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"Para Sara, Raquel, Lia e para todas as crianças" 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 [...] Eu queria uma escola que cultivasse 

 a curiosidade de aprender 

 que é em vocês natural. 

 

 Eu queria uma escola que educasse 

 seu corpo e seus movimentos [...]  

 

 Eu também queria uma escola 

 que ensinasse a conviver, a 

 cooperar, 

 a respeitar, a esperar, a saber viver 

 em comunidade, em união. 

 

 Que vocês aprendessem 

 a transformar e criar. 

 

 Que lhes desse múltiplos meios de 

 vocês expressarem cada 

 sentimento, 

 cada drama, cada emoção. 
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RESUMO 

 

O presente estudo busca abordar a questão da inclusão de crianças com deficiência nas aulas 

de educação física escolar e justifica-se por possibilitar a ampliação do debate sobre a 

temática, direcionando olhares para as práticas dos professores. Como objetivo geral desta 

pesquisa, apontamos a necessidade de investigar como os professores de educação física 

atuam no processo de inclusão de alunos com deficiência em suas aulas e destacar a 

importância do seu papel nesse processo. Para que os objetivos propostos fossem alcançados, 

utilizou-se como procedimento metodológico para realização deste estudo, o método de 

pesquisa etnográfico de abordagem qualitativa. Baseado na proposta de realização de uma 

pesquisa etnográfica da escola foi elaborado um questionário para coleta de dados. A partir 

das leituras realizadas, selecionamos as escolas municipais de ensino fundamental por meio 

do mapeamento da Secretaria Municipal de Vitória. Todas essas escolas apresentadas pelo 

mapeamento têm uma proposta de trabalho na perspectiva da educação inclusiva e atendem 

alunos com diversos tipos de deficiências e transtornos globais do desenvolvimento. Pode-se 

perceber que os professores admitem uma falha na sua formação para docência, com destaque 

no que diz respeito à formação para lidar com esse público diferenciado, e muitos não tem 

incentivo para buscar uma formação continuada na área. Observou-se, também, que existe 

uma tentativa de inclusão nessas escolas, mas que ainda não está ocorrendo de forma 

satisfatória devido às dificuldades que os professores têm como: à falta de material, falta de 

formação adequada e apoio da equipe pedagógica, na perspectiva de realização de um 

trabalho colaborativo. 

Palavras-Chave: Inclusão, professores de educação física, propostas pedagógicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A participação de crianças com deficiência na escola é um direito (BRASIL, 1996), que para 

ser acessado depende, dentre outros aspectos, da articulação entre profissionais, famílias e 

sociedade (BRIANT; OLIVIER, 2012). 

No território nacional, a Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei n° 9.394/96), o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Plano Nacional de 

Educação (PNE) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) estabelecem que a educação 

é direito de todos e que as pessoas com deficiência devem ter atendimento educacional, 

preferencialmente, na rede regular de ensino, sendo garantido o atendimento educacional 

especializado a esses sujeitos. 

No entanto, a legislação não define que a matrícula do aluno com deficiência seja realizada, 

obrigatoriamente, na classe comum regular. O item legal seria atendido caso a introdução 

ocorresse por meio de classe comum associada à classe de recurso ou ao professor itinerante, 

ou, ainda, por meio de classe especial (MENDES, 2002).  

É fato a dificuldade de adaptação das crianças com deficiência em escolas de ensino regular, 

resultado do preconceito, da falta de estrutura adaptada e capacitação da equipe da instituição 

de ensino para recebê-las. Geralmente ocorrem reclamações do tipo: as escolas não estão 

preparadas fisicamente para receber alunos com deficiência; existe preconceito por parte dos 

colegas de classe e até mesmo de alguns profissionais não capacitados; e falta de interação da 

escola (estrutura, alunos e funcionários) – alunos com deficiência. 

Segundo Sampaio e Sampaio (2009, p. 63-64): 

[…] A aceitação da criança deficiente pelos colegas vai depender muito do 

professor colocar em prática uma pedagogia inclusiva que não pretenda a 

correção do aluno com deficiência, mas a manifestação do seu potencial. A 

escola, nesta perspectiva, deve buscar consolidar o respeito às diferenças, 

vistas não como um obstáculo para o cumprimento da ação educativa, mas 

como fator de enriquecimento e melhoria da qualidade de ensino e 

aprendizagem para todos, tanto para alunos com deficiência quanto para 

aqueles sem deficiência. 

 

A fim de contribuir para a construção do trabalho multidisciplinar no campo da inclusão 

escolar de crianças com deficiências, este estudo procura verificar e analisar como vem sendo 
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realizado o atendimento educacional dos alunos com deficiência nas aulas de educação física 

em escolas Municipais de Vitória/ES. 

O interesse por esse tema se iniciou quando tivemos a oportunidade de acompanhar algumas 

aulas no Laboratório de Educação Física Adaptada do Centro de Educação Física e Desportos 

da Universidade Federal do Espírito Santo – LAEFA/CEFD/UFES e participar ativamente de 

algumas dessas aulas. Nesses encontros, tivemos contato com crianças, adolescentes e adultos 

com deficiência. Essa experiência nos incentivou a realizar estudos sobre como o professor de 

educação física lida com alunos com deficiência em suas aulas.  

Este estudo justifica-se por ampliar o debate sobre os processos de inclusão dos alunos com 

deficiência nas aulas de educação física, direcionando olhares para as práticas dos professores 

e apresentando propostas para atuação desses docentes dentro das escolas. “Cabe à escola não 

só adaptar-se às insuficiências dessa criança, mas também lutar contra elas, superá-las” 

(VYGOTSKY, 1997, p. 35-36). 

Segundo Mantoan (apud SASSAKI, 2003, p. 114): 

Uma vez que o objetivo é incluir um aluno ou um grupo de alunos que já 

foram anteriormente excluídos; a meta primordial da inclusão é não deixar 

ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo. As escolas 

inclusivas propõem um modo de se construir o sistema educacional que 

considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em virtude 

dessas necessidades. A inclusão causa uma mudança de perspectiva 

educacional, pois não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam 

dificuldades na escola, mas apoia a todos: professores, alunos, pessoal 

administrativo, para que obtenham sucesso na corrente educativa geral.  

 

Logo, o sistema de ensino tem de se adequar aos alunos com deficiência, adaptando os 

currículos, métodos, técnicas e recursos educativos às necessidades dos educandos. Além da 

capacitação dos professores, mesmo os que não têm uma especialização específica em 

educação especial, têm de estar preparados para a integração desses alunos nas classes 

comuns do ensino regular. 

A partir dos dados apresentados, foi-nos possível questionar: as escolas estão preparadas para 

receber alunos com deficiência? Os professores de educação física conseguem incluir esses 

alunos em suas aulas? Quais são as maiores dificuldades que os professores de educação 

física encontram em suas aulas para conseguir, de forma efetiva, promover esses processos de 

inclusão? 
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Desse modo, no decorrer deste trabalho é possível encontrar uma breve contextualização 

histórica da educação especial, além de tratar da abordagem histórica da educação inclusiva – 

tratando das correntes e perspectivas, do atendimento educacional de alunos com deficiência e 

com transtornos globais do desenvolvimento
1
 nas escolas regulares – trazendo trabalhos já 

desenvolvidos por outros pesquisadores da área, as práticas investigadas – que apontam os 

resultados e discussões da pesquisa.  

O público-alvo da educação especial, na atualidade, são os alunos com deficiência, com 

transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação. Salientamos 

que, para este estudo, optamos trabalhar somente com os dois primeiros grupos explicitados.  

Como objetivo geral desta pesquisa, apontamos a necessidade de investigar como os 

professores de educação física atuam no processo de inclusão de alunos com deficiência em 

suas aulas e destacar a importância do papel do professor nesse processo, apontando propostas 

para atuação desses docentes dentro das escolas.  

Como objetivos específicos, destacamos: abordar aspectos da inclusão e destacar a 

importância de que, nessa etapa da escolarização, os alunos com deficiência vivenciem 

práticas corporais em que possam ver, conhecer, reconhecer, sentir, experimentar, criar; 

refletir sobre a educação física no contexto histórico da educação especial e a sua 

importância; elaborar propostas que sistematizem, organizem ambientes de aprendizagem, 

valorizando o movimento como uma capacidade expressiva e intencional para os alunos com 

deficiência.  

Acreditamos que este estudo pode colaborar para a reflexão dos professores de educação 

física atuantes nas escolas e acadêmicos da universidade, mostrando o quão importante é o  

papel desse profissional no processo de inclusão nas escolas, haja vista que a educação física 

tem muito a contribuir, por meio de suas práticas, para promover a integração, o acesso à 

educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à atividade física e, principalmente, na luta contra 

preconceitos.  

 

                                                           
1
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental 

ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na 

escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam 

alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e 

atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do 

espectro do autismo e psicose infantil. (BRASIL, 2008, P.15) 
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2. METODOLOGIA  

Escolhemos, para realização deste estudo, a pesquisa de abordagem qualitativa. Conforme 

Minayo (2010, p. 57), o método qualitativo: 

[...] é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, 

das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que 

os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si 

mesmos, sentem e pensam. 

 

Com base na proposta de realização de uma pesquisa qualitativa, selecionamos o questionário 

para coleta de dados. Cabe destacar que compreendemos o questionário como uma técnica de 

investigação composta por um conjunto de questões a serem respondidas por escrito, sem a 

intervenção direta do pesquisador. Esse instrumento tem o propósito de obter informações 

sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 

temores, comportamento presente ou passado (GIL, 2008, apud NUMA et. al. 2011).
2
 

O questionário é utilizado quando um pesquisador pretende recolher informação sobre um 

determinado tema. O questionário pode ser de natureza social, econômica, familiar, 

profissional, relativo às suas opiniões, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de um 

acontecimento ou de um problema, entre outros.  

A linguagem utilizada no questionário deve ser simples e direta para que o respondente 

compreenda com clareza o que está sendo perguntado. A partir da temática proposta para esta 

investigação, decidimos aplicar o questionário a professores de educação física das escolas 

municipais de Vitória, que, de acordo com o mapeamento (anexo1) fornecido pela Secretária 

de Educação de Vitória, são as que mais recebem alunos com deficiência.  

Para realização da pesquisa, partimos de uma análise documental, buscando, no site Scielo e 

no site da Anped, textos que tratam da inclusão de crianças com deficiência e transtornos 

globais nas escolas. Além dessa busca textual, recorremos aos documentos oficiais da 

educação e documentos que respaldam o acesso obrigatório ao ensino como direito do 

cidadão (Política Educacional de Educação Especial, de 2008; Decreto 7.611; Resolução de 4 

de 2009; Constituição e à LDB). 

                                                           
2
 Ao longo do texto utilizaremos o termo alunos com deficiência que estará englobado alunos com deficiência e 

transtornos globais.  
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A partir das leituras realizadas, elaboramos o questionário e selecionamos as escolas por meio 

do mapeamento da Secretaria Municipal de Vitória, material que levantamos em visita para 

entrega de requisição de autorização para realizarmos a pesquisa. O mapeamento possibilitou 

compreender em que escolas se encontra a maior concentração de alunos com deficiências e 

transtornos globais, pois entendíamos que nelas teríamos maior possibilidade de encontrar 

professores de educação física que têm contato direto com esses sujeitos nas aulas que 

ministram.  

O mapeamento indicou-nos 15 escolas com número mais expressivo de alunos com 

deficiências e transtornos globais, das quais visitamos: EMEF Aldevani Sysesmundo Ferreira 

de Azevedo; EMEF Ceciliano Abel de Almeida; EMEF Eber Louzada Zippinotti; EMEF 

Elzira Vivacqua dos Santos; EMEF Juscelino K de Oliveira; EMEF Mascarenhas de Moraes; 

EMEF Álvaro de Castro Mattos; EMEF Aristóbulo Barbosa Leão; e EMEF Padre Anchieta, 

totalizando 09 escolas visitadas.  

Na pesquisa qualitativa, é necessário escolher quais serão os sujeitos envolvidos na 

investigação. Nesse sentido, tentamos entregar os questionários aos professores de educação 

física que atuam nas escolas selecionadas, porém tivemos bastante dificuldade em encontrar 

aqueles que se dispusessem a responder o questionário, pois muitos deles diziam não ter 

tempo para atender a nossa solicitação. Em algumas escolas, eram os pedagogos que 

dificultavam o acesso para entrega do questionário. Isso atrapalhou bastante o nosso trabalho, 

pois o intuito era conseguir resposta de, no mínimo, um ou dois professores de cada escola, 

mas conseguimos somente respostas de 05 professores de escolas diferentes com 

disponibilidade de colaborar com a nossa pesquisa. 
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3. CONTEXTO HISTÓRICO 

É necessário que se faça uma breve contextualização histórica para esclarecermos o momento 

atual da educação especial. As discussões acerca desse tema não são tão recentes assim. A 

história do atendimento a pessoas com deficiências na antiguidade é pouco conhecida, o que 

de fato se sabe é que elas eram consideradas degeneração da raça humana e, por isso, de 

alguma forma, deveriam ser eliminadas da sociedade pelo grande transtorno que causavam 

(RIBEIRO, 2003).  

Porém, com a influência do cristianismo, a sociedade passou a tolerar e a aceitar (por 

caridade) essas pessoas. Assim, os indivíduos com deficiências eram segregados, recebiam 

moradia e alimentação. Mas havia aqueles que acreditavam que as causas dos problemas das 

pessoas com deficiências estavam relacionadas à “expiação de pecados” e, por isso, mereciam 

castigos e deviam viver confinadas. Essa época ficou marcada pelos relatos de torturas, 

crueldade e promiscuidade que sofriam as pessoas consideradas “não normais” (RIBEIRO, 

2003). 

Com o surgimento da idade moderna, passaram a predominar as filosofias humanistas. Nesse 

período, iniciaram-se estudos na área da medicina sobre a pessoa com deficiência, além de ter 

aumentado o interesse nos “estudos e experiências sobre a problemática das deficiências 

atreladas à hereditariedade, aspectos orgânicos, biotipologia, etiologia, caracterização de 

quadros clínicos, distorções anatômicas etc.” (RIBEIRO, 2003, p. 42). 

Médicos e pedagogos do século XVI, “[…] desafiando conceitos vigentes até o momento, 

passaram a acreditar nas possibilidades educacionais de indivíduos até então considerados 

ineducáveis” (MENDES, 2002). 

As contribuições de estudiosos como Pestalozzi (1746 – 1827), Fröebel (1782 – 1852), 

Montessori (1870 – 1952), Binet (1875 – 1911) foram muito importantes, com preocupações 

assistencialistas e com o enfoque médico-terapêutico, de modo que era responsabilidade do 

médico tanto o diagnóstico quanto as práticas pedagógicas e psicopedagógicas. Naquele 

momento, início do século XIX, despontam as escolas para pessoas com deficiência.  

Em meados do século XX, surgiu o conceito da integração social com o intuito, segundo 

Sassaki (2003), de derrubar a prática da exclusão social a que foram submetidas as pessoas 

com deficiência por vários séculos. O movimento visava inserir essas pessoas nos sistemas 

sociais gerais como a educação, o trabalho, a família e o lazer.  



 

12 
 

Esse conceito foi implementado por meio de dois princípios: a normalização e o 

“mainstreaming”. A normalização visava criar, para pessoas com deficiência, uma condição 

de vida semelhante a das pessoas normais nas instituições especializadas, e o 

“mainstreaming” propunha inserir sujeitos com deficiência no mesmo espaço das pessoas 

normais (“eu aceito que você esteja aqui, mas o espaço não será modificado para te receber, o 

esforço tem que ser todo da pessoa com deficiência”). 

No entanto, segundo Sassaki (2003, p. 34): 

A prática da inclusão social ocorria e ainda ocorre de três formas: 

1. Pela inserção pura e simples daquelas pessoas com deficiência que 

conseguiram ou conseguem, por méritos pessoais e profissionais próprios, 

utilizar os espaços físicos e sociais, bem como seus programas e serviços, 

sem nenhuma modificação por parte da sociedade, ou seja, da escola 

comum, da empresa comum, do clube comum etc. 

2. Pela inserção daqueles portadores de deficiência que necessitavam ou 

necessitam de alguma adaptação específica no espaço físico comum ou no 

procedimento da atividade comum a fim de poderem, só então estudar, 

trabalhar, ter lazer, enfim, conviver com pessoas não deficientes. 

3. Pela inserção de pessoas com deficiência em ambientes separados 

dentro dos sistemas gerais. Por exemplo: escola especial junto à 

comunidade; classe especial numa escola comum; setor separado dentro de 

uma empresa comum; horário exclusivo para pessoas com deficiência num 

clube, etc. Esta forma de integração, mesmo com todos os méritos, não deixa 

de ser segregativa. 

 

A história do atendimento às pessoas com deficiência, no Brasil, desponta a partir de 1854. 

Uma primeira fase, marcada por iniciativas oficiais e particulares isoladas, tem início neste 

ano e perdura até 1956. Em 1854, criou-se o Imperial Instituto dos Meninos Cegos e em 1857 

foi inaugurado o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos. No entanto, no ano de 1950, já eram, 

mais ou menos, sessenta e sete instituições particulares e oficiais. 

A segunda fase, entre os anos de 1957 a 1993, foi marcada pelas iniciativas oficiais em 

âmbito nacional, com campanhas nacionais para promover a educação de pessoas com 

deficiências, a exemplo a criação, em 1961, da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Especial (educação de excepcionais: sistema regular/sistema especial). 

Segundo Mendes (2002), na década de 1950, no Brasil, decorrente dos movimentos dos pais 

de crianças a quem era negado o ingresso em escolas comuns, surgiram propostas de escolas 

especiais e, mais tarde, as classes especiais dentro de escolas comuns. Assim, o sistema 
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educacional ficou com dois subsistemas, o regular e o especial, funcionando paralelamente: a 

educação comum e a educação especial. 

Em 1971, foi elaborada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ofertando, 

aos deficientes, ensino de 1° e 2° graus e educação especial como parte do ensino regular.  

Mendes (2002) afirma que a institucionalização da escolaridade obrigatória passou a triar 

muitos casos de crianças que não avançavam na escola regular e fez surgir às classes especiais 

nas escolas públicas. 

Finalmente, [...] surge a fase da educação inclusiva, na segunda metade da 

década de 80, com a radicalização do debate na década de 90, cuja ideia 

central era que, além de intervir diretamente sobre essas pessoas, também era 

necessário reestruturar a sociedade para que ela possibilitasse a convivência 

dos diferentes. No âmbito da educação, passa-se a defender um único 

sistema educacional de qualidade para todos os alunos, com ou sem 

deficiência (MENDES, 2002, p. 64). 
 

Também no século XX, ocorreu a Conferência Mundial de Educação, na Tailândia, em 1990, 

na qual se estabeleceu que a educação fosse para todos. Segundo Ribeiro (2003, p. 46):  

O evento destacou que as necessidades básicas de aprendizagem das pessoas 

portadoras de deficiência requerem atenção especial e é preciso tomar 

medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de 

todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema 

educativo. 

 

De 1993 em diante, iniciou uma terceira fase caracterizada por movimentos em favor da 

inclusão escolar (MANTOAN, 2001) e a luta das próprias pessoas com deficiência pelos seus 

direitos.  

Contudo, é necessário que se saiba como as escolas vêm promovendo a inclusão de alunos 

com deficiência. Para Ribeiro (2003, p. 41), 

O movimento atual da Educação Especial propõe a mobilização da escola 

para a inclusão de portadores com necessidades educativas especiais. Esse 

movimento surpreende a escola e a instiga a refletir sobre os fundamentos 

dessa nova concepção. [...] A perspectiva da inclusão exige o repensar das 

condições da prática docente e de suas dimensões, bem como de suas 

repercussões na organização curricular e na avaliação. 
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A educação inclusiva é uma proposta de atendimento de todas as pessoas, quaisquer que 

sejam o tipo ou natureza dessa diferença, inclusive pessoas com deficiência. De acordo com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei n° 9.394/96, art. 58 “entende-se 

por educação especial, [...] a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”. 

Conforme o Art. 5° da Resolução do Conselho Nacional de Educação/ Câmera de Educação 

Básica (CNE/CEB) n° 2/2001, entende-se alunos com necessidades educativas especiais os 

que, durante o processo educacional, 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. 

 

De acordo com Mendes (2002), a inclusão estabelece que a mudança é necessária a partir da 

reformulação dos currículos, das formas de avaliação, da formação dos professores e de uma 

política educacional mais democrática. 

Pesquisas recentes afirmam que o sucesso de classes inclusivas depende da implementação de 

mudanças nas práticas pedagógicas. A adaptação ou (re)construção de currículos; o uso de 

novas técnicas e recursos específicos para essa clientela; o estabelecimento de novas formas 

de avaliação; o estimulo à participação de pais e da comunidade nessa nova realidade social e 

educacional, são algumas das possíveis mudanças. A inclusão escolar de pessoas com 

deficiência parece estar sendo, progressivamente, aceita por todos: professores, alunos, 

famílias, sociedade. Entretanto, a questão de qual é a melhor forma de educar alunos com 

deficiência é fonte de discordância.  

Duas correntes na perspectiva da educação inclusiva destacam-se nos últimos tempos, a da 

“inclusão” e a da “inclusão total”, com propostas divergentes sobre qual é a melhor maneira 

de educar crianças e jovens com deficiência. 

Segundo Fuchs e Fuchs (apud MENDES, 2002, p. 65): 
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Os „inclusionistas‟ consideram que o objetivo principal da escola é auxiliar o 

aluno a dominar todas as habilidades e conhecimentos necessários à vida 

futura, tanto dentro quanto fora da escola; defendem a manutenção do 

continuum de serviços, que permite a colocação desde a classe comum até os 

serviços hospitalares; acreditam que a capacidade de mudança da classe 

comum é finita e, mesmo que uma reestruturação ocorra, a escola comum 

não será adequada a todas as crianças. 

Os „inclusionistas totais‟ acreditam que as escolas são importantes, pois 

oferecem oportunidades de fazer amizades, mudar o pensamento 

estereotipado sobre as incapacidades e fortalecer as habilidades de 

socialização; advogam pela colocação apenas na classe comum da escola 

regular e pregam, ainda, a necessidade de extinção do continuum; crêem na 

possibilidade de reinventar a escola a fim de acomodar todas as dimensões 

da diversidade da espécie humana. 

 

Nos últimos anos, tem-se discutido as vantagens e desvantagens da inclusão do educando com 

necessidades educativas especiais na classe comum da escola regular e há muitas 

controvérsias sobre como deve ser essa inserção. É essa divergência que está explicitada nas 

propostas de “inclusão” e de “inclusão total”. 

Conforme Mendes (2003), a filosofia da inclusão fundamentada na perspectiva da inclusão 

total está, no contexto brasileiro, servindo de justificativa para o fechamento de programas e 

serviços (como as classes especiais nas escolas públicas ou das escolas especiais, por 

exemplo). Logo, ser contra a educação inclusiva pode acarretar a impossibilidade de 

universalizar o aceso à educação para muitas crianças e jovens com necessidades 

educacionais especiais. 

Mendes (2002) ainda afirma que é necessário ousar na construção de uma proposta de 

educação inclusiva que seja racional, responsável e responsiva em todos os níveis, das 

instâncias de gerenciamento à sala de aula: Segundo Mendes (2002, p. 71): 

 Racional, no sentido de aproveitar todas as possibilidades existentes e 

ampliar matrículas; 

 Responsável, no sentido de ser planejada e avaliada continuamente; 

 Responsiva, no sentido de ser flexível e ajustável dependendo dos 

resultados das avaliações. 

 

De acordo com a perspectiva da inclusão, sempre que não for possível a inserção de alunos, 

com condições específicas, em classes comuns da rede escolar, admite-se que a classe 

especial seja mantida na rede regular ou, ainda, quando necessário, deverá ser oferecido 
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atendimento por meio de parcerias com instituições privadas especializadas sem fins 

lucrativos. 

Podemos assim dizer que estamos em uma fase inicial desse processo, embora a inserção de 

indivíduos com deficiência nas escolas regulares tenha sido uma questão bastante discutida 

nas últimas décadas. 

A Declaração de Salamanca (1994) reconhece que: 

O principio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças 

deveriam aprender juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou 

diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem reconhecer e 

responder às diversas necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos 

como ritmos diferentes de aprendizagem e assegurando uma educação de 

qualidade a todos por meio de currículo apropriado, modificações 

organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com a 

comunidade [...] dentro das escolas inclusivas, as crianças com necessidades 

educacionais especiais deveriam receber qualquer apoio extra que possam 

precisar, para que lhes assegure uma educação afetiva. 

 

Entretanto, no cotidiano, a escola sistematicamente desconsidera a existência da diversidade. 

Não é fácil construir uma escola inclusiva em uma sociedade altamente excludente. É preciso 

que haja uma mudança nas escolas para atender as necessidades de seus alunos, o importante 

é que a inclusão seja feita, planejada coletivamente, envolvendo, inclusive, os pais e os 

alunos, de acordo com a necessidade de cada educando. 

 

Zanatta (apud Mendes, 2002, p. 76) admite que: 

Na maioria das vezes, os alunos com necessidades educativas especiais têm 

acesso apenas a uma carteira comum, em uma escola comum, com uma 

professora comum, tomando em lugar que nem sempre foi por ele desejado e 

devidamente planejado, sem garantia alguma de bem-estar físico e social e, 

principalmente, de acesso a um ensino de qualidade. 
 

No campo educacional, é necessário planejar, implementar e avaliar programas para os 

diferentes alunos em ambientes da escola regular. É importante salientar a necessidade do 

ensino colaborativo ou cooperativo entre professores do ensino regular e especial, e entre 

professores de ensino regular e consultores especialistas de áreas afins. 

Essas ações vêm sendo impulsionadas pelo Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008. Ele 

destaca:  
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Art. 1º -A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de 

ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, objetivando 

ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular [...]; 

§ 2 - que o atendimento educacional especializado deve integrar a 

proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família e 

ser realizado em articulação com as demais políticas públicas.  

Art. 3 - O Ministério da Educação prestará apoio técnico e financeiro às 

seguintes ações voltadas à oferta do atendimento educacional especializado, 

entre outras que atendam aos objetivos previstos neste Decreto: I -

 implantação de salas de recursos multifuncionais; II - formação continuada 

de professores para o atendimento educacional especializado; III - formação 

de gestores, educadores e demais profissionais da escola para a educação 

inclusiva (BRASIL, 2008). 

 

Em outubro de 2009, a Resolução CNE/CEB nº 04/2009 institui Diretrizes Operacionais para 

o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial: 

Art. 1º Para a implementação do Decreto Nº 6.571/2008, os sistemas de 

ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do 

ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado 

em salas de recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento 

Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos (BRASIL, 2008). 

 

O processo de inclusão vem sendo aplicado nos diferentes sistemas sociais. Fala-se em 

educação inclusiva, no lazer inclusivo, ou em outra forma de referência: educação para todos, 

transporte para todos, etc. Dentro desse contexto, Sassaki (1999) prevê que quanto mais 

sistemas comuns da sociedade adotarem a inclusão, mais cedo se completará a construção de 

uma verdadeira sociedade para todos – a sociedade inclusiva. Com base nos documentos que 

regulamentam a educação inclusiva, podemos pensar sobre a colaboração da educação física 

nesse processo, temática que abordaremos no próximo tópico.  
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4. SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA 

Oficialmente a educação física adaptada surgiu nos cursos de graduação através da resolução 

número 03/87, do Conselho Federal de Educação, onde prevê a atuação do professor de 

educação física com o portador de deficiência e outras necessidades especiais. Somente a 

partir da última década os cursos de educação física colocaram, nos seus programas 

curriculares, conteúdos relativos às pessoas com deficiência e que o material didático das 

formas de trabalho com essa população, escrito em português, é escasso, ainda que 

investimentos estejam sendo feitos nessa direção (AGUIAR, 2005).  

Em relação à educação física, os Parâmetros Curriculares Nacionais ainda apontam que ela é a 

área do conhecimento que integra e conduz os alunos na cultura corporal do movimento, 

objetivando o lazer, a expressão de sentimentos, afetos e emoções, manutenção e melhoria da 

saúde; mas, para isso, precisa romper com o tratamento tradicional dos conteúdos e adotar, 

como eixo estrutural da ação pedagógica, o princípio da inclusão, numa perspectiva 

metodológica de ensino e aprendizagem na busca do desenvolvimento da autonomia, da 

afirmação de valores, da cooperação, da participação social e dos princípios democráticos, 

utilizando, assim, os jogos, esportes, danças, lutas e ginástica em beneficio do exercício 

crítico da cidadania (PCNs, 2005). 

A presença da criança com deficiência na escola pressupõe uma mudança radical no interior 

da mesma, seja nos procedimentos de ensino, na avaliação, no currículo, enfim, em todas as 

áreas do sistema escolar.  

Aguiar (2005, p. 5) destaca a necessidade de que, para que haja uma escola inclusiva, sejam 

considerados aspectos como a oferta de cursos de capacitação de professores; currículos 

adequados; recursos e materiais didáticos adequados; apoio da e à família do aluno com 

deficiência; a implementação de acessos específicos; importância de um corpo técnico 

especializado (psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo); o número de alunos na classe; o 

apoio da sociedade política; a adequação de currículos, metodologias de ensino, recursos 

didáticos, materiais e sistemas de avaliação; revisão pela sociedade civil da concepção sobre 

as pessoas com deficiência. 

Quando falamos sobre a Educação Física Adaptada, destacamos que ela envolve modificações 

ou ajustes das atividades tradicionais da educação física, permitindo às pessoas com 
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deficiências participarem, de forma segura, de acordo com suas capacidades e habilidades 

motoras (DUARTE; LIMA, 2003, p. 92). 

 

A Educação Física Adaptada tem como objeto de estudo a motricidade humana para as 

pessoas com deficiência, adequando metodologias de ensino para o atendimento às 

características de cada pessoa com deficiência, respeitando suas diferenças individuais. 

Compreende técnicas, organização, conteúdos, planejamento, facilitando a independência e 

autonomia, inclusão e aceitação no grupo social (PEDRINELLI, 1994). 

 

De acordo com Strapasson (2007, p. 8): 

 

A Educação Física deve propiciar o desenvolvimento global de seus alunos, 

ajudar para que o mesmo consiga atingir a adaptação e o equilíbrio que 

requer suas limitações e/ou deficiência; identificar as necessidades e 

capacidades de cada educando quanto às suas possibilidades de ação e 

adaptações para o movimento; facilitar sua independência e autonomia, bem 

como facilitar o processo de inclusão e aceitação em seu grupo social, 

quando necessário. 

 

A educação física tem a função de preparar o aluno para ser um praticante lúcido e ativo, que 

incorpore o esporte e os demais componentes da cultura corporal em sua vida, para deles tirar 

o melhor proveito possível. Betti e Zuliani (2002, p. 73) afirmam que a formação da criança e 

do jovem passa a ser concebida como uma educação integral – corpo, mente e espírito – com 

o desenvolvimento pleno da personalidade incorporada à educação física, que vem somar-se à 

educação intelectual e moral. A educação física também propicia, como os outros 

componentes curriculares, uma ação pedagógica associada à cultura, valorizando a 

corporeidade, o sentir e o se relacionar.  

 

Segundo Pedrinelli (1994, p. 69), “[...] todo o programa escolar deve conter desafios a todos 

os alunos, permitir a participação de todos, respeitar suas limitações, promover autonomia e 

enfatizar o potencial no domínio motor”. Mediante a uma prática estruturada, capaz de 

considerar os alunos com dificuldades ou algum tipo de deficiência, será possível o 

desenvolvimento desses sujeitos e a convivência harmoniosa entre eles. A educação física 

deve cumprir sua função de colaborar para a formação inclusiva das crianças como um todo.   

 

Historicamente, a educação física é lembrada por ser uma área de aptidão física e 

esportivizada, o que, por esse fator, desprezava as outras áreas sociais, cognitivas e afetivas. O 
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esporte de rendimento era o mais importante dentro das aulas de educação física na escola, ou 

seja, os mais habilidosos eram estimulados a se tornarem o mais próximo possível de serem 

atletas. Com esse modelo de educação física escolar, essas aulas eram altamente excludentes e 

competitivas, porque não se preocupavam com a participação dos alunos considerados menos 

aptos.  

 

Atualmente, novas abordagens surgiram e a LDB e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

contribuíram para que a educação física na escola pudesse ter outra característica, incluindo, 

em sua perspectiva, a formação de cidadãos críticos, participativos e com responsabilidades 

sociais.  A LDB, em seu artigo 26, no parágrafo 3º, diz que a educação física está integrada à 

proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, ajustando-se às 

condições da população escolar.  

 

Assim, o professor de educação física não deve mais partir de um modelo excludente, onde a 

preocupação maior é o corpo e suas capacidades fisiológicas. Agora, o professor de educação 

física precisa ter uma visão reflexiva e sair dos moldes antigos rígidos. As aulas de educação 

física, sob a perspectiva da necessidade pedagógica, requerem que sejam organizadas e 

desenvolvidas de tal maneira que não haja exclusões nem generalizações. Uma pessoa não 

pode ser excluída de uma atividade física porque possui uma deficiência. O desafio consiste 

em saber lidar com o abundante potencial presente nas pessoas que apresentam diferentes e 

peculiares condições para a prática das atividades físicas, interagindo nos mais diferentes 

contextos (GORGATTI; COSTA,2005). 

 

Colocar em prática a metodologia reflexiva não é uma opção fácil de ser realizada. Essas 

modificações no “modelo prescritivo” de educação física acabam sendo consideradas como 

complexas, pois vistas como o “novo”, o que requisita esforços para implementação, e que 

lidam com algo parcialmente desconhecido, por isso considerado arriscado. No mais, a 

metodologia reflexiva possibilita a escuta dos sujeitos, de suas experiências, em um processo 

crítico de construção das ações.  

 

Nessa perspectiva, os professores de educação física encontram espaço para repensar suas 

práticas de modo a contribuir para evolução da forma de aprender e pensar da criança 

(SEYBOLD, 1994, p.18). 
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A educação física escolar, como diz Seybold (1994), partindo do princípio de adequação à 

criança, deve favorecer a ela pleno desenvolvimento, de acordo com a sua necessidade e a sua 

capacidade de aquisição de movimentos, pois parte do princípio de que ela tem necessidade 

natural de movimento. Independente da condição do aluno, o professor de educação física não 

pode dispensar a oportunidade de participação desse sujeito na aula, pois o aluno com 

deficiência tem as mesmas necessidades dos demais alunos ditos “normais”, que é a de 

realizar atividades que desenvolvam a sua relação social, motora e afetiva. 

 

É importante ressaltar que o professor de educação física também lida com os sentimentos de 

medo e preconceito que afloram ao lidar com o aluno com deficiência na escola. No que se 

refere às suas práticas, o professor de educação física precisa buscar superar o medo da 

incompetência, advindo, geralmente, de uma formação precária. As aulas de educação física 

devem propiciar aos alunos, por meio de atividades corporais, uma atitude construtiva junto 

aos alunos com deficiência, possibilitando uma atitude de respeito, aceitação e solidariedade. 

O professor de educação física precisa desenvolver as potencialidades de seus alunos e não 

exclui-los das aulas, muitas vezes, sob o pretexto de preservá-los. 

 

A educação física escolar pode estimular a cooperação como forma de aproximar as 

diferenças, antes reforçando a autoestima de quem se sente diferente e fazendo com que, ao 

final, todos estejam jogando e vivendo em comum-unidade. A cooperação está vinculada à 

comunicação, à confiança e ao desenvolvimento de habilidades positivas de interação social. 

Segundo Rodrigues (2004, p. 46), “[...] a inclusão causa uma mudança de perspectiva 

educacional, pois não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades 

escolares, mas apoia professores, alunos e pessoal técnico-administrativo para que a escola 

efetue seu objetivo” de formação do indivíduo. 

 

De uma maneira geral, podemos dizer que a escola inclusiva é uma das formas privilegiadas 

de relações sociais para todos, pois, nela, os alunos, professores e toda a comunidade escolar 

visam à inclusão, à cooperação e à colaboração entre si. 

 

Quando a inclusão conseguir se consolidar de forma efetiva na escola, teremos uma maior 

aceitação das crianças com deficiência pela sociedade, fazendo com que elas sejam inseridas 

na vida comum no sentido de estar junto, compartilhar, trazer para o centro. Nessa 

perspectiva, integrar abre a possibilidade de interagir com o outro. O desafio que se coloca 
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hoje, na sociedade marcada pela globalização, é valorizar o diferente, acolhendo-o em sua 

forma inesperada de ser, sem esperar que ele deixe de apresentar suas especificidades para 

adequar-se ao mundo "idealizado", normal e que supervaloriza a perfeição. 

 

Com base nessas leituras, que tratam da contribuição do professor de educação física na 

inclusão das crianças com deficiência, elaboramos um questionário para os professores de 

educação física que atuam em escolas municipais de Vitória, cuja seleção se deu por meio do 

mapeamento da Secretaria Municipal. Essas escolas apresentadas pelo mapeamento têm uma 

proposta de trabalho na perspectiva da educação inclusiva. Os resultados foram analisados no 

diálogo com autores que se propõem a pesquisar sobre a inclusão de alunos com deficiência 

na educação e na educação física, tema tratado no próximo tópico.  
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

Elaboramos um roteiro com um total de dez questões, discursivas e objetivas, que tratam de 

temas como formação; ambiente escolar (espaço físico, material didático); funcionários 

(pessoal técnico-administrativo); equipe pedagógica; metodologia e adaptações curriculares. 

A opinião dos profissionais da área da educação física sobre a proposta inclusiva é de suma 

importância, uma vez que esses professores de educação física têm um papel importante no 

desenvolvimento global dos alunos, principalmente daqueles com deficiência, tanto no 

desenvolvimento motor quanto nos desenvolvimentos intelectual, social e afetivo, onde se 

oportuniza os movimentos adequados às características e necessidades das crianças, pois é 

através do movimento que o ser humano se relaciona com o meio ambiente para alcançar seus 

objetivos. “Comunicando-se, expressando seus sentimentos e sua criatividade, por meio do 

movimento, o ser humano interage com o meio físico e social, aprendendo sobre si mesmo e 

sobre o outro” (MANOEL; KOKUBUN, TANI; PROENÇA, 1988 apud FERRAZ, 2001, 

p.85). 

Por serem escolas que têm uma proposta de trabalho na perspectiva da educação inclusiva e 

que atendem vários alunos com diversos tipos de deficiências, muitas delas são acessíveis 

(têm rampas, banheiros e salas adaptadas, amplo espaço para a movimentação dos 

cadeirantes, etc.), além de contar com salas específicas para o atendimento desses alunos. 

Com base no mapeamento, dentre as 15 escolas municipais que mais recebem alunos com 

deficiência em Vitória, visitamos 09 e buscamos entregar os questionários para professores de 

educação física. Contudo, apenas cinco professores de escolas diferentes se dispuseram a 

participar.  

Os sujeitos dessa pesquisa são:  

Professor A – tem 46 anos de idade e 26 anos de profissão; 

Professor B – tem 35 anos de idade e 10 anos de profissão; 

Professor C – tem 38 anos de idade e 14 anos de profissão; 

Professor D – tem 28 anos de idade e 4 anos de profissão; 

Professor E – tem 42 anos de idade e 22 anos de profissão. 
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A primeira questão:  

1) O que você entende por inclusão de alunos com deficiência e com transtornos globais do 

desenvolvimento? 

Professor A disse que “Incluir é aceitar, tornar possível, querer fazer diferente, oportunizar dentro das 

limitações condições para desenvolver”. 
Professor B disse que deve haver o “tratamento igual aos demais diferentes, respeitando suas 

particularidades”. 

Já os professores C, D, e E destacaram que “a inclusão desses alunos no ambiente escolar 

ajuda em muito na sua socialização e no desenvolvimento afetivo; cognitivo; motor e etc.”. 
 

A partir dessa primeira pergunta, podemos notar que os professores demonstram preocupação 

com a inclusão dos alunos com deficiência e destacam, em suas falas, a importância dessa 

inclusão no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo dos alunos.  

Marques (1997, p. 87) defende que é preciso que os deficientes se tornem membros reais da 

cultura, “afetando e sendo afetados por ela”. 

Os valores culturalmente construídos sobre a deficiência são o produto do 

modo como os ditos normais veem a deficiência [...]. Daí a exacerbação dos 

critérios de normalização, que selecionam e estratificam pessoas e 

comportamentos, definindo quem pode e não pode ser integrado.  

 

 

É preciso haver uma superação dessas limitações para se compreender as crianças com 

deficiência como seres em sua plenitude. Temos que superar a visão, bastante enraizada na 

sociedade, da deficiência como algo negativo e passivo, e passar a entendê-la como uma 

possibilidade a mais no universo da pluralidade, tratando todos como membros ativos da 

comunidade. A educação física se mostra como um recurso para facilitar as possibilidades de 

cada aluno, proporcionando, assim, sua inclusão, pois potencializa a aceitação das diferenças, 

através da prática e da integração entre os alunos. “[...] Todo o programa deve desafiar os 

alunos e permitir a participação, respeitando os limites individuais e impulsionando a 

independência” (DUTRA et al, 2006; MARQUES et al., 2008). 

Cabe ao professor de educação física executar as mudanças essenciais para que a educação 

física inclusiva se torne real, já que ele é mediador direto desse processo. A inclusão de 

alunos com deficiência tem ainda muito que se aprimorar, mas é notório que a participação 

dos sujeitos nos dias atuais é muito superior, comparada a décadas anteriores. Porém 

assegurar o acesso desses alunos não significa inclusão, pois o processo metodológico a ser 

utilizado na escola para atender os alunos com deficiência é de grande importância no sentido 
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de envolver a adaptação das estruturas físicas da escola, participação da família, da equipe 

pedagógica, da administração da instituição e de toda comunidade escolar, unidos a uma 

prática pedagógica flexível. 

 

2) A escola em que atua possui estrutura física adequada para atender esses alunos? Quais? 

Professor A, D e C disseram que “sim, com rampas, banheiros adaptados, sala de educação especial e 

estagiários” 

Professor B disse que “não, a adequação é quase nula; Somente rampas”.  

Já o professor E destaca que “Não. No que diz respeito à educação física, fica muito a desejar, a 

quadra tem que ser dividida com todos os alunos, a prefeitura não faz investimentos. A estrutura só se 

aplica em sala de aula”. 

 

Com essa questão, podemos perceber, de modo geral, que apesar das dificuldades, algumas 

adaptações físicas acontecem na escola, como: rampas, banheiros adaptados, espaço amplo 

para a movimentação dos cadeirantes etc., e os materiais didáticos, que são de suma 

importância. Mas a estrutura para as aulas de educação física, de acordo com os professores, 

não existe. O espaço físico escolar deveria ser estimulante em todos os ambientes, com 

dimensões capazes de atender a todos os alunos com deficiência, provocando, neles, interesse 

em desenvolver as atividades. Quando o espaço físico não é adequado, acaba prejudicando os 

professores na organização e no planejamento de suas aulas, tornando difícil o 

desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem. 

 Segundo Vygotsky, "[...] o ser humano cresce num ambiente social e a interação com outras 

pessoas é essencial ao seu desenvolvimento" (apud DAVIS; OLIVEIRA, 1993, p. 560). Nesse 

sentido, o espaço escolar inadequado compromete a prática dos alunos com deficiência, que 

ficam sem as condições mínimas de acessibilidade, o que os impossibilita de interagir com o 

ambiente em que vivem. 

Segundo Escolano (2001, p. 45): 

 

[...] A arquitetura escolar pode ser vista como um programa educador, ou 

seja, como um elemento do currículo invisível ou silencioso, ainda que ela 

seja, por si mesma, bem explícita ou manifesta.  

 

 É imprescindível que haja planejamento quanto à estrutura da arquitetura escolar, haja vista 

que, de acordo com o artigo 3° da LDB lei nº 9394/96, o ensino deve ser ministrado com base 

em certos princípios, tais como igualdade de condições para o acesso e permanência na escola 
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e liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

A acessibilidade é fator primordial no processo inclusivo. Há muitos desafios a superar, pois 

as dificuldades encontradas comprometem as práticas pedagógicas dos professores e os 

obstáculos encontrados na escola fazem com que nem todas as crianças com deficiência 

frequentem esse espaço por não ter a acessibilidade. 

3) Essa instituição de ensino faz adaptações no seu currículo escolar para possibilitar, aos 

alunos com deficiência, processos de ensino-aprendizagem qualitativos? Quais? 

Professor A, B e D disseram que “(Sim) Há sala de recursos, onde as professoras fazem 

adaptações de trabalhos, provas e exercícios. As estagiárias são imprescindíveis, mesmo 

assim o trabalho fica complicado quando falta apoio”. 

 

Professor C e E disseram que não, referindo-se a disciplina de educação física com que 

trabalham. 

 

 

Nessa questão, fica claro que existem adaptações no currículo escolar nas outras disciplinas 

dessas escolas, mas na Educação física isso não acontece. É fundamental perceber que 

devemos considerar as especificidades de cada aluno para garantir a qualidade de ensino. 

Temos que perceber que os alunos apresentam características físicas, comportamentais e 

emocionais próprias, sendo que, devido à existência de tais características, uma prática de 

ensino voltada para um conjunto homogêneo de alunos, muitas vezes, não alcança êxito. 

As adaptações curriculares podem ser definidas como “respostas educativas que devem ser 

dadas pelo sistema educacional, de forma a favorecer a todos os alunos e, dentre eles, os que 

apresentam necessidades educacionais especiais”. Essas adaptações curriculares podem ser 

entendidas como estratégias das quais a escola, como um todo, deve fazer uso para efetivar a 

inclusão escolar do aluno com deficiência. Essas estratégias podem ser divididas em dois 

grupos (MEC/SEESP, 2000):  

As adaptações curriculares de grande porte são as modificações que 

necessitam de aprovação técnico-político-administrativa para serem 

colocadas em prática. Dessa forma, compreendem ações que são de 

responsabilidade de instâncias político-administrativas superiores, já que 

exigem modificações que envolvem ações de natureza política, 

administrativa, financeira, burocrática, entre outras. Ou seja, estão além da 

competência do professor. Adaptações curriculares de pequeno porte 

envolvem modificações a serem realizadas no currículo e, portanto, são de 

responsabilidade do professor. 
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Para Aranha (2002, p. 5), as adaptações curriculares são os ajustes e modificações que devem 

ser promovidos nas diferentes instâncias curriculares, para responder às necessidades de cada 

aluno e, assim, favorecer as condições que lhe são necessárias para que se efetive o máximo 

possível de aprendizagem. 

 

Conhecer o contexto escolar e os sujeitos que compartilham experiências educacionais nesse 

espaço torna-se extremamente relevante e potencializador para elaboração de práticas 

pedagógicas inclusivas. Assim, Blanco (2004, p. 296) defende a importância de levantar as 

possibilidades de aprendizagem dos alunos com deficiência: 

 

[...] conhecer bem os alunos implica interação e comunicação intensas com 

eles, uma observação constante de seus processos de aprendizagem e uma 

revisão da resposta educativa que lhes é oferecida. Esse conhecimento é um 

processo contínuo, que não se esgota no momento inicial de elaborar a 

programação anual.  

 

Além disso, essa avaliação, no contexto escolar, deverá envolver todos os profissionais da 

escola, que direta ou indiretamente atuam com o aluno, tendo como objetivo o 

estabelecimento de uma proposta pedagógica e implantação de atividades a serem 

desenvolvidas, durante o processo de ensino e aprendizagem, que estejam de acordo com as 

necessidades educacionais especiais do aluno com deficiência.  

 

Para Stainback (2006, p. 10), “[...] os professores estão sendo chamados a mudar o estilo de 

ensino para desenvolver a interdependência de indivíduos capazes de serem autoaprendizes 

por toda a vida”. 

 

A apropriação de conhecimentos sobre certos aspectos da deficiência nos leva a ensinar com 

multiplicidades, já que uma das missões do professor de educação física é também ensinar 

valores humanos inerentes à formação desses sujeitos, investindo em suas habilidades 

pessoais e sociais, traçando planos e fazendo as adaptações necessárias para que todos 

participem das atividades propostas nas aulas. 
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4) Você acha que os professores de educação física em exercício, nessa escola, estão 

preparados para receber alunos com deficiência? Por qual motivo? 

Professor A, D e C disseram que “Não. São despreparados, falta incentivo e capacitação 

nessa área” 

Professor B e E disseram que “Sim. Através da vivência, apoio dos pedagogos e buscando 

conhecimentos diversos”.  

 

 

Notamos, nas respostas a essa pergunta, que mais da metade dos professores responderam que 

se sentem despreparados para receber alunos com deficiência e não recebem incentivos e 

capacitações. Ainda que a Educação Física Adaptada tenha surgido, oficialmente, nos cursos 

de graduação há quase vinte anos e que preveja a atuação do professor de educação física 

junto ao aluno com deficiência, sabemos que muitos professores, hoje atuantes nas escolas, 

não tiveram acesso, em sua formação, a conteúdos e/ou a assuntos pertinentes a área 

Segundo Bueno e Resa (1995), a Educação Física Adaptada para alunos com deficiência não 

se diferencia em seus conteúdos, mas compreende técnicas, métodos e formas de organização 

que podem ser aplicados ao indivíduo deficiente de forma adaptada. É um processo de 

atuação docente com planejamento, visando atender as necessidades de seus educandos. 

Pedrinelli (1994, p. 69) diz que, “[...] todo o programa deve conter desafios a todos os alunos, 

permitir a participação de todos, respeitar suas limitações, promover autonomia e enfatizar o 

potencial no domínio motor”. 

Entendemos que a educação física na escola se constitui em uma grande área de adaptação ao 

permitir a participação de crianças e jovens em atividades físicas adequadas às suas 

possibilidades, proporcionando que sejam valorizados e não se sintam excluídos. Contudo, o 

despreparo dos professores para trabalhar com grupos de alunos com deficiência tornou-se um 

grande empecilho para que a inclusão se efetive satisfatoriamente.  

 

Goffredo (1997) e Santos (1999; 2000) apontam, em suas pesquisas, que os problemas não 

estão somente nas escolas regulares, mas também nas instituições de ensino superior. A 

escassez de disciplinas no interior das Universidades dificulta a propagação dos 

conhecimentos disponíveis sobre as pessoas com deficiências e a inserção, nos currículos dos 

cursos de formação inicial, de debates que norteiem esta questão, ocasionando uma falha na 

formação inicial e continuada, e um despreparo dos profissionais que atuam nas escolas. 
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Nesse sentido, fica patente o despreparo dos educadores, em geral, quanto ao conhecimento 

sobre as peculiaridades de um determinado tipo de deficiência, as necessidades e 

potencialidades do indivíduo que são implicações que devem ser consideradas ao elaborar um 

programa de Educação Física que vise a atender os interesses dos educandos, os objetivos e 

conteúdos e o uso de estratégias e recursos adequados para desenvolvê-los (GORGATTI; 

COSTA, 2005).  

 

 Como aponta Ferreira e Ferreira (2004, p. 38), esse despreparo surge, “[...] principalmente, 

pela ausência de uma política de formação continuada para promover o desenvolvimento 

profissional dos professores”, visto que “[...] não tiveram, em sua formação inicial, um eixo 

capacitador para a educação na perspectiva da diversidade”. 

 

5) A escola possui material de educação física adequado para a realização de aulas com os 

alunos com deficiência? Se sim, quais materiais? 

Professor A, D e C e E disseram que “não”, os materiais são os mesmos para todos os alunos. 

 

Professor B disse também que “não”, mas vale destacar que o mesmo disse que faz 

adaptações com o material de educação física que há na escola e, às vezes, compra material 

com o próprio recurso. 

 

 

Segundo esses professores de educação física, não há materiais específicos para suas aulas, 

porém um professor destacou que busca fazer adaptações com o material que dispõe e que, 

muitas vezes, compra material com o próprio recurso.  O que se percebe é que as escolas 

devem reconhecer e responder às diversas dificuldades de seus alunos, acomodando os 

diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade para 

todos mediante currículos apropriados, modificações organizacionais, estratégias de ensino, 

recursos e parcerias com suas comunidades.   A inclusão, na perspectiva de um ensino de 

qualidade para todos, exige da escola novos posicionamentos. É preciso investimentos em 

material para que os professores ministrem suas aulas, o ensino precisa ser modernizado para 

que esses professores tenham motivação e não fiquem limitados nas práticas-pedagógicas. 

 

De acordo com Mantoan (1997, p.121): 

As escolas inclusivas propõem um modo de se constituir o sistema 

educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é 

estruturado em função dessas necessidades. A inclusão causa uma mudança 

na perspectiva educacional, pois não se limita a ajudar somente os alunos 
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que apresentam dificuldades na escola, mas apoia a todos: professores, 

alunos, pessoal administrativo, para que obtenham sucesso na corrente 

educativa geral. 

 

A escola precisa fornecer o subsidio necessário para que seus professores consigam construir 

um trabalho sólido. Nesse processo de inclusão, não adianta somente inserir o aluno com 

deficiência na escola e na aula de educação física. O professor precisa ter estratégias de 

ensino, mas, para isso, ele precisa de recursos. Esse acesso a materiais específicos não pode 

ser negado para esses professores e alunos.  

6) Qual o seu papel, como professor de educação física, no processo de inclusão desses 

alunos com deficiência? 

Professor A, D, C e E disseram que deve motivar e desafiar os alunos com deficiência e 

incentivá-los a socialização com os colegas.  

 

Professor B destacou “tentar fazer o possível para tirá-los da condição de isolamento em que, 

por vezes, se encontram, e buscar formas para que essas sejam incluídas no processo de 

ensino aprendizagem, para que se sintam parte integrante do grupo”.  

 

 

Percebemos, pela fala desses professores, que eles se preocupam com os alunos com 

deficiência e tentam motivá-los nas suas aulas. Eles também buscam inclui-los para que não 

se sintam a parte dos processos de ensino-aprendizagem e consigam maior socialização com 

os colegas. Inserir os alunos com deficiência nas aulas de educação física tem como 

finalidade, entre outras, evitar o preconceito e discriminação pelos quais esses alunos passam, 

oferecendo a eles as mesmas condições oferecidas aos demais, usando de adaptações 

necessárias dentro dos limites de cada um, envolvendo a todos emocional e intelectualmente. 

Segundo Carvalho (1998, p. 170), 

[...] pressupõe-se, conceitualmente, que todos, sem exceção, devem 

participar da vida acadêmica, em escolas ditas comuns e nas classes ditas 

regulares onde deve ser desenvolvido o trabalho pedagógico que sirva a 

todos, indiscriminadamente. 

 

A escola deve ser um lugar inclusivo e o professor tem um papel fundamental de ser esse 

mediador capaz de incluir esse aluno em sua aula. Essa é uma das razões que mostram como é 

importante que se tenha investimentos e incentivos na formação continuada. O apoio da 

equipe pedagógica é fundamental, pois o professor deve ter os conhecimentos básicos 
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relativos ao seu aluno, como: tipo de deficiência, idade em que apareceu a deficiência, se foi 

repentina ou gradativa, se é transitória ou permanente, as funções e estruturas que estão 

prejudicadas. Implica, também, que esse educador conheça os diferentes aspectos do 

desenvolvimento humano: biológico (físicos, sensoriais, neurológicos); cognitivo; motor; 

interação social e afetivo-emocional (CIDADE; FREITAS, 1997). 

7) Qual a metodologia de ensino que utiliza, nas suas aulas de educação física, para atender 

os alunos com deficiência? Como promove a inserção desses alunos? 

Professor A e C disseram que adequam as atividades de acordo com a necessidade de cada 

um.  

Professor B disse que não usa nenhuma metodologia 

 

Professor D e E destacaram que utilizam a socialização. “Assim, as crianças ditas normais 

aprendem a ser mais pacientes e se envolvem mais”. 

 

 

Nos dias atuais, temos diversos tipos de metodologias de ensino. Por esse motivo, cada 

professor trabalha com suas preferências, seguindo o que é solicitado na proposta pedagógica 

da sua escola. 

Segundo Lima, Duarte e Silva (2004, p.1), 

Os professores, ao longo de suas carreiras, criaram e se apropriaram de 

diferentes esquemas, tanto teóricos, quanto práticos. Fazemos as seguintes 

perguntas: como esses docentes estão compreendendo e constituindo a 

relação entre pensamento e ação? Como estão acorrendo as ações 

metodológicas, principalmente quando enfocamos as pessoas com 

necessidades especiais? Que recursos metodológicos os educandos de hoje, 

futuramente professores, irão adquirir para trabalhar com as diferenças. 

 

Existem várias metodologias de ensino que o professor de educação física pode utilizar. O 

importante é que a aplicação desses métodos seja decidida com bastante atenção, garantindo, 

ao aluno com deficiência, atividades que desenvolvam seu autoconhecimento, criando 

condições para que esse aluno realize os movimentos conscientemente, não os fazendo 

mecanicamente, mas sim percebendo como os faz. 

 Devemos tomar muito cuidado para que, tentando acertar, não corramos o risco de 

cometermos um grande erro, pois não adianta colocar alunos com deficiência em classes 

regulares achando que assim estaremos incluindo-os na sociedade, sem o adequado suporte de 

apoio, sem preparação do profissional e sem especial assistência, pois, com o intuito de 

inclusão, estaremos excluindo esse indivíduo. Para que ocorra uma integração de todas as 



 

32 
 

crianças, o professor precisa do apoio da equipe pedagógica e da família escolar como um 

todo.  

É muito importante sempre buscar uma formação continuada com uma nova perspectiva 

inclusiva, para que esse professor consiga se manter atualizado e criativo e com isto propiciar 

um ambiente agradável e educativo para todas as crianças, buscando, nas suas aulas de 

educação física, oferecer aos alunos, por meio de atividades corporais, uma atitude 

construtiva, possibilitando o respeito, aceitação e solidariedade. 

8) Existem investimentos em formação continuada para que os professores sejam 

preparados para lidar com esses alunos? Quais? 

Todos os professores responderam que não e um professor acrescentou dizendo que nem na 

sua formação universitária teve contato com disciplinas que abordassem esse tema. 

 

 

É importante observar, por meio dessa questão, que todos esses professores dizem que não 

existe investimento na sua formação continuada. Sabemos que a formação, tanto de 

professores quanto dos demais funcionários, é essencial para que a escola possa atender todos 

os seus alunos, com quaisquer características, desse modo é  inadmissível que os profissionais 

que atuam nas escolas não tenham conhecimento das oportunidades de formação que o poder 

público oferece ou deveria oferecer. 

É necessário que haja envolvimento de todos os professores e demais setores da escola, que 

ajam em conjunto, para que seja oferecido um bom atendimento aos alunos com deficiência. 

Alarcão (2003, p. 44) afirma que “[...] o professor não pode agir isoladamente em sua escola, 

é neste local, o seu local de trabalho, que ele, com os outros seus colegas, constrói a 

profissionalidade docente”. 

O importante não é só capacitar o professor, mas também toda equipe de funcionários da 

escola, já que o indivíduo não estará apenas dentro de sala de aula. Segundo Alves (2009, p. 

45-46): “[...] alguém tem por obrigação treinar estes profissionais. Não adiante cobrar sem dar 

subsídios suficientes para uma boa adaptação deste indivíduo na escola. Esta preparação, com 

todos os profissionais serve para promover o progresso no sentido do estabelecimento de 

escolas inclusivas”. 

Na maioria das escolas, não há incentivo para formação dos professores para trabalharem com 

a inclusão. Os professores tem o mínimo de conhecimento para atuar, portanto, não têm 

domínio para executar ações que favoreçam o ensino-aprendizagem de alunos com deficiência 
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nas aulas de educação física. A legislação brasileira prevê que todos os cursos de formação de 

professores, do magistério à licenciatura, os capacitem para receber, em suas aulas, alunos 

com e sem necessidades educacionais especiais, dentre os quais os alunos com deficiências. 

9) Sobre o trabalho da equipe pedagógica: como a equipe pedagógica tem atuado para 

auxiliar os professores de educação física no atendimento aos alunos com deficiência? O 

que ela tem feito para promover processos de ensino-aprendizagem qualitativos para 

esses alunos? 

Professor A, D, B e E disseram que não há auxilio de forma satisfatória. 

 

Professor C destacou que a equipe pedagógica auxilia a equipe da educação especial, mas a 

educação física não é contemplada. 

 

 

A fala desses professores mostra que não há um planejamento coletivo que envolva 

professores de educação física e professores da educação especial, tornando difícil a 

realização de uma aprendizagem cooperativa. 

Briant e Olivier (2012) afirmam que: 

Discutir a necessidade de formação do professor para realizar esse trabalho é 

sem dúvida importante, porém, não podemos deixar de olhar a formação 

geral do professor, que deve estar preparado para uma educação para a 

diversidade em sentido amplo [...]. Dessa forma, nesse cenário, é preciso 

reconstruir o saber da escola e a formação do professor. 

 

A metodologia utilizada na escola para atender os alunos com deficiência é de grande 

importância, e por isso toda a escola deveria estar envolvida nesse processo, unida a uma 

prática pedagógica flexível. O trabalho colaborativo entre professores, equipe pedagógica, 

funcionários da escola, pais e comunidade apresenta potencial para enriquecer a maneira de 

pensar, agir e resolver problemas, criando possibilidades de sucesso à difícil tarefa 

pedagógica. 
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10) Como a família juntamente com o professor/escola se unem, ou poderiam se unir, para 

que essa inserção se dê de forma satisfatória? 

Professor A, e E disseram que deveria haver compartilhamentos de informações e 

acompanhamento sobre este aluno dentro e fora da escola.  

 

Professor B disse que realiza o seu trabalho pelos alunos e que a família, na maioria das vezes, não 

colabora, não há parceria. 

 

Professor C e D apontam que deveria ser criado um plano estratégico de abordagem 

compartilhada, objetivando os resultados e a evolução do aluno junto à família. 

 

 

Nessa última questão, podemos perceber que a escola, professores e família ainda precisam 

encontrar formas de compartilhamentos de informação para que exista esse acompanhamento 

do aluno dentro e fora da escola. 

No recorte desta pesquisa, a percepção da falta do planejamento coletivo (do ensino 

cooperativo ou colaborativo); a pouca e/ou nenhuma formação dos professores para a 

educação inclusiva; e a ausência de adaptações e arranjos curriculares é visível nas respostas 

apresentadas nos questionários.  

Os resultados gerais da pesquisa mostram que mais da metade dos professores de educação 

física que responderam o questionário não foram preparados na sua formação inicial para 

atender a alunos com deficiência.  

Seguindo as respostas dos questionados, é notório que deve haver uma maior preocupação, 

dentro da instituição de ensino, com o currículo, o que é muito importante, pois quando o 

professor vai planejar um currículo inclusivo, segundo Stainback e Stainback (apud 

MENDES, 2002, p. 78), ele deve levar em consideração os seguintes aspectos: 

 O aluno pode participar desta aula da mesma maneira que os outros? 

 Se o aluno é incapaz de participar plenamente sem acomodações, 

que tipo de apoio e/ou modificações são necessários para a plena 

participação do aluno nesta aula? 

 Que expectativas devem ser modificadas para garantir a plena 

participação do aluno nesta aula? 
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Contudo, é sabido que “a Educação Inclusiva ainda faz parte de uma perspectiva nova, os 

professores trazem uma série de angústias e, muitas vezes, sentem-se impotentes e incapazes 

de lidar com essa nova realidade” (BRIANT; OLIVER, 2012, p. 8). 

De acordo com Mantoan (1997, p. 145), 

Uma vez que o objetivo é incluir um aluno ou um grupo de alunos que já 

foram anteriormente excluídos; a meta primordial da inclusão é não deixar 

ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo. As escolas 

inclusivas propõem um modo de se construir o sistema educacional que 

considera as necessidades de todos os alunos e que é estruturado em 

virtude dessas necessidades. A inclusão causa uma mudança de 

perspectiva educacional, pois não se limita a ajudar somente os alunos que 

apresentam dificuldades na escola, mas apoia a todos: professores, alunos, 

pessoal administrativo, para que obtenham sucesso na corrente educativa 

geral. 

 

Desse ponto de vista, a motivação é imprescindível para que os professores exerçam sua 

função com confiança, sendo estimulados a facilitar o aprendizado de forma que se construa 

um ambiente escolar que traga satisfação e contentamento aos alunos com ou sem deficiência, 

valorizando suas habilidades e potencialidades, contribuindo, assim, para que ambos se 

apropriem com mais interesse de todo o espaço escolar. Desse modo, haverá um 

fortalecimento entre o professor, aluno, família e instituição, promovendo estratégias que 

tragam mais apoio e segurança na construção de um relacionamento favorável a todos os 

envolvidos em fazer uma escola única.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na pesquisa realizada, conclui-se que a inclusão está acontecendo de forma 

gradativa. Ainda há muito o que melhorar, mas ela já está se tornando um fator presente nas 

escolas. Alguns dos problemas que ainda prejudicam a inclusão de forma satisfatória ocorrem 

devido a fatores como a formação precária dos professores, pelo próprio preconceito e por 

outros problemas como a falta de investimento em recursos, adaptação do espaço escolar, 

reformulação do currículo e mudança de atitude e envolvimento dos profissionais no processo 

dentro das instituições. 

Pode-se perceber que os professores admitem que, um dos grandes fatores para a dificuldade 

que eles enfrentam, se dá pela falha na formação para docência, pois não lhes foi oferecido 

recursos para lidar com alunos com deficiência e, consequentemente, não tiveram incentivo 

para promover a inclusão escolar. 

Diante dessas ocorrências, os professores se sentem inseguros em receber alunos com 

deficiência em suas aulas. Embora o número de profissionais formados esteja crescendo nessa 

área, é essencial que o professor tenha uma formação que o capacite a atuar com alunos com 

deficiência na escola. Todas as disciplinas devem tratar desse assunto, inclusive a educação 

física. Contudo, a maior parte das disciplinas não trabalha na perspectiva de uma educação 

inclusiva propriamente dita, fazendo reverberar propostas excludentes de ensino (FLORES et. 

al., 2010).  

Além da qualificação dos professores, é necessário orientar não somente os pais que têm 

filhos com deficiência, mas também os que não têm, e toda a comunidade, para que 

participem de discussões sobre inclusão. Dessa forma, haverá mais diálogo entre os 

envolvidos, compartilhando demandas, em busca de soluções adequadas para fundamentar 

parcerias e para o desenvolvimento das ações transformadoras que envolvam a inclusão 

escolar. 

Outro fator que resulta a falta de inclusão de alunos com deficiência é o tradicionalismo das 

instituições de ensino. As escolas precisam promover mudanças, elaborar projetos que deem 

preferência ao pedagógico, evidenciando a educação inclusiva, orientando todos os 

funcionários da escola e também a comunidade no trabalho com alunos com deficiência, 

designando recursos para a formação de professores aptos a lidar com esse público. É 
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necessário adaptar a escola, por meio de algumas medidas, facilitando o deslocamento de tais 

alunos (MELO; MARTINS, 2007). 

É preciso analisar se a estrutura da escola favorece a inclusão de alunos com deficiência e se a 

comunidade escolar está disposta a trabalhar com alunos com deficiência. Para existir 

integração entre a parte docente da escola e o aluno é fundamental conhecer o aluno e alguns 

aspectos da deficiência, o que se dá por meio da formação docente. É papel de todos, na 

escola, priorizar a inclusão social e a inclusão escolar, concomitantemente (MACIEL, 2000). 

Os dados coletados mostram que o processo de inclusão nas escolas vem acontecendo aos 

poucos. Nesse contexto, os professores de educação física, apesar de sentirem dificuldade, 

sinalizam que compreendem que há várias maneiras de ensinar e que acolhem os alunos com 

deficiência, respeitando a individualidade de cada um dentro de suas necessidades buscando 

envolver os alunos para que participem das aulas de forma harmônica e colaborativa, com as 

adaptações necessárias para que a inclusão seja realmente efetivada. 

É possível afirmar que muitas das alterações mostradas como primordiais pelo conceito de 

inclusão, como a formação continuada dos professores e a utilização de estratégias 

pedagógicas diferenciadas, têm que progredir juntamente com a evolução da qualidade de 

ensino para todos os educandos. 

No mais, condições objetivas como: as rampas, as salas e os banheiros adaptados, o material 

didático que algumas instituição de ensino dispõem, as salas específicas para educação 

especial, dentre outros aparatos didático-pedagógicos, contribuem e viabilizam a inclusão 

desses sujeitos.  

Acreditamos que este estudo atingiu seus objetivos, dentro de suas possibilidades, devido ao 

número limitado de professores investigados. A sua realização permitiu verificar de que forma 

está sendo realizado o atendimento aos alunos com deficiência nas aulas de educação física, 

trazendo uma discussão sobre o processo e indicando algumas possibilidades de elaboração de 

propostas para inclusão desse público, desenvolvendo práticas criativas que envolvam esses 

sujeitos e contribuam para que se tornem cidadãos autores de sua própria identidade, 

auxiliando-os a dominar habilidades e conhecimentos necessários para a vida futura. 
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ANEXO 1 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VITÓRIA 

Foram considerados os alunos com deficiências e transtornos globais do desenvolvimento. 

 UNIDADE DE ENSINO QUANT. DE ALUNOS 

01 EMEF ADEVALNI SYSESMUNDO FERREIRA DE AZEVEDO 34 

02 EMEF ALBERTO DE ALMEIDA 22 

03 EMEF ALVARO DE CASTRO MATTOS 35 

04 EMEF AMILTON MONTEIRO DA SILVA 21 

05 EMEF ARISTOBULO BARBOSA LEAO 32 

06 EMEF CECILIANO ABEL DE ALMEIDA 33 

07 EMEF EBER LOUZADA ZIPPINOTTI 27 

08 EMEF ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS 22 

09 EMEF ELZIRA VIVACQUA DOS SANTOS 37 

10 EMEF JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 37 

11 EMEF MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 26 

12 EMEF MARIA JOSE COSTA MORAES 19 

13 EMEF NEUSA NUNES GONCALVES 27 

14 EMEF PADRE ANCHIETA 25 

15 EMEF RITA DE CASSIA OLIVEIRA 22 

Dados do Sistema de Gestão Escolar – Acesso em 04/11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


