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RESUMO 

 

O presente trabalho buscou compreender a importância das aulas de educação 
física nas vivências de alunos com deficiência. Para isso utilizamos uma revisão da 
literatura dos artigos originais, os quais deveriam seguir alguns critérios para serem 
selecionados como; idioma, país de publicação, e período. Utilizamos como 
metodologia a revisão sistemática nas bases de dados eletrônicas Bireme e Scielo. 
Como critério de inclusão instituiu-se uso de artigos originais, publicados no período 
de 1994 a 2017 em periódicos nacionais e pesquisas realizadas com humanos.  
Tivemos como principal objetivo abordar a importância das aulas de Educação 
Física para os alunos com deficiência. A relevância em se desenvolver este trabalho, 
liga-se a importância da democratização do acesso de todos a todas as atividades 
possíveis, asseguradas pela própria Constituição Brasileira e da necessidade de 
mais políticas públicas que, não só atendam, mas que lutem pelos direitos das 
pessoas com deficiências e que lhes assegure uma vida digna em todos os 
aspectos. Na pesquisa de revisão ao fazemos a busca e encontramos  2.630 em 
ambas as bases de dados. Utilizamos alguns critérios de inclusão como o ano de 
publicação, idioma, trabalhos originais, relação com algum tema da educação física 
e com a inclusão educacional. Restaram 11 artigos para dá continuidade a pesquisa. 
A partir das análises dos dados, foi possível identificar três principais  vertentes 
relacionadas a inclusão dos alunos com deficiência na sala de aula regular e sua 
relação com a Educação Física. Concluímos que é imprescindível uma reavaliação 
nos cursos de formação para que seja possível compreender, não somente o 
conhecimento sobre a educação de pessoas com deficiência, mas também 
oportunizar autoconhecimento, para que os professores possam atuar de forma mais 
confiante, atendendo todos de forma igualitária. 
 
Palavras- Chave: Inclusão Educacional. Educação Física. Deficiência. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work sought to understand the importance of physical education classes 
in the experiences of students with disabilities. For this we use a literature review of 
the original articles, which should follow some criteria to be selected as; Language, 
country of publication, and period. We used as a methodology the systematic review 
in the electronic databases Bireme and Scielo. As inclusion criterion we used the use 
of original articles, published between 1994 and 2017 in national journals and 
researches carried out with humans. We had as main objective to address the 
importance of Physical Education classes for students with disabilities. The relevance 
of developing this work is linked to the importance of democratizing access to all 
possible activities guaranteed by the Brazilian Constitution and the need for more 
public policies that not only meet but also fight for the rights of the people With 
disabilities and to ensure them a decent life in all aspects. In the review survey we do 
the search and find 2,630 in both databases. We used some inclusion criteria such 
as year of publication, language, original works, relation with some subject of 
physical education and with educational inclusion. 11 articles remained to continue 
the research. From the analysis of the data, it was possible to identify three main 
aspects related to the inclusion of students with disabilities in the regular classroom 
and their relation with Physical Education. We conclude that a reassessment in the 
training courses is essential so that it is possible to understand not only the 
knowledge about the education of people with disabilities, but also to provide self-
knowledge, so that teachers can act in a more confident way, attending all equally. 

 

Key words: Educational Inclusion. Physical education. Deficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho cujo tema é inclusão nas aulas de educação física: uma 

revisão sistemática. Tem por interesse fazer um levantamento em bases de dados 

como Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde) e Scielo com artigos originais para 

podermos compreender a importância da inclusão nas aulas de educação física em 

seus diversos aspectos. Identificando a importância da inclusão e qual a opinião dos 

professores e da família que trabalham com esses alunos deficientes. Evidenciando 

as dimensões de maior implicação relacionadas ao ambiente escolar para o 

envolvimento de estudantes com deficiência para a prática de educação física/ 

atividade física/esportes.  Não basta que uma proposta se torne lei para que a 

mesma seja imediatamente aplicada. Inúmeras são as barreiras que impedem que a 

política de inclusão se torne realidade na prática cotidiana de nossas escolas. Entre 

estas, a principal, sem dúvida, é o despreparo dos professores do ensino regular 

para receber em suas salas de aula, alunos com deficiência.  

Entende-se por educação inclusiva o processo de inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais ou com distúrbios de aprendizagem, 

capacidade física limitadas na rede comum de ensino em todos os seus graus. 

Durante muito tempo acreditou-se que havia um processo de ensino-aprendizagem 

“normal” e “saudável” para todos os sujeitos, e aqueles que apresentassem algum 

tipo de dificuldade, distúrbio ou deficiência eram considerados anormais 

denominados de “alunos especiais”, e retirados do sistema regular de ensino. 

Segundo Gonzáles (2007, p.19). 

A educação de alunos com necessidades educacionais especiais 
pode ser definida como o atendimento educacional dado às 
crianças e adolescentes que apresentam algum tipo de deficiência 
física, psíquica ou sensorial ou que estão em situação de risco 
social ou desvantagem por fatores de origem social, econômica, ou 
cultural que os impedem de acompanhar o ritmo normal do 
processo ensino-aprendizagem. 

 

       A partir de algumas inquietações o trabalho busca responder às seguintes 

questões como promover a inclusão de alunos com deficiência nas aulas de 

educação física do ensino regular? O que fazer como professor de educação física 

para atender a todos os alunos? Com a consecução do presente trabalho, buscou-
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se abordar a questão das atividades propostas pela Educação Física com o objetivo 

de inclusão dos alunos com deficiência, segundo suas individualidades e limitações, 

e tendo como fundamento o fato da educação um direito de todos.  

A Educação Física tem uma importância enorme para o desenvolvimento dos 

indivíduos, direcionando-se ao entendimento do desenvolvimento das pessoas com 

deficiência. As aulas de Educação Física farão com que o educando tenha uma 

maior socialização, de forma a lhe proporcionar uma vida normal, e com um grau 

maior de desempenho nas suas atividades diárias e melhor qualidade de vida.  

A relevância em se desenvolver este trabalho, liga-se à importância da 

democratização do acesso de todos à todas as atividades possíveis, asseguradas 

pela própria Constituição Brasileira e da necessidade de mais políticas públicas que, 

não só atendam, mas que lutem pelos direitos das pessoas com deficiências e que 

lhes assegure uma vida digna em todos os aspectos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Legislações e normas da Política Nacional de Educação Especial 

 

No Brasil a Educação Especial possui uma trajetória longa. E no decorrer dos 

anos os movimentos voltados às pessoas com deficiência se expandiram.  Os 

órgãos governamentais deram início a ações e políticas visando as pessoas com 

deficiência.  A partir de 1958 o Ministério da Educação começou a prestar 

assistência técnica-financeira às secretarias de educação e instituições 

especializadas. (MAZZOTTA, 2005) 

 No final da década de 50, com a instituição  de três campanhas 

nacionais de educação, dos deficientes  auditivos no ano de 1957, dos deficientes 

visuais em 1958 e dos deficientes mentais no ano de 1960, ocorreu um esforço 

maior das políticas nacionais na tentativa de articular políticas de nível nacional 

direcionadas ao atendimento das pessoas com de necessidades especiais. 

A primeira lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 4.024/61, 

criada no ano de 1961 que contempla a educação nacional salienta que os 

excepcionais possuem o direito à educação, garantindo permanência dos mesmos 

preferencialmente em escolas de ensino regular. Ou seja, para integrá-los à 

comunidade, os excepcionais deverão ter sua educação incorporada no sistema 

geral de educação. 

Assim, todos os alunos tanto os especiais como os sem deficiência 

deverá fazer uso dos mesmos benefícios educacionais.  E quando o  ensino 

regular não for possível aos alunos com necessidades especiais, este deverá ser 

oferecido através dos atendimentos especiais de ensino. 

A lei nº 5.692/71 passa a vigorar no ano de 1971, denominada Lei da 

reforma do ensino de primeiro e segundo grau, com propósito de proporcionar ao 

aluno a formação necessária para que o mesmo desenvolva suas potencialidades 

como componente indispensável para sua auto-realização, preparação para o 

mercado de trabalho e exercício da cidadania. 
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O artigo 9º da lei nº 5.692/71 menciona que os alunos com algum tipo 

de deficiência, ou atraso considerável em relação à idade regular de matricula e os 

superdotados deverão receber atendimento especial. Reforçando a ideia de 

escolas especiais. (RESENDE 2009) 

Em 1973 é criado o CENESP (Centro Nacional de Educação Especial), 

em parceria com o ministério da educação, com o objetivo de promover, a 

expansão e melhoria do atendimento aos excepcionais em todo o território 

nacional. Com a perspectiva de criar classes de alfabetização, porém eram 

separadas do ensino regular, com seus próprios programas, técnicos e 

especialistas. 

Durante este período o sistema educacional dividiu-se em educação 

especial e educação regular. Onde as mesmas funcionavam paralelamente, mas 

sem ligação. 

A criação da coordenadoria nacional para integração da pessoa com 

deficiência – CORDE, criado no ano de 1985 e o Conselho nacional dos direitos da 

pessoa com deficiência – CONADE, instituído em 1999 tem como objetivo assistir 

os deficientes em suas lutas constantes no meio social. 

A prática progressiva em instigar o suporte à alunos com necessidades 

especiais em escolas de ensino regular está distanciado do que seria  ideal, porém  

estamos cada vez mais presenciando experiências integradoras bem-sucedidas. 

No ano de 1986, o CENESP/MEC nº 69, estabeleceu normas que 

objetivem o apoio técnico e/ou financeiro à educação especial nos sistemas de 

ensino público ou privado. Nesse sentido, a educação especial é compreendida 

como parte integrante da educação, com o objetivo desenvolver as 

potencialidades do educando com necessidades especiais. 

O indivíduo com necessidades especiais começou a ter acesso  ao 

ensino regular, desde que não causasse nenhum transtorno ao contexto escolar. 

Isso exigia que os alunos deficientes se adaptassem ao sistema escolar, e dessa 

forma eram excluídos os que não conseguiam adaptar-ser aos demais alunos. 

 Em outubro de 1988, é propagada a Nova constituição Brasileira 
que estabelece igualdade no acesso à escola. De acordo com a 
Constituição de 1988, no capítulo III, da educação, da cultura e do 
desporto o art. 205 “a educação é um direito de todos e dever do 
estado e da família [...] assegurando ao indivíduo o preparo para o 
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exercício da cidadania e o mercado de trabalho.” (BRASIL, 2004, p. 
52). 

 

Em relação à educação especial, no título VIII, da Ordem Social, 

capítulo II da Seguridade Social, seção IV da Assistência Social, o art. 203 dispõe 

que será prestada assistência social a quem dela precisar. 

O artigo em seus incisos IV e V têm os seguintes objetivos: 

A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência 
e a promoção de sua integridade à vida comunitária; e a garantia 
de um salário mínimo de benefício mensal a pessoas portadoras 
de deficiência que comprovem não possuir meios de prover sua 
própria manutenção ou de tê- la provida por sua família. (BRASIL, 
2004, p. 51) 

No capítulo III, da educação, da cultura e do desporto o art. 206, sessão 

I destaca “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” e o art. 

208, sessão III assegura “atendimento educacional especializado as pessoas com 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. (BRASIL, 2004, p.52). 

A constituição assegura também que a educação é direito da criança e 

do adolescente, e deve ser priorizado pela família e pela sociedade. Além de o 

ensino fundamental ser obrigatório  e  gratuito  para a  todos,  é  dever do estado    

oferecer programas suplementares necessários ao aprendizado do educando, e 

assegurar o atendimento especializado a alunos com deficiência, 

preferencialmente no ensino regular. 

A lei nº 7.853 de 1989, estabelece “normas gerais para o pleno 

exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de 

necessidades especiais, e sua efetiva integração social”. (MAZZOTTA, 2005, p. 

80). Onde a mesma assegura o portador de deficiência contra preconceitos, 

penalizando aqueles que o cometerem. E em seu Art. 2º assegura às pessoas com 

deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 

educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à 

infância e à maternidade. 

            No ano de 1990 é instituído o estatuto da criança e do adolescente, que 

dispõe da proteção integral a criança e ao adolescente. Segundo o estatuto é dever 

dos pais, da família, da comunidade e da sociedade à execução dos direitos da 

criança e do adolescente. 
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O estatuto é a associação dos direitos e deveres estabelecidos 

legalmente para todas as crianças e adolescentes, com ou sem deficiência. 

Segundo Mazzotta (2005) no que se refere à criança e ao adolescente com 

deficiência, essa legislação é um importante caminho para o total desenvolvimento 

dos direitos, de todos como cidadãos. 

                       O estatuto da criança e do adolescente proporciona atendimento 

especializado a todos os indivíduos com deficiência. O Capítulo IV Do Direito à 

Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, Art. 53 evidencia que “a criança e o 

adolescente têm direito à educação, visando seu pleno desenvolvimento para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.” (BRASIL 1990, p.16). 

No que concerne à educação de crianças e adolescentes com 

necessidades especiais, a sessão III do presente capítulo avaliza “atendimento 

educacional especializado aos alunos com deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino”. (BRASIL, 1990 p. 17). 

Segundo o estatuto da criança e do adolescente é dever dos pais ou 

responsáveis matricular  os filhos na rede regular de ensino. O mesmo assegura 

que as crianças e adolescentes com necessidades especiais terão atendimento 

especializado, e fornecimento gratuito de medicamentos. Além dos recursos 

necessários para tratamento, habilitação e reabilitação. Resumidamente, o estatuto 

da criança e do adolescente, responsabiliza-se por igualdade de condições para o 

acesso e a permanência na escola.  

O ensino fundamental é obrigatório a todas as crianças e também para 

os que não tiveram a oportunidade de acesso na idade adequada, além de garantir 

o respeito dos educadores e o atendimento educacional especializado, 

preferencialmente no ensino regular. 

No mesmo ano, 1990, a Declaração Universal de Educação para todos 

reforma a Declaração Mundial dos Direitos Humanos e estabelece que todos têm o 

direito de ter acesso à Educação. 

Ao  longo da  história da educação especial, muitas  ações foram ganhando força 

em prol dos educandos com deficiência.  E uma importantíssima foi A Declaração 

de Salamanca  um documento designado à inclusão de alunos especiais em 

escolas de ensino regular. 
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Foi no ano de 1994 na cidade de Salamanca – Espanha onde houve a 

Conferência Mundial de Educação Especial, onde estiverem presentes 

representantes de diversos países. Com o objetivo  de fornecer diretrizes básicas  

e reafirmar o compromisso com a Educação de Portadores de necessidades 

especiais. Essa conferência resultou na declaração de salamanca, um documento 

que atua sobre princípios, política e sistemas educacionais de acordo com a 

inclusão. 

A declaração de Salamanca certifica que toda criança tem o direito a 

uma educação adequada, pois cada uma possui suas limitações e é dever da  

instituição escolar amplificar seus programas educacionais e fazer uso de  

metodologias que leve em consideração as características educacionais de cada 

um. Os alunos com necessidades especiais devem frequentar escolas de ensino 

regular, e possuir uma educação voltada à sua particularidade, para que a mesma 

seja capaz de satisfazer suas necessidades. 

A declaração de Salamanca (1994, p. 01), proclama que: 

Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; 
toda criança possui características, interesses, habilidades e 
necessidades de aprendizagem que são únicas; sistemas 
educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 
deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta 
diversidade de tais características e necessidades; aqueles com 
necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola 
regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada 
na criança; capaz de satisfazer a tais necessidades. 

A Declaração de Salamanca também garante atendimento especializado a 

todas as crianças, incluindo as que são excluídas das escolas por motivos como 

trabalho infantil e abuso sexual. As que têm algum tipo de deficiência  devem ser 

atendidas no mesmo espaço  de ensino que as crianças sem deficiência 

Essa diversidade de educandos gera um incitamento contínuo as instituições 

escolares. Muitas crianças vivenciam muitas dificuldades de aprendizagem por 

terem necessidades educacionais especiais em algum ponto durante a sua 

escolarização. As escolas devem buscar formas de educar todas as crianças das 

bem sucedidas as que tenham desvantagens severas. 

Os pais dever ser participativos nas atividades educacionais em casa e 

na escola, bem como na supervisão e apoio à aprendizagem de seus filhos. O 

auxílio da comunidade também deve ser procurado no sentido de auxiliar as 
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atividades na escola, e compensar a falta de apoio familiar. A declaração assegura 

que a educação de crianças com necessidades especiais é uma tarefa a ser 

dividida entre pais e professores e demais profissionais. (RESENDE, 2009) 

Em 1996, passa a vigorar a lei nº 9. 394 que estabelece que é dever 

das escolas assegurar currículos, métodos, recursos e organização para atender 

todos os alunos de acorde com as necessidades dos mesmos. 

O capítulo V da educação especial art. 58º define educação especial 

como a modalidade de educação  escolar oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades. É dever das escolas proporcionar, aos 

educandos especiais, atendimentos especializados que contemplem as 

necessidades dos mesmos e que ocorra dentro da rede regular de ensino. 

Sobre a educação especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394/96 capítulo V da Educação Especial art. 58º destaca: 

1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular,para atender às 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. 

A Lei nº 9.394/96 também ressalta que as escolas deverão comprometer-se 

a educação dos alunos portadores de necessidades especiais. Utilizando-se de 

metodologias que atendam a todos de acordo com suas necessidades e 

professores capacitados para que haja de fato a  integração desses alunos, com 

acesso igualitário aos benefícios sociais adicionais disponíveis para o referente 

nível do ensino regular. 

           O capítulo III, art.6º, sessão III, salienta que a pessoa portadora de 

deficiência, deve ser incluída em todas as iniciativas governamentais relacionadas à 

educação, saúde, ao trabalho, edificação pública, à previdência social, assistência 

social, ao transporte, habitação, cultura, ao esporte e ao lazer, garantindo assim o 

verdadeiro atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência. 

(Resende, 2009) 

Em relação a educação de pessoas portadoras de necessidades 

especiais, o decreto nº 3.298/99, art. 24º, da sessão II ressalta: 
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§ 2o a educação especial caracteriza-se por constituir processo 
flexível, dinâmico e individualizado, oferecido principalmente nos 

níveis de ensino considerados obrigatórios; § 3o A educação do 
aluno com deficiência  deverá iniciar-se na educação infantil, a partir 

de zero ano; § 4o A educação especial contará com equipe 
multiprofissional, com a adequada especialização, e adotará 
orientações pedagógicas individualizadas. 

 

Conforme o decreto a educação especial é uma variação de ensino 

complementar ao ensino regular. O art.25º aponta que os serviços de educação 

especial serão ofertados em instituições de ensino público ou privados de forma 

provisória ou continuada mediante programas de apoio para o aluno que está 

incluído no sistema regular de ensino, ou em escolas especializadas somente 

quando a educação das escolas comuns não puder satisfazer as necessidades 

educativas ou sociais e o bem-estar do educando. 

O decreto certifica que o aluno com deficiência matriculado ou que 

esteja afastado do ensino fundamental ou médio, de instituições públicas ou 

privadas, terá acesso à educação profissional, com o propósito de obter 

habilitação profissional  que lhe possibilite oportunidades de acesso ao mercado 

de trabalho. 

Sobre a educação profissional de alunos com necessidades especiais, o 

art.29º do presente decreto enfatiza que as escolas ou instituições de educação 

profissional deverão oferecer atendimento especializado para atender às 

particularidades da pessoa com deficiência, através de adaptações de materiais 

pedagógicos equipamentos e currículo, capacitação de professores e adequação 

do espaço físico excluindo as barreiras que impedem a permanência deste alunado. 

A resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, estabelece 

Diretrizes Nacionais  para  a  Educação  Especial  na  Educação  Básica.  O art. 3º 

entende por educação especial o processo educacional determinado por uma 

orientação pedagógica que proporcione recursos e serviços educacionais especiais, 

planejados para apoiar, complementar, suplementar e, se necessário, substituir os 

serviços educacionais comuns. 

A finalidade é garantir a educação escolar e promover o 
desenvolvimento das potencialidades dos alunos que apresentam 
necessidades educacionais especiais, em todas as fases e 
modalidades da educação básica. O atendimento escolar oferecido a 
alunos com necessidades especiais deverá ser oferecido desde as 
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séries iniciais em classes comuns de ensino regular, além de prestar 
atendimento especializado quando necessário. (RESENDE, 2009. p. 

43) 
 

As escolas podem criar classes especiais para atendimento, a alunos 

que apresentem dificuldades de aprendizagem diferentes dos demais alunos e 

careçam de ajuda e apoio acentuado e constante. Os alunos que apresentem 

necessidades educacionais especiais e necessitem de atenção individualizada nas 

atividades que a escola comum não consiga oferecer. Podem ser acolhidos, em 

escolas especiais. 

Segundo a resolução CNE/CEB Nº 2/01, são considerados alunos com 

necessidades especiais aqueles que apresentarem: 

I - Dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 
processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento 
das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: a) 
aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica; b) 
aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou 
deficiências; II – dificuldades de comunicação e sinalização 
.diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de 
linguagens e códigos aplicáveis; III - altas 
habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que 
os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e 
atitudes. (RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2/01, Art.5º). 

A resolução CNE/CEB Nº 2/01, ressalta ainda que as escolas deverão  

matricular todos os alunos, assegurando-lhes uma educação de qualidade e 

penalizando aqueles que se recusarem matricular alunos com de deficiência. 

No mesmo ano entra em vigor o decreto nº 3.956, que divulga a 

convenção interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação 

contra pessoas com deficiência, realizada em Guatemala, no dia 28 de maio de 

1999. 

A convenção da Guatemala ratifica que as pessoas portadoras de 

deficiência possuem os  mesmos  direitos  humanos  e  liberdades  essenciais  que 

as outras pessoas e entre estes direitos está o de não ser submetidas a 

discriminação com base em sua  deficiência. 

Para alcançar os objetivos desta convenção os estados comprometem-

se a tomar medidas necessárias para banir a discriminação contra as pessoas com 

necessidades especiais, proporcionando assim sua completa inclusão na 

sociedade. 
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A discriminação contra as pessoas com deficiência significa diferenciar, 

excluir ou restringir um indivíduo baseando-se em sua deficiência, que tenha como 

consequência impedir o reconhecimento e o exercício por parte das pessoas com 

deficiência os seus direitos humanos e suas liberdades principais. 

No ano de 2002, a resolução CNE/CP 1, define que as universidades 

deverão formar professores habilitados para atender os  alunos com necessidades 

especiais. No mesmo ano, passa a vigorar  a Lei nº 10.436/02, que legitima a língua 

brasileira de sinais – LIBRAS, como meio legal de comunicação e expressão. A 

portaria 2.678, aprova normas para o ensino, a produção e a disseminação do 

braile em todas as modalidades de educação. 

Em 2003 a inclusão de alunos com necessidades especiais se anuncia. 

O MEC cria o Programa de Educação Inclusiva: Direito a Diversidade, que tem 

como principal objetivo formar professores para desempenharem sua função na 

dissipação da educação inclusiva. 

Em 2004, as diretrizes gerais do ministério público Federal reafirmam o 

direito à escolarização de alunos com e sem deficiência no ensino regular. Dois 

anos seguintes, a convenção aprovada pela Organização das Nações Unidas- ONU 

– determina que as pessoas com deficiência tenham acesso ao ensino inclusivo. 

Em 2008, o Ministério da Educação juntamente com a Secretaria de 

Educação Especial desenvolveram o documento: política nacional de educação   

especial onde determina que todos devem estudar em classes de ensino regular e 

ter uma educação de qualidade. 

 

2.2 Inclusão e Educação Física adaptada 

 

Entendemos por inclusão num contexto geral como atitudes e políticas que 

possam integrar todas as pessoas numa mesma sociedade, fazendo com que exista 

de fato igualdade. Para que assim todos possam cumprir com seus direitos e 

deveres numa sociedade Justa. Além disso, podemos vê a inclusão como um 

processo social, no qual precisa haver uma modificação do meio, para que todas as 

pessoas com deficiência possam exercer seu papel como cidadão, para isso é 
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necessário propor transformações nos ambientes físicos e principalmente em como 

vemos o outro. “Além disso, é necessário que a sociedade valorize as diferenças 

individuais aprendendo a conviver com a diversidade humana, através de 

compreensão e cooperação começando pela família” (CIDADE, 2002, p. 10). 

Com a inclusão vem a ideia de integração, o que seria adaptar a pessoa com 

deficiência na sociedade, ou seja, oferecer as mesmas oportunidades para todos, 

apesar das diferenças. Como acesso à educação, à saúde, à cultura, ao lazer e à 

atividade física. Desde os primórdios a educação é um privilegio de poucos, onde é 

possível verificar que o processo da exclusão escolar é histórico. E em relação as 

pessoas com deficiência, os registros comprovam que vem de muito tempo essas 

resistência e aceitação por parte da sociedade. A escola se produz ou se transforma 

conforme a sociedade, portanto as duas possuem extrema relação. 

Quando buscamos na história encontramos registros de que há muito tempo 

os deficientes sofrem preconceitos. Nas primeiras décadas do século XX as pessoas 

com deficiência eram tratadas como coitadinhas, menosprezadas e discriminadas. 

“Na idade média as pessoas que apresentavam qualquer diferença em sua foram 

física ou psíquica tinham poucas chances de sobrevivência, pois nessa época tinha-

se a idéia de que essas pessoas algum tipo de deficiência possuíam poderes 

especiais, oriundos dos demônios, bruxas ou duendes malignos, como afirma Silva” 

(1987, p. 217). 

Tratando das pessoas com deficiência nas aulas de educação física vemos 

que apesar de tempo que a educação física integra o currículo escolar muitos 

professores de educação física ainda seguem a ideia de que a aula é apenas para 

os mais hábeis.  Atualmente, mesmo com avanços consideráveis, na sociedade 

moderna ainda impera o preconceito, e grande parte da população deficiente, 

principalmente das camadas mais baixas, ainda continua sendo marginalizada e 

descriminada. 

  

 Para Soler (2005), a educação física não pode distinguir hábeis e inábeis, 

mas sim proporcionar habilidades a todos. 

A educação física como disciplina curricular obrigatória não pode ser apática 

ao movimento de educação inclusiva, segundo Rodrigues (2006). Mesmo com 

avanços consideráveis da educação, ainda encontramos na sociedade moderna, 
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muito preconceito, quando se trata das pessoas com deficiência principalmente as 

das camadas mais baixas, são muito marginalizadas e descriminadas. 

      É preciso que haja políticas públicas que tornem mais amplo o contexto da 

inclusão para que seja possível chegar a uma sociedade inclusiva. Em relação   a 

idéia de uma educação inclusiva o estado deve organizar uma política pública junto 

a comunidade para que assim todos respeite a diversidade e garanta o direito de 

todos à educação.  O conceito de Inclusão se firma na diversidade, diferença, 

universalização de indivíduos dentro do mesmo espaço, neste contexto, a escola 

(PAULON et al, 2005).  

    A educação física adaptada  é a área da educação física que trata de 

atividades para pessoas com necessidades especiais.  De acordo com Predinelli 

(1994) a Educação Física adaptada surgiu na década de 50. Como um programa 

com várias atividades, jogos e ritmos. De acordo com as capacidades  e limitações 

dos estudantes com deficiência. Para Bueno e Resa (1995), a educação física 

adaptada não se diferencia da educação física tradicional. Portanto adéquam as 

técnicas, métodos e outros elementos para que possam ser aplicados ao indivíduo 

com deficiência. Para isso torna-se necessário um planejamento amplo por parte do 

professor onde possa atender as necessidades dos educandos. 

Podemos encontrar vários autores que consideram a Educação Física Especial e 

Educação Física para pessoas com deficiência com o mesmo significado. Outros 

autores usam os termos cada um com diferentes significados. Cidade e Freitas 

(1997 p. 10). 

Atualmente no Brasil os termos mais utilizados são Atividade Física Adaptada, 

Educação Física Adaptada e Atividade Motora Adaptada. 

Temos como Educação Física Adaptada o atendimento adequado para as pessoas 

com deficiência de acordo com suas potencialidades e dificuldades, visando o 

progresso em seu desenvolvimento.  

Proporcionar este desenvolvimento amplo faz-se necessário para que o 

indivíduo com deficiência possa se desenvolver da melhor maneira possível 

encontrando a adaptação e equilíbrio que sua deficiência requer. É necessário 

identificar as necessidades e capacidades como também as possibilidades de cada 

um. Visando desenvolver sua independência e autonomia, facilitando assim o 

processo de inclusão e de acolhimento social. Cidade e Freitas (2009, p.12) “A 
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educação Física Adaptada pode proporcionar , aos alunos/ participantes, a 

oportunidade de utilizarem suas habilidades por meio de atividades motoras , jogos 

e desporto a fim de desenvolverem o máximo de suas capacidades .” 

(CIDADE; FREITAS, 2009, p.13). 

A Educação Física, torna-se uma grande área de adaptação, pois tem 

programas especiais em atividades físicas com participação de crianças e adultos. A 

fim de proporcionar, adequação das possibilidades de cada um e valorizando-os 

para que assim possam se integrar no mesmo mundo que os demais. 

Compreendendo suas capacidade e limitações, buscando uma melhor adaptação ao 

meio. (BUENO; RESA, 1995).  

Quando nos referimos a Educação Física Adaptada como uma grande área 

que pode proporcionar vivências de modo a melhorar e maximizar as habilidades 

dos seus participantes, logo vem em mente de como fazer para que se obtenha os 

resultados desejados.  

Para Predinelli (1994, p 69) “Para que um programa tenha sucesso é 

necessário, que o mesmo traga desafios, que vise a participação de todos, 

respeitando as limitações de cada um, promovendo autonomia  e um maior potencial 

no domínio motor”. Defendendo a ideia de que o docente deve selecionar as 

atividades de acordo com as necessidades de cada um.  

Mauerberg de Castro (2005, p. 278) nos traz outra proposta de programa. 

Desenvolver ou afeiçoar: autoconceito positivo; competência social; 
integração sensório-motora; aprendizagem perceptivo-motora; 
padrões e habilidades motoras ; aptidão física e estilo de vida 
saudável ; postura e aparência competência em jogos, atividades de 
lazer e relaxamento; habilidades aquáticas e dança; habilidades 
esportivas e de competição; e desenvolver atitudes e conceitos 
sobre: habilidades, atividades, movimento, saúde e bem estar, 
condicionamento físico. 

 

Segundo Cidade e Freitas, (2009, p. 14), “todas as atividades devem 

considerar as competências e as barreiras encontrada pela pessoa com deficiência. 

Realizando atividades progressivas, contínuas e regulares”. O docente deve 

perceber que a rotina e as regras são muito importantes para que tanto as crianças 

como os adultos sintam-se seguros durante as atividades. Saint- Laurent (1997) 

Ressalta que a inclusão escolar teve início na década de 80. Começando a se 

projetar quando um maior número de alunos com necessidade especiais  começou 
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freqüentar as classes de aulas regulares. Com isso intensificou-se a necessidade de 

educar todos os alunos com necessidades especiais na sala de aula regular. 

Nos anos 90, a ideia de integração escolar total para todos os alunos 
se popularmente conhecida. Neste momento surge o modelo de 
inclusão, que propõe que as escolas de ensino regular respondam as 
necessidades pedagógicas de cada aluno. O termos inclusão  define 
que todas as crianças necessitam estar incluídas no processo 
educacional e social. A inclusão não se reporta a colocar as crianças 
nas classes de ensino regular, mas transformar o contexto para 
tornar ais acessível de acordo com a necessidade de cada crianças. 
(RESENDE, 2010, p. 37) 

 

Para construir uma condição de igualdade nas escolas e em todos os âmbitos 

sociais é necessário levar em conta que todos têm suas particularidades e que cada 

aluno tem suas diferenças naturais e sociais. “A inclusão de difere da integração, 

onde a integração estabelece uma inserção completa e sistemática do educando. A 

mesma se refere a vida social e educativa de todos os alunos, sem exceções, onde 

os mesmos devem frequentar  as salas de aulas do ensino regular”. (RESENDE, 

2009, p. 37). 

Para Saint-Laurent (1997), a inclusão se firma a partir da insatisfação da 

Educação Especial. O modelo de inclusão tem como base o padrão sócio-

construtivista, o que traz para o aluno deficiente o direito de participar e ser 

considerado legítimo e ativo na comunidade.  Este mesmo modelo sugere, que a 

partir do momento que o indivíduo é isolado do meio social, fica impedido de 

desenvolver suas funções sociais. O princípio indispensável do sócio-construtivista 

quando relacionado ao aluno com deficiência é o seu direito e sua necessidade de 

participar de todas as atividades de modo geral. Para que assim possam adquirir 

independência. 

Ferreira (2003) ao debater sobre a inclusão de alunos com necessidades 

especiais nas escolas de ensino regular, é importante lembrar que estes alunos  não 

apenas freqüentem a escola regular, mas que acompanhem um currículo regular. 

Para que assim alunos com diferentes tipos de deficiência aprendam com a mesma 

metodologia de ensino dos alunos ditos “normais”. Incluir o aluno com deficiência no 

ensino regular, contribui direta e positivamente para o desenvolvimento e 

aprendizagem dos mesmos. Quando o educando é isolado ou levado à educação 

especial, o ensino fica muito comprometido, pois neste tipo de educação a 

deficiência do aluno torna-se mais importante do que todas as outras habilidades 
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que o mesmo pode desenvolver. Cada pessoa aprende algo de um jeito, e da 

mesma forma, se sobressaem em alguma área. É muito importante o docente deixar 

o aluno pensar, se expressar e tomar decisões de acordo com os seus interesses. 

Não cabe ao docente decidir pelo educando, independente de sua condição, física 

ou psíquica. A vontade e interesse por algo deve ser decidida exclusivamente pelo 

mesmo.  

De acordo com Saint- Laurent (1997), as salas de aulas inclusivistas, permite 

aos educandos com deficiência uma aprendizagem significativa e incentivadora 

acarretando  mais empenho e cooperação, diferente da segregação tradicional 

vivenciadas por esses alunos. Nesta mesma visão de inclusão, os atendimentos 

escolares não podem nem devem ser segregados seja dentro ou fora das salas de 

aula.  O aluno ser encaminhado a salas de reforço ou ter currículos adaptados de 

acordo com sua deficiência. É necessário acabar com o protótipo de que a inclusão 

beneficia apenas os alunos com algum tio de deficiência, pois ela representa uma 

transformação positiva das escolas para todos. 

A educação inclusiva possibilita privilégios tanto para os alunos com 

deficiência, como para os alunos sem deficiência. Pois é a partir da inclusão que 

todos começam a reconhecer o outro, a conviver com a diferença. E passam a 

entendem que ninguém é igual a ninguém, mas que cada um tem suas 

particularidades.  

Resende (2009) nos mostra que este modelo de inclusão vem ao longo de 

muitos anos, buscando a não exclusão  escolar e propondo que as escolas deem 

condições de acesso e permanência a todos. Porém o modelo de segregação 

continua implantado em algumas escolas. Pois a escolas encontram-se 

despreparadas para enfrentar todos esses desafios, o que as levam a trazer 

espaços especializados para atender as necessidades dos alunos com algum tipo 

de deficiência e desta forma continuam segregando os mesmo.  

Resende (2009, p. 39), assegura que: 

Devem-se considerar as desigualdades naturais e sociais de cada 
indivíduo. As escolas atuais devem criar novos modelos que 
contemplem a todos, ao invés de anular e marginalizar as diferenças 
nos processos que formam e instrui aos alunos. 
A inclusão causa uma mudança no ponto de vista educacional, pois 
não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam 
dificuldades na escola, mas apóia a todos: professores, alunos, 
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pessoal administrativo, para que obtenham sucesso na corrente 
educativa geral.  

 

 

 

2.3 Deficiência física e suas dimensões 

 

Um indivíduo com necessidades educacionais especiais ou deficiente é 

caracterizado como ausência ou dano estrutural dos aspectos psíquicos, físicos ou 

anatômicos, provisório ou definitivo. Anormalidades como ausência de um membro 

ou até funções mentais constituem a deficiência.  Segundo Resende (2009, p.21) 

“há muito tempo, existem muitos termos para identificar as pessoas com deficiência.  

O termo deficiente tem sido debatido por vários autores, tendo significados distintos”. 

De acordo com a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, aprovada pela 

assembleia da ONU, em 09/ 12/75. Específica em artigo 1° que o termo “pessoa 

deficiente” refere-se a pessoa como incapaz de assegurar a si mesma, total ou 

parcialmente, as sociedades de uma vida individual ou social normal , em 

decorrência de suas capacidades físicas ou mentais. (PREDINELLI, 1994). 

No relatório da Reabilitação internacional ao Unicef, há várias definições de 

impedimento, deficiência e incapacidade divulgadas pela Organização de Saúde 

(OMS). Sendo eles descritos da seguinte maneira. 

 

Impedimento: dano psicológico, fisiológico ou anatômico, permanente ou transitório, 

ou uma anormalidade de estrutura ou função; 

Deficiência: qualquer restrição ou perda na execução de uma atividade, resultante 

de um impedimento, na forma ou dentro os limites considerados como normais para 

o ser humano; e  

Incapacidade: uma deficiência que constitui uma desvantagem para uma 

determinada pessoa, porque limita ou impede o desempenho de uma função que é 

considerada normal dependendo da idade, sexo, fatores sociais e culturais para 

aquela pessoa. (UNICEF, 1980). 
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O decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, declara que, a pessoa 

deficiência é aquela que se enquadra nas seguintes categorias: que possua 

deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental e 

deficiência múltiplas (associação de duas ou mais deficiências). 

Já a convenção da Guatemala, compreende por deficiência a restrição física, 

mental ou sensorial, de caráter permanente ou transitório, que limita a capacidade 

de desempenhar uma ou mais atividades fundamentais da vida cotidiana, 

ocasionada ou agravada pelo ambiente econômico e social. (RESENDE, 2009) 

Quando nos referimos as pessoas com deficiência logo nos vem as 

indagações de como se deu a normalização, integração e inclusão das pessoas 

com deficiência.  

Segundo Cidade e Freitas (2009, p. 43) A definição de normalização surgiu 

nos anos 50. Em alguns países do norte da Europa, basicamente na Dinamarca e 

Suécia. Em oposição a segregação, e criação de uma condição escolar que 

favorecesse  todas as crianças com deficiência. 

Após isso surge a integração, que esteve presente dos anos 60 à 90. E ao 

longo desses anos possibilitou a oferta de serviços educativos a fim de adaptar o 

indivíduo no contexto educacional. Para que isso ocorresse foi necessário a 

participação de algumas instituições, como as escolas especiais e as classes 

especiais de escolas públicas. Porém no Brasil apenas no  início dos anos 90 

muitos estudiosos começaram a questionar o modelo integrativo existente na 

educação brasileira que acontecia da seguinte forma:  

“Inserção pura e simples da pessoa com deficiência para conviverem 

em sociedade; inserção com alguma adaptação, e a inserção em ambientes 

separados”. (CIDADE; FREITAS, 2009, p.44). E por fim a inclusão, que seria a 

mudança dos indivíduos na sociedade. A inclusão é um processo imenso que 

ocorre em todo o mundo desde a década de 50.  

A inclusão é a modificação dos indivíduos na sociedade, a mesma é 
um processo amplo, com transformações pequenas e grandes , nos 
ambientes físicos e na mentalidade de todas as pessoas, inclusive na 
própria pessoa que tem alguma deficiência. Para promover uma 
sociedade que aceite e valorize as diferenças individuais, aprenda a 
conviver dentro da diversidade humana, através da compreensão e 
da cooperação. (CIDADE; FREITAS, 2009, p. 45). 

Há vários direitos que beneficiam pessoas com necessidades especiais e 

esses direitos vêm ganhado destaque apesar do lento processo para se conquistar o 
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acesso à educação dessas pessoas (MENDES, 2006). Em se tratando da 

deficiência propriamente, temos a deficiência intelectual (mental), que segundo a 

Associação Americana de Deficiências Intelectual e de Desenvolvimento (AAIDD) a 

deficiência. 

Caracteriza-se por registrar um funcionamento geral 
significativamente abaixo da média, oriundo do período de 
desenvolvimento, concomitante com limitações associadas a duas ou 
mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em 
responder adequadamente às demandas da sociedade, nos 
seguintes aspectos: comunicação, cuidados pessoais, habilidades 
sociais, desempenho na família e comunidade, independência na 
locomoção, saúde e segurança, desempenho escolar, lazer e 
trabalho. (CIDADE; FREITAS, 2009, p. 16-17). 

A deficiência auditiva, que equivale a perda parcial ou total da audição. Onde 

a classificação da deficiência é apresentada em decibéis, e classificada de acorda 

com a perda sensorial. 

Deficiência visual, que significa deficiência da visão, ou uma limitação 

sensorial. Que pode diminuir ou anular a capacidade de ver. Onde a mesma tem 

vários graus de acuidade visual, o que permite várias classificações.  

Segundo Cidade e Freitas (2009), a deficiência física que é toda alteração no corpo 

que resulte em algum problema ortopédico, neurológico ou de má formação. 

Levando assim o indivíduo a alguma dificuldade em seu desenvolvimento. 

E por fim temos a deficiência múltipla, que é o caso do indivíduo ter duas ou 

mais deficiências do tipo (intelectual, visual, auditiva e física). Tornando o indivíduo 

limitado em relação ao seu desenvolvimento global e capacidade adaptativa. 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo geral  



27 

 

 

  Revisar a literatura científica brasileira no âmbito da inclusão de estudantes 

com deficiência nas aulas de educação física, a partir da busca sistemática em 

bases de dados eletrônicas. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Verificar quais as barreiras para a prática de educação física por parte de 

estudantes com deficiência. 

 Verificar as dimensões de maior influência para a prática de educação 

física por estudantes com deficiência 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória por meio de revisão de 

literatura sistemática. Adotou-se como metodologia a busca de artigos realizada nas 

bases de dados eletrônicas Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde) e Scielo que faz 

parte da Bireme. Como critério de inclusão Instituiu-se artigos originais, com idioma 

português ou espanhol (em periódicos nacionais) publicados a partir de 1994 e com 

pesquisas realizadas com humanos. Por fim forma selecionados os estudos 

realizados envolvendo temas relacionados as áreas pertinentes a educação física 

escolar (jogos,lutas,esportes,dança, ginástica, lazer,saúde, exercício e atividades da 

cultura corporal similares). 

Os seguintes termos/palavras-chave foram selecionados para realizar a 

busca: Inclusão Educacional, Educação Física, Esporte, lazer, Educação, Aluno com 

Deficiência, Deficiência Física, Deficiência Motora, Deficiência Sensorial, Deficiência 

Intelectual e Deficiência Mental; para ambas as bases de dados. Adicionalmente 

utilizou-se o operador boleano AND além de utilizarmos as próprias ferramentas 

disponíveis nos sites de busca. 
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5 RESULTADOS 

 

Na busca inicial foram encontrados 213 artigos na base de dados Scielo e 

2417 na Bireme, os quais após serem administrados os primeiros critérios de 

inclusão (ano e idioma). Tiveram seus números reduzidos para 65 e 64 

respectivamente. Após adotarmos os demais critérios de inclusão (artigos originais, 

terem relação com algum conteúdo da Educação Física Escolar e tratar de algum 

contexto associado a Escola – Professores e estudantes – família), restaram 12 

artigos, dos quais um dos estudos ( SANCHES; RÚBIO, 2011) foi excluído das 

análises após leitura na íntegra.  Um fluxograma das etapas da pesquisa encontra-

se detalhado a seguir (FIGURA 1). 

 

Figura 1- Fluxograma das etapas da pesquisa 
 

 

Fonte: SILVA, D. D., 2017. (Figura elaborada pela autora de acordo com as etapas da 

pesquisa.) 

Após a seleção dos 11 estudos optamos por detalhar os artigos originais de 

acordo com: a) Autor – ano; b) Periódico; c) Tipo de Deficiência; d) Escolaridade dos 

Participantes; e) Dimensão (ões) da Inclusão analisada (s); f) Conclusões (TABELA 

1). 
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Quadro 1- Detalhamento das principais informações dos estudos selecionados para a revisão 

Autor (ano) Periódico Tipo de 
deficiência 

Escolaridade dos Participantes Dimensão (ões) da 
inclusão analisada (s) 

Conclusões 

Fiorini, Maria 
Luiza Salzani; 
Manzini, 
Eduardo José. 
(2014) 

Revista Brasileira de 
Educação Especial 

ND 

Tipo de formação inicial: quatro cursaram Licenciatura; sete 
Licenciatura Plena; dois cursaram Bacharelado; quatro cursaram 
Licenciatura e Bacharelado. Dos 17 professores, três professores, 
além da Educação Física, concluíram ou estavam em andamento com 
outro curso universitário; 
 
Disciplina Educação Física Adaptada: 13 tiveram a disciplina e quatro 
não tiveram; 
 
Pós-graduação: nove participantes tinham ou estavam cursando uma 
especialização; três professores haviam participado de cursos em 
subáreas da Educação Física, mas não da Adaptada; um possuía 
curso de Libras e quatro participantes não buscaram atualização 
profissional após o término da formação inicial. 

O estudo verificou 
apenas os professores. 

Conclui-se que, ao propor uma 
formação para professores de 
Educação Física, com foco na 
inclusão educacional, é preciso 
identificar outras questões como, 
família, estrutura escolar etc. 

Beltrame, André 
Luís Normanton; 
Sampaio, Tânia 
Mara Vieira 
(2015) 

Revista da Educação 
Física 

ND NA 
O estudo verificou 
apenas a percepção dos 
professores. 

Concluímos que embora exista uma 
forte presença da reprodução de 
valores é papel do professor 
desconstruí-las problematizando 
questões mais complexas e se 
envolvendo por meio do diálogo, 
com os anseios e frustrações de 
quem são seus protagonistas. 

Calheiros, David 
dos Santos; 
Fumes, Neiza de 
Lourdes 
Frederico. 

Revista da Avaliação 
da Educação 
Superior. 

ND Universitários 

O estudo verificou a 
percepção dos 
estudantes 
universitários e 
coordenadores o curso. 

Concluem que é necessário 
repensar a inclusão. Além de 
planejar e executar ações que 
contribuam para a inclusão. 

Vitalino, Célia 
Regina. 

Revista Brasileira de 
Educação Especial. 

ND Professores Universitários. 
O estudo verificou o 
preparo dos 
professores. 

Consideramos que os resultados 
obtidos possibilitaram a organização 
de diretrizes  para o planejamento 
de um programa de formação 
pedagógica junto a professores de 
cursos de licenciatura para inclusão 
de alunos com NEE. 

Legenda: ND (não definido); NA (não se aplica) 
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Continuação do Quadro 1. 

Autor (ano) Periódico Tipo de 
deficiência 

Escolaridade  dos 
Participantes 

Dimensão (ões) da inclusão 
analisada(s) 

Conclusões 

Castro, Natália Monaco de; 
etal. (2015) 

Técnico-
Científicos 

Síndrome de 
Down 
 

Variou entre não 
alfabetizados e ensino 
médio completo. 

Pessoas com Síndrome de 
Down. 

Os resultados encontrados evidenciam que de modo geral, 
o karatê tende a favorecer melhores relacionamentos em 
todas as esferas sociais das pessoas com Síndrome de 
Down. 

Fiorini, Maria Luiza 
Salzani; Deliberato, 
Débora; Manzini, Eduardo 
José 

Revista de 
Educação Física 

Deficientes 
Visuais 

Estudantes  da 8° Série/ 
9 ° ano 

O estudo foi realizado com o 
foco na participação do aluno 
com deficiência visual. 

O professor deve discernir quais  atividades são adequadas 
e contribuem para a participação dos alunos com e sem 
deficiência. 

Pedrosa, Valéria dos 
Santos; Beltrame, André 
Luís Normanton. Etaal. 
(2013) 

Revista 
Brasileira de 
Ciência & 
Movimento 

Deficientes 
auditivos 

Professores do Ensino 
Fundamental e Médio 

O objetivo do estudo foi o 
preparo dos professores e 
qual seu preparo para atuar 
na inclusão escolar. 

A realidade da experiência docente com a inclusão 
evidencia a necessidade de uma maior atenção ao processo 
de formação e capacitação do professor, bem como da 
facilitação do poder público para que isso ocorra e possam 
atuar de modo que a inclusão seja uma realidade de fato e 
não apenas de direito. 

SILVA, Anna Isabel T; 
Silva,Daniela B. Rodrigues 
etaal (2004) 

Periódicos 
Técnico-
científicos.(2004) 

Paralisia Cerebral Alunos Ensino regular Escola e estudantes 
Sugerem a necessidade da integração entre escola, família, 
serviços diferenciados e ações comunitárias de reabilitação 
para a efetivação do processo de inclusão. 

RAMOS, Valmor. Et al 
(2013) 

Revista 
Brasileira de 
Ciência & 
Movimento 

ND 
Professores da rede 
municipal de ensino 

Autopercepção dos 
professores. 

Verificou-se que os professores perceberam-se menos 
competentes em relação às dimensões Conhecimentos do 
que das dimensões Habilidades e que a experiência de 
intervenção com alunos com deficiência não interferiu no 
nível de auto-percepção de competência profissional. 

Salerno, Marina Brasiliano;  
Correio, Josiane Fujisawa 
Filus (2012) 

Pensar a Prática 
 

ND 
 Universitários 

O objetivo do trabalho foi 
compreender as percepções 
dos alunos de graduação em 
Educação Física sobre a 
inclusão 
 

Concluímos que ainda há elementos a serem esclarecidos 
aos graduandos referentes esse processo para formar 
alunos com uma visão ampla do que é a Inclusão. 
 

 
HIROTA, Odete; 
SPONCHIADO,Maria 
Ângela. (1999) 
 
 

Temas sobre 
desenvolvimento 
 

Deficiência Mental 
 Não definida 

O estudo verificou a 
participação dos pais e quais 
as atitudes dos mesmos para 
apoiar os filhos. 
 

Os resultados mostram que os pais notaram mudancas em 
relacao a seus filhos, percebendo-os mais capazes, atentos, 
adaptados socialmente e independentes. Falam que os seus 
filhos estao se expressando melhor verbalmente declaram 
que passaram a proporcionar mais ocasioes sociais e de 
lazer para os seus filhos. 

Legenda: ND (não definido). 

Fonte: SILVA, D. D., 2017. (Quadro elaborado pela autora de acordo com os dados coletados na pesquisa). 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fiorini,%20Maria%20Luiza%20Salzani%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fiorini,%20Maria%20Luiza%20Salzani%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Deliberato,%20D%C3%A9bora%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Deliberato,%20D%C3%A9bora%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Pedrosa,%20Val%C3%A9ria%20dos%20Santos%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Pedrosa,%20Val%C3%A9ria%20dos%20Santos%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Beltrame,%20Andr%C3%A9%20Lu%C3%ADs%20Normanton%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Beltrame,%20Andr%C3%A9%20Lu%C3%ADs%20Normanton%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ramos,%20Valmor%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22HIROTA,%20Odete%22
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6 DISCUSSÃO 

A partir das análises dos dados, foi possível identificar três principais  

vertentes relacionadas a inclusão dos alunos com deficiência na sala de aula regular 

e sua relação com a Educação Física. Sendo as mesmas percepções dos 

professores, a percepção dos alunos e a percepção da família frente a pessoa com 

deficiência 

 

6.1 Estudos relacionados a percepção dos professores 

 

Fiorini e Manzini (2014) buscaram identificar as dificuldades encontradas 

pelos professores de Educação Física para incluir alunos com deficiência e sugerir 

ações e conteúdos a partir dessas dificuldades com a intenção de promover a 

formação dos professores. Foi um estudo de grupo focal com a participação de 17 

professores de Educação Física que atuavam em escolas, do 1° ao 5° ano, divididos 

em dois grupos: manhã e tarde.  Tentando responder as seguintes análises. 1) à 

Formação; 2) à questão Administrativo-escolar; 3) ao Aluno; 4) ao Diagnóstico; 5) à 

Família; 6) ao Recurso Pedagógico; 7) à Estratégia de ensino; 8) à Educação Física. 

Os autores concluíram que as ações sugeridas, a partir dessas dificuldades, 

indicaram que, para promover a formação desses professores de Educação Física, 

seriam necessárias iniciativas de diferentes âmbitos, como, das Instituições de 

Ensino Superior e seus docentes, da Secretaria Municipal de Educação, das 

Políticas Públicas, da Direção e Coordenação escolar, dos professores de Educação 

Física e, também, das Pesquisas e/ou dos coordenadores de cursos de formação. 

O trabalho teve como objeto de estudo a prática da educação inclusiva foi 

objeto de reflexão, a partir da análise de um projeto de Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). Para a realização do presente estudo foi adotada uma 

abordagem qualitativa e descritiva que permite a compreensão dos múltiplos 

aspectos que envolvem seu objeto de estudo. Envolvendo 8 regiões administrativas 

e Plano Piloto, em um total de 16 professores, dos quais apenas 10 participaram do 

estudo. Onde deveriam obedecer aos seguintes critérios de inclusão no estudo: 

Atuar há pelo menos um ano como professor de Educação Física e  participar 
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regularmente das reuniões realizadas no Centro Interescolar de Educação Física-

CIEF pela coordenação do projeto. A partir disso os autores concluíram que é 

necessário avançar nas discussões, para além dos resultado firmando a contribuição 

da iniciação esportiva a partir uma educação transformadora e não reprodutora do 

mundo que vivemos. Significa ir ao encontro de uma 'cultura inclusiva', que permita 

ao participante experimentar novas regras, estéticas e novos significados, no que 

pode ser o equilíbrio entre o esforço e o prazer relacionado consigo mesmo e o outro 

também. Para isso o professor precisa permitir a vivência do lúdico, que merece 

maior destaque em outros estudos, que tenciona a favor da interação com a criança, 

superando a mesmice de modelos pré-estabelecidos. 

 Vitalino (2017) analisou o estudo da seguinte maneira: 1) verificar se os 

professores dos cursos de licenciatura da Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

têm conhecimento suficiente para incluir alunos com NEE em suas atividades 

acadêmicas; 2) identificar se estes professores percebem a necessidade de 

participar de um programa de preparação pedagógica para incluir alunos com NEE e 

de que maneira deveria dar-se esta preparação. Em vista dos objetivos propostos, 

realizou-se uma pesquisa descritiva. Onde participaram 178 professores atuantes 

em 13 cursos de licenciatura da Universidade Estadual de Londrina. Onde os 

mesmos responderam um questionário contendo 17 questões objetivas.  Logo os 

resultados evidenciaram que 84% dos participantes consideraram que não tinham 

conhecimento suficiente para incluir alunos com NEE. E 63% dos participantes se 

interessaram em participar de um programa de formação para inclusão de alunos 

com NEE. 

Ramos (2013), em seu estudo teve O objetivo deste estudo foi analisar a 

autopercepção de competência pedagógica de 33 professores, da rede municipal de 

ensino de Florianópolis, frente ao ensino inclusivo nas aulas de Educação Física 

regular. Foram adotados procedimentos de pesquisa qualitativa e quantitativa. 

Utilizou-se, como instrumento, um questionário composto por 46 questões, para 

obter dados biográficos e da Autopercepção de competência profissional em 

Educação Física.  Ao término do estudo foi possível verificar que os professores 

perceberam-se menos competentes em relação às dimensões Conhecimentos do 

que das dimensões Habilidades e que a experiência de intervenção com alunos com 

deficiência não interferiu no nível de auto-percepção de competência profissional. 
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  Pedrosa, Normanton e Sampaio (2013) em sua pesquisa estudaram a  

experiência dos professores de Educação Física, seu preparo para atuar com o 

aluno Surdo dentro da perspectiva da inclusão escolar. Participaram do estudo 38 

professores de Educação Física da Regional de Ensino da Ceilândia-DF de escolas 

do Ensino Fundamental e Médio. O instrumento utilizado para coleta de dados foi 

um questionário elaborado especificamente para esse estudo com questões 

fechadas e uma questão aberta. Após a pesquisa foi possível chegar nos seguintes 

resultados a pesquisa evidenciou que a grande maioria dos professores já atuou em 

turmas com crianças com deficiência, requerendo deles uma atuação em que a 

inclusão estava presente. No que tange à preparação para a inclusão do aluno com 

surdez, um número expressivo dos professores não teve em sua formação 

acadêmica, disciplinas correspondentes, sua formação continuada e a específica em 

Libras foi acentuadamente baixa segundo suas respostas, no entanto, classificam 

sua relação com as turmas como boa e excelente em sua maioria e apontam que 

lhes falta preparo para atuarem na educação física de forma inclusiva. 

Para que ocorra uma mudança significativa é necessário iniciativas da escola 

no geral dos gestores, coordenadores e direção. A fim de proporcionar aos 

professores condições de frequentar eventos escolares, ter uma relação mais 

próxima da comunidade. Oferecer se possível, cursos de formação continuada. 

Escutar o aluno com deficiência e a família dos mesmos sobre os espaços físicos da 

escola e a relação professor - aluno. 

 

6.2 Estudos que verificaram a participação dos estudantes tanto do 

ensino básico como superior. 

Calheiros e Fumes (2016) em seu estudo sobre a inclusão de universitários 

nos cursos de Educação Física, propõe na pesquisa de casos múltiplos, de 

abordagem qualitativa, entender o processo de inclusão de universitários com 

deficiência em cursos presenciais de Graduação em Educação Física da cidade de 

Maceió/AL, utilizando como instrumento de coleta de dados a entrevista 

semiestruturada. Os participantes desse estudo foram os/as próprios/as 

universitários/as com deficiência e seus respectivos coordenadores de curso. Em 
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seus resultados apontaram que, embora o processo de inclusão esteja em 

andamento e a participação do universitário/a com deficiência na Educação Superior 

seja mais expressiva do que era anos atrás, a sua permanência estava condicionada 

aos seus próprios esforços e à ajuda de colegas de classe. Essa condição era 

decorrente das inúmeras barreiras que ainda se mantinham presentes no espaço 

educacional, deixando-o/a mais vulnerável à exclusão. Dessa forma, é crucial que as 

instituições pesquisadas (re)pensem a forma com que têm encarado a inclusão no 

ambiente da sua instituição e que, além disso, planejem e executem ações que 

contribuam para esse processo em seu estabelecimento de ensino. Assim, 

acreditamos que a instituição estudada estaria mais preparada para garantir o 

processo de ensino-aprendizagem do universitário com deficiência em uma 

perspectiva da educação inclusiva. 

Castro et al (2015) vem nos mostrando a relação do karatê e a socialização 

em pessoas com Síndrome de Down. Para isso analisaram as diferenças no 

desempenho do karatê em um ano de treinamento de pessoas com SD bem como 

testar diferenças quanto à rede de amizades destes neste período a partir dos 

treinamentos de karatê. Além disso, visa correlacionar a melhora no desempenho 

físico com a socialização de pessoas com SD. Participam deste estudo 53 

(cinquenta e três) pessoas com esse diagnóstico, de ambos os sexos com idade 

entre quatro e sessenta anos, inscritos em projeto de esporte de um Instituto 

Inclusão Cultural. Em seus resultados evidenciam que de um modo geral, o karatê 

tende a favorecer melhores relacionamentos em todas as esferas sociais para as 

pessoas com Síndrome de Down. Além disso, o karatê melhora o desempenho em 

todos os quesitos físicos avaliados. Estes resultados sugerem os benefícios do 

karatê em relação à socialização de pessoas com Síndrome de Down. 

Fiorini et al. (2013) em seu estudo objetivou planejar estratégias de ensino e 

adaptações de recursos com foco na inclusão educacional do aluno com deficiência 

visual fundamentando-se nas atividades contidas na Proposta Curricular do Estado 

de São Paulo. Sendo assim três etapas foram delineadas a partir da análise da 

Proposta Curricular: 1) identificar os temas propostos para cada bimestre; 2) analisar 

o "caderno do professor" em termos de situações de aprendizagem e o 

desenvolvimento de cada uma delas e, 3) planejar estratégias de ensino e 

adaptações de recursos. Dez estratégias de ensino foram planejadas, quatro novos 
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recursos foram indicados e duas adaptações de recursos pedagógicos foram 

sugeridas para as aulas. Relatando como resultado que é relevante mencionar que 

as estratégias de ensino são flexíveis e, por isso, o professor deve discernir quais 

são adequadas e contribuem para a participação dos alunos com e sem deficiência. 

As estratégias podem ser mantidas desde que tenham sido avaliadas, pelo 

professor, como favoráveis à participação dos alunos. 

Silva et al. (2014) em seu estudo sobre o perfil funcional de crianças com 

paralisia cerebral. Onde analisou os dados obtidos com a aplicação do instrumento 

de Avaliação da Função Escolar em urna amostra de 29 alunos com o diagnóstico 

de paralisia cerebral, com idade entre 5 e 14 anos, que freqüentam o ensino regular 

do município de São Paulo. Em seguida, discutimos as influências das variáveis, tipo 

de escola” (pública ou privada) e comprometimento motor” (leve, moderado ou 

grave) no nível de participação em atividades funcionais relacionadas a seis 

ambientes: sala de ensino regular, recreio, transporte, banheiro, transições, lanche. 

E em seus resultados sugerem a necessidade da integração entre escola, família, 

serviços diferenciados e ações comunitárias de reabilitação para a efetivação do 

processo de inclusão. 

Salerno et al. (2012) em seu estudo tiveram como objetivo compreender as 

percepções dos alunos de graduação em Educação Física sobre a inclusão 

educacional. Os 41 alunos redigiram suas definições sobre o termo "Inclusão 

Educacional" (IE), analisadas qualitativamente por meio da análise de conteúdo. 

Constataram que a maioria dos alunos ainda não possui esclarecimento em relação 

aos sujeitos compreendidos no processo de inclusão; consideram a IE como 

responsabilidade do governo e dos profissionais da educação; descrevem os 

objetivos do processo como positivos para as pessoas com e sem deficiência e 

levantam preocupações que extrapolam o sistema de ensino. Sendo assim 

concluímos que ainda há elementos a serem esclarecidos aos graduandos 

referentes esse processo para formar alunos com uma visão ampla do que é a IE. 

Quanto à participação do aluno com deficiência, no ponto de vista dos alunos 

do ensino superior é importante ressaltar a importância da formação  

comprometimento ou falta de funcionalidade, mas pelo potencial, capacidades e 

possibilidades dos alunos com deficiência (MUNSTER; ALMEIDA, 2006). 
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         6.3 Estudo relacionado a percepção da Família 

 

Hirota et al. (1999) em sua pesquisa relacionada a Integração Escolar nos 

tráz   Como parte do objetivo de apoio, os coordenadores dos grupos estavam 

interessados em conhecer, com base nos relatos, as atitudes dos pais e apoiá-los 

frente aos encaminhamento de seus filhos a escola comum. Participaram do estudo 

pais de 13 crianças com deficiência mental, distribuídos em dois grupos, de acordo 

com as classes que seus filhos frequentavam. Os resultados mostram que os pais 

notaram mudanças em relação a seus filhos, percebendo-os mais capazes, atentos, 

adaptados socialmente e independentes. Falam que os seus filhos estão se 

expressando melhor verbalmente declaram que passaram a proporcionar mais 

ocasiões sociais e de lazer para os seus filhos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante toda a história todos os que tinham alguma deficiência eram isoladas 

do convívio social, pois, eram vistos como pessoas incapazes de aprender e 

conviver em sociedade. Atualmente a inclusão das pessoas com deficiência na 

sociedade e no ambiente escolar vem se crescendo com o tempo. As instituições 

escolares buscam adaptar-se às necessidades das pessoas com deficiência para 

melhor recebê-los. Porém o ideal está muito de nossa realidade.  As escolas, como 

os vários espaços precisam caminhar muito, em busca de melhorias tanto dos 

espaços físicos, como os recursos humanos e materiais. 

Perceber o aluno com deficiência na de sala de aula regular nem sempre é 

uma tarefa fácil para o professor. No desenrolar da pesquisa, foi possível constatar a 

partir dos artigos que uma parte dos parte dos professores possuíam experiências 

com alunos com deficiência em salas de aula comuns. Porém ainda se sentiam 

inseguros e relatavam como uma solução uma educação continuada para trabalhar 

com os estudantes com deficiência. 

Também foi possível perceber que os professores, em sua grande maioria, 

possuíam sentimentos de despreparo para trabalharem com os estudantes com 

deficiência. Alguns afirmam que não tiveram, em sua formação acadêmica, o 

preparo adequado para saber lidar com a diversidade, e isso causa intenso 

sofrimento, inseguranças. Pois ensinar crianças com limitações exige conhecimento, 

competência e habilidade para que o processo inclusivo seja efetivado. Outros 

relatam que a realidade da experiência docente com a inclusão evidencia a 

necessidade de uma maior atenção ao processo de formação e capacitação do 

professor, bem como da facilitação do poder público para que isso ocorra e possam 

atuar de modo que a inclusão seja uma realidade de fato e não apenas de direito. 

Deste modo, faz-se necessário que os cursos de formações iniciais, que 

estão formando professores, passem por uma significativa reformulação, levando em 

conta que os mesmos certamente terão alunos com deficiência  em suas salas de 

aula. A inclusão de alunos com deficiência inseridos no ensino regular proporciona o 
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perceber-se através do outro, desenvolver-se e evoluir como pessoa. Afinal, é no 

contexto escolar que a criança fantasia o mundo em que vive à sua maneira, cria 

laços afetivos e desenvolve sua autonomia. 

Alguns autores na pesquisa percebem o processo de inclusão como uma 

prática positiva, onde os alunos com deficiência  incluídos no contexto escolar têm a 

oportunidade de convívio social, aprendizagem e de exercer sua cidadania. Também 

foi possível analisar de acordo com Hirota, que a aceitação dos pais frente  a 

deficiência do filho e a participação ativa no processo escolar. Quando bem 

estimuladas, as crianças com deficiência conseguem se desenvolver fisicamente 

onde os pais notam uma maior socialização e autoconfiança por parte dos seus 

filhos com deficiência. 

Desta forma concluímos que para que ocorra uma educação inclusiva 

satisfatória é necessário uma união de toda a comunidade escolar, principalmente 

do professor, peça fundamental no processo de inclusão do aluno com deficiência 

tendo em vista alcançar a sonhada e desejada escola inclusiva ideal. É de 

fundamental importância a aceitação dos pais perante a deficiência do filho e a 

participação ativa no processo escolar de modo a estimulá-los e ajudá-los em 

parceria com a escola para que o seu desenvolvimento como pessoa seja alcançado 

da melhor forma possível.  Que a Secretaria de Educação de cada Município, dê 

continuidade às formações continuadas dos professores, de forma intensa, de modo 

que visem à especificidade de cada aluno especial, é necessário que forneçam 

subsídios para que o professor possa conhecer a deficiência do aluno, identificar 

suas dificuldades e limitações, para o mesmo possa vir a planejar atividades e 

auxiliá-lo de modo que possa fazê-lo se desenvolver e evoluir emocionalmente, 

fisicamente e intelectualmente. 

Como sugestão, é imprescindível uma reavaliação nos cursos de formação 

para que seja possível compreender, não somente o conhecimento sobre a 

educação de pessoas com deficiência, mas também oportunizar autoconhecimento, 

para que os professores possam atuar de forma mais confiante, atendendo todos de 

forma igualitária. 
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