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RESUMO 

 

O trabalho objetiva mapear a produção acadêmica veiculada nos anais do Congresso 

Brasileiro de Ciência do Esporte (CONBRACE) dentro do Grupo de Trabalho Temático 

(GTT) Inclusão e diferença, nos anos de 2007 à 2017, no que se refere a temáticas afetas a 

inclusão da pessoa com deficiência intelectual em aulas de Educação Física. Mais 

especificamente busca identificar e analisar as temáticas mais recorrentes no que tange aos 

processos inclusivos de alunos com deficiência intelectual em contextos de aulas de Educação 

Física. Por meio de uma pesquisa quanti-qualitativa exploratória e descritiva. Contata-se uma 

predominância de trabalhos voltados para a prática pedagógica escolar, ou seja, identificamos 

que aproximadamente 43% (06) representou a categoria práticas inclusivas escolares, 28,5% 

(04) a categoria práticas inclusivas não escolares e 28,5% (04) a categoria políticas públicas. 

Conclui-se que o campo acadêmico tem se dedicado em realizar estudos voltados para a 

perspectiva da inclusão escolar, evidenciando a importância da pessoa com deficiência 

conquistar a sua autonomia e, tornar-se um sujeito ativo e crítico sobre sua participação 

social. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa objetiva mapear a produção acadêmica veiculada nos anais do Congresso 

Brasileiro de Ciência do Esporte (CONBRACE) dentro do Grupo de Trabalho Temático 

(GTT) Inclusão e diferença, nos anos de 2007 a 2017, no que se refere a temáticas afetas a 

inclusão da pessoa com deficiência intelectual em aulas de Educação Física. Mais 

especificamente buscamos identificar e analisar as temáticas mais recorrentes no que tange 

aos processos inclusivos de alunos com deficiência intelectual em contextos de aulas de 

Educação Física. 

 

O CONBRACE ocorre bienalmente desde 1979, totalizando vinte edições até 2017. O 

congresso agrega estudos acadêmicos de todo o país, possibilitando um encontro com 

diferentes perspectivas, onde é possível conversar e dialogar sobre determinado assunto. A 

escolha por essa fonte para nosso estudo se deu pela grande quantidade de instituições 

acadêmicas que são representadas através da apresentação e/ou publicação dos trabalhos 

realizados por seus discentes e docentes, possibilitando uma visão diversificada sobre as 

produções acadêmicas no nosso país. 

 

A delimitação histórica se justifica na proximidade com a meta da Organização das Nações 

Unidas (ONU) de uma sociedade para todos, presente na resolução 45/91 da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em 1990, prevendo sua efetivação em 2010, 

 

1. Enfatiza a necessidade de atingir os objetivos estabelecidos na agenda de ações 

até o fim da Década das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas e além da 

Década, bem como o esboço preliminar de uma estratégia de longo prazo até 2000 e 

além desse ano: uma sociedade para todos, conforme consta no relatório do 

Secretário-Geral sobre o estudo de viabilidade dos meios alternativos para marcar o 

fim da Década; 

 [...]  

4. Solicita ao Secretário-Geral uma mudança no foco do programa das Nações 

Unidas sobre deficiência, passando da conscientização para a ação, com o propósito 

de se concluir com êxito uma sociedade para todos por volta do ano 2010 e de 

responder mais adequadamente às muitas solicitações de serviços de assistência e 

consultoria; ainda percebemos que socialmente, está presente a dificuldade para 

promover uma sociedade inclusiva. (ONU, resolução 45/91, 1990) 

 

Atualmente, passados quase uma década da data prevista para a efetivação desta resolução, 

ainda percebemos muitos desafios para a promoção de uma sociedade inclusiva, ou seja, uma 

sociedade balizada em princípios contíguos a inclusão social e que, portanto, apresenta-se 
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comprometida com a garantia de que todos os indivíduos possam gozar de seus direitos e 

exercer seus deveres (SASSAKI, 2003).  

 

Legalmente, a educação é garantida como direito social universal a todo cidadão, sendo 

presente em nossa Constituição Federal de 1988, art. 205 e 208, do mesmo modo destacando 

ser um dever do Estado que seja ofertado a qualquer um: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

[...] 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

(EC no 14/96, EC no 53/2006 e EC no 59/2009)  

I–educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; 

[...] 

III–atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. (BRASIL, 1988, 123) 

 

Como desdobramento desta legislação, no ano de 1994 foi publicado a Política Nacional de 

Educação Especial (DUTRA, 2008), cuja finalidade central era de traçar diretrizes 

orientadoras aos processos de inclusão educacional deste público. No entanto, tal política não 

garantiu condições necessárias para a reformulação das práticas educacionais na direção da 

valorização das diferenças enquanto uma premissa educacional. 

 

No enfrentamento a este cenário, no ano de 1996 foi promulgada Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBN) 9394/96 que em seu Capítulo V, descreve Educação Especial 

como uma modalidade de educação escolar para atender os educandos com deficiência, 

preferencialmente, na rede regular de ensino. Nessa lei também é assegurado ao aluno com 

deficiência o atendimento especializado, se necessário. Com isso, pretende-se garantir que 

este aluno realize suas atividades da forma mais autônoma possível. 

 

Entretanto tais prerrogativas legais não foram suficientes para se efetivar a inclusão nas 

escolas. Isto ocorre, principalmente pelo olhar social preconceituoso em relação aos limites e 

as dificuldades destes sujeitos. Um problema oriundo de uma herança histórica sobre a forma 

como a sociedade percebia estes indivíduos. Se retomarmos alguns pontos históricos, 

podemos encontrar ações desqualificantes desde Grécia antiga, quando eram eliminadas em 
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vida, com a justificativa social de se evitar um sofrimento maior. Já no período medieval, por 

volta do século V até o século XV, pessoas com deficiência eram vistas como possuídas por 

demônios, ou que sua circunstância indicava que estava pagando por pecados, ou seja, 

qualquer deformação simbolizava pecado e impureza (CHICON; SÁ, 2012). 

 

Porém, com o Cristianismo o indivíduo possui uma alma, e por influência disso e de outros 

ideais que a religião carrega, como o de mansidão e caridade, o indivíduo não pode, por tanto, 

ser eliminado ou abandonado. Logo, levanta a necessidade de organizações para cuidar dessas 

pessoas, como diz Sá e Chicon (2012, p.20) “Assim, foram organizadas instituições mais 

voltadas para problemas específicos: lares para deficientes, lares para pessoas cegas, 

instituições para pessoas com doenças incuráveis e também organizações para pessoas muito 

pobres e para mendigos”. 

 

Como reforça Sassaki (2003), foi criada instituições para que atendesse cada serviço que era 

necessário para essa parte da população, inclusive educacional, ou seja, mais uma vez 

segregados da sociedade. Isso influencia no início do Séc. XX quando o direito a 

escolarização foi garantido desde que ocorressem em salas especiais.   

 

Este cenário permeou pelo modelo médico
1
 da deficiência (CHICON et al., 2010), onde 

predominava sobre estes indivíduos um olhar de impossibilidade e, ou de doença vinculados a 

incapacidade, gerando barreiras comprometedoras e, ou impeditivas aos respectivos processos 

de desenvolvimento, ocasionando dificuldades para exercerem de forma plena, crítica e 

autônoma a sua cidadania. Poder exercer sua cidadania significa pertencer a uma comunidade 

politicamente articulada, que lhe concede direitos e deveres. Logo, para que a pessoa com 

deficiência consiga exercer sua cidadania de forma autônoma é preciso romper com o olhar 

preconceituoso, garantindo-lhe o necessário para ser um cidadão, ou seja, obter conhecimento 

sobre si e sobre seu meio e assim poder intervir ativamente na sociedade. 

 

Assim influenciados por esta concepção de romper com o olhar preconceituoso e aproximar o 

aluno do meio escolar, muitos professores buscaram equivocadamente por uma técnica que os 

"possibilitassem" promover a inclusão desse alunado. Porém, a dificuldade encontrada para 

realização desse objetivo foi que a inclusão pressupõe uma mudança de atitude, onde a 

                                                           
1
 Discutido no capitulo “Conceitos inclusivistas e pré-inclusivistas”. 
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sociedade deve se adaptar para incluir (SASSAKI, 2003). Logo, para legitimar uma sociedade 

inclusiva, tais mudanças não podem ficar apenas no âmbito das politicas públicas, devem 

também estar acompanhadas de uma ação conscientemente destinada a garantir a permanência 

qualitativa dessas práticas inclusivas, na direção de proporcionar equidade de oportunidades. 

 

Por isso, outro ponto a tratarmos como obstáculo para a promoção de uma educação inclusiva 

nas escolas de ensino regular é o processo formativo acadêmico. Os currículos de formação 

nos cursos universitários estão sempre em transformação e adaptação esperando atender as 

demandas sociais, sem perder de vista a capacitação qualitativa para o exercício da docência.  

 

Logo, o compromisso da instituição com o currículo oferecido é de grande responsabilidade, 

pois a partir da composição oferecida apresentará um indivíduo diferente para a sociedade. 

Assim, voltamos ao ponto que o currículo deve se manter atualizado para atender as diferentes 

dimensões docentes, capacitando como um todo a sua prática pedagógica na perspectiva 

inclusiva. A inclusão não pode ser restringida apenas a uma das disciplinas ofertadas, deve 

também estar pautada como uma etapa em todas as outras, relacionando os temas e levando o 

discente a ter uma visão crítica sobre sua manifestação na docência. 

 

O processo de sucesso na inclusão tem como um de seus alicerces a capacitação e 

formação dos professores. Um avanço na inclusão será quando a escola comum 

puder oferecer professores aptos à acompanhar, interferir e proporcionar ferramentas 

que favoreçam o aprendizado respeitando cada indivíduo no grupo, em suas riquezas 

e limitações. (FALKENBACH. A. et al, 2007, p.3) 

 

Por isso, no séc. XXI, os currículos devem atender as demandas étnico-raciais, de pessoas 

com deficiências, entre outras minorias identitárias entendendo que: 

 

Formar-se é um processo de toda a vida; enquanto seres humanos, temos a 

possibilidade de aprender e, portanto, nos humanizamos permanentemente, mediante 

as relações e interações que acontecem nos diversos ambientes culturais nos quais 

temos relações. Deste modo, aprender é mais do que receber ou obter informações e 

conhecê-las ou compreendê-las é tornar o aprendizado parte do ser, implicando 

desenvolver-se com ele. Formar-se é um processo de aprendizagem que se realiza 

desenvolvendo-se individual e coletivamente dentro da cultura, incorporando-a, 

criando e recriando-a. (ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010, p.369).  

 

Como afirmado acima, formar-se é um processo continuo, sendo necessárias atualizações 

constantes para manter o crescimento individual e coletivo vivo. Nossa sociedade não é a 

mesma entre uma geração e a outra. Cada uma carrega marcas históricas, tendências e 
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conhecimentos novos que afetarão na formação do indivíduo e trarão características 

específicas para cada ser que participa dela. Os educadores possuem o dever de auxiliar e 

instruir o aluno no ato de pensar seu cotidiano, a sociedade que o cerca, os acontecimentos 

que se passaram e os que estão em nosso presente, e assim, o aluno poderá se conhecer, ter a 

sua noção de mundo e intervir.  

 

Para tanto, um dos encaminhamentos enquanto educador ou educadora é desvelar 

possibilidades, não importando os obstáculos. É intermediar o processo pedagógico 

de um modo que o educando possa conhecer e compreender o mundo em que vive e 

assim intervir no processo. (CHICON et al., 2010, p.143) 

 

Por fim, gostaríamos de salientar que a escolha por analisar os anais que abordam a inclusão 

de alunos com a deficiência intelectual no âmbito escolar, emergiu da proximidade com o 

determinado público a partir do estágio não obrigatório remunerado
2
, realizado no período 

vigente no turno vespertino em uma escola da rede municipal de Vitoria – ES. Nessa 

instituição, acompanhei alunos com deficiência intelectual junto a sua turma no ensino 

regular, auxiliando-os em suas atividades e mediando o processo de socialização desses 

sujeitos com os demais colegas de turma. Ao perceber a quantidade de alunos com deficiência 

intelectual que se encontra na escola, despertou-me o interesse de verificar os estudos 

dedicados a explorar e ampliar o conhecimento voltado a eles.  

 

Nessa direção, busca-se com este estudo ampliar e qualificar o meu processo formativo como 

professora regente na disciplina de educação física, motivando-me a buscar compreender e 

atender a todas as diferenças, ampliando as possibilidades de práticas corporais que atendam a 

realidade de cada aluno.  

 

O estudo em tela se justifica para o campo da educação física, pois além de possibilitar novas 

discussões sobre a deficiência intelectual na perspectiva inclusiva, evidencia os caminhos que 

os estudos acadêmico-científicos têm tomado nessa direção. Outro aspecto a se ressaltar é que 

buscamos assim, formar professores mais bem preparados para lidar com a diferença, o que 

irá favorecer a promoção de uma sociedade para todos. 

 

 

 

                                                           
2
 Assegurado pela Lei nº 11.788, conhecido como “Lei do estágio”. 
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2. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa se constitui em um estudo quanti-qualitativo exploratório e descritivo, 

por fazer uso dos dois métodos, o quantitativo por empregar a quantificação dos textos e o 

qualitativo, que busca entender certa realidade, no caso dessa pesquisa, essa realidade é a 

busca por identificar as temáticas mais recorrentes no que tange aos processos inclusivos de 

alunos com deficiência intelectual em contextos de aulas de Educação Física. Souza e 

Kerbauy (2017) defendem a junção dos métodos entendendo que a realidade é multifacetada, 

logo, necessita-se a utilização de métodos distintos para entender as várias perspectivas 

apresentadas. Para poder entender as faces que aqui estudamos, De acordo com Creswell e 

Clark (2007 apud Souza e Kerbauy, p. 38, 2017) essa pesquisa toma o caráter quanti-

qualitativo com “[...] abordagem mista: triangulação que busca comparar e contrastar dados 

estatísticos com dados qualitativos obtidos simultaneamente [...]”. 

 

Ao adotar tal abordagem, podemos considerar que o presente estudo objetiva mapear a 

produção acadêmica veiculada nos anais do Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte 

(CONBRACE) dentro do Grupo de Trabalho Temático (GTT) Inclusão e diferença, dos anos 

entre 2007 e 2017, buscando identificar e analisar as temáticas mais recorrentes no que tange 

aos processos inclusivos de alunos com deficiência intelectual em contextos de aulas de 

Educação Física. Tal delimitação histórica, assim como indicado na introdução, se concretiza 

pela proximidade com a meta de uma sociedade inclusiva estabelecida pela ONU, com 

efetivação para o ano de 2010. 

 

2.1. PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A Seleção dos artigos analisados se organizou tomando por base os seguintes critérios: 

 

a) Seleção por anais: Ser um artigo científico com versão escrita em Língua Portuguesa, 

encontrado nos anais do CONBRACE dentro dos anais de 2007 a 2017 e estar incluso 

no Grupo de Trabalho Temático (GTT) que aborda inclusão. Sendo 2007 o GTT 

intitulado como “Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais” e de 2009 a 2017 o 

GTT Inclusão e diferença. 
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b) Seleção das palavras-chaves adotadas, tomando pela relação com o objetivo, sendo: 

inclusão; educação física, inclusão e deficiência intelectual. 

 

c) Seleção por título: textos que aparentavam de alguma forma conversar com o nosso 

objeto de estudo. 

 

d) Seleção por resumo: leitura dos resumos das produções para então apurar quais 

aproximavam verdadeiramente do nosso objeto. Em alguns casos, foi necessária uma 

breve leitura do texto para identificação. 

 

Após a seleção por resumo, ficaram apenas as obras que estavam dentro do objetivo de nossa 

pesquisa, foi feita a leitura de cada texto no intuito de analisa-los mais pormenorizadamente e, 

assim identificar as temáticas mais recorrentes no que tange aos processos inclusivos de 

alunos com deficiência intelectual em contextos de aulas de Educação Física. 

 

Para o método de análise de dados, escolhemos Bardin (1977), fazendo uso da análise de 

conteúdo, que por sua vez objetiva categorizar os conteúdos para elaborar grupos de 

semelhanças cada vez mais específicos e homogêneos, possibilitando a comparação com os 

outros. 

 

Em um primeiro momento, para um melhor entendimento sobre as nossas análises 

organizamos inicialmente nossas categorias tomando por base: os conceitos pré-inclusivistas e 

inclusivistas. Tal escolha visa melhor compreender quais foram os princípios teórico-

epistemológicos que fundamentaram a gênese e desenvolvimento da perspectiva da inclusão. 

Vale salientar também, que essa organização nos auxiliou a perceber como têm caminhado os 

estudos voltados para os processos inclusivos de alunos com deficiência intelectual nas aulas 

de educação física, além de tornar visível o conceito e as temáticas mais adotadas dentro das 

produções e, assim ser possível uma reflexão sobre nós como sociedade e como acadêmicos.   

 

Nosso estudo a priori buscava analisar os diferentes textos que estivessem baseados tanto no 

conceito inclusivista quanto no pré-inclusivista. Porém, após a leitura das produções, 

verificamos que não havia estudos que se aproximavam do conceito pré-inclusivita. Nessa 

direção, após a leitura dos textos, subdividimos a categoria “inclusivistas” em três 

subcategorias: políticas públicas, práticas inclusivas não escolares e práticas inclusivas 
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escolares. Tal organização tomou por base os processos inclusivos de alunos com deficiência 

intelectual nas aulas de Educação Física. Processos que discutem desde o aluno como sujeito 

pertencente a uma sociedade, que possa gozar de seus direito como a educação até o 

desenvolvimento e permanência do mesmo no processo de ensino. Dentro da temática 

políticas públicas abordamos textos que venham evidenciar discussões sobre o compromisso 

da sociedade, a formação profissional e as condições estruturais para pensar no 

desenvolvimento do sujeito.  

 

Em práticas inclusivas não escolares tratam-se de textos que estudam as possibilidades de 

potencializar os sujeitos com deficiência intelectual no quesito social, práticas que podem ser 

levadas para o contexto escolar.  

 

E a categoria práticas inclusivas escolares são estudos que buscam pensar nas práticas 

pedagógicas voltadas para inclusão, discutindo sobre o preparo das aulas. Sendo assim, essas 

temáticas são as mais recorrentes dentre os textos analisados, possibilitando uma reflexão 

sobre o caminho que nossas produções acadêmicas vêm tomando na discussão da inclusão de 

sujeitos com deficiência intelectual nas aulas de Educação Física. 
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3. CONCEITOS INCLUSIVISTAS E PRÉ-INCLUSIVISTAS  

 

Consideramos aqui que o termo “sociedade para todos” entende-se como “sociedade 

inclusiva”, uma sociedade que caminha nos passos da inclusão social,  

 

[...] tais como: celebração das diferenças, direito de pertencer, valorização da 

diversidade humana, solidariedade humanitária, igual importância das minorias e 

cidadania com qualidade de vida. Para construir essa nova sociedade, o paradigma 

da inclusão defende a superação das condições de exclusão a que estão sujeitos os 

indivíduos pertencentes a grupos historicamente discriminados [...]. (PINA, 2010, 

p.113) 

 

Vale destacar que, a seguinte nomenclatura aparece efetivamente em 1981, como explica 

Sassaki (2003, p.165): “A semente do conceito sociedade inclusiva foi lançada em 1981 pela 

própria ONU quando realizou o Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD) [...]”. 

 

Para alcançar a meta de uma sociedade inclusiva (ONU, 1981 apud SASSAKI, 2003), 

partindo do princípio de inclusão social (SASSAKI, 2003), nós, como sociedade, devemos 

dedicar um esforço a adaptar-nos para poder incluir, e só vamos entender as necessidades 

dessas pessoas a partir do conhecimento, assim, quebrando as barreiras criadas pelo 

preconceito que dificultam a efetivação da sociedade inclusiva. Sendo assim,  

 

Os conceitos são fundamentais para o entendimento das práticas sociais. Eles 

moldam nossas ações. E nos permitem analisar nossos programas, serviços e 

políticas sociais, pois os conceitos acompanham a evolução de certos valores éticos, 

como aqueles em torno da pessoa portadora de deficiência. Portanto, é 

imprescindível dominarmos bem os conceitos inclusivistas para que possamos ser 

participantes ativos na construção de uma sociedade que seja realmente para todas as 

pessoas, independentemente de sua cor, idade, gênero, tipo de necessidade especial e 

qualquer outro atributo pessoal. (SASSAKI, 2003, p.27) 

 

Os conceitos a serem acordados, sendo eles pré-inclusivistas e inclusivistas, irão trabalhar 

respectivamente o modelo médico da deficiência e integração social, e modelo social da 

deficiência e inclusão social. A fim de nos trazer uma melhor posição para observar como 

atingiu e como tem se repercutido dentro da nossa sociedade, podendo oferecer uma visão 

mais enriquecida a cerca de perceber como tem espelhado nos estudos acadêmicos oferecidos 

a demanda de inclusão e compreensão da deficiência intelectual, sendo parte do nosso objeto 

de pesquisa.  
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Iniciando pelos conceitos pré-inclusivistas, primeiramente apresentamos o modelo médico da 

deficiência. Esse modelo considera a pessoa com deficiência como um indivíduo com 

problemas que devem ter tratamento e ser curado, como na Declaração dos Direitos das 

Pessoas Deficientes no artigo 7, diz assim: 

 

As pessoas deficientes têm direito a tratamento médico, psicológico e funcional, 

inclusive aparelhos protéticos e ortóticos, à reabilitação física, à reabilitação social, à 

educação, ao treinamento e reabilitação profissionais, à assistência, ao 

aconselhamento, aos serviço de colocação e a outros serviços que lhes possibilitarão 

desenvolver suas capacidades e habilidades ao máximo e acelerarão o processo de 

sua integração ou reintegração social. (UNITED NATIONS, 1978 apud SASSAKI, 

2003, p.28) 

 

O Indivíduo é considerado dependente de cuidados e sem condições de exercer participação 

como cidadão, necessitando de tratamento na intenção de se adequar a sociedade. Esse 

modelo sustentou parte da barreira criada pela sociedade em entender que se é preciso mudar 

para abraçar essas pessoas, alimentando também em uma visão individualista em relação ao 

sujeito, como explica Fletcher (1996, p.7 apud SASSAKI, 2003, p.29): “Tradicionalmente, a 

deficiência tem sido vista como um „problema‟ do indivíduo e, por isso, o próprio indivíduo 

teria que se adaptar à sociedade ou ele teria que ser mudado por profissionais através da 

reabilitação ou cura”.  

 

O modelo acima citado é facilmente relacionado ao conceito de integração social. Tal 

conceito surge com a iniciativa de quebrar a exclusão social, que tinha a visão do deficiente 

sendo um invalido perante a sociedade (SASSAKI, 2003). A integração social trata-se de um 

esforço único, vindo do indivíduo com deficiência para com a sociedade, na situação de se 

adaptar para poder ser recebido pela sociedade. Esse conceito abriu portas para a prática da 

segregação institucional, que por sua vez criava um “mundo para eles” através de instituições 

especializadas que proviam cada serviço que fosse necessário, pois a sociedade se negava a 

oferecer tais serviços para essa demanda (SASSAKI, 2003). 

 

Trazendo os conceitos inclusivistas, dando inicio pelo modelo social da deficiência. No 

referido modelo, é observado que o problema não se encontra na pessoa com deficiência, 

como era mencionado no modelo médico, citado mais acima por Fletcher (1996). Percebe-se 

que por conta da repressão social, as pessoas com deficiência encontravam-se em 

desvantagem, já que assim como foi visto na integração social, por meio da segregação 
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institucional, existia um “mundinho” só delas, restringindo suas vivências como sociedade. 

Logo, como afirma Sassaki (2003): 

 

Cabe, portanto, à sociedade eliminar todas as barreiras físicas, programáticas e 

atitudinais para que as pessoas com necessidades especiais possam ter acesso aos 

serviços, lugares, informações e bens necessários ao seu desenvolvimento pessoal, 

social, educacional e profissional. (p.47) 

 

O modelo social tem uma forte relação com o conceito de Inclusão social, significando a 

inclusão como base para este modelo, averiguando sua aproximação no seguinte parágrafo de 

Sassaki (1997 apud SASSAKI, 2003), sendo: 

 

Conceitua-se a inclusão social como processo pelo qual a sociedade se adapta para 

poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 

simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. A 

inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda 

excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre 

soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos. (p.41) 

 

A inclusão social oferece uma proposta que apresenta outra perspectiva social para a pessoa 

com deficiência. Para tanto, se faz necessário à concretização de políticas públicas 

elaboradas com princípios éticos-políticos emancipatórios a todos que impulsiona não 

somente o desenvolvimento humano de pessoas com deficiência, mas também e 

principalmente da sociedade como um todo, na perspectiva de que são nossas relações sociais 

que nos proporcionam o crescimento (VYGOTSKI, 1991).  

 

Nesse bojo, se faz necessário que as práticas pedagógicas inclusivas escolares e, ou não 

escolares, se reorganizem a fim de não somente acolher, mas também potencializar os alunos 

com deficiências. Para tanto, precisamos fomentar um olhar atento, sempre com foco nas 

possibilidades desses sujeitos como forma de promover um ambiente educativo acolhedor, 

criativo, sempre voltado para a participação ativa e crítica de todos.   

 

No que concerne as práticas pedagógicas inclusivas escolares corroboramos com o 

pensamento de Vigotski (1997, p. 62 apud DAINEZ; SMOLKA, 2014, p.1097) quando nos 

alerta para o fato de que “[...] em essência, não existe diferença no enfoque educativo de uma 

criança deficiente e de uma criança normal, nem na organização psicológica de sua 

personalidade”. Para ele, a Educação especial deveria perder esse caráter especial para passar 

a ser uma educação comum. O autor entende que a função da educação é criar novas vias de 
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desenvolvimento, buscando compreender e considerar a forma e o tempo que cada um tem de 

desenvolver o seu processo de aprendizado.  

 

Ao reportarmos tais reflexões para o contexto que perpassam as práticas pedagógicas 

inclusivas não escolares, um dos objetivos da inclusão social é que o sujeito seja cada vez 

mais ativo e participativo na sociedade, conquistando sua autonomia e o crescimento pessoal 

e coletivo. Nessa direção, um dos primeiros passos a caminho dessa conquista é  buscar a 

conscientização sobre a cultura que o cerca. De acordo com Barrozo et al. (2012, p. 21) “A 

cultura de uma forma abrangente é uma maneira de atuar, perceber, significar, entender e 

interagir com o mundo, com os outros e consigo mesmo de uma maneira significativa.”, ou 

seja, são as diferentes manifestações do sujeito dentro da sociedade. Por meio da cultura e 

suas possibilidades é possível concretizar-se como pertencente daquele meio. Ainda de acordo 

com Barrozo et al.  (2012, p. 22) “[...] acredita-se que a cultura deve ser condutora de 

melhoria na qualidade das interações sociais e deve mediar o crescimento e relações sociais, 

cognitivo e psicológico.” 

 

Tais modelos que norteiam diferentes perspectivas em relação as pessoas com deficiência nos 

explicam as origens dos processos relacionais referente a elas e o que esses processos 

representaram na construção da visão da sociedade balizada em princípios de equidade a 

todos. 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

  

Após a coleta dos textos, evidenciando as produções com proximidade do objetivo da 

pesquisa, construímos uma tabela para que ficasse expressa a forma com que efetuamos as 

etapas de seleções dos textos, sendo elas, sequencialmente: Seleção por anais, dentro do GTT, 

onde separamos todos os textos que se encontravam dentro do GTT “inclusão e diferença” no 

ano investigado. Após essa etapa, partimos para seleção por título. Estes foram selecionados 

tomando por base os títulos que apresentassem alguma proximidade com as palavras-chaves 

selecionadas, a saber: educação física, inclusão e deficiência intelectual.  

 

Em seguida, efetuamos a leitura dos resumos dos respectivos textos no intuito de confirmar a 

proximidade do texto selecionado em relação ao foco investigativo deste estudo. Esse 

processo se encontra expresso em números na tabela seguinte, possibilitando uma visão 

prática do processo.  

 

Tabela 1 – Quantidade te textos selecionados por ano (2007 – 2017) dentro de cada 

seleção exigida. 

 

CONBRACE 
Seleção por anais, 

dentro do GTT 
Seleção por título Seleção por resumo 

2007 11 4 2 

2009 27 5 
1 

2011 30 5 3 

2013 33 6 
3 

2015 26 5 1 

2017 43 11 
4 

TOTAL 170 36 
14  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A tabela acima apresenta uma melhor visualização dos números gerados no processo de 

seleção. Podemos observar que cada seleção o número total de produções se tornaram cada 

vez menor. Esse fenômeno ocorreu, pois a cada etapa muitas produções se distanciaram do 

nosso objetivo por diferentes aspectos. Algumas delas falavam de inclusão, abordavam a 

educação física inclusiva, mas não abordavam nenhum aspecto da deficiência intelectual. 
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Assim como outros abordavam alguns pontos e deixavam um terceiro de lado. Por isso, ao 

final das seleções, chegamos ao número de quatorze textos que, de alguma perspectiva, 

abordassem a inclusão de deficientes intelectuais nas aulas de educação física.  

 

Dentre os quatorze textos analisados, verificou-se que as produções se aproximavam do 

conceito inclusivista, possibilitando mapear as produções acadêmicas das seguintes sub-

categorias: políticas públicas, práticas inclusivas não escolares e práticas inclusivas 

escolares. A seguir, apresentaremos um quadro que ilustra o conjunto dos textos analisados, 

no intuito de possibilitar uma melhor compreensão e visualização sobre tal conjunto. 

 

Quadro 1 – Relação de textos selecionados por resumo relacionados ao conceito 

inclsivista. 

CONB

RACE 
AUTORES TÍTULO OBJETIVO  METODOLOGIA 

CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

2007 

Msc. 

Chrystiane 

Vasconcelos 

Andrade 

Toscano; 

Doutoranda 

Rita de Cácia 

Santos Souza;  

Esp. Raul 

Soare s 

Lobato 

Júnior; 

Esp. Luiz de 

Azevedo 

Costa Neto 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA NO 

PROCESSO 

DE 

EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA: 

DIFICULDAD

ES 

CONCEITUAI

S, 

PROCEDIME

NTAIS E 

ATITUDINAI

S DO FAZER 

PEDAGÓGIC

O NO 

MUNICÍPIO 

DE ARACAJU 

– SE. 

O estudo se propõe 

a caracterizar o 

alunado com 

necessidades 

educacionais 

especiais inseridos 

nas turmas de 

educação física 

regular e a 

identificar as 

dificuldades na 

atenção as 

necessidades do 

alunado nas 

escolas públicas de 

Aracaju-SE 

A pesquisa foi 

descritiva, os 

sujeitos de estudo 

foram professores de 

educação física e 

coordenadores 

pedagógicos. 

Utilizou-se 

entrevista 

semiestruturada e 

análise documental 

como instrumentos. 

Utilizou-se a técnica 

de análise de 

conteúdo. 

O estudo permitiu ainda 

entender que o cidadão 

com necessidades 

educacionais especiais é 

sujeito de direitos e 

responsabilidades 

sociais, tanto quanto os 

demais cidadãos. A ele 

devem ser concedidas as 

mesmas oportunidades 

nas aulas de educação 

física, segundo suas 

capacidades de 

desempenho, sem 

discriminações. A 

constatação de uma 

atenção  educacional 

sem qualidade não 

permite que seja 

reconhecido seus 

direitos de cidadão. 

Recusar a exclusão, a 

segregação e os 

preconceitos devem 

fazer parte do repertório 

de responsabilidades 

sociais da escola. O 

direito ao conhecimento 

dos elementos da cultura 

corporal, através da 

disciplina curricular 

educação física, é 

primordial para o acesso 

dessas pessoas às 

relações políticas e 
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sociais igualitárias, 

como verdadeiros 

cidadãos. 

2007 

Atos Prinz 

Falkenbach ; 

Gisele 

Battistelli ; Ju

liana 

Medeiros ; A

manda 

Apellaniz  

A 

FORMAÇÃO 

E A PRÁTICA 

VIVENCIADA 

DOS 

PROFESSORE

S DE 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

DIANTE DA 

INCLUSÃO 

DE 

CRIANÇAS 

COM 

NECESSIDAD

ES 

EDUCACION

AIS 

ESPECIAIS 

NA ESCOLA 

COMUM 

O presente estudo 

investigou as 

compreensões 

acerca da inclusão 

no discurso dos 

professores de 

educação física na 

escola comum. 

De corte qualitativo 

fez uso de 

entrevistas semi-

estruturadas com 

professores das 

escolas estaduais e 

municipais de Porto 

Alegre que 

ministram aulas para 

turmas que incluem 

alunos com 

necessidades 

especiais. 

A educação física como 

área de conhecimento 

possui fragilidades em 

seus estudos e produção 

na área, mesmo os 

documentos do 

Ministério da Educação 

e da Cultura apresentam 

poucos conteúdos e 

orientações para a área. 

Sabemos que o histórico 

da formação dos 

professores de educação 

física foi evidentemente 

técnico e pouco 

pedagógico, assim é 

patente a necessidade da 

área da educação física 

em estudar, pesquisar e 

fortalecer seus 

conhecimentos para o 

exercício da inclusão na 

escola. 

2009 

José 

Francisco 

Chicon;                   

José Roberto 

Gonçalves de 

Abreu 

INCLUSÃO 

NA 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

ESCOLAR: 

ABRINDO 

NOVAS 

TRILHAS 

Busca 

compreender os 

desafios e 

possibilidades da 

prática docente. 

Durante um semestre 

letivo, pudemos 

acompanhar vinte e 

duas aulas de 

educação física, bem 

como constituir um 

planejamento regular 

com o professor, 

construir um grupo 

operativo de pais de 

crianças com 

deficiência 

O grupo operativo de 

pais que mesmo depois 

do término da pesquisa-

ação continua a se 

reunir, embora não 

constasse como objetivo 

primário do nosso 

trabalho foi uma das 

maiores conquistas, já 

que iniciou 

despretensioso e hoje se 

consolida como um 

importante parceiro da 

escola na busca por 

soluções para os 

desafios que são 

propostas pela prática 

pedagógica inclusiva. 

2011 

Ludmila 

Lima Peterle; 

Michelly de 

Menezes 

Garcia 

O JOGO DE 

FAZ-DE-

CONTA 

FOMENTAND

O PRÁTICAS 

INCLUSIVAS 

Este estudo 

objetivou 

identificar e 

analisar as 

contribuições do 

jogo de faz-de-

conta para o 

aprendizado e 

desenvolvimento 

das crianças com 

deficiência 

intelectual em uma 

turma inclusiva no 

espaço da 

brinquedoteca 

A metodologia 

utilizada 

fundamentou-se 

numa pesquisa 

qualitativa de caráter 

descritivo e 

exploratório, 

orientada para a 

observação, registro 

e análise dos 

episódios de faz-de-

conta. 

No que tange a análise 

dos dados, 

compreendemos que o 

papel mediador do 

professor é decisivo no 

processo de inclusão, 

isto é, o professor deve 

atuar com uma 

preocupação em atender 

às diferenças e, para 

cumprir esse papel, 

precisa agir como 

mediador nas relações 

dos alunos consigo 

mesmo, com os outros e 

com os objetos, 
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ajudando-os a superar as 

dificuldades que 

emergem do processo 

ensino-aprendizagem e 

orientando-os para 

atingir níveis de 

independência e 

autonomia. 

2011 

Patrícia 

Luciene de 

Carvalho;         

Jeifer Silva 

Bassa  

Renan da 

Silva 

A 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA NO 

PROCESSO 

DE 

INCLUSÃO 

DE 

ESCOLARES 

COM 

DEFICIÊNCIA 

O objetivo deste 

estudo é relatar o 

posicionamento do 

professor de 

Educação Física 

diante do processo 

de inclusão escolar 

do sistema 

educacional 

público de 

Joinville, para 

crianças com 

deficiência. 

Esta pesquisa 

descritiva se divide 

em dois momentos. 

O primeiro em um 

diagnóstico do perfil 

dos professores de 

Educação Física, das 

escolas do 1º ao 5º 

ano, na rede pública 

estadual da cidade 

de Joinville-SC que 

atendem alunos com 

deficiência. A 

segunda fase, uma 

entrevista semi 

estruturada, aplicada 

a professores e 

alunos em uma 

destas escola 

Concordando com a 

literatura citada neste 

projeto, observamos que 

apesar dos avanços no 

“processo de inclusão”, 

pouco se caminhou em 

relação às condições de 

trabalho do professor de 

Educação Física, 

demonstrando ainda 

resistência e sentimento 

de inadequação diante 

dos desafios 

apresentados neste 

processo.O processo de 

inclusão é legalizado e 

institucionalizado, 

porém acreditamos 

diante do quadro vigente 

a necessidade de se 

reavaliar 

institucionalmente as 

necessidades dos alunos 

e lançar mãos de novos 

projetos que realmente 

apóiem a criança com 

deficiência e sua 

família, orientem o 

profissional e ofereça 

condições de se 

desenvolver um trabalho 

eficiente. 

2011 

Juliano 

Daniel 

Boscatto, 

Jéssica Dal 

Piás 

 

INCLUSÃO 

DOS ALUNOS 

COM 

NECESSIDAD

ES ESPECIAIS 

EM AULAS 

DE 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

ESCOLAR. 

Este estudo 

objetivou analisar 

como os alunos 

com necessidades 

especiais estão 

sendo incluídos 

nas aulas de 

Educação Física, 

no município de 

São Miguel do 

Oeste. 

Selecionaram-se três 

escolas (uma 

municipal, uma 

estadual e uma 

particular), em que 

foram realizadas 

observações das 

aulas e foram 

entrevistados 

professores de 

Educação Física e 

alunos com 

necessidades 

especiais. Quatro 

alunos com 

Ainda, é necessário que 

os docentes tenham 

consciência de que, com 

a aprovação das leis em 

torno da inclusão, torna-

se indispensável a 

formação continuada, 

buscando atualizar-se 

em busca do melhor 

para seus alunos. Cabe, 

também, às instituições 

de ensino superior, 

ofertar em todos os seus 

cursos componentes 

curriculares que tratem 
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necessidades 

especiais fizeram 

parte da amostra: um 

surdo, um com 

deficiência motora e 

dois com deficiência 

intelectual leve. 

das pessoas com 

necessidades especiais, 

auxiliando para que 

quando os docentes se 

deparem com o mercado 

de trabalho, estejam 

aptos a lidar com essas 

pessoas, que merecem 

todo seu carinho, 

dedicação, 

comprometimento e, 

principalmente, respeito. 

2013 

Leonardo 

Pasolini; 

Aron de 

Oliveira 

Pereira 

Vilete;                    

Monique 

Adna Galdino 

de Santana 

PRÁTICA 

PEDAGÓGIC

A NA 

PERSPECTIV

A DA 

INCLUSÃO: 

UM ESTUDO 

DE CASO NA 

BRINQUEDO

TECA DO 

LAEFA/CEFD/

UFES 

O presente estudo 

objetiva analisar e 

discutir as 

contribuições de 

uma proposta 

pedagógica 

inclusiva em 

Educação Física 

para os processos 

de 

desenvolvimento 

de 02 crianças com 

deficiência 

intelectual e 

Autismo. 

O estudo em tela se 

constitui enquanto 

uma pesquisa 

qualitativa, de 

natureza exploratória 

e de caráter 

descritiva com 

aproximações a um 

estudo de caso, 

caracterizado por 

permitir uma análise 

mais aprofundada 

acerca de uma 

unidade de estudo, 

seja um sujeito ou 

uma situação (GIL, 

1991). 

A partir das relações 

sociais e das atividades 

promovidas pelos 

professores, essas 

crianças puderam se 

sentir pertencentes ao 

grupo e o mesmo pode 

percebê-las enquanto 

membros do grupo. Esse 

movimento se deu 

através de uma 

mediação pedagógica 

bem definida e 

sistematizada por parte 

dos professores 

oportunizando, assim, as 

interações entre 

aluno/aluno e 

professor/aluno 

envolvidos no processo 

de ensino-

aprendizagem. Daí as 

contribuições de uma 

proposta pedagógica 

inclusiva em Educação 

Física, fomentando 

aspectos, como 

mediação e interação, 

fundamentais para o 

processo de inclusão 

dessas crianças. 

2013 

Wilians 

Douglas 

Barbosa da 

Silva, Maria 

Angélica 

Mello dos 

Santos, 

Natália 

Pereira da 

Cunha, 

Juliana 

Cavestre 

Coneglian, 

Eduardo 

Rodrigues da 

Silva 

A INCLUSÃO 

DOS 

PORTADORE

S DE 

NECESSIDAD

ES ESPECIAIS 

NA 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

ESCOLAR 

O presente estudo 

teve como objetivo 

discutir as relações 

dentro das aulas de 

Educação Física 

Escolar, focando 

na discriminação 

de indivíduos 

portadores de 

necessidades 

especiais. 

Foi feita uma 

contextualização da 

Educação Física 

Escolar, tal como o 

conceito de corpo e 

corporeidade, uma 

breve revisão 

histórica sobre tais 

conceitos e quais as 

influências sofridas. 

Foram incluídas 

experiências 

atualizadas a fim de 

trazer os conceitos 

para a realidade. 

A fim de que possa 

realmente ocorrer a 

inclusão nas aulas de 

Educação Física é 

essencial que haja uma 

formação adequada dos 

profissionais, para que 

eles possam saber como 

agir em relação aos 

portadores de 

necessidades especiais 

nas aulas. Além disso, 

esses profissionais da 

área devem estar sempre 

atualizados. 
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2013 

Thaís 

Rodrigues 

Mardegan de 

Albiáis; 

Leilane Lauer 

Huber; 

Leonardo 

Pasolini 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA E 

INCLUSÃO: A 

MEDIAÇÃO 

PEDAGÓGIC

A DO 

PROFESSOR 

NA 

BRINQUEDO

TECA 

Este estudo tem 

por objetivo 

descrever e 

analisar a 

mediação 

pedagógica dos 

professores de 

Educação Física no 

processo de 

inclusão de alunos 

com deficiência na 

brinquedoteca. 

Estudo descritivo de 

natureza qualitativa. 

Participaram do 

projeto 17 crianças, 

sendo duas com 

deficiência, 

formando uma turma 

inclusiva. As 

intervenções foram 

realizadas todas às 

terças-feiras, das 14h 

às 15h, na 

Brinquedoteca. Os 

instrumentos 

utilizados para coleta 

de dados foram: 

diário de campo, 

fotografia e 

vídeogravação. 

Enfim, as práticas 

corporais, quando bem 

orientadas, 

proporcionam um 

ambiente rico para a 

conquista da 

independência nas 

atividades da vida diária 

e nas relações familiares 

e sociais dos 

participantes. E os 

estagiários foram 

beneficiados ao 

ganharem experiência 

profissional na 

apropriação e aplicação 

dos conhecimentos 

adquiridos nas 

diferentes disciplinas do 

curso de Educação 

Física, no planejamento, 

avaliação e execução de 

atividades. 

2015 

Rodrigo de 

Brito Souza, 

Lorraine 

Neves de 

Paula, 

Cláudia 

Aleixo Alves 

PERSPECTIV

AS DE 

PROFESSORE

S QUANTO À 

INCLUSÃO 

DE ALUNOS 

COM 

DEFICIÊNCIA 

NAS AULAS 

DE 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Nosso objetivo é 

identificar as 

perspectivas dos 

professores de 

educação física 

quanto á inclusão 

de alunos com 

deficiência em 

suas aulas. A 

perspectiva que o 

professor de 

educação física 

possui a respeito 

do tema pode ser 

tomada como um 

elemento 

fundamental no 

processo pela 

busca da 

participação de 

todos os alunos nas 

aulas, pois, apesar 

de não ser o único 

responsável por tal 

tarefa, ele, é um 

dos agentes que 

pode incentivar ou 

desestimular a 

participação dos 

alunos. 

O estudo se 

configura como uma 

pesquisa qualitativa, 

do tipo descritiva. A 

coleta de dados 

compreendeu a 

aplicação de 

questionários, após a 

assinatura do Termo 

de Consentimento 

Livre Esclarecido a 

5 professores de 

diferentes perfis de 

formação 

profissional, que 

lecionam Educação 

Física em escolas da 

rede pública 

localizadas no 

município de Serra 

(ES), que 

trabalhavam ou já 

tinham trabalhado 

com crianças com 

deficiência 

A perspectiva dos 

professores, de um 

modo geral, foi 

favorável à inclusão dos 

alunos com deficiência 

em classes regulares, o 

que de certa forma pode 

ter sido proporcionada 

pela possibilidade de 

capacitação oferecida 

pelas redes de ensino 

nas quais eles trabalham 

e pela perspectiva de 

educação física escolar 

que eles possuem. 

Apesar disso, os 

professores foram 

enfáticos quando 

afirmaram que a real 

inclusão só se efetivará 

mediantes esforços que 

compreendem 

adequações físicas, 

curriculares e apoio de 

especialistas não só para 

eles, mas também para 

os alunos, ou seja, a 

inclusão em classes 

regulares não elimina o 

apoio e 

acompanhamento de 

especialistas no 

processo de inclusão. 
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2017 

Carlos 

Alexandre 

Andrade dos 

Santos 

 

A INCLUSÃO 

DE ALUNOS 

COM 

DEFICIÊNCIA 

DA REDE 

ESTADUAL 

DE 

EDUCAÇÃO: 

O CASO DE 

SANTO 

AMARO DAS 

BROTAS/SER

GIPE 

o objetivo geral da 

pesquisa é analisar 

o processo de 

inclusão de alunos 

com deficiência no 

Município de 

Santo Amaro das 

Brotas 

No tocante aos 

aspectos 

metodológicos, a 

presente pesquisa 

constitui-se de uma 

abordagem 

qualitativa, do tipo 

estudo de caso, ou 

seja, em que permite 

ao pesquisador 

aproximação com o 

tema.  

O procedimento 

técnico incluiu, 

pesquisa de campo e 

coleta de dados para 

o desenvolvimento 

da mesma. 

Percebe-se a 

inexistência de uma 

organização sistemática 

no projeto político 

pedagógico dentro da 

temática abordada na 

pesquisa, bem como a 

unanimidade por parte 

das equipes diretivas das 

três UEE que a inclusão 

propriamente dita não 

acontece. O que há na 

verdade é uma 

integração do aluno com 

deficiência no ambiente 

escolar. Apesar do 

município possuir uma 

sala de atendimento 

educacional 

especializado, em uma 

das UEE, a mesma não 

tem gerado um impacto 

significativo na 

comunidade local, pois 

muitos alunos com 

deficiência não têm 

utilizado esse espaço no 

contra turno escolar para 

suporte ao processo de 

inclusão no ensino 

regularÉ mister que 

tanto Secretaria de 

Estada da Educação 

através da Divisão de 

Educação Especial, os 

gestores das UEE, os 

professores e familiares, 

se unam num 

engajamento de 

oportunizar aos 

estudantes com 

deficiência uma 

perspectiva condizente 

com a atual momento da 

sociedade 

contemporânea. Para 

que efetivamente a 

inclusão aconteça, 

mediante o papel 

responsável de cada ente 

anteriormente citado. 
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2017 

George 

Tawlinson 

Soares 

Gadêlha, 

Maryana 

Priscilla Silva 

de Morais, 

Mércia 

Vitoriano da 

Costa,  

Henrique 

César dos 

Santos Costa,  

Danielly 

Daiany da 

Silva 

Patrick 

Ramon Stafin 

Coquerel 

PSICOMOTRI

CIDADE 

RELACIONA

L AUXILIA 

NA 

INCLUSÃO 

DE PESSOAS 

COM 

DEFICIÊNCIA 

INTELECTUA

L NA 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Analisar o 

processo de 

inclusão de 

pessoas com 

deficiência 

intelectual nas 

aulas de educação 

física por 

intermédio da PR, 

a partir de 

relatórios 

espontâneos e 

reflexivos dos 

professores de 

educação física. 

Foi desenvolvida 

uma pesquisa-ação. 

Foi realizado um 

programa bimestral, 

com oito aulas de 

educação física 

escolar, uma por 

semana, com 

cinquenta minutos 

de duração. A aula 

tinha três momentos, 

o ritual de entrada, o 

jogo simbólico e o 

ritual de saída. Dois 

professores 

pesquisadores 

preencheram dois 

tipos de relatórios. 

Foi possível constatar e 

compreender o auxílio 

da PR no processo de 

inclusão ocorrido na 

educação física escolar. 

Ressalta-se que o 

desenvolvimento da 

percepção de inclusão 

ocorreu de forma 

espontânea em muitos 

estudantes e que as 

aulas eram de 

predomínio não diretivo 

por parte dos 

professores. 

2017 

Carlos 

Wagner 

Ferreira 

Farias 

Marlucia do 

Socorro; 

Ladislau do 

Nasciment; 

Rodrigo 

Coutinho 

Santos; 

Naiana 

Roberta Dias 

Rodrigues; 

Demilto 

Yamaguchi 

da Pureza 

O 

PROFESSOR 

DE 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA E O 

PROCESSO 

DE 

INCLUSÃO 

DE ALUNOS 

COM 

NECESSIDAD

ES 

ESPECÍFICAS 

O estudo teve 

como objetivo 

analisar a 

percepção do 

professor de 

Educação Física 

diante do processo 

de inclusão de 

alunos com 

necessidades 

específicas nas 

aulas de Educação 

Física em uma 

escola do Ensino 

Fundamental II de 

Macapá-AP. 

Para o 

desenvolvimento 

deste estudo, foi 

utilizada a pesquisa 

de caráter descritiva, 

com abordagem 

qualitativa 

(ANDRADE, 2009). 

Os instrumentos da 

pesquisa foram: 

diário de campo eo 

uso de questionário 

no qual contemplou 

diferentes categorias. 

Constatou-se que os 

professores reconhecem 

a importância de incluir 

alunos com 

necessidades especificas 

nas aulas de Educação 

Física. Percebeu-se 

ainda que mesmo com 

problemas de 

infraestrutura, poucos 

materiais e dificuldades 

didáticopedagógicas, 

ainda sim os 

participantes buscaram 

lecionar com intenções 

inclusivas, mesmo que 

em algumas situações 

houvesse mais 

integração do que 

inclusão. O processo de 

inclusão depende do 

cruzamento entre 

diferentes setores da 

sociedade e isso 

possibilita 

compartilhamento de 

responsabilidades e 

ações. Ressalta-se a 

importância que haja na 

formação um currículo 

docente que contemple 

práticas pedagógicas 

para a diversidade e 

especificidades das 

escolas. 
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Em seguida vamos apresentar o que foi perceptível dentro de cada texto para que o mesmo 

fosse considerado pertencente ao conceito inclusivista, e em que momento o estudo pode se 

aproximar dos princípios de inclusão. Ao todo, encontramos três categorias dentro desses 

textos, elas são caracterizadas pela área a qual se utiliza para discutir sobre a inclusão, sendo 

elas: políticas públicas, práticas inclusivas não escolares e práticas inclusivas escolares.  

 

Para iniciar nossas as análises, vamos abordar os textos que se aproximaram da categoria 

políticas públicas. 

 

Na pesquisa “A formação e a prática vivenciada dos professores de educação física diante 

da inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais na escola comum” de 

Atos Prinz Falkenbach, Gisele Battistelli, Juliana Medeiros e Amanda Apellaniz 

(2007), discute sobre o currículo de formação na área da educação física: 

 

2017 

Ana Paula 

Salles da 

Silva 

PESSOAS 

COM 

DEFICIÊNCIA 

INTELECTUA

L NA ERA 

DIGITAL: 

NOVAS 

POSSIBILIDA

DES DE 

APRENDIZA

GEM 

Este artigo teve 

como objetivo 

analisar os 

cruzamentos 

possíveis entre a 

Teoria das 

Inteligências 

Múltiplas e as 

potencialidades 

educativas dos 

Jogos Eletrônicos 

na aprendizagem 

de pessoas com 

deficiência 

intelectual.  

Trata-se de uma 

pesquisa teórica, de 

ordem qualitativa.  

Os JEs potencializam a 

aprendizagem das 

pessoas com deficiência 

intelectual ao ativarem 

diferentes inteligências 

por meio de 

experiências 

multisensoriais, 

potencializando em 

especial diferentes 

formas de solução de 

problemas e de criação 

de produtos no 

ciberespaço e nas tarefas 

cotidianas. Destaca-se 

ainda que, quanto m/ais 

cedo as pessoas com 

deficiência tiverem 

acesso às experiências 

digitais, mais fácil será a 

apropriação desse novo 

modus operandi, visto 

que é na infância que se 

constrói nosso filtro 

sociocultural mais 

importante, que servirá 

de base para todas as 

nossas experiências 

vindouras 

(BOURDIEU, 2009). 
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A educação física como área de conhecimento possui fragilidades em seus estudos e 

produção na área, mesmo os documentos do Ministério da Educação e da Cultura 

apresentam poucos conteúdos e orientações para a área. Sabemos que o histórico da 

formação dos professores de educação física foi evidentemente técnico e pouco 

pedagógico, assim é patente a necessidade da área da educação física em estudar, 

pesquisar e fortalecer seus conhecimentos para o exercício da inclusão na escola. (p. 

8) 

  

O estudo por título “A educação física no processo de inclusão de escolares com 

deficiência” de Patrícia Luciene de Carvalho, Jeifer Silva Bassa e Renan Silva (2011) 

Contempla a discussão sobre o preparo do profissional e as condições do espaço para receber 

esse aluno que se encontram inadequadas à necessidade para atender com qualidade os 

estudantes: 

 

[...] observamos que apesar dos avanços no “processo de inclusão”, pouco se 

caminhou em relação às condições de trabalho do professor de Educação Física, 

demonstrando ainda resistência e sentimento de inadequação diante dos desafios 

apresentados neste processo.  

O processo de inclusão é legalizado e institucionalizado, porém acreditamos diante 

do quadro vigente a necessidade de se reavaliar institucionalmente as necessidades 

dos alunos e lançar mãos de novos projetos que realmente apóiem a criança com 

deficiência e sua família, orientem o profissional e ofereça condições de se 

desenvolver um trabalho eficiente. (p. 5-6) 

 

O estudo “Perspectivas de professores quanto à inclusão de alunos com deficiência nas 

aulas de educação física” de Rodrigo de Brito Souza, Lorraine Neves de Paula e Cláudia 

Aleixo Alves (2015), reforça a perspectiva inclusivista de que o esforço para que a inclusão 

ocorra efetivamente vem de ambos os lados sendo eles, a sociedade, e o sujeito. A inclusão 

acontecerá quando a sociedade se unir para proporcionar a esse aluno os direitos que ele tem 

como parte dela, para isso, o autor afirma: 

 

Apesar da posição favorável dos professores, eles defenderam a posição de que a 

inclusão só se efetivará nas escolas quando houver comprometimento dos 

governantes e da sociedade, a fim de garantir o acesso e permanência desses alunos 

na escola. Para Bueno (1999), as atuais condições das escolas brasileiras não 

favorecem a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, pois não 

existe apoio especializado aos professores que ofereça orientação e assistência. 

(SOUZA, 2015, p.) 

 

No texto “A inclusão de alunos com deficiência da rede estadual de educação: o caso de 

santo amaro das Brotas/Sergipe” de Carlos Alexandre Andrade dos Santos (2017) traz a 

importância de que diferentes partes da sociedade se una para proporcionar ao aluno com 

deficiência uma perspectiva paralela a nossa atual sociedade contemporânea.  
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É mister que tanto Secretaria de Estada da Educação através da Divisão de Educação 

Especial, os gestores das UEE, os professores e familiares, se unam num 

engajamento de oportunizar aos estudantes com deficiência uma perspectiva 

condizente com a atual momento da sociedade contemporânea. (SANTOS, 2017, p. 

2399). 

 

A segunda categoria classificada dentre os estudos são as práticas inclusivas não escolares. 

Para a inclusão ser efetivada em um ambiente as pessoas envolvidas têm que demostrar em 

suas atitudes e discursos que estão comprometidas com a inclusão, pois a mesma não se 

estabelece somente pelas leis. Necessita uma mudança de postura humana e social. 

 

Na produção “O jogo de faz-de-conta fomentando práticas inclusivas” das autoras Ludmila 

Lima Peterle e Michelly de Menezes Garcia (2011) relatam como o Jogo de faz-de-conta 

auxilia na socialização das crianças de uma turma inclusiva no espaço da brinquedoteca, 

desenvolvido no Laboratório de Educação Física Adaptada - LAEFA/CEFD/UFES “[...] 

observamos por diversas vezes a aproximação e compartilhamento de brincadeiras entre as 

crianças com deficiência intelectual e os colegas, favorecendo o aprendizado nas trocas de 

experiência entre eles.” (p.6). 

 

Elas ressaltam como o jogo pode proporcionar uma perspectiva crítica e transformadora da 

criança em relação a sua cultura, colocando na brincadeira a sua subjetividade.   

 

No jogo, a criança se relacionou com conteúdos culturais que ela reproduz e 

transforma, dos quais ela se apropria e lhes dá uma nova significação. Enfim, é no 

jogo que a criança tem acesso à cultura tal como ela existe num dado momento, mas 

com todo seu peso histórico. (p.6) 

 

O estudo por título de “Prática pedagógica na perspectiva da inclusão: um estudo de caso 

na brinquedoteca do laefa/cefd/ufes”, desenvolvido por Leonardo Pasolini, Aron de 

Oliveira Pereira Vilete e Monique Adna Galdino de Santana (2013), conversa sobre a 

importância da criança se sentir parte daquele ambiente. Mostrando que se sente a vontade ali 

“A partir das relações sociais e das atividades promovidas pelos professores, essas crianças 

puderam se sentir pertencentes ao grupo e o mesmo pode percebê-las enquanto membros do 

grupo.” (p.3) 

 

Em “Educação física e inclusão: a mediação pedagógica do professor na brinquedoteca” 

de Thaís Rodrigues Mardegan de Albiáis, Leilane Lauer Huber e Leonardo Pasolini (2013), a 
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inclusão acontece em um espaço diferenciado, sendo a brinquedoteca, lá se desenvolve um 

trabalho voltado para o conteúdo de jogos e brincadeiras, pois para o estudo: 

 

Há vários jogos conhecidos, entre eles motores, simbólicos, cognitivos, individuais, 

coletivos, os de faz de conta, etc.; e é por meio deles que podemos afirmar que as 

crianças aprendem melhor brincando. Brincando, principalmente, de faz de conta 

que as crianças vivenciam as situações do cotidiano, nas quais o mundo adulto é 

trazido para as suas possibilidades de conhecer. (p.2) 

 

Assim, torna-se possível que o aluno desenvolva uma autonomia na sua leitura de mundo e 

evidencia sua singularidade. A pesquisa também discute sobre a importância da mediação do 

professor durante a brincadeira para que possa fazer uma releitura dos significados presentes 

nela. 

 

O texto por título “Pessoas com deficiência intelectual na era digital: novas possibilidades 

de aprendizagem” de Ana Paula Salles da Silva (2017) foi possível encontrar uma afirmação 

onde instiga a busca por modos de estimular o aprendizado que possibilitem experiências 

multissensoriais proporcionando ao sujeito várias formas de captar o conteúdo proposto. 

 

Os JEs potencializam a aprendizagem das pessoas com deficiência intelectual ao 

ativarem diferentes inteligências por meio de experiências multisensoriais, 

potencializando em especial diferentes formas de solução de problemas e de criação 

de produtos no ciberespaço e nas tarefas cotidianas. Destaca-se ainda que, quanto 

mais cedo as pessoas com deficiência tiverem acesso às experiências digitais, mais 

fácil será a apropriação desse novo modus operandi [...] (p. 2308) 

  

O texto tenta abordar sobre a importância de que os deficientes intelectuais tenham acesso aos 

jogos eletrônicos (JEs) de alguma forma, estabelecendo contato com essa “cibercultura”, pois 

a ausência da mesma pode gerar outra forma de exclusão. 

 

Por último, a terceira categoria desse grupo temático vai se especializar um pouco mais, 

trazendo a discussão das práticas inclusivas escolares. 

 

Em “Educação física no processo de educação inclusiva: dificuldades conceituais, 

procedimentais e atitudinais do fazer pedagógico no município de Aracaju – SE.” 

Chrystiane Vasconcelos Andrade Toscano, Rita de Cácia Santos Souza, Raul Soares Lobato 

Júnior e Luiz de Azevedo Costa Neto (2007) podemos notar em sua conclusão a visão sobre o 

sujeito com deficiência como um cidadão pertencente da sociedade tanto quanto qualquer 
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outro e merecem aulas de educação física que sejam planejadas para potencializar o seu 

desempenho:  

 

O estudo permitiu ainda entender que o cidadão com necessidades educacionais 

especiais é sujeito de direitos e responsabilidades sociais, tanto quanto os demais 

cidadãos. A ele devem ser concedidas as mesmas oportunidades nas aulas de 

educação física, segundo suas capacidades de desempenho, sem discriminações. 

(p.8) 

 

Na presente pesquisa “Inclusão na educação física escolar: abrindo novas trilhas” de José 

Francisco Chicon e José Roberto Gonçalves de Abreu (2009) se deu por uma pesquisa-ação, 

onde a cada desafio apresentado os autores trabalhavam para possibilitar uma nova estratégia 

de ensino e insistir na construção da autonomia da aluna.  

 

Entendemos que o grande legado dessa experiência foi a construção de uma 

proposta forjada a partir dos desafios que surgiam do cotidiano escolar e cujas 

alternativas eram buscadas diariamente de forma coletiva, resultando numa prática 

pedagógica pautada na plena inclusão da aluna nas aulas de educação física. (p.6) 

 

No texto “Inclusão dos alunos com necessidades especiais em aulas de educação física 

escolar” de Jéssica Luíza Dalpiás e Juliano Daniel Boscatto (2011) nos apresenta o cunho no 

modelo social quando afirma: 

 

Para que tal educação de qualidade ocorra, será preciso que os profissionais da 

educação e, com isso, da Educação Física estruturem e planejem suas práticas de 

ensino de acordo com as necessidades e as especificidades de cada sujeito, 

promovendo a inclusão na escola, com responsabilidade e competência. (p. 3) 

 

Dentro da escola o professor é um mediador de extrema importância, pois por ele pode 

fortalecer o laço entre os sujeitos pelos quais está responsável. 

 

Na pesquisa feita pelos autores Wilians Douglas Barbosa da Silva, Maria Angélica Mello dos 

Santos, Natália Pereira da Cunha, Juliana Cavestre Coneglian e Eduardo Rodrigues da Silva, 

com titulo “A inclusão dos portadores de necessidades especiais na educação física 

escolar” (2013), encontramos a seguinte afirmação: 

 

A falta de preparo dos professores de educação física ao se deparar com casos de 

alunos portadores de necessidades especiais reflete a forma mecânica com que as 

aulas são ministradas. A ausência de um plano de aula voltado para a diferença 

engessa esses professores e impossibilita um melhor aproveitamento desses e de 

outros alunos com certas particularidades. (p. 5) 
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Podemos observar nesse trecho uma crítica do autor à prática imparcial e mecânica por parte 

do professor em transpor o conteúdo a ser ofertado. Nosso plano de aula deve estar preparado 

para abraçar todos os públicos, sendo um conteúdo a ser compartilhado com diversos grupos 

em nossa área de atuação. 

 

O texto “Psicomotricidade relacional auxilia na inclusão de pessoas com deficiência 

intelectual na educação física”, dos autores George Tawlinson Soares Gadelha, Maryana 

Priscilla Silva de Morais, Mércia Vitoriano da Costa, Henrique César dos Santos Costa, 

Danielly Daiany da Silva e Patrick Ramon Stafin Coquerel (2017), utilizou da 

psicomotricidade relacional (PR), ou seja, “[...] uma vertente da psicomotricidade que utiliza 

o jogo simbólico para aprimoraras relações.” (p. 2411), para desenvolver o social e a 

autonomia do sujeito. “O brincar espontâneo mobiliza a criatividade psicomotora e suas mais 

variadas formas de relação e não requer nenhum alcance de meta de performance motora [...]” 

(p. 2411). Além de que, por meio dos relatórios, foi possível perceber a evolução no 

relacionamento dos alunos com deficiência intelectual para os demais da turma. A produção é 

bem pequena e resumida, o que nos impossibilitou de explorar mais recortes e trechos para 

abordar. 

 

Por ultimo, no texto “O professor de educação física e o processo de inclusão de alunos 

com necessidades específicas”, escrito por Carlos Wagner Ferreira Farias, Marlucia do 

Socorro Ladislau do Nascimento, Rodrigo Coutinho Santos, Naiana Roberta Dias Rodrigues e 

Demilto Yamaguchi da Pureza (2017), evidencia o posicionamento de três professores, com 

formações diferentes, em relação à inclusão de pessoas com deficiência. Em relação à 

concepção sobre a inclusão dos alunos com deficiência nas aulas de educação física “[...]os 

docentes responderam que o processo de inclusão é importante e que aprendem juntos com os 

demais atores sociais envolvidos, sejam com ou sem necessidades específicas.” (p. 2419). 

Entretanto, constatamos também que, apesar de nem sempre terem acesso a infraestrutura 

favorecedora a práticas inclusivas, eles buscavam realizar suas aulas na perspectiva da 

inclusão. 

Constatou-se que os professores reconhecem a importância de incluir alunos com 

necessidades especificas nas aulas de Educação Física. Percebeu-se ainda que 

mesmo com problemas de infraestrutura, poucos materiais e dificuldades didático-

pedagógicas, ainda sim os participantes buscaram lecionar com intenções inclusivas, 

mesmo que em algumas situações houvesse mais integração do que inclusão. (p. 

2420) 
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Contudo, o mapeamento da produção acadêmica veiculada nos anais do Congresso Brasileiro 

de Ciência do Esporte (CONBRACE) dentro do Grupo de Trabalho Temático (GTT) Inclusão 

e diferença, nos anos de 2007 a 2017, apontou que 8,2% (14) do total de trabalhos publicados 

(170), referem-se à temática inclusão da pessoa com deficiência intelectual em aulas de 

Educação Física. Deste conjunto, constata-se uma predominância de trabalhos voltados para a 

práticas inclusivas escolares, com 43% (06) dos textos publicados, seguidos das categorias 

práticas inclusivas não escolares e políticas públicas, ambas representado 28,5% (04) dos 

textos lidos respectivamente. 

 

Ao analisarmos o percentual estatístico (8,2%) do total de textos identificados com a temática 

investigada, podemos afirmar que este percentual não é tão pequeno, haja vista as diversas 

minorias identitárias presentes na ementa GTT “Inclusão e Diferença” (classes sociais, 

econômicas, culturais, de raça/etnia, gênero, religiosidade, etc) e, também as diversas 

tipologias e transtornos que a nossa legislação considera como pessoa com deficiência 

(Intelectual, auditiva, motora, visual, múltipla e transtornos). Porém, se nos atentarmos para a 

quantidade de textos direcionados ao debate sobre a inclusão da pessoa com deficiência 

intelectual em contexto das aulas de Educação Física produzidos nos últimos dez anos no 

GTT Inclusão e Diferença, percebemos que a produção é escassa, representando uma média 

de 2,3 textos por edição de CONBRACE, em detrimento da média do GTT que é de 28,3.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Por fim, podemos concluir que no que se refere a categoria práticas inclusivas escolares, 

todos os trabalhos discutiam sobre o preparo das aulas de Educação Física e abordavam 

críticas sobre o pensar didático pedagógico voltado à inclusão, evidenciando a importância de 

manter um ambiente pedagógico inclusivo para que todos o envolvidos tenham a 

oportunidade de participar ativamente, conquistando sua autonomia.  

 

Em relação à categoria de práticas inclusivas não escolares, observamos que três dos quatro 

textos analisados, são pesquisas advindas de laboratórios com turmas inclusivas que buscam 

estratégias de potencializar as diversas subjetividades em um ambiente comum e, apenas um 

desses estudos, era uma pesquisa teórica voltada a pensar uma nova estratégia de ensino pelo 

meio da cibercultura para pessoas com deficiência intelectual. Isso nos permite perceber que 

mesmo que tais estudos não tivessem como finalidade a aplicação em contexto escolar, suas 

pesquisas poderiam ser facilmente utilizadas nas escolas.  

 

Na categoria políticas públicas, dos quatro textos analisados, dois apontavam questões dentro 

do currículo de formação de professores de Educação Física sobre uma melhor qualificação 

balizada nos princípios da inclusão. Os outros dois textos discutiam sobre a necessidade do 

envolvimento social e governamental para que a concretização dos direitos garantidos por lei 

aconteça verdadeiramente. Tal resultado nos indica que para que ocorra a inclusão do aluno 

com deficiência na escola, todos os sujeitos participantes no processo devem estar envolvidos 

com o aprendizado e permanência desses alunos. Os artigos evidenciam a responsabilidade 

coletiva necessária para que ocorra verdadeiramente a inclusão dos sujeitos, pois se faz 

imprescindível o empenho, não só dos professores, como dos familiares e órgãos de 

competência pública. 

 

Ao fim deste estudo, é possível afirmar que o campo acadêmico tem se dedicado em realizar 

estudos voltados para a perspectiva da inclusão escolar, evidenciando a importância da pessoa 

com deficiência conquistar a sua autonomia e tornar-se um sujeito ativo e crítico sobre sua 

participação social. Para finalizar, por meio da temática mais recorrente, que apontou 

perspectivas voltadas para o planejamento com estratégias de ensino inclusivo, podemos notar 

que o meio acadêmico tem se preocupado com o cenário integracionista, ou seja, aquele que o 

aluno se encontra em “sala”, mas não participa do processo que acontece ali. Sabemos que 



34 

 

não basta apenas a presença do aluno com deficiência na escola, ele deve ter seus direitos 

garantidos e assim participar como sujeito que pertence àquele meio.  
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