surgiram vários documentos que 

garantem legalmente e favorece especificamente a garantia da inclusão de 

pessoas com deficiência na sociedade com a finalidade de modificar e 

estruturar condições físicas e recursos humanos que possibilite a participação 

ativa das pessoas com deficiência dentro de qualquer espaço social. 

 

2.3 – Fundamentação legal da educação especial e do processo de 

inclusão escolar 

 

As primeiras discussões sobre a educação especial iniciaram em 1976, 

organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU). No ano de 1981 foi 

oficializado o Ano Internacional das pessoas com deficiência que culminou na 

realização de muitos congressos em várias partes do mundo. Essas iniciativas 
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representaram um marco importante, pois, a partir daí, foi dado à devida 

importância, para o reconhecimento dos direitos da pessoa com deficiência. A 

seguir, pretendemos destacar os eventos e documentos principais que 

subsidiam tais direitos. 

Ainda no ano de 1981 foi elaborado a Declaração de Cuenca em um 

seminário denominado Novas Tendências na Educação Especial promovido 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Cultura e Ciência – 

Oficina Regional de Educação para América Latina e Caribe (UNESCO-

OREALC), no Equador, com a participação de 14 países da America do Sul e 

Caribe, inclusive o Brasil. 

Nesse seminário foram discutidos os direitos à educação, à igualdade de 

condições para as pessoas com deficiência, bem como a necessidade de um 

atendimento educacional adequado que respeitasse, os limites de cada 

deficiência. Destacam-se as seguintes recomendações, de acordo com o 

seminário:  

As incapacidades não podem transformar-se em impedimentos, 
socialmente impostos por atenção inadequada ou negligência; 
serviços de qualidade a serem oferecidos por meio de 
capacitação de recursos humanos e avaliação dos planos 
educacionais; classificações funcionais para portadores de 
déficits; eliminação de quaisquer barreiras físicas e atitudinais 
com relação aos portadores de incapacidades; possibilitar a 
participação das pessoas impedidas nos processos de tomada 
de decisões a seu respeito (Declaração de Cuenca, 1981). 

 

Outra Declaração, de Sunderberg (1981), resultou do evento mais 

importante para a área de educação especial, que aconteceu na Espanha. 

Nesse evento houve a participação de 103 países, entre eles o Brasil. Com 16 

artigos nos quais destacamos: Artigo 1- todas as pessoas deficientes 

(impedidas) poderão exercer seu direito fundamental de pleno acesso a 

educação, formação, cultura e informação. Artigo 2- os governos e as 

organizações nacionais e internacionais deverão assegurar, efetivamente, uma 

participação tão plena quanto possível ás pessoas deficientes (impedidas), 

prestando-lhes apoio econômico e colocando em prática as medidas 

destinadas a satisfação de suas necessidades educacionais e de atenção 

sanitária. 
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A XXIII Conferência Sanitária Pan-Americana (1990), realizada em 

Washington, em 1990, promovida pela Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPS), da Organização Mundial de Saúde (OMS), faz a análise da situação do 

atendimento em reabilitação de pessoas com incapacidade em 22 países 

latino-americanos. De acordo com os resultados obtidos recomendou-se a 

formulação de políticas baseadas na igualdade de valor entre as pessoas com 

deficiência no que diz respeito às questões que permitam melhor conhecimento 

da realidade nos aspectos socioeconômicos e demográficos. 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990), tem um 

diferencial, pois destaca a educação fundamental, onde o Conselho Mundial 

apresentou um texto sobre o papel desse segmento da educação para 

satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. A declaração enfatiza a 

educação: como um direito fundamental de todos, mulheres e homens, de 

todas as idades do mundo; a educação pode contribuir para conquistar um 

mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero e ambientalmente mais puro, e 

que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso social, econômico e cultural, a 

tolerância e a cooperação internacional; a educação, embora não seja 

condição suficiente, é de importância fundamental para o progresso pessoal e 

social; o conhecimento tradicional e o patrimônio cultural têm utilidade e valores 

próprios assim como a capacidade de definir e promover o desenvolvimento; 

que uma educação básica adequada é fundamental para fortalecer os níveis 

superiores de educação e ensino, a formação científica e tecnológica e, por 

conseguinte, para alcançar um desenvolvimento autônomo; a necessidade de 

proporcionar às gerações presentes e futuras uma visão abrangente de 

educação básica e um renovado compromisso a favor dela, para enfrentar a 

amplitude e complexidade do desafio. 

Ainda tivemos a Declaração de Santiago (1993), cujo tema foi a 

Universalização da Educação Básica, visando melhorar os níveis globais da 

qualidade da aprendizagem, como o objetivo de superar o analfabetismo e 

melhorar a qualidade de educação, identificando três  eixos de valor essenciais 

na dimensão interna da ação educativa: institucional, profissionalização da 

ação da escola e o eixo pedagógico. 
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Outro documento importante diz respeito às normas uniformes sobre a 

igualdade de oportunidades para pessoas com incapacidades, de 1993. Nesse 

documento constam recomendações quanto ao incentivo à criação de suporte 

como serviço de apoio, com medidas que irão viabilizar a integração de 

pessoas como diz o texto com incapacidade no ensino regular, com prioridade 

as crianças pequenas e os adultos, dando preferência às mulheres e ênfase à 

questão acadêmica, na aquisição da leitura e escrita. 

Estes eventos e documentos citados foram muito importantes para uma 

nova visão a respeito do desenvolvimento e condição de igualdade para 

pessoas com deficiência, mas o grande marco foi a Declaração de Salamanca 

(1994). A partir daqui é promovida a inclusão de todas as crianças e jovens 

com deficiência em classes regulares de ensino, surgindo o conceito de escola 

inclusiva, com o desafio de desenvolver uma pedagogia focada na criança, 

independente de sua deficiência, inclusive as mais graves. 

 Surge então o termo escola inclusiva, contrapondo-se ao princípio de 

normatização. O objetivo da escola inclusiva baseia-se no ato de respeitar as 

diferenças, compreendidas como características naturais de cada ser humano. 

A Declaração de Salamanca, uma conferencia Mundial em Educação Especial, 

organizada pelo governo da Espanha em cooperação com a UNESCO, 

realizada em Salamanca em 1994. 

Esse documento enfatiza o compromisso para com a Educação para 

todos, destacando a necessidade da educação de crianças especiais em 

escolas regulares, oferecer um ambiente de aprendizagem como metodologias 

e estrutura de ensino que favoreça a aprendizagem de todas as crianças com 

deficiência, inclusive as consideradas as mais graves, quanto aos governantes 

destaca a responsabilidade do estado em dar suporte com prioridade política e 

financeira para aprimorar políticas educacionais para qualquer tipo de 

deficiência, fomentar políticas que promovam a educação inclusiva envolvendo 

todos os seguimentos escolares e garanta de forma efetiva dentro das escolas 

inclusivas formação de profissionais que atuam em escolas inclusivas. 

Outros tantos eventos também aconteceram, marcando as conquistas 

das pessoas com deficiência no mundo todo, como: 
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• 1993 – Inclusão Plena e Positiva de Pessoas com Deficiência em 

Todos os Aspectos da Sociedade / ONU. 1993 – Declaração de 

Maastricht. 

• 1993 – Declaração de Manágua. 

• 1999 – Carta para o Terceiro Milênio. 

• 1999 – Declaração de Washington. 

• 1999 – Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência (Convenção da Guatemala) / OEA. 

• 2000 – Declaração de Pequim 

• 2000 – Declaração de Manchester sobre Educação Inclusiva 

• 2001 – Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e 

Saúde (CIF) / OMS, que substituiu a Classificação Internacional de 

Impedimentos, Deficiências e Incapacidades / OMS, de 1980. 

• 2002 – Declaração Internacional de Montreal sobre Inclusão. 

• 2002 – Declaração de Madri. 

• 2002 – Declaração de Sapporo. 

• 2002 – Declaração de Caracas. 

• 2003 – Declaração de Kochi. 

• 2003 – Declaração de Quito 

• 2004 – Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual. 

 

Esses movimentos provocaram inúmeras reflexões, lançou desafios e 

mexeu com toda a organização social, principalmente no meio educacional. 

Em se tratando o Brasil, podemos destacar: a Constituição Federal de 

1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 1990) e a Lei de 

Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Lei n.9394, de 1996). Desta, 

assinalamos o capítulo V da educação especial em seu Art. 58, no qual 

entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar, 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais. § 1º Haverá, quando necessário, 

serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às 
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peculiaridades da clientela de educação especial. § 2º O atendimento 

educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre 

que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de ensino regular. § 3º A oferta de educação 

especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a 

seis anos, durante a educação infantil. 

Ainda de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, 

no Art. 59, devem ser assegurados, pelos sistemas de ensino, aos educandos 

com necessidades especiais: I - currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades; II - 

terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os 

superdotados; 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; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 

vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem 

capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os 

órgãos oficiais afins, 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. 

Legalmente, a inclusão sempre esteve presente, mas explicitamente a 

Resolução 02, de 11/09/2001, reforça que a inclusão é: 

 

A garantia do acesso continuado ao espaço comum de vida em 
sociedade, em uma sociedade orientada por relações de receptividade 
a diversidade humana e as diferenças individuais, em um esforço de 
equidade de oportunidades desenvolvimentais, em todas as dimensões 
de vida (COELHO, 2010). 
 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica -

2001 ressalta que o sistema deve propiciar todo o ambiente escolar para um 

atendimento eficaz para a criança com deficiência. 
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Esse documento que respalda de forma clara e concisa prevê também a 

necessidade se implantar a inclusão dando sua devida importância à formação 

para profissionais da educação. 

 No âmbito do Distrito Federal, a educação inclusiva foi implementada 

pela Lei Distrital de nº. 3.218 (2003), que no Art. 1º estabelece a educação 

inclusiva em todas as escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal. 

Respaldada em eventos, documentos e Leis podemos perceber que a 

inclusão deflagra-se, reforçando a questão do direito às diferenças. No entanto, 

em termos práticos, no dia-a-dia da escola, sua efetivação ainda é superficial. 

Sabemos que é inevitável negar a necessidade de uma estrutura escolar que 

possibilite uma educação inclusiva efetiva, tanto na estrutura física, recursos 

humanos e qualidade de ensino para que a inclusão aconteça de fato. 

Pensando assim e diante da complexidade que é o desenvolvimento 

humano e suas idiossincrasias, destacamos a educação física enquanto uma 

importante área do conhecimento que pode contribuir enormemente para o 

processo da inclusão por meio de práticas pedagógicas com crianças 

deficientes. 

 

2.4 – A educação física e o processo de inclusão escolar 

 

De acordo com Soler (2009), na década de 1970, as aulas de educação 

física das escolas brasileiras eram compreendidas como treinamento esportivo 

ou atividades físicas, com fins recreativos. Podemos perceber que essa 

concepção favorecia o processo de exclusão, uma vez que privilegiava o 

desenvolvimento das habilidades motoras e capacidades físicas, deixando à 

margem aqueles que não respondiam a essas expectativas.  

Todavia, em função da produção do conhecimento da área da 

Psicomotricidade, a educação física ganhou novos contornos, ampliando seu 

campo de ação à medida que passou a conceber o desenvolvimento de modo 

global, nos campos cognitivo, afetivo e psicomotor, além de conceber a 

interdependência entre saúde e escolarização. Nota-se também um maior 

envolvimento da educação física com os conteúdos escolares e com os 

processos de aprendizagem (SOLER, 2009).  
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Nesse sentido, a educação física empreendida no espaço escolar é 

desvinculada do aspecto esportivo, técnico, passando a ser essencial para a 

formação integral do ser humano. No momento, a produção acadêmica da área 

aponta não somente para o aspecto esportivo de treinamento, mas para a 

importância do âmbito pedagógico da educação física para qualquer cidadão. 

Segundo Silva (2010), essa abordagem pedagógica da educação física 

trouxe para o ambiente escolar uma nova reflexão sobre aprendizagem e a 

participação do movimento corporal nesse processo. Nas palavras desse autor: 

 
A educação física é entendida como uma disciplina que trato de um 
tipo de conhecimento denominado cultura corporal, que tem como 
temas o jogo, a ginástica, o esporte e a capoeira, já que todos eles 
envolvem o movimento [...]. Essa concepção enfatiza a importância de 
valores como solidariedade, cooperação, liberdade de expressão dos 
movimentos que devem ser retraçados e transmitidos para os alunos 
na escola (SILVA, 2010, p. 139). 

 

Partindo do princípio da necessidade da cultura corporal e da formação 

integral do ser humano, principalmente no ambiente escolar, a educação física 

torna-se imprescindível para o desenvolvimento humano em sua totalidade. 

Nessa perspectiva, discussões mais precisas foram feitas, avaliando a real 

participação da educação física no currículo escolar, o que culminou com a 

elaboração de documentos específicos sobre a educação física escolar como 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1998), seguindo o ordenamento 

da Lei de Diretrizes e Bases. 

Apesar do PCN da área da educação física não ter contribuído 

efetivamente para o processo de inclusão, por se tratar de um documento que 

padroniza e estigmatiza o movimento e não ressalta a diversidade e realidade 

das escolas, foi a partir desse documento que a educação física ganhou 

subsídios legais para ampliar seu campo de atuação nas escolas. Conforme 

esse documento, a educação física:  

 

[...] é a área do conhecimento que introduz e integra os alunos na 
cultura corporal do movimento, com finalidades de lazer, de expressão 
de sentimentos, afetos e emoções, de manutenção e melhoria da 
saúde (PCNs 1997, p.62).  

 
Sobre a contribuição da educação física no processo de ensino-

aprendizagem na educação básica (educação infantil e séries iniciais), os 
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Parâmetros Curriculares Nacionais destaca que: a educação física é uma “a 

atividade que, por seus meios, processos e técnicas, desenvolve e aprimora 

forças físicas, morais, cívicas, psíquicas e sociais do educando” (PCNs, 1997 

p. 22). 

Ainda sobre a importância da educação física na educação básica, de 

acordo com Baecker (2001, apud BASEI, 2008), a experiência corporal, abre 

caminho para que a criança possa aprender conceitos e ações: desenvolver 

sua independência, consciência própria e individualidade para o 

amadurecimento cognitivo, para a percepção e configuração artística do meio 

ambiente e para as noções de ordem política.  

As experiências corporais, através do movimento, são importantes para 

o desenvolvimento global, pois possibilitaram a descoberta de outros 

movimentos dentro das condições de cada um e possibilita a construção de 

novos significados sobre o próprio corpo, sobre o mundo e as relações que o 

corpo pode estabelecer com esse mundo. 

Em relação ao trabalho com as pessoas deficientes, a educação física 

também passou por várias concepções, como o da educação física adaptada: 

uma parte da educação física que tem por objetivo o estudo da motricidade 

humana, que, a partir do respeito às diferenças individuais visa o atendimento 

às pessoas com deficiências, adequando metodologias de ensino às 

especificidades de cada uma. (SOLER, 2010). 

Essa concepção fortaleceu a luta de desmitificar o homem e o 

movimento perfeito para um novo conceito de ser humano, corpo e movimento. 

Sem desmerecer a importância desse profissional, que abriu o caminho para 

vários de campos de trabalho e pesquisa, dentre eles, a fundação da 

Sociedade Brasileira de Atividade Adaptada, a criação de Grupos de Trabalhos 

(GT) nos congressos do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), a 

inclusão de várias linhas de pesquisas nos Programas de Mestrados e 

Doutorado no Brasil, o crescimento do Comitê Paraolímpico Brasileiro, 

demonstrando a importância dessa nova concepção na educação física. 

Mas o que temos que ressaltar que existe a necessidade de uma 

proposta que trabalhe todas as deficiências com uma atividade integradora, 

com as crianças deficientes e as ditas como “normais”, que faça parte do 
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contexto escolar. Nesse sentido, nas ultimas décadas, pesquisadores da área 

da educação física (LOPES & VALDÊS, 2003; AGUIAR & DUARTE, 2005; 

CRUZ & FERREIRA, 2005; FALKENBACH, CHAVES, NUNES & 

NASCIMENTO, 2007; GORLA, ARAÚJO & RODRIGUES, 2009, dentre outros) 

desenvolveram análises de como a educação física possibilita a pessoa com 

deficiência conhecer seu corpo, suas limitações e capacidades, auxiliando-o na 

busca de uma melhor adaptação, além de terem oportunizado novos desafios 

com relação à inclusão, apontando para a necessidade das contribuições da 

educação física no desenvolvimento de crianças deficientes. 

Portanto, vários estudos, na interface educação física e inclusão, 

comprovam a importância da primeira para a efetivação da segunda, 

especialmente, no sentido de contribuir para melhor atender as necessidades 

da pessoa com deficiência (PEDRINELLI, 1994; BUENA & RESA, 1995; 

DUARTE & WERNER, 1995; SASSAKI, 1997; EDLER CARVALHO, 1998, 

APUD LOPES & VALDÉS, 2003). Nessa direção, Freitas (2000 apud SILVA, 

2009), afirma que o desenvolvimento deve ser visto em sua totalidade, ao 

passo que a atividade motora e atividade cerebral estão intimamente ligadas. A 

autora conclui que a educação física contribui efetivamente para o 

desenvolvimento, em especial, da pessoa com deficiência. 

Aguiar (2002), em sua pesquisa, averiguou a contribuição da educação 

física na aprendizagem de conceitos básicos a leitura e escrita em Deficientes 

Mentais, através de jogos que proporcionaria situações desafiadoras que 

exigiriam uma interligação entre a ação e o desenvolvimento cognitivo. Os 

resultados mostraram o efeito positivo dos jogos para essas crianças, 

evidenciando a necessidade do movimento para aprendizagem concreta. 

De Marco (1995, apud Marques e Krug, 2008), destaca a importância da 

educação física, ao salientar que a educação física deve favorecer um espaço 

educativo rico e privilegiado à medida que promove as relações interpessoais, 

tem potencial para melhorar a autoestima e autoconfiança dos alunos, 

valorizando-os pelo que conseguem apresentar; com suas possibilidades e 

limitações. 

Tais autores apresentam Vygotsky em seus estudos, quando assinalam 

para a necessidade de se desenvolver uma pedagogia voltada para 
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competências dos sujeitos, na qual a deficiência é compreendida como um 

desafio e em que por meio de um processo criativo, haja a superação das 

limitações (BRAGA, 1995). A esse respeito, Vygotsky reforça que: 

 

[...] seja qual for o desenlace que o espera, o desenvolvimento 
agravado por um defeito constitui um processo (orgânico e psicológico) 
de criação e recriação da personalidade da criança, sobre a base da 
reorganização de todas as funções de adaptação, da formação de 
novos processos sobre-estruturados, substitutivos, niveladores, que 
são gerados pelo defeito, e da abertura de novos caminhos de desvios 
para o desenvolvimento (VYGOTSKY, 1997, p. 16). 

 
Vygotsky continua:  

 [...] o processo de desenvolvimento de uma criança deficiente está 
condicionado socialmente em forma dupla: a realização social do 
defeito (o sentimento de inferioridade) é um aspecto do 
condicionamento social do desenvolvimento; seu segundo aspecto 
constitui a orientação social da compensação para a adaptação às 
condições do meio, que foram criadas e formadas em relação ao tipo 
humano normal (VYGOTSKY, 1997, p. 19). 

 
Diante da complexidade da inclusão, Vygotsky (1988) teoriza que ao 

restringir a socialização de pessoas deficientes é que se inicia então a 

produção social da deficiência, ou seja, o “grau de dificuldade para a integração 

social é que definirá quem é ou não portador de deficiência” (ARAUJO, 2003, 

p.24 apud SILVA 2009). Dentro da abordagem Vygotskyana do 

desenvolvimento, a qual afirma que a aprendizagem acontece na e por meio da 

interação social, enfatizando sempre a importância do outro no 

desenvolvimento de qualquer indivíduo, a educação física naturalmente propõe 

esse momento, de encontro Eu-Tu, visto que na maioria das aulas existe a 

necessidade da formação de grupos para o desenvolvimento das aulas.  

Vygotsky (1994), Marques e Krug (2008), afirmam que os alunos nas 

aulas de educação física participam das diversas experiências corporais para 

as quais são provocadas. Ao serem ajudados por professores e colegas, 

acabam por descobrir novos modelos. As relações entre os colegas provocam 

o simbolismo e a necessidade de comunicação nos participantes. 

 A ludicidade presente na educação física através de jogos, brincadeiras 

e atividades motoras possui um papel fundamental no desenvolvimento da 

criança, pois de acordo com Vygotsky (1989), o jogo simbólico contribui no 
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desenvolvimento cognitivo da criança, na linguagem e na capacidade de 

raciocínio. 

Pode-se afirmar que a Educação Física, ao desenvolver as habilidades 

motoras e elementos psicomotores, contribui diretamente para o crescimento 

intelectual, social e motor da criança, aumentando sua autoestima e 

autoconfiança, condições essenciais à aprendizagem. (FERREIRA, 2006). 

Outro fator importante dentro da contribuição da Educação Física, é a 

coletividade que segundo Vygotsky que estabelece que o desenvolvimento 

humano acontece a partir da interação social, e que a coletividade como um 

estimulo  direto para o desenvolvimento. 

O desenvolvimento da criança que se dá através do movimento, com a 

intervenção pedagógica da Educação Física possibilita a formação da 

consciência de si própria, que de acordo com a abordagem walloniana 

considera o movimento, a expressão corporal como projeção do pensamento.  

Dentro dessa perspectiva, a educação física inclusiva surgiu para 

valorizar e respeitar o limite de cada deficiência e sua potencialidade onde 

cada movimento é único e o que importa é a realização e a satisfação do 

mesmo do movimento dentro de um objetivo. 
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3 – OBJETIVOS 
 

 

3.1 – Objetivo geral 

 

Analisar a importância e as contribuições da educação física, para o processo 

de inclusão de crianças com deficiência em um Centro de Ensino Especial do 

Distrito Federal, partindo da concepção de professores da área. 

 

3.2 – Objetivos específicos: 

 

-Verificar as perspectivas e práticas educativas dos professores que atuam 

nesse Centro de Ensino com atividade complementar de educação física, com 

crianças que foram incluídas no ensino regular na educação básica. 

-Identificar a formação profissional dos professores de educação física que 

atuam na educação inclusiva e educação especial desse Centro de Ensino 

Especial. 

- Analisar como essa formação impacta no uso pedagógico da educação física 

em crianças com deficiência. 
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4 – METODOLOGIA 

 

4.1 – Fundamentação Metodológica 

 

De acordo com Triviños (1995), a pesquisa qualitativa surgiu 

naturalmente dentro da Antropologia, diante da observação de que muitas 

informações a respeito do modo de vida dos povos não poderiam ser somente 

quantificadas, mas precisavam ser interpretadas a partir de um novo olhar, 

especialmente no que diz respeito aos fenômenos inerentes ao campo 

educacional.  

Por se tratar da compreensão da realidade, a perspectiva de pesquisa 

qualitativa, além de apresentar coerência, consistência e originalidade, fornece 

ainda a devida propriedade aos fatores subjetivos com certo grau de 

complexidade interna (MAQUES, 2004). Ao resgatar o lugar do sujeito nas 

pesquisas humanas, essa perspectiva propõe um modelo metodológico 

sistêmico, dinâmico e cíclico; que engloba o fenômeno, o método, os 

resultados, a teoria, as concepções de mundo e a experiência intuitiva do 

pesquisador (BRANCO & VALSINER, 1997, apud BALDUINO, 2006). À medida 

que assume uma nova relação entre o pesquisador e o fenômeno estudado e 

os aspectos subjetivos são assumidos e explicitados, a pesquisa qualitativa 

ganha contornos e status diferenciado no campo científico.  

A pesquisa qualitativa ainda tem por objetivo compreender a realidade a 

ser investigada, valorizando a importância dos participantes enquanto co-

autores de sua própria história e realidade (GUARNICA, 1997).  Nesse sentido, 

a pesquisa qualitativa compreende o homem como um ser em relação, em que 

todos, naturalmente, constroem sua realidade e dela sofrem influência, ainda 

que não tenham consciência disso. Pensando assim, o pesquisador, que 

também é co-autor de uma dada realidade, ao tentar compreender os 

fenômenos estudados, acaba por fazer um recorte dos processos intrínsecos 

ao objeto de análise.  

Apesar dos instrumentos empregados na pesquisa qualitativa serem 

orientados para apreender a essência dos fenômenos humanos, respeitar suas 

especificidades e aspectos contextuais, possibilitar dar voz ao participante e 
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valorizar o lugar da subjetividade, é inevitável dizer que os resultados de 

pesquisa também são contextuais, ao passo que o desenvolvimento humano e 

seus processos são passíveis de mudanças concretas diante da história e da 

realidade que o ser humano constrói ao longo da vida.   

Ao falar especificamente dos instrumentos da pesquisa qualitativa, 

cumpre lembrar que a entrevista é um dos mais utilizados, por possibilitar a 

emergência de significados construídos pelo participante sobre uma 

determinada temática ou fato de sua vida. Além disso, a entrevista é um 

processo social, que se caracteriza pela interação e cooperação constante 

entre pesquisador e participante, através do diálogo. Pela intensa troca de 

ideias e significados sobre a percepção da realidade pesquisada, a entrevista 

permite uma maior exploração do fenômeno investigado, ainda que a díade em 

questão – pesquisador e participante – tenham visões diferentes do 

conhecimento em produção (BAUER & GASKELL, 2000). 

Bauer (2002, apud BALDUINO, 2006) apresenta alguns tipos de 

entrevistas e analisa suas forças e fraquezas, indicando em quais situações 

cada uma pode ser usada para obter melhores resultados. Todos os tipos de 

entrevista podem ser empregados nos estudos do desenvolvimento humano, 

desde que o pesquisador tenha sensibilidade de escolher a que melhor se 

adéqua ao fenômeno estudado. No caso deste trabalho, optamos por utilizar a 

entrevista semi-estruturada. 

Segundo Triviños (1995), a entrevista semi-estruturada é um dos 

principais meios que tem o pesquisador para realizar a coleta de dados, pois 

privilegia e valoriza a presença do participante, favorecendo sua 

espontaneidade, necessária ao enriquecimento da pesquisa. Ainda nesse 

sentido, Triviños (1995), afirma que a entrevista semi-estruturada, em geral, 

parte de questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses lançadas 

pelo pesquisador, as quais, durante o processo interacional, permitem amplo 

campo de interrogativas, frutos de novas hipóteses que vão surgindo à medida 

que se recebem as respostas do participante. Espontaneamente e, seguindo a 

linha de seu pensamento e de suas experiências, dentro do foco principal 

colocado pelo pesquisador, o entrevistado começa a participar na elaboração 

do conteúdo da pesquisa. A entrevista semi-estruturada, portanto, passa a ser 
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uma fonte de novos conhecimentos, co-construídos entre participantes e 

pesquisadores (BALDUINO, 2006). 

Com o objetivo de complementar as informações fornecidas pela 

entrevista semi-estruturada, outro instrumento de pesquisa bastante utilizado é 

a observação. O conceito de observar para a pesquisa significa, em primeiro 

lugar, que determinado evento social, simples ou complexo, tenha sido 

abstratamente separado de seu contexto para que, em sua dimensão singular, 

seja estudado a fim de apreender os significados e relações daí decorrentes. 

Em outros termos, observar é fundamental por possibilitar a descrição da 

existência do fenômeno que se estuda (TRIVIÑOS, 1995). 

 

4.2 – Contexto de pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em um Centro de Ensino Especial do DF que 

atende crianças com deficiência com idade superior a quatro anos, com 

prioridade no atendimento até os vinte e um anos de idade. 

Hoje a escola possui uma estimativa de trezentos estudantes, com a 

formação de 68 turmas. A composição das turmas é feita de acordo com 

especificidade de cada deficiência, o número de crianças ou adolescentes 

podem variar, onde crianças podem ser atendidas individualmente ou em grupo 

de no máximo dezesseis estudantes. 

O atendimento complementar foi implantado no Centro a partir de 2009. 

No momento possui sessenta e cinco crianças entre quatro e dezessete, com 

todos os tipos de deficiência.  

 

4.3 – Participantes de pesquisa 

 

Participaram deste estudo, duas professoras de educação física 

(professora A e professora B), com idade entre 30 e 35 anos, e sete e dez anos 

de experiência com educação especial, respectivamente. Ambas têm 

Especialização em Educação Inclusiva e Educação Especial. 
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4.4 – Materiais e Instrumentos utilizados 

 

Foram utilizados como material um gravador digital, papel e caneta. 

Como instrumentos foram utilizados: 1. um questionário que teve por objetivo 

caracterizar os participantes – uma sondagem do perfil de cada um deles; 2. 

um roteiro de entrevista semi-estruturada, contendo perguntas sobre a 

importância da educação física enquanto componente curricular, bem como 

sua contribuição para o processo de inclusão de crianças deficientes; 3. por 

fim, foi utilizado o instrumento observação, a fim de complementar as 

informações que emergiram na entrevista semi-estruturada (ver anexo 3). 

 

4.5 – Procedimentos de construção de dados 

 

O primeiro procedimento foi acionar a escola através de seu diretor. A 

ele foi entregue a carta de apresentação da UAB-UNB (ver anexo x), na qual 

continha os objetivos da pesquisa e os procedimentos metodológicos, além da 

explicitação do compromisso ético da pesquisadora no que diz respeito ao 

desenvolvimento e análise dos dados deste trabalho. Após o consentimento do 

diretor, procedemos a convidar os professores da referida escola. Inicialmente 

foram convidados informalmente 3 professores, os quais se mostraram 

favoráveis a participar do trabalho. Posteriormente, na ocasião de entregar o 

Consentimento Livre e Esclarecido, os 3 professores desistiram sem deixar 

explícito o motivo da desistência. Desses, apenas duas professoras 

consentiram em participar, as quais assinaram o termo (ver anexo x). A partir 

daí, elas preencheram o questionário e responderam as perguntas da 

entrevista semi-estruturada. Cumpre lembrar que as entrevistas foram feitas 

individualmente e gravadas na íntegra para posterior análise. 

 

4.6 – Procedimento de análise dos dados 

 

A aplicação do questionário e a entrevista foram realizadas no ano de 

2010, individualmente com professoras de educação física em um Centro de 

Ensino Especial do DF. 
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As entrevistas foram gravadas e transcritas, com o objetivo de 

posteriormente serem analisadas qualitativamente, sendo categorizadas para 

melhor organização das idéias e de acordo com o referencial teórico sobre o 

estudo apresentado, as professoras serão identificadas como professora A e 

professora B. 

Vamos apresentar as categorias de análise, que emergiram a partir dos 

dados de entrevista, e destacar aqueles trechos mais significativos das falas 

dos participantes a serem analisados à luz da teoria adotada.  

A partir das falas das participantes, emergiram 3 categorias a saber: 

Capacitação do professor de educação física; Concepções sobre a inclusão e 

ensino especial e a função social da escola; A importância da educação física 

no processo de inclusão e o desenvolvimento humano. 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 

Neste capítulo vamos apresentar as categorias que emergiram e 

analisá-las à luz da teoria. Ao longo dessa parte do trabalho, vamos destacar 

os trechos principais das falas dos participantes, que possibilitaram a 

organização das categorias citadas, buscando apresentar, confrontar, 

complementar e discutir as opiniões das professoras participantes para 

compreensão dos objetivos almejados por este trabalho. 

 

Categoria 1: Capacitação do professor de educação física 

 

Nesta categoria pretendemos destacar a formação do professor de 

Educação Física, os cursos de capacitação continuada que eles realizaram ou 

realizam e qual o grau de conhecimento que eles têm para desenvolver o 

trabalho de Educação Física com os alunos com crianças deficientes. 

As professoras que tiveram uma pequena formação e experiências 

durante o curso superior evidenciam que o fator formação de professores é 

uma das barreiras para a inclusão. Conforme elas: 

 

 Quando eu me formei, tinha a matéria especifica educação física 
especial (professora A). 

 

Tive um semestre, na época em que eu fiz a educação física na 
faculdade [...] foi um professor que trabalhava com cegos, então eu 
achei que foi legal [...] por que foi importante introduz a importância da 
educação especial, já vai tendo noção de algumas coisas eu acho que 
foi importante essas experiências (professora B). 

 

A necessidade da qualificação atesta que o conhecimento é de extrema 

importância para o trabalho com essas crianças seja de qualidade com uma 

prática pedagógica sistematizada: 

 

Eu tenho uma especialização na área de ensino especial e educação 
inclusiva, feita Universidade Castelo Branco (professora A). 

 

Sim, formação na área do espectro do autismo, busquei também pela 
Gama Filho eles oferecem especificamente um curso de pós-
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graduação na área educação física Especial e agora todo ano procuro 
fazer este cursos pequenos, de 120 horas 80 horas fiz curso de DA, 
Dmu (professora B).  

 

As entrevistadas reconhecem que a formação superior ofereceu uma 

discussão formativa, mas que foi restrita tratando apenas de uma disciplina 

durante todo curso superior e que a Secretaria de Educação do DF não 

ofereceu até o momento cursos específicos na área de educação física  

 

Realizei cursos de formação na área, pós- graduação paga por mim, e 
os de extensão oferecidos pela secretaria de educação, mas nenhum 
de na área de educação física especial oferecido pela secretaria. 
(professora A). 

 

[...] fui para UNB, fiz uma especialização, me senti super motivada 
(professora B). 

 
As professoras deixam em destaque sua formação, que foi realizada em 

entidade privada, onde podemos perceber que foi uma busca isolada apesar de 

hoje existir uma política de formação continuada no Brasil para professores em 

todas as áreas, que iniciaram recentemente e promovendo cursos que 

proporcione uma formação que oriente a prática dos docentes com crianças 

com deficiência e que infelizmente não está ao alcance de todos da rede 

A qualificação profissional para o sucesso da inclusão demonstra ser 

uma condição imprescindível para uma boa atuação do profissional. Com a 

implementação da inclusão é necessário professores com formação continua 

que garante juntos com outros segmentos a inclusão (AGUIAR & DUARTE, 

2005). 

De acordo com as Diretrizes Nacionais (2001), o sistema educacional 

deve assegurar as crianças com deficiência atendimento com profissionais 

qualificados dentro da rede de ensino regular comum para integração dos 

mesmos. 
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Categoria 2: Concepções sobre a inclusão e ensino especial e a função 

social da escola 

 

Quanto à categoria de análise acerca da inclusão, educação especial e 

função social da escola podemos destacar vários pontos importantes que 

atestam a necessidade da formação e informação de como está o processo 

inclusivo no DF, sobre o que é inclusão, o entendimento sobre uma nova 

concepção de aprendizagem, a importância do professor como mediador da 

aprendizagem; a importância desse espaço escolar para a criança com 

deficiência; a responsabilidade do Estado sobre a formação continuada para 

professores de todas as áreas, e as dificuldades apresentadas pelas escolas 

inclusivas em acolher essas crianças, que são identificadas pelas professoras 

através das falas dos familiares e depoimentos de alguns professores. 

Segundo as entrevistadas, sobre o que é inclusão, elas afirmam: 

  

O que eu entendo é que era a gente está colocando nossas crianças 
lá, e dando suporte para elas continuassem lá e [...] o que pior esta 
acontecendo elas estão retornando elas estão ficando com a maior 
idade e elas estão ficando sem ter para onde ir, é isso que aconteceu 
por que este ano agora inclusive eles estão colocando que todas as 
crianças de 21 anos , elas vão ter o atendimento reduzido (professora 
A). 

 
Inclusão é o ensino regular abrir as portas para aqueles meninos que a 
gente acha que não “são normais”, TGD, DMu, Síndrome de Donw é 
abrir, escancarar as portas receber, sem medo de ser feliz, sem achar 
que vai receber aqueles meninos que a escola vai ser prejudicada, que 
os meninos vão ser prejudicados, ninguém vai ser prejudicado; nós 
vamos ganhar, isso é cidadania (professora B). 

 

 

Podemos perceber no relato das professoras que a formação adquirida 

foi importante para o melhor desenvolvimento do seu trabalho, todas com 

formação e conhecimento da clientela, estão consciente que seu papel é a 

promoção dessa criança, dentro do espaço que ela se encontra. Com isso 

positivamente a figura do professor que caiu de pára-quedas na área de 

educação especial e se acomoda sem formação já não é tão freqüente. 

  As professoras entrevistadas demonstram uma boa compreensão social 

e acadêmica da inclusão, deixando em destaque o aspecto social e a condição 
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da criança que precisa ser acolhida com uma estrutura pedagógica e física 

para que não haja um regresso dessa criança de forma negativa. Podemos 

destacar como domínio do conhecimento favorece a prática do professor 

quando consegue perceber a criança além do que ele possa oferecer 

academicamente e sim socialmente, garantindo seus direitos. 

Segundo Mantoan (2008), uma verdadeira inclusão só acontece a partir 

do momento em que a escola se compromete com uma educação que favorece 

o desenvolvimento humano, uma questão humanitária que garanta com um 

padrão de qualidade que dê prioridade a novas atitudes e formas de interação 

na escola, atentando a necessidade de uma verdadeira mudança nos 

relacionamentos pessoais e sociais e que se amplia para os processos de 

ensino-aprendizagem. 

Sobre o acolhimento dessas crianças no ensino regular e seu retorno 

para o Centro de Ensino Especial, segundo as professoras, as famílias: 

  

A mãe [...] suas reclamações era justamente essa que lá ele vivia 
jogado. Lá ninguém entendia ele. Lá relatório não adiantava. Ela falar 
(a mãe) não adiantava. Aí ela pediu retorno para cá, aí ele retornou 
para o centro, não só o caso dele, como outros também (professora A). 

 

[...] uma mãezinha falou assim...que estava tendo uma apresentação 
auto de natal, ela estava falando: nossa minha filha está falando bem, 
minha filha está tão bonitinha aqui [...]. Lá no final da cena...aí a mãe 
dela disse: olha que gracinha e lá na escola ela não aprendia nada, a 
professora falava que ele não sabia nada (professora A). 

 

 A função da escola como espaço privilegiado de inclusão social nesse 

comentário está explícita. A falta do aspecto afetivo em relação ao acolhimento 

dessa criança e a falta de formação levam os professores que recebem essas 

crianças no ensino regular com atitudes excludentes e demonstra ser alheio em 

relação a um dos aspectos primordial da educação que é promover educação 

através da interação social. 

Em outros relatos deixam claro também a necessidade de se 

compreender o verdadeiro sentido da inclusão para crianças com deficiência e 

está atento ao que realmente cabe à escola desenvolver com essas crianças, 

vejamos 

 O que a gente tem que ver em que se tratando de ser humano, é o 
direito dele acho que a coisa mais forte aí é pensar olha que é um ser 
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humano como eu, como você, como qualquer outro que tem direitos lá 
dentro naquela sala de aula, ter um professor que ensina, essa coisa 
que a gente achar que tem que tirar nota, não é nada, é um direito dele 
que ele tem que está estudando que às vezes o professor acha que 
aprender é só lê o          bê-á-bá não é não escola é para outras coisas 
também para os meninos se relacionarem essa parte comportamental, 
essa parte do relacionamento os meninos estarem trocando essa troca 
de experiência com as crianças ... Isso também é educar (professora 
B). 

 

eu fico imaginando o que uma mãe não vivencia com o dela, sendo 
obrigada a levar o filho dela pra lá e o professor se questionando, como 
muitos questionam, o quê que ele esta fazendo aqui, a gente não 
consegue trabalhar com ele aqui, ele não desenvolve aqui (professora 
A).  

 

Sobre essa mesma questão podemos ainda destacar como as atitudes 

do professor são determinantes para o processo de inclusão:     

 

 então os rótulos têm, as crianças falam, por que elas ouvem e os 
professores dizem eu não sei se você já teve oportunidade de estar em 
sala de aula com crianças inclusas e crianças comuns, então assim 
tudo depende do professor, se o professor tiver aceitação com aquela 
criança, à turma inteira, ajuda a empurrar a cadeira ajuda pegar na 
mão, ajuda a fazer à tarefinha, enxuga a baba da criança, leva no 
banheiro avisa que a criança fez xixi, se o professor tem uma 
dificuldade pra desenvolver o trabalho com aquela criança, a turma 
inteira avisa fez xixi de novo, está atrapalhando professora, tudo 
depende do professor (professora A). 

 

Em relação ao processo de inclusão do DF, uma das questões da 

entrevista, elas relatam que não concordam com a inclusão da maneira que 

está acontecendo, como destacado a seguir: 

 

Não do jeito que está sendo feita. Eu penso que seria mandar os 
alunos e dar o suporte verdadeiro [...] está oportunizando pra criança, 
esta lá junto com as outras e a gente fala que esta dando suporte seria 
uma coisa real, verdadeira mesma, que não fizesse tantos pais ficarem 
aí desesperados pedindo para o menino voltar para o centro 
(professora A). 

 

Eu acho que esse atendimento complementar talvez seja coisa quem 
sabe temporária, até haver uma inclusão que seja uma inclusão de 
verdade acontecer, acho que isso vai acontecer. Eu não sou a favor, na 
verdade eu que eles deveriam receber esse atendimento lá (professora 
B). 
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Em outro trecho podemos destacar mais uma vez a questão do 

acolhimento e das políticas educacionais, que não visam o docente e nem a 

estrutura da escola tanto administrativa quanto aos recursos humanos e 

materiais como elementos importantes para o processo de inclusão: 

 

Você vai me falar que professor de primeira a quarta série com 30 
meninos pra ele olhar ele vai ter discernimento de falar assim aquele 
menino está 4 horas sentado será, que o bumbum dele esta doendo, 
ele não tem como parar pra pensar isso por que tem menino que nem 
xixi não faz que usa fralda, eu acredito que não são todos. Gente se 
jogou as crianças lá, mas não são todos que assim tem que parar pra 
pensar tem que trocar fraldas de crianças de 6 anos, 7 anos , 11 anos 
e 15 anos. Tem alguém que tem assim um que pare e fale assim, mas 
esse menino está com fralda, mas está aqui... (professora A). 
 

Que tem pai que não quer por o filho (na escola regular) porque o filho 
sofre discriminação (professora B). 

 

 O descaso com as condições em que está se inserindo a criança com 

deficiência em muitas das escolas inclusivas, demonstram a falta de 

comprometimento do Estado em prover uma inclusão que não seja excludente, 

pois temos a compreensão que além dos recursos necessários para receber 

uma criança com deficiência a inclusão inicia nas atitudes da comunidade 

escolar, ou seja, mesmo que escola não esteja com estrutura física completa 

para receber essas crianças, o corpo docente como todos os outros 

seguimentos são importantes para um novo olhar para essa criança, que 

apenas pede para usufruir do seu direito de está em um espaço, que 

chamamos de todos, como garante a constituição. 

Em relação à estrutura da escola a professora destaca que: 

 
E isso tem que ter uma mudança na estrutura na escola, e uma 
mudança com os professores hoje na maioria das escolas qual o 
professor que quer receber estes alunos, ninguém quer (professora B). 

 

Diante dessas condições apresentadas podemos entender que mais do 

que uma questão social, a escola possui uma responsabilidade humanitária, 

em que o aspecto afetivo é importante para que o outro seja respeitado diante 

de sua condição de deficiente e que é necessário a existência de outro que 

possa mediar e demonstrar esse respeito, para ser observado como referência 

e modelo.  
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Eu fico vendo mesmo os meninos lá com síndrome de donw brincando 
com meninos ditos normais e alia prendendo e ensinando também, 
sobre o amor, convivência e tolerância (professora B). 
 

Com essa colocação, verificamos mais um ponto necessário à escola 

inclusiva; a necessidade de convivência para despertar e trabalhar valores e 

virtudes, a aprendizagem mútua e recíproca com a aceitação do outro com 

seus limites. 

Que é simples pra você para o aluno é de uma riqueza imensa que é a 
convivência meio de pessoas ditas normais, ir à escola, colocar um 
uniforme ele também quer ele também tem o direito ter essas 
experiências, de viver esses problemas que a escola que oferece, de 
procurar soluções coisas que faz com que a pessoa cresça e os 
meninos vão crescer também a escola fez com que eu e você 
amadurece e ele também tem esse direito (professora B). 

 
Vygotsky aponta a interação social como primordial indicador de 

aprendizagem e consequentemente essencial ao desenvolvimento humano. Na 

mesma linha, Wallon coloca destaque para o aspecto afetivo como importante 

desencadeador da evolução mental e para o comportamento diante das 

interações sociais (BASTOS e PEREIRA, 2010). 

 

Categoria 3: A importância da Educação Física no processo de inclusão e 

o desenvolvimento humano 

 

 Sobre a importância da Educação Física para o processo de inclusão e 

o desenvolvimento, as colocações realizadas pelas professoras sobre o 

trabalho desenvolvido com o atendimento complementar, apontam para a 

necessidade desse atendimento, pela especificidade do trabalho pedagógico 

realizado pela área de educação física e o próprio documento que respalda 

esse atendimento e sua importância. 

Diante das falas das professoras podemos identificar claramente a 

necessidade de um atendimento que respeite a diversidade em sala de aula: 

 

Estivessem lá tivesse essa oportunidade de ter uma educação física lá 
dentro, específico pra ajudar e dar o suporte pra essas crianças, não só 
a hiperatividade o síndrome de donw os nossos, os paralisados que 
ficam 5 horas aulas em uma cadeira imagina,aí assim, que coisa 
(inclusão) é essa? (Professora A). 
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educação física é importantíssima no processo inclusivo. A educação 
física que a gente trabalha, a gente trabalha no sistema de Wallon 
então dessa ideia de Wallon, nós trabalhamos como se fosse um 
triângulo, tem um desenho de um triângulo a parte motora, parte 
cognitiva e afetiva, os objetivos da educação física é trabalhado nesta 
área, de trabalhar o motor, o cognitivo e o afetivo tudo junto, qual a 
melhor maneira de aprender senão o lúdico, ensinando a criança a 
aprender. A educação física tem muito a contribuir, por que trabalha 
tudo ainda mais os meninos que tem o comprometimento físico 
(Professora B). 

 

Observamos também que a educação física possui e tem um referencial 

de trabalhos e autores que apontam a importância do movimento para 

educação de qualquer criança e em especial para criança deficiente como 

Duarte e Aguiar (2005), Falkenbach et al (2007), Lopes e Valdés (2003) , Gorla, 

Araujo e Rodrigues (2010). Tais autores apresentam instrumentos de como 

oferecer um atendimento as crianças de diversas deficiências que favoreça a 

aprendizagem, identificando possíveis déficits motores que influenciam nas 

dificuldades de aprendizagem cognitivas. 

A apreensão de conteúdos é uma das grandes preocupações dos 

professores de escolas inclusivas e infelizmente é um critério importante para 

determinar a aprendizagem escolar. Mas podemos destacar que a intervenção 

pedagógica realizada pela educação física representa um suporte pedagógico 

imprescindível para as crianças deficientes. Como a professora relata: 

 

É uma questão de que na defensiva do profissional de educação física, 
olha o professor ele não esta lá para desenvolver conteúdo, então ele 
vê que o conteúdo não está indo pra frente ele faz a análise que o 
conteúdo não está indo pra frente, que a criança não aprendeu, então o 
lugar dela não é lá, aí, esse professor, que faz está análise, ele tem a 
competência pra dizer, não, mas espera aí, e nas áreas motoras? Nas 
áreas que envolvem o movimento essa criança tem as habilidades... se 
fosse através do movimento ele aprenderia de tal forma... (professora 
A). 
 

Outro fator que evidencia a importância da educação física para essas 

crianças é o próprio atendimento complementar que se destaca com o relato da 

professora: 

Olha, eu acho que é essencial acaba sendo essencial de tudo que a 
gente está vendo no sistema que está errado, a única coisa que você 
vê que é a certa que eles estão acertando, mesmo errando, é oferecer 
alguma coisa boa pra essas criança já que eles não estão tendo a 
competência de oferecer lá dentro da escola , então assim em algum 
lugar está oferecendo, em algum lugar a criança está sendo 
beneficiada, pelo menos isso (professora A). 
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Sobre esse aspecto, as orientações contidas nas Diretrizes Nacionais 

são claras, quando atesta para a necessidade do ambiente escolar em rede 

regular de ensino, que ele deve estar preparado para atender as crianças com 

deficiência, oferecendo-lhes recursos materiais e pedagógicos para a inclusão, 

conforme as necessidades de cada criança. 

Na perspectiva da inclusão, projetos isolados ou atendimentos que não 

favoreçam o contato com o outro, que não promova a diversidade, a tolerância 

e a interação social, no qual entende-se que a educação perpassa por novas 

concepções de aprendizagem e ensino, percebe-se que o atendimento 

oferecido não contempla uma educação efetivamente inclusiva. A inclusão de 

fato não prevê nenhum atendimento segregado, mas sim uma estrutura no 

ambiente escolar que possibilite um desenvolvimento a partir de um trabalho 

realizado em grupos diversos, favorecendo a valorizando a diversidade 

humana (Mantoan, 2008).  

Contemplada pela LDB e os PCNs, a Educação Física possui uma vasta 

experiência que comprova suas contribuições na formação da criança  na 

primeira e segunda infância . Para as crianças com deficiências essas 

contribuições são mais evidentes quando destacamos o movimento como 

expressão do pensamento. 

È importante ressaltar que o corpo por si só, fala , sente e aprende 

através do movimento. Os gestos é uma linguagem que possui sentidos e 

intencionalidades, por isso as intervenções pedagógicas que cabem a 

Educação Física são de suma importância para novas vivências corporais, que 

contribuirão para desenvolver suas potencialidades.  

A coletividade presente nas aulas de educação física é o outro 

componente que reforça o quanto essa área se faz necessária no ensino 

básico no processo de inclusão, pois segundo Vygotsky, a coletividade é um 

fator que representa o desenvolvimento das funções psíquicas. (Falkenbach, 

2007). 

A afetividade é outro elemento importante no desenvolvimento que pode 

ser trabalhada através do toque corporal e as experiências corporais 

promovidas pelas aulas de educação física permitem que essa afetividade seja 



48 

 

concretizada com o propósito de aproximar a criança de relações humanas 

significativas para seu desenvolvimento e inclusão na sociedade. 

Como já citado o desenvolvimento das habilidades físicas contribui 

diretamente para o desenvolvimento cognitivo da criança, isso implica em 

reconhecer o quanto a Educação Física possui um papel fundamental no 

processo de inclusão, que apresenta uma nova forma de ensino-aprendizagem 

no processo de inclusão, quando garante por meio de suas especificidades 

uma aprendizagem prazerosa para qualquer criança, independente de sua 

condição ou deficiência. (Ferreira, 2006) 

Portanto, a presença da Educação Física dentro do processo de ensino 

aprendizagem no processo de inclusão escolar, deve ser suporte para pleno 

desenvolvimento e sucesso escolar das crianças com deficiências.  
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A inclusão social já é um acontecimento e ao identificar que essa 

proposta se trata de um novo olhar para o outro, nos faz refletir que o papel da 

escola, além de sua estrutura e a formação dos profissionais que a compõe, 

exige uma sensibilização do que realmente é incluir. Pensar na inclusão 

escolar é desconstruir conceitos e padrões comportamentais que a escola 

durante todo este tempo designou como verdade, que durante décadas foi um 

ambiente totalmente excludente ao ditar quem aprende, o que se deve 

aprender e como se aprende. 

Na tentativa de promover a educação inclusiva, este trabalho buscou 

analisar a importância e as contribuições da educação física, para o processo 

de inclusão de crianças com deficiência em um Centro de Ensino Especial do 

DF, partindo da concepção de professores da área. A partir dos relatos desses 

participantes, podemos identificar que o atendimento complementar atesta a 

importância da educação física, abrindo espaço para mais discussões e 

reflexões sobre suas contribuições para o processo de ensino-aprendizagem e 

o sucesso da inclusão nas séries iniciais, em específico nas escolas inclusivas, 

já que existe uma Orientação Pedagógica que fundamenta e respalda a 

necessidade das aulas de educação física para essas crianças. 

A educação física dentro das escolas inclusivas da educação básica 

(series iniciais) significa garantir as crianças com deficiência, atividades que 

favorecem as manifestações de atitudes e valores, que tanto a sociedade e 

própria escola têm como objetivo, como responsabilidade, companheirismo, 

solidariedade, cooperação, respeito ao outro com limitações físicas e às vezes 

psíquicas e também aceitando a diversidade de características étnico-raciais, 

gênero e social, garantindo sua cidadania. 

 Com o relato das experiências do trabalho realizado pelas professoras 

podemos identificar que as aulas de educação física têm como premissa a 

interação de professores e alunos, a qual propicia uma vivência corporal 

necessária para o desenvolvimento e aquisições motoras, para qualquer ser 

humano.  
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Diante do referencial teórico e dos resultados desta pesquisa, a 

formação que é dada aos profissionais de educação física mostra o quanto 

muitos paradigmas, em relação ao movimento pelo movimento, foram 

desconstruídos. Hoje, essa área do conhecimento busca demonstrar e realizar 

um trabalho voltado para o ser humano integral. 

Neste ponto, podemos destacar também a necessidade de ampliação 

desses cursos para iniciação do processo de inclusão, em que Estado precisa 

oferecer condições estruturais como verbas para a capacitação de 

profissionais, com cursos para iniciantes e cursos graduais para 

implementação da uma verdadeira escola inclusiva, com a disponibilização de 

cursos que atenda a toda a demanda de docentes que trabalhe com crianças 

com deficiência. 

De acordo com a compreensão das professoras de educação física, o 

atendimento complementar é um início muito tímido do que realmente deveria 

ser a proposta dentro da perspectiva da educação inclusiva, mesmo sendo 

contrárias a forma de como acontece à inclusão no DF, suas reflexões indicam 

algumas falhas na implantação do processo, com destaque para a formação do 

profissional de educação e a estrutura da escola.  

Ainda destaca-se que uma boa escola depende também de todos que 

compõe a estrutura escolar, pois uma ação conjunta e com o conhecimento 

acerca de como realmente é uma escola inclusiva, existiria uma preocupação 

na hora de elaborar o projeto político pedagógico, com atividades que 

permitissem a participação de crianças com deficiências e a discussão de um 

currículo adaptado e não diferenciado, que propicie uma participação coletiva 

com crianças deficientes e não deficientes. 

A escola ainda esta parada no tempo com uma forma de avaliação 

praticamente conteudista, fragmentando a criança. Sem ter noção que o 

ambiente escolar tem como responsabilidade o ser humano como um todo e 

não parte dele, muitos profissionais da educação se acomodou em conceitos 

tradicionais do que é aprendizagem quando pensamos que aprender a conviver 

é aprender a aceitar o outro.  

 O reconhecimento do social para o desenvolvimento dessas crianças é 

o fator que inclui a educação física como uma área que garanta uma inclusão 
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efetiva, pois refletindo sobre a teoria Vygotskyana, em que o aprendizado é 

construído socialmente e se dá nas relações sociais, a educação física 

contribui diretamente para esse aspecto, já que a atividade mental e atividade 

motora estão intimamente ligadas. 

Fazer acontecer à educação inclusiva não é pensar apenas no diferente, 

é pensar naqueles que inspiram nossas práticas pedagógicas, instigando a 

buscar novos caminhos para aprender e a ensinar, sem determinar o quanto e 

como se deve aprender e sim buscar conhecer a criança, visando suas 

necessidades sociais, favorecendo com atividades que busque potencializar e 

desenvolver o que ela tem a oferecer, longe de uma visão normalista de ser 

humano. (MANTOAN, 2008) 
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APÊNDICE 1 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA AOS 

PROFESSORES  

 

Marque um (X) em cada resposta afirmativa 

 

I - Identificação 

 

1. Sexo: 

(  ) Masculino  (  ) Feminino 

 

2. Faixa etária: 

(  ) entre 20 e 30 anos (  ) entre 31 e 40 anos 

(  ) entre 41 e 50 anos (  ) mais de 50 anos 

 

3. Situação funcional na SEEDF: 

(  ) efetivo  (  ) contrato temporário 

 

4. Formação acadêmica: 

(  ) Ensino Médio (  ) Magistério (  ) Superior incompleto 

(  ) Superior completo (  ) Mestrado (  ) Doutorado (  ) Especialização 

 

II – Experiência Profissional 

 

5. Tempo de docência na instituição SEEDF: 

(  ) menos de 1 ano (  ) 1 a 3 anos (  ) 4 a 5 anos 

(  ) 5 a 7 anos  (  ) 7 a 10 anos (  ) 10 a 15 anos 

(  ) 15 a 20 anos (  ) mais de 20 anos 

 

6. Tempo de docência com alunos com necessidades educacionais especiais: 

(  ) menos de 1 ano (  ) 1 a 3 anos (  ) 4 a 5 anos 

(  ) 5 a 7 anos  (  ) 7 a 10 anos (  ) 10 a 15 anos 
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(  ) mais de 15 anos 

 

8. Quantos alunos com necessidades educacionais especiais têm em sala de 

aula? 

(  ) 1 aluno (  ) 2 alunos (  ) 3 ou mais alunos 

 

9. Quais os tipos de necessidades educacionais especiais caracterizam o(s) 

seu(s) 

aluno(s)? 

(  ) deficiência intelectual (  ) deficiência auditiva 

(  ) deficiência física  (  ) condutas típicas 

(  ) deficiência visual  (  ) hiperatividade 

(   )outros:_____________________________________________________ 

 

 

Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

Você teve oportunidade de ter disciplinas sobre educação física especial na 

faculdade?  

Você possui algum curso /formação especifica para educação especial? Qual? 

Como você se prepara e/ou preparou para atender as crianças PNEEs em 

suas aulas? 

O que você entende por inclusão de PNEES no ensino regular? 

Como você avalia a participação da Educação Física para o processo de 

inclusão? 

Você acredita que o atendimento complementar de educação física é um 

atendimento que contribui para o processo de aprendizagem da criança 

especial? 
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APÊNDICE 2 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

Roteiro de observação: 

 

-Descrição dos sujeitos (da turma, quais deficiências ) 

- Observar a interação entre a criança especial e o professor, bem como 

a interação de todos os alunos entre si e com o professor; 

- Observar o desenvolvimento das atividades físicas em sala de aula 

empreendidas pelo professor; 

-Descrição de diálogos  

- Verificar as condições ambientais da escola, no sentido de favorecer a 

acessibilidade da criança especial (rampas de acesso, salas amplas, 

pátio coberto...); 

- Verificar se há materiais ou recursos pedagógicos disponíveis que 

visem à melhoria das atividades propostas pelo professor. 

- Anotações de campo de natureza reflexiva
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ANEXO 1 

                  CARTA DE APRESENTAÇÃO           
 

Universidade de Brasília – UnB  
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde PG-PDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar   
 

A(o) Diretor(a) da Escola Centro de Ensino Especial 01 de Taguatinga 

De: Profa. Dra. Diva Albuquerque Maciel  

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento 

Humano, Educação e Inclusão Escolar 

 

Assunto: Coleta de Dados para Monografia 

 

Senhor (a), Diretor (a), 

 

A Universidade Aberta do Brasil - Universidade de Brasília está em processo 

de realização da 1ª oferta do curso de Epecialização em Desenvolvimento 

Humano, Educação e Inclusão Escolar, do qual seis dentre as 20 turmas 

ofertadas são de professores e educadores da rede pública do DF (polos UAB-

UnB de Santa Maria e Ceilandia). Finalizamos agora a 1ª fase do curso e 

estamos iniciando a Orientação de Monografia. 

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo 

empírico sobre tema acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias 

metodólgicas podem envolver: entrevista com colegas, pais ou outros 

participantes; observação; e análise documental.  

A realização desses trabalhos tem como objetivo a formação continuada dos 

professores/servidores da rede pública, subsidiando-os no desenvolvimento de 

uma prática pedagógica refletida e transformadora, tendo como consequência 

uma educação inclusiva.  

O trabalho, a ser desenvolvido na escola sob sua direção, será realizado pelo 

Professora/cursista Gildéte Rainha de Lima, cujo tema de pesquisa é: As 
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contribuições da Educação Física para a inclusão nas séries iniciais, sob 

orientação da profa. Rute Nogueira de Morais Bicalho.  

Desde já agradeço, colocando-me a disposição de Vossa Senhoria para 

maiores esclarecimentos nos telefones. (061 8114-2995) ou por meio do e-

mail: arutebicalho@gmail.com 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Diva Albuquerque Maciel 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento 

Humano, Educação e Inclusão Escolar 
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ANEXO 2 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  Universidade de Brasília – UnB                                     
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 
Escolar 

 

Senhores Professores, 

 

Sou orientanda do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 
Educação e Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da 
Universidade Aberta do Brasil- Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou 
realizando um estudo sobre As contribuições da Educação Física Escolar para 
a inclusão escolar nas séries iniciais . Este estudo poderá fornecer às 
instituições de ensino subsídios para o planejamento de atividades com vistas 
à promoção de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento dos alunos em 
contextos inclusivos e, ainda, favorecer o processo de formação continuada 
dos professores nesse contexto de ensino.  

Constam da pesquisa entrevistas (gravadas em áudio) com os educadores. 
Para isso, solicito sua autorização para participação no estudo. 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária. Você poderá deixar a 
pesquisa a qualquer momento que desejar e isso não acarretará qualquer 
prejuízo a você. Asseguro-lhe que sua identificação não será divulgada em 
hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos em total sigilo, sendo 
analisados coletivamente.  

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar 
pelo telefone ........98125249........... ou no endereço eletrônico 
gildetepie@hotmail.com Se tiver interesse em conhecer os resultados desta 
pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente, 

----------------------------------------------- 

Orientando Gildéte Rainha de Lima (UAB – UnB) 


