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RESUMO 

O presente trabalho buscou trazer colaborações no campo da Educação Física 
escolar, pois, trouxe resposta acerca de que, há barreiras que alguns Professores de 

Educação Física perceberam ao longo da prática docente, que impedem a prática da 
Educação Física por parte dos estudantes com deficiência na classe regular. 
Objetivou-se analisar a percepção de professores de Educação Física sobre as 

barreiras que dificultam a prática de Educação Física por parte dos estudantes com 
deficiência inclusos no ensino regular. Quanto aos procedimentos metodológicos a 

pesquisa de Trabalho de conclusão de curso seguiu a técnica de Grupos focais, que 
não é uma alternância entre perguntas do pesquisador e respostas dos 
participantes, mas, uma interação entre os sujeitos, baseados em perguntas 

norteadoras fornecidas pelo pesquisador. Realizou-se uma única sessão, onde se 
estipulou um tempo médio de 30-90 min. Selecionaram-se três Professores da rede 

pública de ensino da cidade de Moreno-PE, utilizando-se como técnica de inclusão, 
Professores que já tenham tido experiências com esse público (alunos com 
deficiência) e que tenham horário disponível, e como técnica de exclusão 

professores que não tenham tido experiência e que não tinham horário compatível 
com o horário da maioria. O grupo focal foi dividido em três momentos, onde os 

sujeitos responderão no primeiro momento questões sobre inclusão, acessibilidade e 
aulas de Educação Física para alunos com deficiência, respectivamente. Sendo 
assim, a pesquisa foi desenvolvida em uma das Escolas estaduais do município de 

Moreno. Concluímos ao término desta pesquisa que como dialogado com a literatura 
os professores perceberam alguns pontos chaves que dificultam a prática da 

Educação Física por parte desses estudantes, tais como: falta de infraestrutura 
adequada para comporta os estudantes, falta de preparo na graduação acerca 
desse público, preconceito por parte dos alunos sem deficiência, família e/ou 

professor, falta de acervo teórico acerca da deficiência e falta de preparo na 
formação profissional (pós-graduação, formação continuada). 

 
Palavras-chave: Educação Física escolar. Pessoas com deficiência. Estudantes com 
necessidades educacionais especiais. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                    

 

ABSTRACT 

The present work sought to bring collaborations in the field of Physical School 

Education, because, it has given answer about that, there are barriers that some 
Physical Education Teachers perceived throughout the teaching practice, that 

impede the practice of Physical Education by the students with deficiency in the 
regular class. The objective of this study was to analyze the perception of Physical 
Education teachers about the barriers that impede the practice of Physical Education 

by students with disabilities included in regular education. As for the methodological 
procedures, the study of the Work of conclusion of the course followed the technique 

of Focus Groups, which is not an alternation between questions of the researcher 
and answers of the participants, but an interaction between the subjects, based on 
guiding questions provided by the researcher. A single session was held, where an 

average time of 30-90 min was stipulated. Three teachers of the public school 
system of the city of Moreno-PE were selected, using as inclusion technique, 

Teachers who have already had experiences with this public (students with 
disabilities) and who have available hours, and as exclusion technique teachers who 
have had no experience and who did not have a schedule compatible with the 

schedule of the majority. The focus group was divided into three moments, where the 
subjects will respond in the first moment questions about inclusion, accessibility and 

physical education classes for students with disabilities, respectively. Therefore, the 
research was developed in one of the state schools of the municipality of Moreno. 
We conclude at the end of this research that as a dialogue with the literature the 

teachers perceived some key points that hinder the practice of Physical Education by 
these students, such as: lack of adequate infrastructure to behave students, lack of 

preparation in undergraduate about this public, prejudice on the part of students 
without disabilities, family and / or teacher, lack of theoretical knowledge about 
disability and lack of preparation in professional training (postgraduate, continuing 

education). 

 

Keywords: Physical Education Teaching. People with disabilities. Students Wim 

desabiliteis. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O Decreto de Número 3298/99 que Regulamenta a Lei 7853/89, em seu Art. 3º 

declara que pessoa com deficiência é toda aquela que possui uma perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 

gere incapacidade de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano.  Desde 1994 com a declaração de Salamanca foi notado que a pessoa com 

deficiência começou a ser “inclusa” e começou a ser notada na sociedade. A 

declaração aborda algumas questões chaves, como por exemplo, educação para 

pessoas com deficiência, não podemos negar que a pessoa com deficiência foi vista 

de outra forma pela sociedade, enquanto em algum momento esses seres humanos 

eram tidos apenas como “inválidos”, ou um “zero a esquerda”. Surge um olhar mais 

sensível para esse grupo de pessoas e que até então vem melhorado bastante a 

questão da valorização, respeito, acessibilidade, etc.  

Na comunidade escolar não pode ser diferente, É preciso se ter uma melhora 

constante em alguns aspectos, para melhor atender o estudante com deficiência, 

desde a estrutura da escola, até a formação do professor. Observa-se que uma das 

principais dificuldades de atendê-los bem é a má formação na graduação, onde, 

muitos profissionais das mais diversas licenciaturas tiveram poucos componentes 

curriculares que trouxesse informações acerca da pessoa com deficiência. Para 

Duarte (2003) somente na última década os cursos de Educação Física colocaram 

conteúdos referentes a educação física adaptada na sua grade curricular. Para 

melhor compreendermos tal afirmação de Duarte, exemplificamos:  

Pode-se citar, como exemplo, a Faculdade de Educação Física da 
PUC-Campinas, que, para atender à Resolução Federal nº 3/87, 
reformulou o seu currículo, implantando-o no ano de 1990. Esse 
currículo oferecia o curso em 4 anos e na sua grade a disciplina 
Educação Física Adaptada aparecia na última série. Portanto, nessa 
Faculdade, esse componente curricular só foi oferecido em 1993. 

(AGUIAR; DUARTE, 2005, p. 224). 

Pode-se dizer que, como a educação física adaptada só entrou na grade 

curricular dos cursos na última década, existe muitas dificuldades ainda no que se 

refere a essa disciplina que atende a esse público específico.  
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A cultura competitiva e esportiva ainda vem dominando a proposta curricular 

da Educação Física, sendo assim, pode-se criar uma barreira à inclusão de 

indivíduos que são considerados menos capazes para se conquistar um bom 

desempenho numa competição, segundo Aguiar e Duarte (2005). Mas, podemos 

notar que hoje se tem uma aceitação muito grande acerca da competição para 

essas pessoas tidas como “menos capazes”. Talvez os autores os citem de menos 

capazes comparando-os com pessoas/estudantes, tidos como normais, ou seja, sem 

nenhum tipo de deficiência (intelectual, motora ou sensorial). Mas, olhando por outro 

ângulo, se esse aluno está em uma sala de aula com um professor altamente 

preparado e que maneje bem os conteúdos da educação física adaptada, podemos 

encontrar nos conteúdos da aula de Educação Física principalmente nos esportes, 

uma porta aberta para a inclusão de tal aluno. O Professor de Educação Física pode 

oportunizar ao aluno com deficiência a prática de atividade física, além de mostrá-lo 

que a sua deficiência não é uma barreira e que ele é capaz quanto qualquer outro 

aluno. (NACIF et al., (2016).  

 Para proporcionar uma melhora no processo ensino-aprendizagem para o 

estudante com deficiência, é interessante pesquisar quais são as barreiras que 

atrapalham e/ou impedem a prática de Educação Física por parte do aluno com 

deficiência no ponto de vista dos Professores. É interessante verificar também o que 

eles acham do estudante com deficiência, o que ele faria (ou fez caso ele já tenha 

trabalhado com algum aluno deficiente) se ele tivesse algum aluno deficiente e quais 

métodos ele se utilizaria para melhorar o processo ensino-aprendizagem, de modo 

que ele e/ou o aluno se sentissem satisfeitos. Diante desses questionamentos surge 

o desejo então de averiguar qual seria a posição dos professores de Educação 

Física das Escolas estaduais do município de Moreno-Pe, acerca, do estudante com 

deficiência.  

 Como um professor de Educação Física percebe o aluno com deficiência? 

Talvez como alguém, “incapaz”? Este trabalho surge com o interesse de fazer 

conhecido como os professores de Educação Física de algumas escolas estaduais 

percebem as principais barreiras para o aluno deficiente praticar Educação Física na 

classe regular, e como ele faria para tentar incluí-lo em suas aulas. A pesquisa  será 

proveitosa para a comunidade acadêmica, pois, terá um acervo para se embasar 
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posteriormente, acerca, de quais as barreiras que atrapalham ou dificultam a prática 

de Educação Física por parte do aluno com deficiência. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  EDUCAÇÃOS FÍSICA ESCOLAR 
 

 Falar de Educação Física escolar, é falar de uma Educação Física que tenha 

por objetivo atender a todos, todos de fato, sem distinção de raça, cor, gênero, e 

também deficiência. Segundo Oliveira e Poker (2002, p. 223), “O direito à Educação, 

estabelecido pela Constituição Federal, assim como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, Lei nº 9.394, assegura a todos o acesso e permanência na escola”. 

Talvez uma grande barreira que essa área do conhecimento ainda enfrente é 

justamente essa, atender a “todos” de uma forma singular e ao mesmo tempo plural, 

singular no sentido de que todos devem ser atendidos segundo a suas necessidades 

e respeitando as suas individualidades, e plural no sentido de que temos que ao 

mesmo tempo visar um todo, olhar também para o coletivo, onde, se há um 

processo coletivizado a ser percorrido. Sendo assim, para Oliveira e Poker (2002) 

inclusão é entendida como um fundamento filosófico que “reconhece e aceita a 

diversidade, na vida em sociedade”.  

Um Professor para atender a individualidade de um aluno deficiente tem que 

ter muito mais que o conhecimento do conteúdo, deve ter conhecimento da 

deficiência e como ministrar a aula afim de que o aluno apreenda o que esta sendo 

ministrado. Esse processo ensino-aprendizagem entre o Professor e o aluno com 

deficiência já foi mais obscuro até certo tempo, onde, não se tinha um debate acerca 

dessas pessoas e não se havia uma discussão acerca de como se atenderia a 

essas “pessoas com necessidades especiais”, só que isso veio tomando outros 

rumos. 

A partir da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 
celebrada em 1990, em Jomtien, na Tailândia e da Declaração de 
Salamanca de princípios, política e prática para as necessidades 
especiais, em 1994, na Espanha, a discussão sobre a educação 
inclusiva vem ganhando espaço no meio acadêmico e escolar.  

(OLIVEIRA; POKER, 2002, p. 233). 

Podemos observar que os autores acima citados, nos trazem informações de 

extrema relevância, ao expor fatos históricos riquíssimos no que tange a essa 
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temática, Educação e pessoa com deficiência, As informações nos mostram o início 

de uma luta que perdura até os dias de hoje, pois, se outrora a luta seria para que a 

pessoa com deficiência tivesse acesso à educação, hoje se têm. Agora a luta é 

outra, agora a luta não é mais para o acesso, mas, sim para a permanência dessa 

pessoa na escola, como assegura a Lei.  

 Porém, não basta somente incluir o aluno com deficiência na escola, incluí-lo 

na escola faz parte, mas, não é um “todo”, não é um ponto de chegada, mas sim, um 

ponto de partida. Pois, quando o aluno deficiente está incluído na escola, agora é o 

momento de incluí-lo nas aulas, de modo que ele venha a se sentir incluído e não só 

em uma disciplina na classe regular, mas sim em todas.  

 É em meio a esse cenário de inclusão que surge o presente trabalho, visando 

colaborar com o meio acadêmico apresentando algumas barreiras que surgem ao 

longo da caminhada docente do professor de Educação Física. E para isso se 

utilizou o método de Grupos focais que para Morgan (1997) é uma forma de 

entrevista em grupo com uma interação com os participantes e o pesquisador, 

baseado em tópicos fornecidos pelo pesquisador. Achou-se por bem optar por esse 

método, pois, os sujeitos estão em total interação uns com os outros, e abertos para 

discordarem ou concordarem com as repostas uns dos outros, acerca da temática 

Educação Física e estudante com deficiência. 

É notório vermos nos professores de Educação Física aulas cheias de 

energia, meninos e meninas correndo de um lado para o outro, praticando esportes, 

dançando etc. A motivação da aula deve partir do Professor e essa motivação deve 

desencadear a motivação de seus alunos, é pensando nisso que olhamos o cenário 

atual do estudante com deficiência e podemos através deste trabalho, trazer 

colaborações únicas para respaldar os Professores e futuros Professores.  
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2.2  EDUCAÇÃOS FÍSICA ESCOLAR E INCLUSÃO 

 

 Para Rodrigues (2013) as iniciativas efetivas da inclusão da pessoa com 

deficiência na escola, foram impulsionadas pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

1996. Podemos dizer que esse impulsionamento repercutiu e ecoou nas salas de 

aulas das escolas Brasileiras, no que se refere a pessoas com deficiência em sala 

de aula. Ainda segundo Rodrigues (2013) passado esse período de 

comprometimento por parte do governo, muitas ações se configuram em pró 

inclusão, dentre algumas:  

São propostas de capacitação dos professores, adequação de 
estrutura física, iniciativas interdisciplinares com centro de apoio aos 
professores e família, entre outras, que tendem para um conjunto de 
ações que vêm, mesmo que precariamente, respaldando o processo 
de inclusão da pessoa com deficiência na rede regular de ensino. 
(RODRIGUES, 2013, p. 9) 

 

Sendo essas ações benéficas para a comunidade escolar, beneficiariam também os 

professores, consequentemente os que lecionam Educação Física. Ainda não se é 

tempo de comemorar, porém, toda questão beneficente é louvável. 

 Para Mandarino (2013) o discurso sobre a in/exclusão está em vários 

lugares, embora seja na escola o lugar em que mais ele tenha gerado inquietação. E 

a realidade escolar em que nos encontramos, remete a uma escola onde se estar na 

escola ainda é coisa pra gente “normal” sem deficiência devido a todo um acervo 

histórico por trás como nos fala Mandarino:  

A realidade escolar que se apresenta mostra-nos um processo que, 
na sua trajetória histórica, favoreceu, nesta instituição, a organização 
de tramas, que nomeiam os alunos, classificam-nos, fixam lugares, 
ou seja, pedagogizam o seu jeito de estar na escola. Nesse pastoreio 
dos professores com os escolares, é possível encontrar uma série de 
saberes que produzem as in/exclusões no interior da escola. Nesses 
sitiamentos, podem-se encontrar os estudos sobre o 
desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento psicomotor, enfim, uma 
série de investimentos que se produzem a partir da existência da 
escola. (MANDARINO, 2013, p. 39).  

 

A Lei n. 9.394 (BRASIL, 1996) fala em ser Art. 3 no seu inciso I, que o ensino 

será ministrado com base em alguns princípios dentre eles o de igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola. Ora, se por parte existe dizendo 

que deve-se seguir esses princípios, por outro lado vemos um caminho muito longo 

ainda a se percorrer como nos mostra Mandarino, pois pedagogizaram a maneira de 
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estar na escola e com isso o processo de inclusão se torna mais longo, em especial 

na disciplina de Educação Física. 

 Se pensarmos um pouco historicamente veremos que toda essa dificuldade 

de incluir um aluno com deficiência na classe regular de ensino, já era pra ser menor 

e não um “bicho de sete cabeças” como ainda vemos hoje. Para que possamos 

compreender o termo inclusão olhamos o pretérito e observa-se que ele surgiu em 

1994, com a Declaração de Salamanca. Para Mantoan (2006) deve-se haver uma 

reestruturação e modernização das escolas atuais, tendo em vista que grande parte 

da dificuldade de inclusão do aluno não é só dele, mas sim de como a aprendizagem 

é concebida e avaliada, e também de como o ensino é ministrado. 

 

A inclusão escolar é uma forma de inserção em que a escola comum 
tradicional é modificada para ser capaz de acolher qualquer aluno 
incondicionalmente e de propiciar-lhe uma educação de qualidade. 
Na inclusão, as pessoas com deficiência estudam na escola que 
frequentariam se não fossem deficientes. (SASSAKI, 1998, p. 8). 

 

Esse incondicionalmente ressaltado por Sassaki (1998) nos confronta de o 

quanto ainda se está longe de acolhermos e incluir os alunos com deficiência. 

Dentre muitas das dificuldades olhemos um é exemplo, como incluir 

incondicionalmente um aluno surdo que fala por Linguagem de Sinais (LIBRAS) e 

não se tem um interprete em sala de aula?! Por aí já tiramos o quanto ainda falta 

para chegarmos a esse “incondicionalmente”. 

Já quando falamos de Educação física escolar poderíamos falar de uma 

disciplina que dependendo do profissional que ministrá-la em sala pode ser excluir o 

aluno com deficiência e não incluí-lo.  

 

Com o princípio da Inclusão, a Educação Física escolar deve ter 
como eixo fundamental o aluno e, sendo assim, deve desenvolver as 
competências de todos os discentes e dar aos mesmas condições 
para que tenham acesso aos conteúdos que propõe, com 
participação plena, adotando para tanto estratégias adequadas, 
evitando a exclusão ou alienação. 
(AGUIAR; DUARTE,  2005, p. 228). 

  
Adotar medidas que não promova as competências de todos os discentes não 

é inclusão, é exclusão. Sendo assim os Professores de Educação Física devem dar 

as mesmas condições a todos os alunos, para que tenham acesso aos conteúdos e 
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assim possam participar efetivamente da aula, porém para tal, deve-se buscar 

estratégias específicas para chegar a esse fim. 

 

2.3 ACESSIBILIDADE  

 

 A Lei n. 10.098/2000 (BRASIL, 2000) estabelece, no  Art. 1º, normas gerais e 

critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas com deficiência, 

mediante a supressão de barreiras existentes nos espaços públicos. A mesma lei 

ainda em seu art. 2º define acessibilidade como:  

Possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou 
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;” 
(BRASIL, 2000, p. 1). 
  

 O que é possível se destacar no cenário nacional, estadual e municipal é uma 

realidade bastante diferente da lei, enquanto a lei fala sobre promover a 

acessibilidade mediante a eliminação (supressão) de barreiras olhando num 

contexto micro, em nossa cidade vemos que uma simples rampa de acesso, faz falta 

em muitas escolas, praças, câmara de vereadores, prefeitura e muitos outros 

espaços públicos. Esse debate precisa ser intensificado, pois falar de acessibilidade 

e escola é falar de direitos, como nos fala Guerreiro (2012) a educação é um direito 

social e acessibilidade é um direito constitucional, e sabendo disso podemos trazer 

algumas reflexões para se conseguir uma efetivação ou uma melhoria na efetivação 

da inclusão escolar.  

 O interessante como coloca Guerreiro (2012) é que:  

O direito à educação pressupõe a participação plena do aluno com 
algum tipo de deficiência no ambiente escolar, ou seja, em todas as 
atividades pedagógicas, esportivas ou de lazer. Sendo a escola um 
ambiente público, fora do domicílio do aluno, este precisa deslocar-
se até esse outro espaço, esse outro ambiente. Existem também os 
deslocamentos internos, seja em um prédio escolar ou em um 
campus universitário. Tais deslocamentos se fazem no tempo e no 
espaço, sendo compartilhados com todos os que precisam fazer 
esse mesmo percurso para realizar suas atividades diversas. Temos, 
então, um direito social (a educação) que demanda outros direitos 
para que possa ser efetivado. “Neste caso, tem-se a acessibilidade 
física, que é um direito constitucional, como uma necessidade para 
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que se possa usufruir de um direito social.” (GUERREIRO, 2012, p. 
219). 
 

Porém, em nossa ótica, são políticas públicas muito bonitas no contexto do 

texto, no contexto da prática muita burocracia, muita dificuldade de implementação e 

de cumprimento da lei. Precisa-se haver uma compreensão mutua por parte dos 

legisladores e executores do poder público, a fim de garantir a população (a mais 

favorecida), o cumprimento das políticas voltadas para a garantia da acessibilidade 

por parte das pessoas com deficiência. Havendo mais acessibilidade, 

consequentemente se haverá mais inclusão, pois os espaços mais acessíveis é a 

garantia de que a pessoa que tem dificuldade de mobilidade possa está tendo 

acesso aquele local, que até outro tempo, ela (a pessoa com deficiência e/ou com 

dificuldade de mobilidade) era impedida de ir até esses locais por não ter como 

entrar ou ter acesso a ele. 
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo: Analisar a percepção de professores de Educação Física sobre as 

barreiras que dificultam a prática de Educação Física por parte dos estudantes com 

deficiência inclusos no ensino regular. 
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Local do estudo: Cidade de Moreno - Escola Estadual Arthur Mendonça; 

Sujeitos: Professores da Rede pública de ensino; 

Quantidade: 03 

Seções: 01 

Momentos: 03 

 

Pode-se dizer que metodologia seria o caminho escolhido para se chegar ao 

fim proposto pela pesquisa. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 13).  

 

4.1 ABORDAGEM E TIPO DA PESQUISA 

 

No que tange a sua abordagem a pesquisa foi de cunho qualitativo. Quanto 

ao seu tipo a pesquisa foi uma pesquisa de campo que segundo (GIL, 2002) é 

composta de entrevistas com informantes para captar suas explicações e de objetivo 

exploratório.  

 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Selecionaram-se quatro Professores da rede pública de ensino da cidade, 

utilizando-se como critério de inclusão, Professores que já tenham tido experiências 

com esse público (alunos com deficiência) e deram seu consentimento  e como 

critério de exclusão, Professores que não tenham tido experiência com o mesmo 

público.  

 

4.3  COLETA DE DADOS 

 

Foi feita uma única sessão de reunião utilizando a técnica de grupos focais, 

técnica essa que não é uma alternância entre perguntas do pesquisador e respostas 
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dos participantes, mas, uma interação entre os sujeitos, baseados em perguntas 

norteadoras fornecidas pelo pesquisador (MORGAN, 1997).   

 

4.4  GRUPO FOCAL 

 

A sessão foi estimada em um tempo de mínimo de 30-90 min. Quanto aos 

momentos dessa sessão, foram distribuídos em três diferentes, seguindo essa 

ordem Inclusão/Acessibilidade/Aula de Educação física. O dia foi escolhido pelos 

participantes, de acordo a disponibilidade do grupo. Os sujeitos responderam a 

questões sobre a temática, Educação Física e estudantes com deficiência, seguindo 

um roteiro elaborado pelo pesquisador. 

 

4.4.1 PRIMEIRO MOMENTO 

 

 Exposição oral de como será conduzido o grupo focal por parte do mediador; 

 Apresentação dos componentes da mesa que será composta pelo 

mediador/pesquisador e sujeitos (Professores); 

 Apresentação da temática (aluno com deficiência na aula de Educação Física 

na classe regular); 

 

 Perguntas norteadoras- INCLUSÃO  

o Na sua graduação houve aula acerca dessa temática?  

o Há alguma diferença entre inclusão (fazer parte de) e inserção (inserir em)? 

o Existem alguns textos que falam sobre a inclusão na escola pública de forma 

gratuita, vocês teriam conhecimento de algum (s)? Se sim comente.  

o Você acha que em relação as leis, deveria haver uma atenção maior no que 

tange PCD no ambiente escolar? 

o A inclusão só ocorre quando existe um aluno com deficiência presente em 

sala e/ou na escola? 

o Você percebe algum agente que seja desmotivador para o processo de 

inclusão? O sistema educacional Brasileiro, o Professor, o aluno com deficiência ou 

a família do mesmo? 
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4.4.2 SEGUNDO MOMENTO 

 

 ACESSIBILIDADE  

o Em sua concepção o que seria acessibilidade? 

o O Brasil é um País acessível para pessoas com deficiência? 

o Vocês consegue enxergar avanços nos espaços escolares, to que tange a 

acessibilidade? 

o As escolas que vocês trabalharam eram acessíveis? 

o E a que vocês trabalham no momento? 

o De 0 a 10, que nota vocês dariam a essas escolas? 

o Para tornar as escolas mais acessíveis a atitude deve partir de quem, 

Governo, gestão escolar, Professor, aluno ou da sociedade? 

o Como seria uma escola acessível para vocês? 

 

 

4.4.3 TERCEIRO MOMENTO 

 

 

 AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

o  Em um País de tantos desencontros quando se fala de inclusão e 

acessibilidade para PCD, como você olha para a aula de Educação física hoje? De 

uma forma geral. 

o Seria possível tornar uma aula acessível e inclusivista, sem ter 

necessariamente um aluno com deficiência em sala? 

o As aulas de Educação Física de modo geral são aulas que atraem ou 

dispersão os alunos com deficiência? 

o Qual a maior dificuldade de planejar uma aula para uma turma que tem um 

aluno com deficiência? 

o Quais barreiras você acha que impedem um aluno com deficiência de 

participar das aulas de Educação Física? 
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4.5 CUIDADOS ÉTICOS 

   Todo o procedimento da pesquisa seguiram os requisitos do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Toda a sessão 

foi gravada por um gravador de voz, para transcrição e análise posterior. O 

Pesquisador esteve incumbido de todas as questões éticas a serem tomadas para 

não constranger os sujeitos, e preservá-los na sua integridade.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Em virtude das características das falas dos professores que participaram da 

amostra, optamos por dividir as percepções de acordo com três grandes grupos 

(dimensões), relacionadas às barreiras relatadas: a) acessibilidade atitudinal; b) 

acessibilidade física; c) formação profissional. Na tabela 2 são apresentados trechos 

das falas de acordo com cada dimensão de barreiras percebida pelos docentes. 

 

Tabela 1- Características dos professores que participaram do estudo 

 Participante A Participante B Participante C 

Idade 32 31 24 

Gênero Feminino Masculino Masculino 

Tempo de 
formação 

4 anos 4 anos 3 anos e meio 

Tempo de 
atuação 

7 anos 6 anos 4 anos 

Aperfeiçoamento Especialização 

em Educação 
Física Escolar. 

Não possui Não possui 

Fonte: Nogueira, L. F. S, 2017. 
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Quadro 1- Falas dos professores que participaram do estudo, com suas respectivas 

dimensões das barreiras percebidas. 

 Descrição das falas 

Barreiras 
identificadas 

Participante A Participante B Participante C 

Acessibilidade 
atitudinal 

De jeito nenhum. 
Olhe, na rede 
pública a aula de 

Educação Física é 
um eterno adaptar. 
É um eterno 

arrumadinho. E aí 

imagine quando se 

trata ainda dessa 
questão, de um 
(plus), de precisar de 

um algo a mais, 
específico. Aí é a 

adaptação da 
adaptação. É muito 
precário, muito ruim. 

Eu não posso dizer 
de forma geral, né, 

até porque vai 
depender da 
deficiência, do 

contexto da aula... 
mas, para as 

crianças, ela atrai. 
As crianças se 
sentem atraídas com 

ou sem deficiência. 
Vai depender da 

deficiência, pelo 
menos no meu caso, 
né. Quando um 

aluno, por exemplo, 
é autista - 

independente das 
características que 
ele tenha - a 

dificuldade é, 
realmente, da minha 

falta de preparo. E 
às vezes tem uma 
questão que não é 

só de superproteção, 
é, realmente, de 

Tá longe de ser 

um expoente de 
acessibilidade. 
É um eterno 
"se vira nos 
30". Um 

exemplo: 
comecei a 

trabalhar em 
uma escola que 
não tem 

nenhum espaço 
adequado, uma 

quadra ou coisa 
assim. Você tem 
de dar aula 

prática na rua. 
Como é que vai 

fazer? Atraem. 
É, geralmente, 
da falta de 

bagagem Eu 
acho que 

depende de 
cada deficiência 
e também da 

estrutura. Isso 
vai variar com a 

realidade da 
escola. Eles não 
estão inclusos. 

Mesmo se 
estiverem na 

mesma sala, 
não interagem. 
Em uma escola 

em que trabalhei 
tinha uma sala 

só para os 
especiais, que 
ficava 

totalmente à 
parte. Uma festa 

Não, jamais. Olha, 

em conjunto, a 
gente tira em um 

lugar ou outro 
específica. Em 
conjunto, não. Lá, 

como eu falei pra 
vocês, quando eu 

cheguei, em abril: 
"olha, você tem 
um armário só 

com material para 
o pessoal, para as 

aulas". Quando eu 
cheguei lá tinha 
uma bola com 

guizo, quatro 
arcos, uma corda e 

seis cones, eu 
acho. É um eterno 

desafio. Às vezes 

vai muito do 
contexto de fora da 

escola também. Às 
vezes aquele 
menino, quando 

está fora da escola, 
ele sofre em causa 

maus tratos, tem 
alguém que fica 
reclamando... lá a 

gente ouve algumas 
coisas.  Acho que 

essa questão de a 
gente se sentir um 
pouco inseguro 

depende do da 
deficiência. E 

agora? O que eu 
vou fazer? Além 
dessa questão vai 

muito da vontade da 
gente. Tem aquele 
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efeito colateral. Eu 
tenho um aluno que 

é medicado e às 
vezes ele não 

consegue acordar 
por causa da 
medicação. Na 

nossa prática, com o 
que eu trabalho, os 

alunos estão 
inseridos no espaço, 
mas não estão 

incluídos na 
educação de fato. É 

uma inclusão 
geográfica. Ele saiu 
daquele lugar e foi 

para outro com os 
outros. Essa questão 

do bullying é bem 
forte, que desmotiva 
o aluno. Somos 

também agente 
desmotivador para o 

aluno, por não saber 
lidar com isso, com 
essa questão, por 

não ter uma 
formação ou 

interesse. 
desmotivador no 
processo de inclusão 

como um todo é a 
questão de falta de 

gestão pública e o 
próprio sistema 
educacional. 

só para os 
especiais, uma 

atividade só 
para os 

especiais. Não 
incluía. Ele meio 
que só está ali. 

Tá preenchendo 
espaço. Não 

tentam fazer 
com que ele 
acompanhe o 

ritmo da turma, 
não tentam 

fazer com que 
ele se sinta 
parte da turma 

aluno que tem, sei 
lá, um problema no 

coração e o pai não 
quer que faça 

Educação Física. 
Mas eu não vou me 
pôr de frente ao pai, 

à mãe, até porque 
muitos deles vão 

acompanhados 
também.  De 
repente, um aluno 

em uma turma 
regular com 

deficiência, a gente 
já percebe que não 
tem, de fato, a 

inclusão necessária 
que se deveria ter. 

Talvez não seja 
uma falha na lei, e 
sim de quem 

deveria cumpri-la e 
que não faz isso de 

forma adequada. Se 
aquela pessoa não 
se sentir acolhida 

dentro da escola ela 
não vai querer 

frequentar. 

Fonte: Nogueira, L. F. S, 2017. 
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Continuação do Quadro 01.   

 Descrição das falas 

Barreiras 

identificadas 

Participante A Participante B Participante C 

Acessibilidade 

física 

Cinco. Tem, pelo 

menos, a metade. 

Esse aluno tem, 

geralmente, o ônibus, 

algum transporte 

disponibilizado para 

ele ir para a aula no 

turno, não no 

contraturno. Então 

chegar lá é a primeira 

dificuldade. Às vezes 

ele não participa 

porque ele não 

chega. Ele não tem o 

acesso. Não tinha 

nenhuma rampa 

aqui na Escola. O 

banheiro ela não 

poderia usar porque 

não cabia e aí só se 

pensou nisso 

porque ela ficou, 

por um tempo, 

tendo atendimento 

domiciliar. 

 

Na minha seria 

um sete e meio 

para oito, até 

porque ainda 

tem a 

dificuldade com 

piso. Mas em 

relação à 

rampa, 

corrimão, 

banheiro... 

Eu acho que por 

ser uma área 

exclusiva para 

pessoas com 

deficiência, vamos 

colocar um nove, 

porque de vez em 

quando a gente 

ainda esbarra a 

cadeira de rodas 

em algum lugar. 

Formação 

profissional 

O meu curso não 

me preparou. 

Nenhum curso 

prepara 100% 

ninguém pra nada. 

A nossa 

disciplina de 

Libras foi bem 

conturbada. A 

gente não é 

preparado, 

Já Libras, foi 

proveitosa, mas 

bem básica. 

A falta de 

informação. 
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Teve a Educação 

Física Adaptada, 

que era mais 

voltada e adaptada 

para a Terceira 

Idade. Foi lá tanto a 

teoria quanto a 

prática e uma 

experimentação dos 

próprios alunos da 

disciplina, mas nada 

muito profundo. Ele 

(o professor de libras) 

não era da área da 

Educação Física. Ele 

trabalhava com 

Libras, mas era 

dentista. 

Veio um aluno 

cadeirante, um 

aluno autista. 

Como é que 

vou lidar com 

ele na aula? A 

gente não tem 

essa 

formação. 

Fonte: Nogueira, L. F. S, 2017. 

 

 

Perante os dados coletados foi feito, uma análise de conteúdo do tipo 

categorial (BARDIN, 2000). Dados esses que foram obtidos a partir da sessão de 

grupo focal. Com relação a identificação das categorias, ocorreu-se de duas 

maneiras: 1) transcrição de todo material coletado (falas de cada professor transcrita 

separadamente) 2) ajuntamento das categorias mais identificadas e semelhança nas 

falas (BARDIN, 2000). 

A partir da análise dos dados foram identificadas 3 grandes categorias de 

dificuldades relatadas pelos professores de Educação Física para incluir os alunos 

com deficiência, são essas: 1) Acessibilidade Atitudinal, 2) Acessibilidade Física e 3) 

formação profissional. Dentro dessas barreiras indentificadas percebeu-se algumas 

outras dificuldades, tais como: 1) à Formação; 2) à Gestão escolar; 3) ao Bullyng; 4) 

ao Recurso Pedagógico; 5) aos Métodos de Ensino. 
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5.1 BARREIRAS ATITUDINAIS 

 

No trato com a literatura percebemos que alguns autores recomendam as 

escolas com caráter emergencial, a promoção de uma pedagogia que contemplem a 

todos os sujeitos sociais, e não apenas promovam uma mera pedagogia da pessoa 

com deficiência (LIMA E TAVARES, 2008). Relatam ainda que promover essa 

“pedagogia da pessoa com deficiência”, contribuem para a promoção das primeiras 

barreiras atitudinais percebidas no âmbito da Educação, Lima e Tavares (2008). 

Sabemos que existem diversas barreiras no processo de inclusão educacional, que 

vão desde a falta de acessibilidade física a escola até a falta de preparo para lidar 

com esse público por parte do professor. Precisamos pensar de outra forma. Ter 

outro olharpara a pessoa com deficiência. Devemos dar mais autonomia, mais 

independência (em alguns casos), e não achá-la incapaz por ter uma deficiência. 

Diante dessa perspectiva Lima e Tavares (2008) relatam:  

Assim, as pessoas que exercem a função de “cuidador” da pessoa com  
deficiência, muitas vezes, a emudecem, decidindo por ela desde a mínima 

ação mais rotineira (como o que vestir, a hora de dormir, etc.) até as mais 
delicadas, por envolverem aspectos biológicos, sociais e afetivos (como o 
acesso à escolarização, a vivência da sexualidade, etc.). E isso ocorre até 

mesmo quando a pessoa com deficiência atinge a idade adulta. A 
justificativa para essa ação consiste na afirmativa de que se está fazendo o 
melhor para a pessoa com deficiência – um melhor que, na maioria dos 

casos, não lhe permite a vivência como pessoa humana, mas como posse 
de alguém. (LIMA E TAVARES, 2008, p. 4).  

 

Dessa maneira podemos observar que o Professor de Educação Física, pode 

tentar estimular as potencialidades dos alunos deficientes, logicamente respeitando 

as suas limitações e individualidades. Ainda mais, pode tentar não ser o “cuidador” 

daquele aluno, isso não significa que ele deixará de dar atenção específica, ou que 

deixará aquele aluno de lado, significa dizer que saberá tratá-lo de forma única, lhe 

fazendo compreender (o aluno deficiente), que o mesmo é capaz no processo de 

ensino-aprendizagem, desenvolver-se sem precisar que alguém vivencie por ele as 

experiências desse processo.  

 

 Dentre algumas barreiras identificadas nas falas dos participantes, no que 

tange, a falta de acessibilidade atitudinal, podemos destacar as falar dos 

participantes “A”: “Quando um aluno, por exemplo, é autista - independente das 

características que ele tenha - a dificuldade é, realmente, da minha falta de preparo”. 
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Fala 02: Na nossa prática, com o que eu trabalho, os alunos estão inseridos no 

espaço, mas não estão incluídos na educação de fato. É uma inclusão geográfica. 

Ele saiu daquele lugar e foi para outro com os outros. 

Participante “C”: É um eterno desafio. Às vezes vai muito do contexto de fora da 

escola também. Às vezes aquele menino, quando está fora da escola, ele sofre em 

causa maus tratos, tem alguém que fica reclamando... lá a gente ouve algumas 

coisas.  (fala 2): Acho que essa questão de a gente se sentir um pouco inseguro 

depende do da deficiência. E agora? O que eu vou fazer? Além dessa questão vai 

muito da vontade da gente. Fala 03: Tem aquele aluno que tem, sei lá, um problema 

no coração e o pai não quer que faça Educação Física. Mas eu não vou me pôr de 

frente ao pai, à mãe, até porque muitos deles vão acompanhados também.   

Participante “B”: Em uma escola em que trabalhei tinha uma sala só para os 

especiais, que ficava totalmente à parte. Uma festa só para os especiais, uma 

atividade só para os especiais. Não incluía. 

 Percebemos algumas características nessas falas, tais como a barreira 

atitudinal do medo, atitude de segregação (por parte do sistema escolar) e 

superproteção (por parte dos pais). (LIMA E TAVARES, 2008). 

 

 

5.2  BARREIRA DA ACESSIBILIDADE FÍSICA 

 

Ao falar de educação inclusiva é imprescindível que falemos sobre 

acessibilidade que segundo a Lei n. 10.098, define acessibilidade como, 

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de 

espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 

comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 

instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na 

zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

(BRASIL, 2000). Podemos mencionar diversos textos que estão em Lei que falam 

sobre o assunto, tais como:  

Dentre os principais instrumentos nacionais que orientam a educação para 
uma aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica da 
educação inclusiva, destacam-se: 

- Constituição federal, Título VIII, artigos 208 e 227; 
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- Lei n. 7.853/89 - Dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua 

integração social, assegurando o pleno exercício de seus direitos individuais 
e sociais;  

- Lei n. 10.098/00 - Estabelece normas gerais e critérios básicos para 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida e dá outras providências; 

- Lei n. 10.172/01 - Aprova o Plano Nacional de Educação e estabelece 
objetivos e metas para a educação de pessoas com necessidades 

educacionais especiais; 

- Decreto n. 5.296/04 - Regulamenta as Leis n. 10.048/00, que dá prioridade 

de atendimento às pessoas com deficiência, e 10.098/00, que estabelece 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. 

- Lei n. 9.394/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  

- Decreto n. 3.289/99 - Regulamenta a Lei n. 7.853/89, que dispõe sobre a 
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

consolida as normas de proteção e dá outras providências; 

- Portaria MEC n. 1.679/99 - Dispõe sobre os requisitos de acessibilidade a 

pessoas portadoras de deficiência para instruir processos de autorização e 
de reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições.  
(Rocha; Miranda, 2002, p. 29-30). 

 

Apesar de inúmeros textos, não é difícil ver o quanto as mais diversas escolas 

brasileiras ainda são inacessíveis para aqueles que precisam de uma pequena 

adaptação para ter acesso ao ambiente escolar. Uma das possibilidades quanto a 

inacessibilidade de muitas escolas no município, seria requerer o que é de direito 

desses alunos (com deficiência), antes deles chegarem no ambiente escolar, pois, 

se é pensando em como tornar o espaço escolar acessível somente após a sua 

chegada. 

 

5.3 BARREIRAS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Essa questão da formação profissional tem seu lugar privilegiado em 

discussões acadêmicas, que se referem à inclusão escolar de pessoas com 

deficiência, (CRUZ, 2008).  

Em boa parte das discussões e textos elaborados sobre este assunto a 
formação/preparação dos professores é invocada. Cumpre, entretanto, 
perceber que essa preparação não encerra ao final de um curso de 

graduação. Muito menos se deve ter em mente que a pós-graduação (seja 
em nível lato ou stricto) será redentora de uma formação lacunar, assim 
como a experiência profissional, por si só, não o fará. (CRUZ, 2008, p. 37).  
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Seguindo o pensamento do autor citado acima, podemos observar que o 

mesmo não percebe que os problemas discutidos se encerrarão após uma pós-

graduação, ou mesmo apenas com a experiência vivida por professores com esse 

público. Deve-se haver um equilíbrio entre a teoria e a prática, pois, um 

complementa o outro e os dois juntos aprimoram para melhor o processo da 

formação profissional dos cursos de professores.  

No que diz respeito à preparação para o exercício profissional em Educação 

Física, oferecida em nível de graduação, o envolvimento das demais 
disciplinas que compõem referido curso – nas discussões relativas ao 
atendimento prestado a pessoas com necessidade especiais – colabora 

para adensar a competência profissional almejada (CRUZ, 2008, p. 38).  

Um dos desafios enfrentados na graduação por estudantes do curso de 

licenciatura em Educação física seria o não fornecimento de atividades voltadas 

para o estudante com deficiência. Parece que os futuros professores, ficam “reféns” 

de lembrarem apenas dos alunos deficientes - que podem ter no longo de sua 

jornada profissional-, apenas nas disciplinas de Educação física adaptada ou 

educação física escolar para pessoas com deficiência (ou cadeiras de igual teor). Se 

analisarmos criticamente, percebemos que muitos Professores das mais diversas 

disciplinas da grade curricular de um curso de Licenciatura em Educação física, não 

pensam na possibilidade de que algum futuro Professor, pode se deparar com um 

aluno deficiente em uma aula de por ex, futebol.  

Destacando as falas dos sujeitos (participante S, A, D), percebe-se uma certa 

unanimidade na categoria de barreiras sendo a formação profissional. Como 

comentam relatam que os seus cursos não os prepararam, ou até mesmo que a 

prática é diferente da teoria. Porém, mesmo com tantas falhas nos cursos, quanto a 

formação profissional do professor, acerca dos alunos com deficiência não se pode 

esquecer que o  conhecimento teórico obtido ao longo dos cursos de graduação ou 

até mesmo pós-graduação, é essencial para aprimoramento profissional, para o trato 

das vivência com alunos deficientes, como nos fala Cruz (2008): 

 O fato de haver contradições na atuação docente em nível de Educação 
Superior não deve implicar na desvalorização do conhecimento teórico. 
Segue o autor afirmando que, ao invés de buscar a superação da 

incoerência entre as dimensões teóricas e prática presentes na formação do 
professor, o que se propõe é abandonar o conhecimento acadêmico-
científico. (CRUZ, 2008, p. 42). 
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Para a formação do professor (especificamente no nível superior) precisa de um 

aprimoramento com o objetivo de oferecer o devido suporte aos profissionais da 

educação. Ter isso em mente é importante para que se desvincule a ideia de 

educação continuada, como sendo a solução para uma formação superior deficiente, 

CRUZ (2008). 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Ao concluirmos esta pesquisa podemos observar que alguns Professores de 

Educação física perceberam ao longo do exercício de sua função, algumas barreiras 

para prática de educação física por parte dos estudantes com deficiência, barreiras 

essas que estão atreladas em um contexto macro à: falta de acessibilidade atitudinal 

(pais superprotetores, professores despreparados para lidar com certos alunos com 

deficiência, desinteresse por parte dos professores, bullyng); falta de acessibilidade 

física (questões administrativo-escolar, não efetivação das políticas públicas, falta de 

acessibilidade nas escolas) e por fim questões ligadas à formação profissional (falta 

de disciplinas que falam da pessoa com deficiência, falta de acervo teórico sobre 

esse grupo -pessoas com deficiência-, professores despreparados na graduação).  

 

Porém, existem meios que ludibriam essas barreiras, -como visto neste 

trabalho- tais como: aprimoramento dos cursos de formação de professores, no que 

concerne ao processo de teoria e prática com esse grupo de pessoas com 

deficiência, para que assim se entenda que a solução para possíveis problemas que 

possam surgir, seja uma formação continuada ou uma especialização nessa área. 

(CRUZ, 2008), a efetivação das políticas públicas previstas em Leis, antes do aluno 

com deficiência seria também uma possibilidade para que assim o processo ensino-

apredizagem, seja aprimorado.  
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