
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) 

 

 

 

 

ANELISE VIEIRA CALIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: A PERCEPÇÃO DE 

DISCENTES E DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA 

2019 



ANELISE VIEIRA CALIMAN 

 

 

 

 

 

INCLUSÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: A PERCEPÇÃO DE 

DISCENTES E DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Centro de Educação Física e Desportos da 

Universidade Federal do Espírito Santo, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Licenciado em Educação Física. 

 

. 

 

 
 

 

Orientador: Profª Dra Maria das Graças 

Carvalho Silva de Sá 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA 

2019 



ANELISE VIEIRA CALIMAN 

 

 

 

 

INCLUSÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: A PERCEPÇÃO DE 

DISCENTES E DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Centro de Educação Física e Desportos da 

Universidade Federal do Espírito Santo, como 

requisito parcial para obtenção do título de 

Licenciado em Educação Física. 

 

Local:________, ___ de ________ de ____. 

 

 

BANCA EXAMINADORA  

 

 

____________________________________________ 

Dra. Maria das Graças Carvalho Silva de Sá 

(Orientadora) 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Me. Ronildo Stieg  

(Prof. Avaliador) 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Dra. Ana Claudia Silvério Nascimento 

(Prof. Avaliador) 



Resumo 

Este trabalho objetiva analisar a percepção de discentes do 7° ano do Ensino 

Fundamental e da professora de Educação Física atuante nesta turma, com relação ao 

processo de escolarização de alunos com deficiência no ensino regular. Adota a 

pesquisa  qualitativa, com aproximações a um estudo de caso Foi realizada no segundo 

semestre do ano de 2018, em uma escola municipal de Vitória- ES. Participaram da 

pesquisa 14 estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental, dentre os quais oito alunas no 

sexo feminino e seis  alunos do sexo masculino, além da aluna foco deste estudo e da 

professora de Educação Física. Utilizou como instrumentos de coleta de dados o grupo 

focal e a entrevista semiestruturada. Adota a Análise de Conteúdos como ferramenta de 

análise de dados. Conclui que tanto os estudantes quanto a professora se mostraram 

favoráveis à presença de alunos com deficiência no âmbito escolar, principalmente em 

virtude de a escola recepcionar muitos alunos com diversos tipos de deficiência. Por 

outro lado, o estudo evidencia também a visão unilateral para com o deficiente, isto é, 

acreditam que este processo só trás benefícios para o deficiente, desconsiderando a 

importância e riqueza que convivência diversificada, oportuniza para os processos de 

humanização dos indivíduos, tenham ou não, alguma deficiência.  

Palavras-chaves: Educação Física, Percepção; Inclusão Inclusiva/adaptada; 

 

Abstract 

This work aims to analyze the perception of students of the 7th year of Elementary 

School and of the Professor of Physical Education in this group, in relation to the 

schooling process of students with disabilities in regular education. It adopts qualitative 

research. with approximations to a case study It was carried out in the second semester 

of 2018, in a municipal school in Vitória-ES. A total of 14 students from the 7th grade 

of elementary school participated in the study, including eight female students and six 

male students, as well as the focus student of this study and the Physical Education 

teacher. He used the focal group and the semi-structured interview as instruments of 

data collection. Uses Content Analysis as a data analysis tool. Concludes that have the 

students have an students of presence students with deficiency schools, majorly in 

reason of the school recepcionation students in a deficiency students. On the other hand, 

the study also reveals the unilateral view towards the disabled, that is, what justifies this 

process back to the disability, disregarding the importance and the wealth that the 

coexistence diversified, opportunizing the process of humanization of the individuals, 

some disability. 

Key-words: Physical Education, Perception; Inclusive / adapted inclusion; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desejo por investigar sobre a temática da inclusão nas aulas de Educação 

Física, emergiu em virtude de uma experiência de estágio não obrigatório
1
 realizado em 

uma escola de Ensino Fundamental no município de Vitória- ES no ano de 2017-2018. 

Este estudo busca refletir sobre a percepção de docentes e discente em relação ao 

processo de escolarização de uma aluna com deficiência intelectual, com especial 

destaque para as aulas de Educação Física. 

Esta investigação originou-se de uma experiência de formação vivida em uma 

escola regular, local em que atuei como estagiária nos anos de 2017-2018. Minha 

função principal era auxiliar os alunos com deficiência em todo o tempo escolar, 

ajudando-os a se integrarem nas atividades junto ao professor regente e aos colegas de 

turma. Neste período acompanhei uma aluna com deficiência intelectual, de 16 anos do 

7° ano. Apesar de a minha ação estar voltada para o acompanhamento pedagógico dessa 

aluna dentro de sala de aula auxiliando, principalmente nas aulas de português e 

matemática, eu acabava por acompanhar também as aulas de Educação Física que 

ocorriam duas vezes na semana. E foi a partir das observações visuais realizadas durante 

este período que me senti instigada a pensar como seria a minha prática pedagógica, na 

condição de professora de Educação Física, atuando para este grupo de alunos.  

Essa condição me provocou diversas questões e, tendo como a questão principal: 

como pensar coletivamente práticas pedagógicas inclusivas no âmbito das aulas de 

Educação Física, de forma a envolver a todos, tomando por base suas potencialidades e 

limitações? 

Nessa direção, busquei aprofundar conhecimentos sobre o tema da inclusão 

escolar em contextos de aulas de Educação Física, momento em que constituí o 

entendimento sobre princípio inclusivo enquanto um reordenamento social de forma a 

                                                           
1
De acordo com a Lei nº 11.788/2008-§ art. 2º do Ministério do Trabalho e Emprego o estágio visa ao 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da 

etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. (BRASIL, 2008). 
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buscar adaptações necessárias às diversas diferenças individuais, com vistas a promover 

condições para que se sintam em plenas condições para exercer sua cidadania.  

A inclusão social, portanto, é um processo que contribui para a construção de 

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

nos ambientes físicos, espaços internos e externos, [...] e na mentalidade de 

todas as pessoas (SASSAKI,1997, p.42) 

 

Com base nesse entendimento e, direcionando o olhar para os processos de 

inclusão socioeducacional deste alunado, em especial em aulas de Educação Física, 

constatamos que, apesar de nossa Constituição Federal (BRASIL, 1988) assegurar que a 

educação é um direito inalienável de todos, ainda estamos longe de materializar um 

projeto educacional de base inclusiva. 

Pensar sobre inclusão escolar significa, sobretudo, pensar nos direitos que estes 

alunos possuem, o direito de estarem juntos aos outros alunos, convivendo, 

compartilhando experiências e se relacionando. Neste sentido concebemos a perspectiva 

da inclusão como forma de incluir não somente deficientes, mas todos aqueles 

pertencentes às diversas minorias identitárias, isto é negros, índios, mulheres, pobres e 

as demais minorias sociais que historicamente vivenciam condições de vulnerabilidade 

social (MENDES, 2006). 

Segundo Rodrigues (2005) a escola foi à própria criadora da exclusão, pois sua 

composição tomou por base a “indiferença às diferenças”, dado que desde os seus 

primórdios vem pautando se na valorização de alunos que segundo os autores, se 

encaixam nos padrões escolares e aqueles que se distanciam desses padrões, e que 

devido as suas limitações acabam sendo desvalorizados (apud DIESEL, 

FALKENBACH e WERLE, 2011, p.131). 

Com base nessas considerações se faz necessário reconhecer que ainda existem 

muitos desafios e tensões a serem enfrentados para que as escolas incluam efetivamente 

esse alunado.  

Analisando este cenário pelo viés legal, se faz importante ressaltar que mesmo 

após quase 22 anos da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN, 

1996) cujos artigos Art. 58
2
 e 59

3 delimitam sobre a Educação Especial e a pessoa com 

                                                           
2
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70320/65.pdf
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deficiência, ainda encontramos alguns entraves quando observamos se estes alunos 

estão sendo incluídos nas aulas de Educação Física. 

Para tanto, urge a necessidade de se repensar as práticas (pedagógicas, sociais, 

etc.) promovidas no interior das escolas a fim de superá-las visando incluir a todos/as, 

procurando atender as especificidades dos alunos. Portanto, é preciso que a escola 

reestruture suas próprias ações nas mais variadas dimensões, como forma de amenizar 

os comportamentos excludentes para com estes alunos. 

A exclusão escolar, segundo Sassaki (1997) é influenciada pelo “modelo médico 

da deficiência”. Este modelo expressou e, ainda expressa, o olhar médico que muitas 

vezes, de modo geral a sociedade tem sobre o deficiente. Quando consideramos a 

deficiência como um “problema” dos indivíduos, e que por este motivo, incube ao 

próprio individuo moldar se/adaptar se a sociedade ou deverá ser mudado por 

profissionais através da reabilitação, ou seja, se fomos por esse viés como nos indica 

Sassaki estamos afirmando que “A pessoa deficiente é que precisa ser curada, tratada, 

reabilitada, habilitada etc. a fim de ser adequada à sociedade como ela é, sem menores 

modificações”. (1997, p.29) 

Nessa direção corroboramos com STIL
4
 (Cooperativa de Vida Independente de 

Estocolmo) ao afirmar que uma das causas que justificam a discriminação de pessoas 

deficientes é devido ao fato de que, elas são constantemente vistas como doentes. Desta 

forma, subentende se que a deficiência configura se como grande parte das doenças, que 

possuem “tratamento” e como resultado: a cura. Podemos analisar que a sociedade, de 

um modo geral, aprendeu que a reconhecer que a diversidade existe, e que a deficiência 

é uma das formas de enxergar a diferença, porém, ainda se está enraizado que “[...] a 

deficiência é um “problema” exclusivamente da pessoa deficiente e que basta a 

sociedade oferecer algum tipo de atendimento para solucionar está problemática”. 

(SASSAKI, 1997, p.29).  

                                                                                                                                                                          
2
  Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades (BRASIL, 1988). 
3
 Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para atender às suas 

necessidades(BRASIL, 1988). 
4
 Cooperativa de Vida Independente da Suécia fundada em 1984 para proporcionar serviços 

indispensáveis às pessoas com deficiência. 
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Similarmente, no estudo: Experiências de inclusão nas aulas de Educação Física: 

um olhar sobre a participação de alunos com deficiências, Diesel, Falkenbach e Werle 

(2011), nos permitem compreender que as pessoas com deficiências, de um modo geral, 

carregam consigo o olhar de preconceito e estes preconceitos são culturalmente 

construídos pela sociedade, que define o que é diferente do que é ser normal. 

Por conseguinte, se adotarmos o Modelo Médico da Deficiência no âmbito 

escolar, estamos indicando que os alunos com deficiência são os responsáveis por 

mudar sozinhos este cenário, quando na verdade o processo de inclusão requer um 

trabalho mútuo. Especialmente no que se refere às aulas de Educação Física, é habitual 

encontrarmos situações em que no momento da aula o aluno esteja em outro lugar da 

escola. Jogando na sala de informática, pintando na sala de arte, na biblioteca lendo 

revistinha, enfim fazendo atividades alheias a aula que está acontecendo.  

Direcionando estas considerações para a experiência de estágio vivida, pude 

presenciar diversas situações similares ao relato acima. Muitas vezes os alunos não 

participavam da aula porque “não queriam”, quando na verdade esta recusa ocorria em 

virtude deles de não se sentirem efetivamente incluídos nas aulas de Educação Física. E, 

como tinham livre acesso a outros espaços da escola tais como: refeitório, biblioteca e 

sala de informática; “optavam” por fazer outras atividades em outros ambientes. 

É importante ressaltar, que esta liberdade de escolha, se dava somente nas aulas 

de Educação Física visto que, nas outras disciplinas tais como, português e 

matemática era exigido, ao menos, a presença em sala de aula. O que também 

não nos indica de fato, que estejam incluídos, nos indica que há uma integração 

destes alunos ao estarem no mesmo ambiente que os alunos sem deficiência; 

 

A noção de inclusão não é incompatível com a de integração, porém institui a 

inserção de uma forma mais radical, completa e sistemática. O conceito se 

refere à vida social e educativa e todos os alunos devem ser incluídos nas 

escolas regulares e não somente colocados na "corrente principal". O 

vocábulo integração é abandonado, 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 a de não deixar ninguém no exterior do ensino 

regular, desde o começo. (MANTOAN, 1998, p. 3). 

 

Muitas vezes essas situações se tornavam habituais em virtude do olhar de 

“'incapacidade” que recai sobre estes indivíduos. Ao focar somente nas limitações que 
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uma deficiência traz, acabamos reduzindo o aluno deficiente como seres incapazes e 

improdutivos. Quando de fato, um conjunto de razões os impossibilitam de serem 

incluídos. No que se refere à Educação Física, a falta de adaptação das atividades, dos 

materiais, do espaço, de intervenção do professor, da comunicação professor-aluno, 

dentre outros fatores acabam por excluir estes alunos das aulas.  

É significativo, também ressaltar que o professor deve reconhecer as limitações 

e potencialidades de cada aluno, tenha ou não deficiência. Para tanto, a importância de 

se planejar uma aula tendo como foco os reais interesses e potencialidades que estes 

alunos possuem de vivenciar as práticas, juntamente com os outros alunos não 

deficientes. Dessa forma, ao se pensar em atividades para a aula, é importante ter como 

objetivo, propiciar que todos os alunos aprendam juntos. Pois, em algumas situações a 

turma exclui o aluno deficiente por ter uma relação distante do colega, mesmo 

estudando com ele durante todo o ano letivo. Por exemplo, a minha presença como 

estagiária de Lara, fazia com que os alunos da turma dela se aproximassem por 

curiosidade, me perguntavam se ela sabia falar, ler, correr, brincar como eles, quando na 

verdade poderiam ter perguntado isso diretamente a Lara, já que ela plenas condições de 

dialogar com outra pessoa.  

Por isso, é importante que venha do professor, num movimento inicial, equiparar 

as oportunidades para que todos participem das aulas juntos, a sua maneira, tendo em 

vista, como objetivo que durante e ao final do processo o movimento de se pensar na 

inclusão, venha não somente do professor, mas também dos próprios alunos. 

Na busca por melhor ilustrar esta percepção, no estudo “Educação física e 

inclusão: a experiência na Escola Azul”, Chicon, Mendes e Sá (2011) objetivando 

analisar os processos de inclusão de dois alunos com deficiência, um aluno com 

síndrome de down e outro com baixa visão, constataram que práticas desenvolvidas pela 

professora de Educação Física acabavam levando os próprios alunos a reproduzirem de 

forma involuntária a exclusão dos colegas deficientes das atividades, de modo que a não 

participação das aulas destes alunos nas aulas tornava-se um sentimento naturalizado, 

para os professores e para os colegas de classe.  

Este estudo, assim como acontecimentos que foram vivenciados no contexto 

escolar, nos leva a refletir sobre qual é o modelo de Inclusão que temos presente na 
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Educação Física e também em toda a escola (visto que a Inclusão é uma temática que 

deveria ser explorada em todo o contexto escolar). Situações como as descritas pelos 

autores acima, ilustram como a Educação Física uma área que se constitui e possui tanto 

a oferecer e contribuir no desenvolvimento integral
5
 acaba passando, por vezes 

despercebida na vida destes alunos.  

Portanto, não basta apenas que estes alunos possuam o direito de acesso à escola, 

se não forem efetivamente incluídos no contexto escolar como nos indica Sassaki: "É 

fundamental equipararmos as oportunidades para que todas as pessoas, incluindo 

portadoras de deficiência, possam ter acesso a todos os serviços” (1997, p. 41). 

Neste cenário, o professor (a) de Educação Física se torna a referência dos 

alunos, portanto se um professor adotar práticas excludentes, e que não privilegie as 

potencialidades que os alunos com deficiência possuem, é “natural” que os alunos ditos 

“normais” reproduzam tais ações durante o tempo escolar. Sawaia (2001, p. 98) nos 

mostra que,"É no sujeito que se objetivam as várias formas de exclusão a qual a dívida 

com motivação, carência, emoção necessidade do eu. Mas, ele não é um nômade 

responsável por sua situação social e capaz de, por si mesmo, superá-lo".  

Dessa forma, é possível compreendermos que o professor tem uma grande 

responsabilidade na promoção de aulas inclusivas, pois os alunos com deficiência por si 

só, não são capazes de mudar um cenário que há muitos anos está enraizado. Assim, 

compete ao professor de Educação Física promover vivências que beneficiem a todos os 

alunos, incluindo os alunos com deficiência e também aqueles que são menos 

“habilidosos” que acabam sendo excluídos em detrimento dos alunos que mais se 

destacam por suas habilidades. 

É notório que cada tipo de deficiência requer uma flexibilização das atividades, 

por isso é necessário que o professor busque informações sobre o tipo de deficiência do 

seu aluno, na literatura, internet até mesmo com a família da criança, pois a família 

conhece muito bem as limitações, as particularidades e possibilidades dos seus filhos, 

tornando assim o aprendizado uma via de mão dupla e deslocando assim, o foco da 

deficiência, do Modelo Médico da Deficiência que compreende a deficiência como uma 

                                                           
5
 Refiro-me ao desenvolvimento em variadas dimensões: física, intelectual, social, emocional, cultural e 

simbólica. 
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doença, e que torna o sujeito “incapaz de”, para focar nas possibilidades didático-

pedagógicas a partir das potencialidades destes indivíduos. 

Almejamos que os alunos possam ter as oportunidades de ensino equiparadas 

aos demais, que possam aprender coletivamente, e que saiam da escola 

instrumentalizados para viver em sociedade.  

Diante disso, o objetivo deste estudo é conhecer e analisar a percepção dos 

alunos/as e da professora de Educação Física de uma escola pública municipal de 

Ensino Fundamental, sobre a processo de escolarização de alunos com deficiência no 

ensino regular. 

 Acreditamos que estudos deste mote contribuem para refletir sobre o processo 

de inclusão, e que nos ajudam a melhor compreender como se da à participação da 

Educação Física neste contexto, buscando minimizar os processos de exclusão escolar.  

Esperamos também que este estudo favoreça para um repensar social, de forma 

geral que pressupostos da coletividade se sobreponham a individualidade tão caro a 

nossa humanidade, na direção da promoção de equiparação de oportunidades a todos/as. 
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2. METODOLOGIA 

 

Corroborando com Sancho Gil (1999), o conhecimento emerge quando 

refletimos sobre a experiência, da atuação de professores e alunos e não da investigação 

descontextualizada sobre a escola. Dessa forma, o método escolhido para materializar o 

estudo se constituiu numa pesquisa qualitativa com aproximações a um estudo de caso, 

no intuito de aprofundar conhecimentos sobre o fato investigado, conforme nos indica 

Flick (2004, pág. 25), 

De modo diferente da pesquisa quantitativa, os métodos qualitativos 

consideram a comunicação do pesquisador em campo como parte explicita da 

produção de conhecimento, em vez de simplesmente encara lá como uma 

variável a interferir no processo.  

 

Participaram da pesquisa 14 estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental, dentre 

os quais oito alunas no sexo feminino e seis alunos do sexo masculino, além da aluna 

foco deste estudo e a professora de Educação Física. 

Utilizamos como instrumentos a realização de um grupo focal, realizado com os 

estudantes, e a entrevista semiestruturada, realizada com a professora de Educação 

Física, por meio de questões “abertas”, afim de permitir a interpretação reflexiva a cerca 

do objeto de estudo, além do contato mais próximo com a professora. 

O grupo focal foi realizado dentro de três encontros realizados uma vez na 

semana, inicialmente era esperado que este número de encontros pudesse ser maior. 

Porém, devido à dinâmica da escola e alguns imprevistos (reserva de sala, liberação dos 

alunos para a pesquisa, semana de provas etc.) acabaram interferindo a realização de 

mais encontros. O grupo focal foi organizado de modo que não constrangesse Lara, pois 

ela iria participar junto com os colegas. Dessa maneira, as questões foram feitas de um 

modo geral, e não especificamente em relação a ela. 

A coleta de dados aconteceu ao longo do segundo semestre letivo do ano de 

2018, iniciando-se no mês de agosto e encerrando-se no mês de dezembro do ano de 

2018. 

Os dados foram analisados tomando por base a Análise de Conteúdos em Bardin 

(1994). A escolha do método de análise se deu por permitir desvendar, explorar, 
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categorizar e selecionar os dados coletados na realidade escolar. Permitindo assim, o 

trânsito entre as respostas que foram dadas pelos alunos participantes da pesquisa. 

Tornando está pesquisa uma via de mão dupla, ao se interpretar todo o contexto. 

 

A definição de análise de conteúdo caracteriza-se como técnica de 

investigação que objetiva descrever de forma sistemática e objetiva o 

conteúdo, compreendendo a análise de conteúdo como forma de enriquecer, 

explorar e aumentar a descoberta a respeito dos dados coletados. (BARDIN, 

1994, p. 18). 

 

Todos os dados coletados e registros audiovisuais foram devidamente 

autorizados mediante TCLE
6
.  

 

 

2.1 CONTEXTUALIZANDO O LOCUS INVESTIGATIVO 

 

O local investigado é uma EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental). A 

escola pertence ao município de Vitória-Espírito Santo, situada em um bairro periférico 

e atendendo um público heterogêneo do ponto visto socioeconômico. A escolha do local 

para realização do estudo, teve como critério a acessibilidade e familiaridade com os 

professores e alunos devido o período (2017 e 2018) ao qual pude trabalhar como 

estagiária. 

A escola possui espaço amplo e conta com uma estrutura muito boa para a 

realização das aulas de Educação Física, possui dois pátios externos, um pátio interno e 

um ginásio.  

Os horários de aula estão divididos em três turnos: matutino, vespertino e 

noturno, horário ao qual ocorre a Educação de Jovens e Adultos (EJA). As aulas de 

Educação Física acontecem duas vezes na semana, cada aula possui a duração de 50 

minutos. A escola conta com duas professoras de Educação Física que possuem o cargo 

efetivado, uma professora é responsável por dar aula nas turmas 1º ao 5º ano, e a outra 

por dar aula de 6º ao 9º ano.  

                                                           
6
 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido consiste em um documento obrigatório, ao qual serão 

realizadas entrevistas. É a principal fonte de esclarecimento e clara concordância entre o pesquisador e o 

participante da pesquisa (ver apêndice I). 
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2.2 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A professora entrevistada é C
7
, com 32 anos, formada em Educação Física, 

trabalhando há cinco anos nessa escola. Lara de 16 anos, com deficiência intelectual, é a 

aluna foco deste estudo. Ela é aluna da professora Alice há cinco anos e cursa o 7º ano 

do ensino fundamental. 

Participaram da pesquisa 12 alunos da turma de Lara, todos autorizados 

mediante o TCLE. A turma é bem agitada, considerada uma das turmas mais 

indisciplinadas da escola, por estarem na transição para as séries finais eles sonham em 

chegar ao 9º ano para usar camisa de “formandos”, a maior parte dos adolescentes está 

entre os 12-13 anos, é uma turma com bastantes grupinhos fechados e com uma 

predominância feminina.  

Assim sendo, o grupo focal foi planejada de modo que os alunos pudessem 

refletir sobre o processo de escolarização de alunos com deficiência no ensino regular, 

tomando por base a presença de uma aluna com deficiência intelectual na turma. Essa 

investigação também envolveu a professora de Educação Física. Deste modo, 

corroborando com Morgan (1997) “como uma técnica de pesquisa que coleta dados por 

meio das interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo 

pesquisador” (apud GONDIM, 2003, p.151). 

 O pesquisador define o tema do grupo focal, onde posteriormente o público 

participante da pesquisa vai possuir autonomia para ponderar sobre o que consideram 

importante sobre determinado tópico. 

Dessa maneira, este trabalho traz um desafio que é pensar a inclusão através do 

olhar daqueles que são sujeitos desse processo, que atuam neste contexto e que vivem 

essa realidade. Por isso, neste estudo optamos por potencializar as vozes dos estudantes 

(Lara e os colegas de classe) e da professora de Educação Física. 

 

 

                                                           
7
 Todos os nomes utilizados serão fictícios a fim de preservar a identidade dos sujeitos. 
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2.3 UM OLHAR SOBRE LARA 

 

O sujeito foco deste estudo se chama Lara, estudante turma do 7º na escola 

investigada desde o 1º ano do Ensino Fundamental. Lara é aquela criança que ao passar 

pelos corredores da escola todos param para cumprimentar e abraçar. Ela se encontra 

totalmente habituada com o espaço escolar, apresentado uma boa interação com toda a 

equipe pedagógica e administrativa da escola e, também, com os estudantes. É muito 

querida pelos professores, especialmente os professores de Português, Educação Física e 

a Pedagoga, pois eles acompanharam os avanços de Lara, que chegou a esta escola com 

11 anos.  

Durante o período em que Lara foi acompanhada para a realização do estudo, 

notou se, que em aulas de outras disciplinas, os colegas de classe mostravam se apáticos 

em relação à presença da Lara, pouco dialogavam com ela, exceto quando era preciso 

“pegar” emprestado algum material didático, por isso ao entrar na sala sempre 

encontrava os alunos em seus grupinhos e Lara, sentada sozinha lendo revistinha me 

esperando chegar.  

Ela mostrava ser uma criança retraída, tímida em alguns momentos e que pouco 

se enturmava com os colegas, com exceção de Maria, aluna do 7º ano, que sempre 

mostrou se atenciosa e carinhosa com Lara, sentando ao lado dela para fazer tarefas em 

algumas aulas ou ajudando a responder alguma questão difícil da aula ou simplesmente 

se mostrava disposta a ouvir Lara contar sobre o capítulo de sua novela preferida.  

Nas aulas de Educação Física, quando ocorriam atividades diferenciadas do que 

ela já estava habituada a não participar (futebol), ela mostrava se muito interessada em 

participar das atividades propostas independentemente do que lhe era oportunizado. 
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3. ANÁLISE DE DADOS 

  

Quando questionados sobre como avaliam a presença de alunos com 

deficiência na escola regular, todos (100%) se mostraram favoráveis à inclusão escolar 

desses alunos. Ao indagarmos sobre os principais motivos para essa concordância estão: 

1) a possibilidade de interação/convivência social (41,67%); 2) o direito à educação 

(16,67%); 3) o reconhecimento ao direito à diferença (16,67%); 4) outros (24,99%) não 

quiseram justificar seus motivos.  

A compreensão positiva sobre a presença de alunos com deficiência na escola 

regular, em nosso entender, se dá em virtude de que a escola investigada vem acolhendo 

alunos/as com deficiência há um longo tempo. Isto se comprova pelo fato de, 

especificamente em relação à Lara, constata-se um longa o convivência com esta aluna 

(eles estão há, pelo menos, 05 anos juntos).  

Este cenário corrobora para que a comunidade escolar, em geral, tenha um olhar 

mais acolhedor e respeitoso para a diversidade e diferença conforme ilustram os dados a 

seguir,  

C - Acho bom, para eles interagirem e fazerem amigos.  

H - Acho certo, pois todos precisam ter os mesmos direitos.  

R- Acho importante pra diversidade cultural, tipo pra todos aprenderem a 

respeitar as pessoas que são diferentes, não é porque alguém tem deficiência eu posso 

ficar julgando, zoando ela. Ninguém escolhe ser deficiente.  

 

Com base nos depoimentos acima, podemos afirmar que os estudantes sem 

deficiência dessa turma, mostraram-se familiarizados e solidários com a presença de 

Lara. Acreditamos que o fato de já terem um vínculo de proximidade e interação como 

ela favoreça a essa condição. 

Nessa direção, conforme Diesel, Falkenbach e Oliveira (2010, p. 207), 

 

 As atitudes de ajuda que são oferecidas não ocorrem somente pelo 

contato físico, mas também pelo olhar, pela mímica, pela 
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comunicação verbal, estimulando-as a realizar tarefas, estreitando as 

relações na formação de vínculos positivos, reforçar as conquistas 

mesmo quando parciais. 

 

Conforme citado acima, podemos ressaltar a importância da convivência para a 

criação de vínculos positivos, entre pessoas com e sem deficiência. Diesel, Falkenbach e 

Oliveira (2010) também ressalta que o brincar/jogar é o momento da aula ao qual se tem 

uma maior possibilidade de se potencializar as vivências e experiências corporais, 

através das relações com os colegas, professores e recurso materiais. 

Ainda sobre esta questão, os estudos de Mantoan (2003) apontam que, para o 

movimento de inclusão se solidificar no âmbito escolar é preciso que ocorra uma 

mudança de perspectiva. Para que de fato haja sucesso na corrente educacional, pois a 

inclusão não envolve somente os alunos com deficiência e sim a toda a comunidade. 

Por isso se faz importante da visibilidade a estes alunos, que seja reconhecida a 

importância desses alunos estarem presentes na escola, e principalmente nas aulas de 

Educação Física, assim é através da convivência, num primeiro momento, que serão 

quebradas as barreiras atitudinais em relação a deficiência, a diversidade, a pluralidade, 

enfim, ao outro que é diferente e possui suas singularidades e limitações.  

Indagados sobre como deveriam se organizar as aulas de Educação Física no 

intuito de incluir esses alunos, todos (100%) indicaram a necessidade adaptações nas 

atividades oferecidas a fim de favorecer a participação ativa e autônoma dos alunos com 

deficiência. Ao serem solicitados indicar as principais sugestões para favorecer a esta 

participação: 1) Organização coletiva das atividades (33,33%); 2) Adaptação das 

atividades (33,33%); 3) reorganização do espaço (16,67%); 4) Não sugeriram nenhuma 

mudança (8,33%) e outros (8,34%) não quiseram justificar seus motivos. 

Diante dos relatos, podemos afirmar que a não participação de Lara nas aulas, se 

deu, principalmente, em virtude de não haver adaptação das atividades e, também da 

falta de reorganização dos espaços, afim de que Lara pudesse ser de fato incluída nas 

aulas de Educação Física, conforme alguns relatos abaixo; 

I: Acho que as professoras deveriam organizar o espaço dos “especiais”, e se 

tiverem alguma dificuldade na aula, que a professora já tenha o espaço organizado 

para eles. 



18 

 

K: Ela tem o direito de participar com a gente, então deveriam organizar o 

espaço pra ela. 

 J: Acho que a professora deve fazer uma aula que ela participe e que todos 

respeitem ela. 

 

Ainda de acordo com os estudantes, Lara não se encontra inclusa nas aulas, em 

virtude da professora não preparar semanalmente algum tipo de material/atividade 

adequado às suas limitações, de forma a ajuda-la a se interar com as atividades 

propostas. No entanto, durante o período em atuei como estagiária nessa escola, 

presenciei, por diversas vezes, a professora, solicitando materiais para trabalhar com 

Lara. O que nem sempre ocorria por parte da escola.  

Nesse sentido, os estudos de Damazio e Silva (2008), ao realizarem um estudo 

sobre a Educação Física nas escolas públicas, no município de Teresópolis (RJ) nos 

mostram que, entre outros fatores, as condições de materiais afetam de forma 

significativa o trabalho pedagógico da Educação Física. Diante disso, podemos refletir 

que essa problemática não é exclusiva da escola de Lara e, sim, uma infeliz realidade 

que permeia o cotidiano de muitas aulas de Educação Física brasileiras.  

Acreditamos que as condições materiais (instalações, material didático, 

espaço físico) interferem de modo significativo nos trabalhos pedagógicos. 

Os esforços dos professores, por mais criativos que sejam e diante dos mais 

belos ideais educativos, podem fracassar, caso não encontrem espaços e 

condições materiais para concretização de seus planos de trabalho. 

(DAMAZIO; SILVA, 2008, p. 193) 

 

Quando questionamos a professora de Educação Física sobre este assunto, ela nos 

afirmou ser possível trabalhar com os recursos materiais disponíveis na escola. Porém o 

trabalho educativo inclusivo se tornaria mais “atrativo” para Lara, se houvessem uma 

gama maior de materiais: “No geral, as escolas precisam de materiais mais 

diversificados para ter um trabalho melhor direcionado aos alunos especiais, mas 

ainda assim dá para trabalhar com que temos”. 

Sebastião, Freire (2009, p. 2): “A definição dos espaços e materiais que serão 

utilizados em cada aula, é tarefa cotidiana de todos os professores, independente de sua 

área de conhecimento, constitui uma das etapas do planejamento”.  

Dessa maneira, não basta apenas ter reursos materiais exacerbados, a melhor 

estrutura física na escola, se não houver planejamento. Pois, é por meio do ato de que o 
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professor se envolve em um processo de reflexão e tomada de decisão, construindo as 

várias etapas que um plano requer, permitindo maior possibilidade de organização dos 

acontecimentos e resolução de problemas. 

Reconhecer a diferença é o primeiro passo, porém sabemos que para a inclusão 

acontecer efetivamente, seja para Lara, bem como, para qualquer aluno com deficiência, 

se faz necessário um conjunto de ações (pedagógicas, administrativas, atitudinais, 

psicossociais entre outros). Assim sendo, não adianta “transferir a culpa” somente para a 

falta de materiais (professora) e, para a falta de organização das aulas (alunos).  

O que se deseja é que o momento da aula de Educação Física seja significativo 

para todos os alunos. Portanto não basta apenas “estar” presente na aula, o que se busca 

é que o aluno com deficiência esteja realmente incluso e se sentindo pertencente 

naquele ambiente.  

Ao questionarmos os alunos sobre quais são as atitudes da turma, em relação 

aos alunos/as com deficiência, que podem interferir nas aulas de Educação Física, a 

grande maioria indicou o Bullying/desrespeito (50%), seguido do comportamento 

inadequado/indisciplina da turma (33,34%) como fatores predominante dessa situação. 

Outros fatores indicados foram a exclusão das atividades (8,33%) e alguns não 

souberam responder (8,33%) conforme os dados que se seguem abaixo:  

T: Muito xingamento que eles ficam falando na sala de aula, muito bullyng escondido, 

ai ela vai presenciando tudo isso e vai se afastando. 

MA: Eles ficarem zoando, porque infelizmente sempre tem alunos que zoam ela por ela 

ser assim e não respeitam por ser diferente.  

H: Acho que a bagunça da turma deixa ela tímida, quando a gente fica batucando na 

mesa, cantando, colocando apelido de brincadeira, essas coisas. 

 

De acordo com os estudos de Oliveira e Votre (2006) o bullying se caracteriza 

pela “[...] discriminação dos indivíduos por membros de seu grupo de convívio, e se 

manifesta em vários graus de intensidade, podendo causar exclusão dos mesmos”. É 

notório que para os alunos, estes ocorridos (xingamento, colocar apelidos de brincadeira 

entre outros relatos acima) não são vistos como algo alarmante, pois eles acreditam que 

estão apenas brincando. Por outro lado, conforme relatos acima, Lara vai ouvindo e 
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internalizando todas as falas e, de pouco em pouco, afasta-se dos colegas, e das aulas de 

Educação Física.  

Diante disto, defendemos que o ambiente escolar seja permeado por ações de 

acolhimento, respeito e cooperação de todos. Para Neto e Silva (2008) os principais 

requisito para se romper com as barreiras da discriminação do ser diferente, seria ter 

como objetivo principal a participação plena de todos/as, além de propiciar ambientes 

educacionais agradáveis e, principalmente, fazer com que os alunos, e toda a 

comunidade escolar, possam ver e tratar o tema da inclusão com o devido cuidado, 

evitando a reprodução de práticas e ideais discriminatórios e preconceituosos. 

Na continuidade, quando perguntamos quais são as atitudes da aluna com 

deficiência, em relação à turma que poderiam interferir nas Educação Física, a 

grade maioria (33,33%) indicou que o auto-isolamento e a pouca participação nas 

aulas/atividades (33,33%) como questões principais. Já outros disseram que nada que 

interfira no desenvolvimento da aula (8,33% ) e outros (25,01%) não souberam 

responder, conforme os dados que se seguem abaixo: 

I: Acho que por causa das brincadeiras de mal gosto que ela acaba escutando faz com 

que ela se afaste dos grupinhos e brinca sozinha.  

CM: Acho que quando ela joga ela é feliz, tipo quando ela ta com bola ou alguma coisa 

assim, só que a maioria das vezes ela está sozinha ou brincando com algum estagiário.  

J: Não sei se ela já ouviu alguém zoando ela e tal, mas acho que essas coisas deixam ela 

triste e faz com que ela não queira participar. Ficam zoando ela fazendo músicas que deem a 

entender que é pra ela, tipo falando da aparência dela. 

 

Como já abordamos, o auto-isolamento de Lara está muito atrelado às 

brincadeiras e apelidos de mal gosto, afinal, a sua deficiência não a impede de ouvir os 

comentários dos colegas. Diante disso, é preciso que a escola esteja atenta para este tipo 

de situação, de forma que o professor de Educação Física sinta-se em condições para 

intervir, caso algum episódio aconteça em sua aula. Para Cruz (2006), a deficiência é 

uma condição em grande parte construída socialmente (apud CHICON, SÁ 2012, p.9). 

Portanto, a percepção que os alunos possuem de deficiência é fruto dos valores que 

prevalecem na sociedade. Nesse sentido, 
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Precisamos tornar nossas aulas o menos restritiva possível, mobilizando a 

todos de modo a considerar as diversas diferenças presentes no contexto 

escolar. Não podemos perder de vista nosso foco primordial, ou seja, a busca 

constante por se pensar/produzir não somente para os alunos com deficiência, 

mas sim, para todos os alunos, novas/diferentes formas de organização 

escolar que nos possibilitem reverter o formato excludente de ensino vigente, 

com vistas a uma sociedade mais inclusiva (CHICON; SÁ, 2012, p. 10). 

 

Dessa maneira, deve se buscar estratégias/adaptações das atividades, que 

privilegie a todos/as, que não seja uma aula somente para o aluno com deficiência, mas 

propiciar um ambiente onde todos possam conviver e interagir, de modo que aluno 

deficiente sinta se parte do processo. 

Por fim, ao solicitarmos que escolhessem uma palavra que melhor definisse a 

participação da aluna Lara, a grande maioria indicou palavras relacionadas à temática 

solidão (50%), seguido por ser capaz/esperança (25%); atenção (8,33%); e o restante 

não sugeriu nada (16.67%). Conforme os relatos: 

 

W: Acho ela solitária 

  
C: Acho que é solitária, porque ela fica sozinha, só olhando as outras pessoas 

brincarem.  

 
CM: Solidão, porque ela fica mais no cantinho. 

  

 

Em nosso entender, para além da questão do bullying, outro fator a corroborar 

com este quadro refere-se ao fato de que, na maior parte do tempo, Lara fica 

acompanhada pelo estagiário, que acaba por, em alguns momentos, superprotegê-la de 

situações corriqueiras, tais como; descer uma rampa, correr, interagir com os colegas. 

Em virtude disto, Lara pouco interage com o grupo, preferindo a companhia do 

estagiários a de seus colegas de turma.. Além dos outros fatores, como as atividades, em 

sua maioria não propiciam a participação de Lara, os alunos terem seus próprios 

grupinhos fechados de interação, etc.  

Para Chicon e Sá (2012), é através das aulas de Educação Física com foco na 

diversidade humana, que inicialmente, começarão a serem rompidas as barreiras 

atitudinais que ainda se estabelecem pelo pré-julgamento e pelo olhar de incapacidade 

que recai sobre o deficiente, 
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Quanto mais diferente e diversificado forem os ambientes educacionais, mais 

enriquecedor esse ambiente será para todos/as os seus envolvidos/as. Para 

tanto, será necessário que todos/as, em especial os professores/as, 

investiguem, planejem, reflitam, reinventem suas práticas pedagógicas, 

considerando os diversos caminhos a serem percorridos. Nesse sentido, todo 

dia será visto como momento de recomeçar, onde o necessário a cada um lhe 

será sempre singular (CHICON ; SÁ, 2012, p. 91). 

 

 

3.1 ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

 

Outro foco da nossa investigação foi conhecer e compreender a percepção da 

professora de Educação Física
8
 sobre o processo de escolarização de alunos com 

deficiência no ensino regular, com especial destaque para a aluna Lara.  

Nessa direção, ao ser questionada sobre como percebe a inclusão de alunos com 

deficiência no contexto escolar a professora de Educação Física afirma que a inclusão se 

faz necessária pela possibilidade de interação/convivência social. "A inclusão é 

necessária e benéfica, tanto para os alunos especiais, como para os outros e para nós 

professores, pois promove um profundo aprendizado a todos". De acordo com Mantoan 

(2003) o movimento da inclusão se legitima; 

[...] Porque a escola, para muitos alunos, é o único espaço de acesso aos 

conhecimentos. É o lugar que vai proporcionar lhes condições de se 

desenvolverem e de se tornarem cidadãos, alguém com uma identidade 

sociocultural que lhes conferirá oportunidades de ser e de viver dignamente. 

(p. 30) 

  

Ainda sobre este assunto, questionada sobre como percebe a participação desses 

alunos nas aulas de Educação Física, ela respondeu; 

Depende de qual deficiência cada aluno apresenta. Temos alunos especiais 

que gostam de participar de todas as aulas de Educação Física e também 

temos alguns que não gostam nunca, ou às vezes. Respeitamos a 

individualidade de cada um. 

 

Ainda de acordo com Mantoan (2003) incluir é necessário, pois inicialmente isto 

implica na formação do professor, que tende a aperfeiçoar suas práticas, a fim de 

responder às necessidades de cada um de seus alunos, em suas especificidades. 

Ao ser indagada os possíveis avanços e, ou desafios percebidos no processo de 

inclusão da alunos com deficiências, a professora respondeu: 

                                                           
8
 Para efeito deste estudo, denominaremos  esta professora de C. Ela tem 32 anos de idade atuando há 

cinco anos na mesmo escola. Especificamente com Lara, atua há cinco anos como professora de 

Educação Física. 
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Os desafios são muitos, às vezes o aluno especial não se sente disposto em 

fazer as atividades, e às vezes acontece dele estar participando da atividade 

e os outros alunos não terem muita paciência com eles, pois o ritmo do jogo 

(no caso) muda. Mas, essas situações precisam ser contornadas pelo 

professor junto com os alunos. 

 

Logo, faz-se necessário que o professor de Educação Física busque dar um novo 

sentido a sua prática, de modo que;  

[...] Suas ações sejam voltadas a uma perspectiva que explore o movimento 

humano como expressão de manifestação cultural, compreendendo também a 

realidade do outro. Assim, é imprescindível que tanto as aulas de Educação 

Física quanto todo o contexto escolar assumam o desafio de organizar suas 

ações balizadas em princípios de equidade a todos (COVRE; FERREIRA; 

SÁ, 2019, p. 194). 

 

 Especificamente em relação à aluna Lara, quando perguntada sobre como é 

realizada a avaliação dos alunos e como se dá o planejamento para a aluna, a professora 

relatou que, 

A avaliação de Lara é feita através de trabalhos, atividades em sala, 

simulado, participação nas aulas. Tem aluno que faz tudo isso no seu limite e 

alguns que não fazem tudo. Mais uma vez, é respeitado o que cada aluno 

consegue e pode fazer. O PL (Planejamento) é feito de acordo com as Bases 

e Diretrizes Escolares, adequando à realidade escolar de nossos alunos. As 

aulas são pensadas para todos em geral, e pensamos de qual forma o aluno 

irá se adequar/socializar/interagir com tal atividade. É preciso pensar na 

melhor forma de garantir a participação desses alunos. 

 

Em síntese, analisando a percepção da professora sobre o processo de 

escolarização de Lara, percebemos que ela é a favor da inclusão de alunos com 

deficiência no âmbito escolar, e em relação a Lara, possui proximidade e  um vinculo 

maior de afetividade. Reconhece que existem desafios para se efetivar um trabalho 

educativo inclusivo, devido aos materiais, à própria turma de Lara, por não terem muita 

paciência quando a mesma participa das aulas. Mas, afirma que apesar das tensões 

existentes, é possível realizar um bom trabalho na escola.  

Podemos destacar que esses professores têm buscado adotar uma perspectiva 

pedagógica que valorize as diferenças individuais e potencialidades de seus 

alunos. Por  consequência, o aluno terá a possibilidade de ampliar suas 

oportunidades de aprendizagem  interação com o meio sociocultural 

mediante essas práticas. (COVRE; FERREIRA; SÁ, 2019, p. 210) 

 

 A professora também reconhece que cada aluno possui as suas próprias 

limitações, por esse motivo é necessário respeitar o que cada aluno pode e consegue 
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realizar nas aulas, sobretudo buscando adequar à realidade escolar dos alunos no dia a 

dia da escola. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo realizado, concluímos que, tanto os estudantes quanto a 

professora se mostraram favoráveis a presença de alunos com deficiência no âmbito 

escolar, principalmente em virtude de a escola recepcionar muitos alunos com diversos 

tipos de deficiência. Por outro lado, o estudo evidencia também a visão unilateral para 

com o deficiente, isto é, acreditam que este processo só trás benefícios para o deficiente, 

desconsiderando a importância e riqueza que convivência diversificada, oportuniza para 

os processos de humanização dos indivíduos, tenham ou não, alguma deficiência.  

Entretanto, é importante ressaltar que, apesar de conviverem cotidianamente há  

muitos anos com Lara, pouco sabem sobre ela e sua deficiência. Isto desvela uma 

relação distante e pouca interativa, apesar de sempre a tratarem de forma afetuosa. 

Em relação à percepção da professora sobre o processo de escolarização de 

alunos com deficiência e, mais especificamente sobre Lara, concluímos que, apesar de 

em certos momentos se encontrar um pouco desmotivada pela falta de materiais, pela 

indisciplina dos alunos. Não podemos deixar de reconhecer o vinculo afetivo que 

demonstra em relação a ela e, também a busca constante por reconhecer as limitações 

que a deficiência traz consigo, sem desconsiderar o que Lara é capaz. 

Por fim, esperamos que este estudo possa contribuir  positivamente para que os 

futuros professores/as de Educação Física desenvolvam suas práticas (atitudinais, 

pedagógicas, sociais, políticas etc.) da forma mais inclusiva possível. Para tanto, se faz 

necessário que reestruturemos, cotidianamente, nossas ações nas mais variadas 

dimensões, objetivando amenizar os comportamentos excludentes nas aulas de 

Educação Física, e em um plano maior, esperamos que este estudo contribua para a 

reconfiguração da sociedade na direção da equiparação de oportunidades a todos/as. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 

6.1 Termo de consentimento livre e esclarecido para a instituição 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA A 

INSTITUIÇÃO 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA INTITULADA: Inclusão nas aulas de 

Educação Física: a percepção de docentes e discentes do Ensino Fundamental 

A pesquisa visa conhecer e analisar  a percepção de docentes e discentes do 7° ano do 

Ensino Fundamental sobre o processo de escolarização de alunos com deficiência no ensino 

regular. O meio de participação dos que aceitarem o convite será por meio de entrevistas, 

nas quais terão sua identidade totalmente preservada. O grande interesse em tal estudo é 

poder contribuir para a inclusão de alunos com defciências nos contextos escolares, 

respeitando as diversidades e especificidades de cada um. A pesquisa não oferece 

riscos à saúde da criança e as medidas e os dados obtidos serão somente utilizados 

para esse fim. Em momento algum a identificação da criança será divulgada, sendo 

preservado o anonimato.  

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA NA EMEF 

“CECILIANO ABEL DE ALMEIDA” 

 

Eu, _____________________________________________________, RG 

_________________________, autorizo a participação da pesquisa neste espaço 

escolar, entitulada como: Educação Física: a percepção de docentes e discentes 

do Ensino Fundamental. 

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelos pesquisadores sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos. Sei que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou prejuízo.  

________________________________________________ 

 

Assinatura (diretora) 

_______/_______/_______ 

Vitória-201 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO PARA O RESPONSÁVEL 

 

Seu filho (a) está sendo convidado (a) para participar de um estudo, como voluntário, ou seja, de 

sua livre e espontânea vontade, da pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a 

seguir, e caso você responsável concorde que seu filho (a) faça parte do estudo, assine ao final 

deste documento. 

Vocês poderão se desejarem, desistir de participar da pesquisa em qualquer momento e, caso 

haja necessidade de se retirarem da pesquisa, o mesmo será feito imediatamente, sem 

questionamentos e você e seu filho (a) não serão penalizados de forma alguma. Em caso de 

dúvida, procure os responsáveis pela pesquisa no telefone ou email abaixo: 

Responsáveis: 

Telefones/emails: 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA INTITULADA: Inclusão nas aulas de Educação 

Física: a percepção de docentes e discente do Ensino Fundamental 

A pesquisa visa conhecer e analisar  a percepção de docentes e discentes do 7° ano do Ensino 

Fundamental sobre o processo de escolarização de alunos com deficiência no ensino regular. O 

meio de participação dos que aceitarem o convite será por meio de entrevistas, nas quais terão 

sua identidade totalmente preservada. 

O grande interesse em tal estudo é poder contribuir para a inclusão de alunos com deficiências 

nos contextos escolares, respeitando as diversidades e especificidades de cada um. Ratificamos 

que a participação não acarretará em nenhum ônus financeiro contra o participante. 

A pesquisa não oferece riscos à saúde da criança e as medidas e os dados obtidos serão somente 

utilizados para esse fim. Em momento algum a identificação da criança e dos pais será 

divulgada, sendo preservado o anonimato. O resultado do estudo será informado para a 

Instituição a qual o participante é vinculado, onde a família terá acesso ao concluirmos a 

pesquisa. 

Solicitamos um telefone de contato caso seja necessário coletar informações 

adicionais._________ 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

 

Eu, _____________________________________________________, RG 

_________________________, autorizo a participação de meu filho (a) 

______________________________________________________ no estudo: Inclusão nas 
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aulas de Educação Física: a percepção de docentes e discente do Ensino 

Fundamental 

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelos pesquisadores sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos. Sei que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve a qualquer penalidade ou prejuízo com a escola. Estou ciente que terei 

preservada minha identificação, e que tal consentimento terá duas vias, uma que ficará em 

minha posse e outra com os pesquisadores. 

 

Assinatura:  ________________________________________________ 

Vitória, _______/_______/_______ 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PROFESSOR (A) 

O(A) Sr.(a) ______________________________________ foi convidado (a) a participar da 

pesquisa Inclusão nas aulas de Educação Física: a percepção de docentes e discentes do 

Ensino Fundamental, sob a responsabilidade de Anelise Vieira Caliman, graduando do curso 

de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo. A pesquisa visa 

conhecer e analisar  a percepção de docentes e discentes do 7° ano do Ensino Fundamental 

sobre o processo de escolarização de alunos com deficiência no ensino regular. O grande 

interesse em tal estudo é poder contribuir para a inclusão de alunos com deficiência nos 

contextos escolares, respeitando as diversidades e especificidades de cada um. Ratificamos que 

a participação será totalmente anônima. 

DURAÇÃO E LOCAL DA PESQUISA : As entrevistas, reuniões e aplicação do questionário 

ocorrerão no segundo semestre do ano de 2018. 

RISCOS E DESCONFORTOS: Comprometemo-nos no uso de falas dos participantes para 

fins único e exclusivamente didáticos e científicos, mantendo o sigilo sobre seus dados 

identitários, tais como nome e sobrenome. 

BENEFÍCIOS :Possibilidade de contribuir para a discussão acerca dos processos de inclusão e 

de escolarização do público alvo da Educação Especial. 

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS :Em caso de dúvidas sobre a pesquisa ou para relatar 

algum problema, o(a) Sr.(a) pode contatar a pesquisadora Anelise Vieira Caliman, pelo telefone 

(27) __________. 

 Declaro que fui verbalmente informado e esclarecido sobre o presente documento, 

entendendo todos os termos acima expostos, e que voluntariamente aceito participar 

deste estudo. Também declaro ter recebido uma via deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, de igual teor, assinada pelo(a) pesquisador(a) principal ou seu 

representante, rubricada em todas as páginas. 

Vitória, ____ de ____________ de 20__. 

___________________________________ 

Participante da pesquisa/Responsável legal 

Na qualidade de pesquisador responsável pela pesquisa “Inclusão nas aulas de Educação Física: 

a percepção de docentes e discente do Ensino Fundamental”, eu, Anelise Viera Caliman, declaro 

cumprir as exigências deste documento. 

___________________________________ 

Pesquisador 
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APÊNDICE D 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

  

1. Qual a opinião sobre a inclusão de alunos com deficiências nos contextos 

escolares? 

2. Quais são os avanços e, ou desafios percebidos nesses processos? 

3. Como percebe a participação de alunos com deficiências nas aulas de Educação 

Física? Justifique. 

4. Como é realizada a avaliação dos alunos? 

 

5. Como se dá o planejamento, isto é, é feito junto com outros membros da escola 

(pedagogo, professor regente, AEE, entre outros)? 

6. Escolham uma palavra que melhor defina a participação da aluna nas aulas de 

Educação Física.  
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APÊNDICE E 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS 
 

Conhecer e analisar a percepção de docentes e discentes do 7° ano do Ensino 

Fundamental sobre o processo de escolarização de alunos com deficiência no ensino 

regular 

 

1. Idade; 

2. Sexo; 

3. Tempo na escola; 

4. Estuda com Lara há quanto tempo? 

5. Tem alguma pessoa com deficiência na família ou na comunidade; 

5.1 Se sim, convive diariamente com este pessoa? 

6. O que mais valoriza nos colegas? 
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