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"A humanidade sempre tem sonhado com o milagre religioso: que 

os cegos vejam e os mudos falem. É provável que a humanidade 

triunfe sobre a cegueira, a surdez e a deficiência mental. Porem a 

vencerá no plano social e pedagógico muito antes que no plano 

médico-biológico. É possível que não esteja longe o tempo em 

que a pedagogia se envergonhe do próprio conceito de “criança 

com defeito” (...) O surdo falante e o trabalhador cego, 

participantes da vida geral, em toda sua plenitude, não sentirão 

sua deficiência e não darão motivo para que os outros a sintam. 

Está em nossas mãos o desaparecimento das condições sociais 

destes defeitos, ainda que o cego continue sendo cego e o surdo 

continue sendo surdo." 

Vigotsky, Lev S. (1995, p.61 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho objetivou conhecer e discutir o contexto escolar inclusivo de uma criança 

com deficiência diagnosticada com autismo, deficiência intelectual, e cegueira parcial, 

analisando os limites, desafios e as possibilidades pedagógicas inclusivas deste aluno 

nas aulas de Educação Física de um Centro de Educação Infantil de Vitória. O 

delineamento metodológico apoiou-se num estudo de caso qualitativo e exploratório 

focalizando a análise e a compreensão dos fatos investigados. Para a coleta de dados 

utilizou-se das observações participantes, de questionários e de entrevistas previamente 

preparados, entregues a professora de educação física e a pedagoga, sendo que além 

desses, participaram da pesquisa, de forma complementar, os demais integrantes da 

comunidade escolar ligados a José. O referencial teórico apoiou-se na abordagem sócio-

histórica cultural defendida por Vygotsky e as contribuições advindas dela para a 

fundamentação das nossas análises a partir das observações feitas em meio às aulas de 

educação física. Os resultados nos apontaram que no ambiente escolar ao qual o aluno 

estava inserido, havia uma pretensão/preocupação de inserir práticas inclusivas no 

contexto das aulas de educação física, contudo mediante alguns entraves, ora reflexo do 

histórico cultural de exclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais do 

ambiente escolar, ora por conta da formação e do contexto que tange o ser docente, 

somado a outros fatores. Percebeu-se que as práticas inclusivas necessárias para que 

ocorresse gradativamente a inclusão do aluno nas aulas de educação física não tinha a 

precedência que deveria. Uma vez que as leis que legitimam a inclusão no ambiente 

escolar e que dão margem para essa discussão decorrem que a temática é preocupante, 

logo urgem definições. 

Palavras chave: Inclusão. Educação infantil. Práticas pedagógicas inclusivas  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O processo da inclusão escolar de alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

(NEE) por deficiência, em especial no âmbito da Educação Infantil, ainda se apresenta 

como um desafio para os professores e a sociedade vigente. Como se não bastasse o fato 

deste processo se encontrar ainda se legitimando concretamente, existe ainda um grande 

preconceito social acerca da viabilidade deste movimento, fruto de uma percepção 

historicamente construída alicerçada na incapacidade desta população.  

 

Ao nos remetermos aos documentos legais que buscam legitimar tal movimento, vemos 

que na Constituição Federal de 1988 em seu art. 205, há uma seção reservada à 

educação assegurando que: 

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. (BRASIL, 1988, p.34) 

 

Sendo assim, fica assegurada a todo indivíduo, independente de questões de classe, 

gênero, opção sexual, deficiência entre outros, o direito a cursar a escola regular em 

todos os seus seguimentos de ensino.  

 

Aprofundando mais este debate, ao nos remetermos ao art. 208 (inciso III) (BRASIL, 

1988, p. 35),  

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

garantia de: 

[...] 

III- Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

[...] 

 

Adentrando nessa discussão, das leis que respaldam o aluno com necessidades 

educativas especiais no âmbito escolar, citamos a Declaração de Salamanca (1994), 

sendo essa, uma conferência de representação importante que ajudou na fundamentação 

dos ideais inclusivos, tratando-se da escola, naquele momento. 
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O documento preconiza que seja direito das crianças com algum tipo de NEEs, 

freqüentar/estudar em escolas regulares de modo a serem contempladas por currículos 

inclusivos. 

[...] toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem. Toda 

criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas, sistemas educacionais deveriam ser designados 

e programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar 

em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades, aqueles 

com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, 

que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz 

de satisfazer a tais necessidades, escolas regulares que possuam tal orientação 

inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes 

discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma 

sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, tais 

escolas provêem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a 

eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema 

educacional (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA 2004, p. 1). 

 

Contudo, mesmo esses alunos sendo teoricamente amparados por leis, eles ainda se 

encontram em grande parte excluídos no/do âmbito escolar. Diante disso, nos apoiamos 

em Ferraro (1999) para entender que existe tanto a exclusão da escola quanto na escola. 

Sendo que, no primeiro a exclusão está ligada ao fato do aluno não freqüentar a escola 

regular e isso ocorre por inúmeros fatores que veremos a seguir. Já no segundo, vemos 

que a exclusão ocorre dentro do ambiente escolar, 

[...] A exclusão escolar na forma de exclusão da escola compreende tanto o 

não-acesso à escola, quanto o que habitualmente se denomina evasão da 

escola. Já a categoria exclusão na escola dá conta da exclusão operada dentro 

do processo escolar, por meio dos mecanismos de reprovação e repetência. 

Dessa forma, as distintas realidades captadas de forma imediata como o não-

acesso, a evasão, a reprovação e a repetência ganhariam unidade 

primeiramente sob as categorias analíticas de exclusão da escola e exclusão 

na escola e finalmente sob o conceito mais geral de exclusão escolar. 

(FERRARO, 1999, p.24) 

 

Mais especificamente no caso dos alunos com NEE por deficiência, a exclusão na 

escola também ocorre por meio do despreparo dos profissionais da área, ou seja, o aluno 

é inserido no processo escolar, porém a escola não possui suporte (infra-estrutura e 

profissionais capacitados) para que esse aluno com alguma deficiência se mantenha 

naquele ambiente. Dessa forma, a exclusão na escola pode desencadear na exclusão da 

escola. Uma vez que, diante das dificuldades encontradas nesse ambiente por esses 

alunos com NEE, essa pode vir a ser um motivo para que ocorra uma evasão escolar. 

Situação que em tese se busca evitar no cenário educacional, e por isso julgamos 

necessário que se coloque em prática nas escolas, políticas inclusivas para os alunos 
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com algum tipo de NEE. Essa, uma questão que urge, devido à demanda crescente 

desses alunos nos espaços escolares. 

 

Ao direcionarmos este debate para o contexto que envolve as aulas de Educação física 

escolar, vislumbramos o corpo/aptidão física como fundamental para o 

desenvolvimento das atividades nas aulas. Nesse contexto a exclusão se torna mais 

aparente, uma vez que os alunos que tem alguma deficiência são rotulados como 

“incapazes” de participar ativamente das aulas de educação física. Ratificando isso, nas 

palavras de Berto (2003), 

[...] Entendemos que, algumas práticas pedagógicas em Educação Física ao 

elegerem como finalidades de suas aulas a aptidão física numa perspectiva de 

rendimento físico/biológico tornam-se excludentes, pois desconsideram 

outros significativos conteúdos produzidos na/pela cultura inviabilizam uma 

ação pedagógica que considere [...] o ser em todas as suas dimensões 

humanas, ou seja, acima da visão dualista. (apud SÁ, 2009, p.4). 

 

Sendo assim, esclarecemos que o fato da sociedade enaltecer a aptidão física no 

contexto das aulas de educação física, encobre outras formas de produção de 

conhecimento aluno/professor, nesse caso, dos alunos com NEE por deficiência. Assim 

como expressa Silva (2003), os indivíduos produzem emoções e pensamentos 

independente de serem deficientes, e quando inseridos em grupos sociais interagem com 

outros indivíduos. Concluindo que esses indivíduos constroem suas redes sociais a 

partir da troca de emoções, pensamentos, experiências, ou seja, trazendo isso para o 

contexto das aulas de educação física, entendemos que há uma relação recíproca de 

conhecimentos através das práticas, tanto do aluno deficiente com o aluno não 

deficiente quanto do aluno deficiente/docente. Digamos que seria uma troca de saberes, 

ao qual somaria de forma positiva na vida desses indivíduos que se interagem. 

  

A partir destas considerações, pensamos em desenvolver um trabalho de conclusão de 

curso (TCC), de natureza qualitativa, que buscou conhecer e discutir o processo de 

inclusão que atravessam as aulas de Educação Física no âmbito da Educação Infantil. 

Tomando como foco uma criança de seis anos, com diagnóstico de deficiência 

intelectual, autismo e parcialmente cega que, neste estudo daremos o nome fictício de 

José. 
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Para tanto buscamos: 

 

 Conhecer e discutir o contexto escolar inclusivo em que o aluno foco se 

encontrava inserido. 

 Investigar limites, desafios e possibilidades pedagógicas atravessadoras ao 

processo de inclusão deste aluno. 

 

O motivo que nos levou a construção deste estudo pautou-se no fato de que, ao longo do 

nosso processo de escolarização não tivemos uma boa experiência com alunos que tem 

necessidades educacionais especiais por deficiências. Esses ficavam em um local a parte 

do restante dos outros alunos, em um barraco de tábua apelidado por “barracão”, que 

não possuía nenhuma infra-estrutura e até mesmo higiene. 

 

Na época, esse fato nos incomodou e gerou um sentimento ruim e preconceituoso com 

relação às essas pessoas deficientes. Todavia, na educação familiar que recebemos, 

aprendemos valores e princípios que não contribuíram para que esse preconceito se 

perpetuasse. Ao contrário disso, os acontecimentos em nosso processo de escolarização, 

nos instigaram a investigar o motivo daquele descaso com aquelas pessoas. 

 

Isso obteve uma ênfase quando nos tornamos universitárias. Como professoras em 

formação, nós tivemos contato com matérias que falavam da tal “inclusão”. 

Imediatamente, passou um “flash back” sobre tudo que havia acontecido conosco 

naquela época, e achamos relevante dar ênfase a isso o tornando tema de pesquisa do 

nosso trabalho de conclusão de curso. 

   

Diante desses esclarecimentos, neste estudo buscamos conhecer/investigar através de 

observação em qual contexto inclusivo o aluno em questão está inserido. 

Complementando, faremos uma análise do que foi coletado com vistas a diagnosticar os 

desafios, possibilidades e limites que perpassam o processo de inclusão desse aluno.  

 

Concomitante a isso, destacamos que a pesquisa contribui de forma informativa, uma 

vez que nós estamos pesquisando e explorando uma área (inclusão) que na sociedade 
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hodierna tem se dado maior importância, visto que o tema é relevante no âmbito 

acadêmico, posto que é na formação de professores que nos apropriamos de 

conhecimentos e enraizamos idéias. Portanto, esses saberes relacionados a práticas 

inclusivas serão de grande importância posteriormente a formação inicial. Assim como, 

entendemos que essa é uma temática que carece de discussões mais fundamentadas e 

pesquisas no quesito “inclusão e educação infantil”, sabido que nessa fase as crianças 

estão se apropriando de conhecimentos e valores, e é de fato no ambiente escolar, na 

sociedade moderna, que esses conhecimentos vão ser mediados a fim de serem 

internalizados. Conceitos a serem discutidos mais a frente ao longo do texto. Mas e a 

criança com NEE dentro desse cenário da educação infantil? Essa, que por si só já é 

tema de discussões carregadas de pensamentos divergentes. Imaginemos então, essas 

duas temáticas. Sob a nossa ótica, à discussão agora se caracteriza por desafiadora, 

também impregnada de opiniões que se distinguem, porém o debate como um todo é 

carregado de tensões por envolver o outro, que é uma criança, que tem NEE.     

 

Como forma de mais bem contextualizar este relato, apresentaremos a seguir um pouco 

de como se constituía as rotinas de José neste CEMEI. 

 

1.1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 

O aluno foco cursava o 6º (sexto) ano da educação infantil no CEMEI Conto de Fadas
1
 

que está localizada no bairro Goiabeiras Velha no município de Vitória. Este recebe 

uma grande influência da cultura local das paneleiras de barro, e do manguezal e seus 

animais. Sendo que, isso era perceptível no ambiente escolar por estar impresso nas 

paredes com cartazes, em alguns trabalhos afixados e outros feitos pelos alunos que 

ficavam expostos como forma de climatizar os espaços através da cultura. O bairro é de 

classe média baixa e a população é composta principalmente por pessoas da terceira 

idade, por ser um bairro muito antigo. Em sua maioria a clientela do CEMEI é de 

crianças da própria região, com algumas exceções para Jardim Camburi, Jardim da 

Penha, Antonio Honório, Jabour, Maria Ortiz e Sólon Borges. 

 

                                                           
1
 Nome fictício 
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Quanto à infra-estrutura, percebemos que a escola é razoável. Possuindo algumas 

adaptações para pessoas com deficiências físicas, tais como rampas de acesso ao 2º 

piso, corrimões e banheiros adaptados. Em contrapartida, os espaços como um todo são 

pequenos (pátio, refeitório, sala de aula, parquinho) enfatizando que dentro da escola 

não possui espaço para a aula de educação física. Observamos também, no que se refere 

à infra-estrutura que existem materiais variados e em bom estado para o lazer e 

utilização em aula tais como: arcos, bolinhas de plástico, móveis em miniatura 

acolchoados, cones, brinquedos variados, jogos educativos e didáticos, televisão, 

aparelho de DVD e DVD’S variados.  

 

Na sala de aula vimos que existem projetos sendo desenvolvidos relacionados a libras, 

assim como, na escola possui uma sala bilíngüe que esta sendo utilizada pelos alunos. 

Ao contrário da sala de informática, que possui computadores, mas estão quebrados 

com o agravante de não existir uma pessoa específica para ficar na sala. Como também 

a escola não possui biblioteca, sendo assim, os livros ficam em um espaço improvisado 

no refeitório. 

 

Em conversa com a pedagoga percebemos que a Secretaria Municipal de Ensino, que é 

responsável por enviar uma verba para a manutenção do CMEI, não o está enviando e 

quando manda materiais, também possibilita formas para mantê-los em bom 

funcionamento. Fato que dificulta uma melhoria estrutural na escola para os alunos. 

 

Conversamos também acerca do corpo técnico pedagógico. Soubemos que, a escola não 

possui coordenadores, pois a SEME (Secretaria Municipal de Educação) entende que 

um CMEI não necessita de coordenação. Dessa forma, quem coordena são as 

pedagogas. Sendo assim, a função que as pedagogas deveriam assumir não a fazem 

corretamente devido às demandas cotidianas decorrentes no CMEI, isso foi expresso 

pelas mesmas.  

 

Quanto aos docentes, constatamos que existem alguns professores efetivos e outros 

contratados e esses atendem a demanda de alunos. O que se difere da quantidade de 
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estagiários, que é pouca em vista da grande parcela de crianças com deficiências e 

necessidades educacionais especiais nessa escola. 

 

Com relação ao PPP (Projeto Político Pedagógico), vimos que esse está sendo revisto 

para acrescentar um projeto em Libras, que é um desejo pessoal da escola. O PPP é 

revisto de dois em dois anos aproximadamente, e de acordo com o documento a escola 

se intitula inclusiva e possui excelentes políticas de inclusão, cujos trabalhos 

encontram-se direcionados aos alunos com NEE por deficiência, que apresentam 

maiores dificuldades de interação.  

 

No documento também consta que a escola possui uma sala bilíngüe, com um 

profissional capacitado para lidar com as crianças que tem deficiência auditiva. Quanto 

á estrutura física, constatamos que essa é adequada para os alunos com deficiências 

físicas, auditivas e especificamente para cadeirantes. Acrescentamos ainda que, existe 

na escola um Projeto em LIBRAS que consiste em um trabalho (apresentação de dança 

e teatro) com as crianças surdas. (Tivemos acesso ao mesmo, porém em mãos da 

pedagoga). 

 

No que se refere ao mundo de José
2
, soubemos que ele freqüenta o CMEI há um ano, e 

em seu cotidiano observamos que este chega à escola no colo do seu irmão. As aulas de 

Educação física que foram observadas são no primeiro horário (13 horas as 13 h 50 

min) e como agravante José sempre chegava atrasado às aulas. Fato que dificultava a 

sua interação com os outros alunos e a inclusão nas atividades, uma vez que a 

professora já havia se encaminhado aos locais da aula, e José sempre chegava ao local 

quando a atividade já havia se iniciado. 

 

Ao observarmos as relações entre José e os demais integrantes (corpo técnico e 

administrativo) da escola, percebemos que todos demonstram muita afetividade e 

cuidado com ele, ressaltando um fato que nos chamou atenção. Uma das pedagogas nas 

muitas conversas durante a pesquisa nos apresentou uma inquietação com a situação de 

José não estar incluso nas aulas. Essa chegou a desabafar, demonstrando angústia em 

                                                           
2
 Nome ficitício 
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sua feição, nos informando que não sabia o que fazer mediante tal situação, mas que 

daquele jeito não poderia continuar. 

 

Contextualizando nas aulas de educação física propriamente dita, a relação de José com 

a professora é de afeto e cautela no sentido de não “incluir excluindo”
3
, tanto José 

quanto os outros alunos.  

 

Durante as observações realizadas, a professora apresentou algumas tentativas de 

estimular José a participar das aulas, porém, nem sempre ele estava no ambiente onde as 

aulas de educação física eram feitas. Isso, devido ao fato de José participar de um 

trabalho de desenvolvimento dirigido pela professora de educação especial, sendo que, 

esse sempre era concomitante a uma das aulas de educação física durante a semana. 

 

Os demais alunos da sala de José, não têm muito contato com ele nas aulas, até mesmo 

porque nem sempre ele está presente nelas. Porém, quando os alunos encontram-no, são 

afetuosos e o tratam no mesmo patamar que os demais colegas. A maior referência de 

José no CMEI é a estagiária, essa desenvolve um papel materno em relação a ele. 

Cuidando, ensinando, estimulando e trabalhando no sentido de desenvolvê-lo partindo 

do estágio em que ele se encontra, mesmo não possuindo uma formação específica para 

tal. 

 

As poucas vezes em que José estava nas aulas, percebemos que ele observava tudo ao 

seu redor, e ficava agitado e risonho quando as crianças estavam alvoroçadas. Mas, 

quando ele era contrariado e obrigado a ficar na aula, o aluno ficava nervoso 

inicialmente, e procurava o colo da estagiária. Nas próprias falas dela observamos que, 

José gosta de liberdade e afeto, e que se for estimulado ele se             

 

1.2. DELINEAMENTO METODOLÓGICO 
                                                           
3
 Adotaremos a expressão “incluir excluindo”, referindo-se a situação expressa pela preocupação da 

professora no fato de José participar das aulas sem ter a noção do que está fazendo de fato. Ou seja, na 
visão da professora, não é interessante que esse aluno se movimente somente pelo movimentar-se, o 
ideal é que ele tenha a compreensão do movimento. Como também, a docente se preocupa com o 
restante dos alunos, uma vez que é necessário desenvolver atividades que incluam José no contexto das 
aulas, porém pelo fato dela não ter tempo de fazê-lo, segundo ela, essa teme o comprometimento das 
atividades para o restante da turma. 
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Estudo qualitativo com foco na análise e compreensão dos fatos investigados. 

Ratificando essa idéia Minayo (1995, p.21-22) nos afirma que: 

[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 

Nesta perspectiva, constitui-se também por ser um estudo exploratório, uma vez que 

objetivou “[...] proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 

fato. Esse tipo de pesquisa é realizado especialmente, quando o tema escolhido é pouco 

explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis.” 

(GIL, 1995 p. 44) 

 

Direcionando estas considerações para o contexto que perpassa a educação inclusiva no 

âmbito escolar, percebemos o quanto as perspectivas “inclusivistas” são desafiadoras. 

Neste aspecto, ainda que tenham pesquisas e estudos nessa área, que nos respaldam em 

nossa pesquisa, para que se tenham práticas inclusivas na escola, que para um primeiro 

momento já é um passo rumo à inclusão ainda que distante. É necessário 

pensar/repensar a própria prática existente nesse meio, e continuar explorando questões 

mais a fundo, para que se entendam os entraves que não possibilitam um ambiente 

escolar inclusivo.    

 

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa se caracterizou como um estudo de caso. 

Sobre isso, podemos destacar que esse “[...] É encarado como o delineamento mais 

adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo, dentro de seu contexto 

real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente percebido.” 

(GIL, 2002, p. 54). 

 

Com relação aos instrumentos de coleta de dados, esses, pautaram-se na observação de 

16 (dezesseis) aulas ministradas ao aluno foco, que chamaremos de José (nome fictício 

para preservar a sua identidade). No que se referem à periodização das aulas de 

educação física, as mesmas ocorriam em 02 (dois) dias na escola, e tinham a duração de 
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50 minutos cada. Elas começavam às 13 horas e terminavam às 13h e 50 min, e por se 

no primeiro horário, colaborava para que o aluno perdesse boa parte da aula, pois esse, 

sempre chegava atrasado. Destacamos aqui que isso foi recorrente em todas as aulas 

observadas. 

 

Fizemos também a utilização de entrevistas estruturadas, realizadas com a professora de 

educação física, que não nos devolveu o questionário respondido. A mesma preferiu que 

nós fizéssemos as perguntas durante as aulas, e ela iria respondendo na medida do 

possível. Como também, entrevistamos a pedagoga, sendo que ela respondeu parte do 

questionário.  

 

A escolha das duas entrevistadas se deu partindo do pensamento que, a primeira era 

quem fazia a mediação das aulas de educação física para o aluno, e por atuar em nossa 

área acadêmica. E a segunda, por ser a responsável pelas questões legais acerca da 

inclusão na escola. Sendo assim, a mesma foi à porta voz em termos de legislação no 

que tange a inclusão.  

 

Ressaltamos que também foram coletadas informações em conversas informais dentro 

ambiente escolar. Conversas essas, que foram realizadas com a professora de educação 

especial, com a estagiária que acompanhava José, e com uma merendeira da escola. A 

título de informação, acrescentamos que esse tipo de comunicação com as pessoas 

citadas acima, deu-se de forma natural, de acordo com que eram tecidas as relações 

estreitas entre as pesquisadoras e os participantes da comunidade escolar.   

 

O local onde ocorreu a coleta de dados foi em um Centro de Educação Infantil da rede 

municipal de Vitória – ES, que atende crianças de 06 (seis) meses a 06 (seis) anos de 

idade. Complementamos a nossa coleta, com uma busca feita na internet para 

conhecermos acerca do bairro que a escola está inserida, e a cultura local daquela 

comunidade. Fato que influência diretamente nas atividades desenvolvidas na escola. 

 

Participaram da pesquisa o aluno em estudo, e de forma complementar, mas em algum 

momento envolvidos na pesquisa, os demais integrantes do ambiente escolar: A 
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professora de educação especial, a professora de educação física de José, a merendeira 

da escola, os demais alunos da sala de José, a pedagoga, a diretora, a estagiária, a outra 

professora de educação física da escola e seus alunos. 

 

Utilizaremos como suporte para desvendar os dados coletados, a análise de conteúdo. 

Por corroborar com Bardin (1979, p. 42), quando nos diz que esta é: 

[...] Um conjunto de técnicas de analises das comunicações visando obter, 

por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/percepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens. 
 

A análise de conteúdo nos possibilitou obter informações através da coleta dos dados. 

Reportando isso para o nosso estudo, a rica convivência naquele ambiente escolar 

carregada de informações nos corpos, nas falas, nos olhares, nas documentações, nas 

práticas pedagógicas dentro da aula de educação física entre outras indicações que o 

âmbito escolar pode nos fornecer por si só em uma observação. Com essa gama de 

informações, nos será permitido analisar afundo as questões que estão explícitas e 

implícitas acerca da inclusão de alunos com NEE naquela escola. Diante disso, teremos 

também a possibilidade de fomentar práticas inclusivas naquele ambiente com o aluno 

foco. 

2 - REVISÃO LITERÁRIA 

2.1 – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS E EDUCAÇÃO FÍSICA 

Na sociedade hodierna, tem se discutido muito à prática pedagógica do professor de 

educação física no âmbito escolar, diferenciando-se da idéia ultrapassada da visão do 

professor como mero reprodutor de conhecimento. Discussões acerca do “como fazer”, 

que “maneira fazer”, ou seja, a melhor forma de colocar em prática, o que na teoria é 

pensado para uma aula, são questionamentos que corroboram no ideal do professor 

crítico, reflexivo que repensa e recria a sua própria prática. Entendendo que esse 

professor não transporta a teoria para a prática, não é um molde. Visto que o docente 

lida com seres humanos, alunos que tem as suas especificidades. Portanto, o que 

legitima esse professor reflexivo é a ação de pensar/criar possibilidades a partir da teoria 
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concomitante à prática e vice-versa, porque essa movimentação é um ciclo “ação-

reação” teoria/prática.  

Para nos auxiliar nesse pensamento, dialogamos com a fala de Freire (1996, p. 11) “[...] 

a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a 

qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo [...]”. A partir daí, 

reafirmamos então, que a teoria e a prática são complementares no processo de 

potencialização das práticas pedagógicas, uma vez que, essa por si só não teria sentido 

sem uma base que a fundamentasse, e por sua vez a teoria isoladamente, de nada valeria 

ao docente se esse não fizesse esse movimento de analisar, recriar, repensar, 

problematizar e refletir. 

Continuando a nossa reflexão com base no autor, temos que o ato de “praticar” no 

contexto das aulas, nos cotidianos escolares, nos conota uma via de mão dupla 

“educando/educador”. Essa prática na ação nos leva a pensar em uma troca de 

conhecimentos, no qual aprendem tanto o aluno quanto o professor. Assim como vemos 

na citação de Freire (1996, p. 11) “[...] não há docência sem discência[...]”.  

Concordamos então, que essa via de mão dupla colabora para o enriquecimento dos 

saberes docentes, fato que, deveria por conseqüência corroborar e refletir na prática 

pedagógica do docente, no seu cotidiano em sala de aula. 

Refletindo acerca da condição de ser professor no cenário escolar, berço de diversidades 

culturais. Entendemos que, a idéia da criticidade e da reflexão nas práticas do docente 

são importantes, visto que, a docência nos impõe a responsabilidade pelas distintas e 

diversas opiniões que ali emergem. Uma vez que, mediar conteúdos em meio a tantas 

culturas divergentes, que ora se complementam ora se chocam, torna-se um desafio. É 

exatamente nesse desafio que situamos a discutida prática pedagógica, ao qual o 

docente se vê frente a alunos com características/culturas próprias que se distingue, e/ou 

assemelham-se. Contudo é cargo do mesmo ministrar aulas que de conta desse “todo”.  

A partir daí, entendemos que a prática do docente constitui-se numa ação de mediar 

formas de viver. Logo, nos cabe, a priori conhecer/compreender o contexto que 

perpassam a vida dos alunos, associando com a realidade em que eles vivem. Isto é, se 
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faz necessário a realização de um “diagnóstico”
4
 do contexto escolar; somado a escolha 

de conteúdos que sejam relevantes para a turma do ponto vista social, cultural e no que 

tange o comportamento motor dos alunos. Mencionamos ainda, a colaboração da 

vivência acadêmica e social do professor, como também a experiência adquirida nessas 

vivências.  

Complementando o nosso pensamento, Caparroz e Bracht (2007, p. 31) nos dizem que 

“[...] O exercício da docência demanda do processo de formação (inicial e continuada) 

dos professores que este garanta a apropriação e (re) construção dos conhecimentos 

necessários para desenvolver a prática pedagógica com qualidade.” Percebemos então, 

que esses fatores em conjunto vão constituir o perfil profissional do docente, e que por 

consequência vão refletir em suas práticas pedagógicas. O professor carrega consigo as 

vivências do seu cotidiano, ligadas ao seu “eu”, a sua cultura própria, assim como as 

experiências/vivências adquiridas/vividas durante o seu processo de formação inicial. 

Cabe a esse docente, dar a continuidade a essa busca de conhecimentos, objetivando 

“lapidar” os seus saberes adquiridos afim de, na prática, proporcionar aos seus alunos 

um conhecimento qualificado de forma prazerosa. 

Aprofundando ainda mais o debate, corroboramos com Freire (1996), ao discutir 

atributos importantes para um bom desempenho da atuação do docente na prática. Ele 

nos provoca a refletir no contexto do professor como aprendiz no processo de ensino-

aprendizagem, via aluno-professor.  

O autor discorre nas várias exigências do ato de ensinar. Dentre elas, citamos que 

ensinar exige rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, 

aceitação do novo e rejeição a discriminação, reflexão crítica sobre a prática, 

reconhecimento do ser condicionado, bom senso, respeito à autonomia do educando, 

curiosidade, convicção de que a mudança é possível, comprometimento, liberdade e 

autoridade, tomada consciente de decisões, saber escutar, disponibilidade para diálogo. 

Dentre outras exigências elencadas pelo autor. Esse, que nos incita a embarcar numa 

                                                           
4
 Adotaremos este conceito num sentido mais amplo, ou seja, no sentido de se 

ler/perceber/compreender as diferentes/diversas nuances (objetivas e simbólicas) que perpassam o 
ser/estar aluno em contexto escolar. 
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viagem, dentro do imaginário desse ser professor cujos aspectos objetivos e subjetivos 

se encontram nesta composição. 

Ao direcionarmos estas considerações para o âmbito das práticas pedagógicas em 

educação física, vemos que no senso comum, no imaginário social das pessoas, entende-

se por sinônimo de atividade física, que logo acopla a si a ideia do indivíduo dotado de 

aptidão. Esse pensamento, agregado a um histórico de exclusão escolar e social dos 

indivíduos com algum tipo de NEE, somado a falta de preparo de forma mais 

intensificada dos professores. Culmina em um entrave, por parte desses no que diz 

respeito à prática pedagógica inclusiva. 

Entendemos aqui, que essa é uma questão mais complexa, por se tratar de conceitos que 

envolvam sentimentos e significados culturalmente enraizados. Introduzir a idéia de 

uma prática inclusiva de uma hora para outra, dilacerando todo um histórico de 

exclusão, e querer a todo custo colocar essa prática em ação nos contextos das aulas sem 

pensar estrategicamente, seria utopia, sem parecer pessimismo. 

Concordamos que urge uma mudança. E nisso, há uma concordância cremos que 

unânime no âmbito pedagógico. Todavia, antecedente a qualquer prática inclusiva, e até 

mesmo de pensá-la propriamente, entendemos que é de suma importância que o 

professor tenha conhecimento do público ao qual será direcionada essa inclusão. Como 

também, julgamos indispensável ter conhecimento das deficiências, os seus tipos, 

causas, característica e as necessidades educacionais especiais presentes no ambiente 

escolar. Isso pode abrir caminhos que possibilitem ao professor pensar/elucidar práticas 

para esses alunos. 

Aprofundando um pouco mais o debate, se faz importante que o docente tome ciência 

do diagnóstico e do prognóstico do aluno com NEE. É relevante que o professor 

diagnostique todo o contexto, incluindo o extra-escolar que envolva o seu aluno. 

Somente após a coleta/análise de um emaranhado de informações relacionadas a esse 

aluno, é que cabe ao professor escolher uma abordagem pedagógica que dê suporte a 

sua práxis. Dessa forma, poucas são as possibilidades de um insucesso. Não que isso 

por si só garanta o contrário, o sucesso. Todavia, corroborando com as literaturas que 

discutem a prática pedagógica do professor, uma prática que é antecedida de uma 
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pesquisa focalizando o aluno, no sentido de conhecer o mundo desses sujeitos, assegura 

ao professor um ponto de partida sólido, direcionando a prática para o personagem 

central da aula, que é o aluno. Complementando que, a pesquisa que objetiva conhecer o 

aluno, pode elucidar caminhos a percorrer ao encontro de uma prática potencializadora 

relativa à NEEs. 

Afirmamos, portanto, que a prática é dependente da pesquisa/diagnóstico. Na qual, se 

essa não ocorrer, o objetivo da aula toma outro foco, porque desconhece o seu sujeito. 

Em nosso entender o professor precisa se atentar quanto à confecção do plano de aula, 

para que planeje as suas aulas centradas no aluno.  

Outro aspecto que se faz importante, é á familiarização com os pais ou responsáveis 

para conhecer a vida desse aluno, a fim de traçar estratégias conjuntas de estimulação 

família-escola. Acrescentamos que, de forma a desbravar esse modo de vida, é valido 

que o professor busque orientações e procurem profissionais como: psicólogos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros, que estejam atendendo ou que já 

atenderam esses alunos com NEEs, que de certa maneira, possam disponibilizar 

documentações (laudos/parecer/receituários médicos) que ao serem analisadas, possam 

posteriormente, respaldar estratégias de ensino.  

Apontamos isso, porque muitas vezes por falta de conhecimento, o docente não sabe 

como abordar e envolver o aluno com NEEs em suas aulas, acabando por “deixá-lo de 

lado” que caracteriza a exclusão, tão presente no ambiente escolar. 

2.2- AS CONTRIBUIÇÕES DE VIGOTISKY PARA A PERSPETIVA INCLUSIVA 

 

No que se refere a pensarmos propostas pedagógicas de intervenção na perspectiva 

inclusiva, nesse trabalho, contamos com as contribuições de Vigotisky (2007). 

Apoiamos-nos em tese, na sua abordagem histórico-dialética, com destaque para os 

conceitos de mediação simbólica, internalização e zona de desenvolvimento proximal, 

como apoio para compreender e discutir, acerca de uma proposta de práxis pedagógica 

que potencialize a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais por 

deficiências no âmbito escolar, nas aulas de Educação Física, a partir do brincar e das 

brincadeiras infantis. 
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No bojo da educação infantil, a educação física, há muito tem sido tema de discussão, 

divergências de opiniões com relação aos saberes das práticas corporais na primeira 

idade. A indagação de qual prática pedagógica seria relevante adotar dentro da educação 

física é discutida levando-se em conta que na infância há que se respeitar vários 

aspectos comportamentais antes da adoção da uma prática em si.  

 

Destacamos, portanto, que de modo geral, é essencial uma maior atenção ao selecionar 

o conteúdo que é ministrado às crianças e se atentar a forma que isso é mediado a eles. 

 

Ratificando o nosso pensamento, trazemos as colaborações de Vigotski (2007) ao inferir 

que a mediação
5
 é de suma importância na educação infantil. Destacamos ainda, que os 

signos contribuem para a prática pedagógica uma vez que, o uso da significação 

simbólica, quando inserida na mediação no âmbito da educação infantil, corroboram 

com o entendimento e apropriação de conhecimentos.  

 

Nesse contexto, destacamos o conceito de internalização, sendo esse, segundo Vigotski 

(2007, p. 56) “[...] a reconstrução interna de uma operação externa [...]”. Explorando 

melhor esse conceito, utilizamos as idéias do autor para entendermos como se dá esse 

processo no individuo. Destacamos então que, de acordo com que a criança vai se 

apropriando dos signos, internamente ela se desvincula do exterior e passa a internalizar 

aquela informação. A partir de então essa terá um significado. De modo a exemplificar, 

[...] A criança tenta pegar um objeto colocado além do seu alcance; 

suas mãos esticadas em direção aquele objeto, permanecem paradas 

no ar. Seus dedos fazem movimentos que lembram o pegar. Neste 

estagio inicial o apontar é representado pelo movimento da criança 

[...] quando a mãe vem e ajuda a criança, e nota que o seu movimento 

indica alguma coisa, a situação muda fundamentalmente [...] 

conseqüentemente, o significado primário daquele movimento 

malsucedido de pegar é estabelecido por outros [...] de fato, ele só se 

torna um gesto verdadeiro após manifestar objetivamente para os 

outros todas as funções de apontar e ser entendido também pelos 

outros como tal gesto [...] (VIGOTSKI, L. S, 2007, 56-57) 

 

                                                           
5
 Mediação que segundo Oliveira (1993 p. 26), é entendida pelo processo de intervenção de um 

elemento intermediário numa relação. Portanto, a relação que antes era direta, passa a ser mediada por 
esse elemento, caracterizando-se indireta. 
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Como vimos no exemplo, em um primeiro momento o objetivo da criança era de pegar 

algo, contudo, antecedendo a ação de internalizar o signo “pegar”, ela o representava 

através do ato de apontar. Pontuando que, esse processo se transforma da via 

interpessoal para a intrapessoal. Por isso, a importância da mediação. Uma vez que, os 

desenvolvimentos das funções mentais superiores nas crianças perpassam em um 

primeiro momento a nível social, posteriormente é que de fato ocorrerá no interior da 

criança. 

 

Assim sendo, complementamos a discussão dialogando com Oliveira (1993), na qual 

entendemos que as possibilidades de operação mental não constituem uma ligação 

direta com o mundo real físico. A relação é mediada pelos signos internalizados, que 

representam os elementos do mundo, libertando o homem da necessidade de interação 

concreta com os objetivos de seu pensamento. 

 

Fundamentando a nossa discussão, refletimos com base nas ideias de Vigotski (2007) 

acerca da prática pedagógica na educação infantil. E de certo, concordamos que para 

ocorrer a internalização, é fundamental que antecedente a isso, haja um processo de 

mediação por parte do outro. 

 

Essa mediação mencionada pelo autor nos diz que o sujeito não tem acesso direto ao 

conhecimento, senão mediado por outros sujeitos, e pela utilização de ferramentas. As 

quais o autor chama de instrumentos materiais, de símbolos, de signos e instrumentos 

psicológicos, produzidos culturalmente ao longo da história do sujeito. Que produzem 

uma reestruturação das funções naturais (VIGOTSKI, 2007). 

 

Pensando na criança como um ser humano em processo de desenvolvimento, 

concordamos que, ela tem a necessidade de um adulto para mediar as suas ações de 

cuidado e educação. Assim como nos expressa Vygotsky (apud OLIVEIRA, 1993). 

Complementando o nosso pensando, entendemos que esse processo de mediação pelo 

outro, pode ocorrer também via outras crianças. Uma vez que há aprendizado e troca de 

conhecimentos de forma natural entre as crianças.    
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Uma vez entendido, que a construção simbólica é fundamental para o desenvolvimento 

da criança, o mediador pode traçar os caminhos aos quais irá percorrer (prática 

pedagógica). 

 

Dialogando com essa perspectiva Vigotskiana (2007) acerca das práticas pedagógicas, 

elencamos o brincar 
6
como ação essencial ao progresso da criança. Sabido que, segundo 

o autor, no ato de brincar a criança explora o imaginário e vivencia situações às quais a 

imaginação (re) significa o que é real (concreto), nesse caso exemplificamos a situação 

da criança brincar com um objeto qualquer e imagina ser outra “coisa”. E imaginário 

(pensamento), exemplificando, no sentido da criança inventar amigos que não existem. 

 

Desse modo entendemos que a construção simbólica é fundamental para o 

desenvolvimento da criança, uma vez que a oportuniza elaborar sentidos/significados 

para as suas experiências, construindo assim, uma linguagem com simbologias e 

fantasias acerca do mundo vivido. Nessa perspectiva, a brincadeira torna-se coisa 

“séria”, ou seja, o contexto que envolve estas brincadeiras são permeadas por 

experiências de vida concreta. 

Em Siquara, Daudt, (apud CHICON, SÁ 2010), compreendemos que em todas as 

formas de brincar a criança experimenta diferentes situações, na qual adquirem 

conhecimentos no contexto histórico e social. Sendo assim, o ato de brincar é de suma 

importância para a formação da criança e deve ser relevante para o adulto, (pais e 

educadores) participando como mediadores dessas brincadeiras. 

Retornando aos preceitos de Vigotski (2007), esclarecemos que, dentro desse cenário o 

autor nos leva a pensar no desenvolvimento da criança nas perspectivas da zona de 

                                                           
6
Baseados em Kishimoto (2000), podemos entender por brincar o fato da criança expressar-se livremente 

de forma a transitar determinada ação a imaginação. Quando brinca a criança vivencia situações ligadas a 

fatores sociais de forma espontânea. Portanto podemos concluir que no ato de brincar a criança está 

espontaneamente se (re) descobrindo e o próprio mundo ao seu redor. Por isso que para a criança a 

brincadeira se caracteriza como séria, por entender que, assim como os adultos tem os seus 

compromissos, essa, a brincadeira, é a função ao qual ela desempenha na sociedade e que é especificidade 

da infância. 

 

 

 



28 

 

desenvolvimento proximal, real e potencial (ZDP). Sendo que a primeira entendemos 

por um campo intermediário as outras duas. Uma vez que, a zona de desenvolvimento 

real é aquele que já foi consolidado pelo indivíduo, de forma a torná-lo capaz de 

resolver situações utilizando seu conhecimento de forma autônoma. Já a zona de 

desenvolvimento potencial é determinada pelas habilidades que o indivíduo já 

construiu, porém encontram-se em processo de desenvolvimento. Resultando então na 

ZDP, que tomando como premissa o desenvolvimento real, como aquilo que o sujeito 

consolidou de forma autônoma, o potencial pode ser inferido com base no que o 

indivíduo consegue resolver com ajuda. Assim, a zona proximal fornece os indícios do 

potencial, permitindo que os processos educativos atuem de forma sistemática e 

individualizada.  

No caso das crianças com necessidades educacionais especiais, destacamos que as 

particularidades de cada deficiência influenciam na Zona de Desenvolvimento Real, 

contudo, é na Zona de Desenvolvimento Potencial que o docente fará a diferença, com a 

sua mediação de forma mais específica de acordo com as necessidades do aluno. E é 

justamente essa mediação que vai ser suporte para a Zona de Desenvolvimento 

Proximal, que nesse caso necessita de uma intensificação do professor em se interar das 

dificuldades desses alunos. Partindo do que ele consegue fazer sem a ajuda do outro, 

com vistas a desenvolver possibilidades de mediação pedagógica para a ZDP.   

Nesse sentido, entendemos que através das brincadeiras vivenciados pelas crianças na 

construção de sentido/significado favorecem a linguagem construída/produzida 

simbolicamente pela criança acerca do mundo vivido. Como também desenvolve 

elementos fundamentais na/para sua formação humana no campo atitudinal/social e 

comportamental/cognitivo.  

Assim sendo, incorporar práticas inclusivas em meio ao contexto das aulas de educação 

física, através das brincadeiras mediadas, torna-se viável quando entendemos que 

mediar determinadas brincadeiras, personificando isso, “nos possibilita levar a criança a 

participar de um cenário na qual tecemos o enredo”, ou seja, é possível 

abordar/problematizar/discutir e de certa forma trabalhar em prol da resolução de 

temáticas sociais no âmbito escolar na educação infantil a partir das brincadeiras. 
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Isto posto, o contexto da educação especial torna-se algo menos “desafiador” de ser 

trabalhado nas salas de aula. Uma vez que, por ser uma temática social passível de 

abordagem, dentro dessas possibilidades que elencamos no ato do brincar de forma 

mediada, torna-se, a ideia central da brincadeira e não mais uma temática em segundo 

plano. Exemplificando: Digamos que em uma brincadeira de vivenciar uma história 

contada, o mediador nesse caso, pode contar uma história e elencar como personagem 

fundamental algum aluno que tenha necessidades educacionais especiais. Dentro das 

limitações desse aluno o professor pode tecer uma variedade de vivências lúdicas em 

meio à história para toda a turma desenvolver.  

Nesse exemplo, vemos uma das formas de incluir nas atividades alunos com 

necessidades educacionais especiais a partir do ato do brincar. Como também 

percebemos que em meio à brincadeira é possível abordar a temática da “inclusão” 

dentro das aulas, trabalhada com os demais alunos. Com relação a isso, salientamos ser 

de suma importância para o entendimento e internalização das crianças no trato com as 

outras crianças que tem necessidades educacionais especiais. 

 Dessa forma a mediação do professor corrobora para os variados processos de 

internalização das crianças, ainda mais as que têm necessidades educacionais especiais. 

Uma vez que essas apresentam características que a priori passam uma idéia 

desafiadora no encontro de uma prática pedagógica que potencialize a internalização de 

conhecimento. Contudo aqui vemos que a partir do brincar, para esses indivíduos, 

apresentam-se formas de compreender-se e compreender a sua volta.  

3- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

A análise e discussão dos dados terão como eixos norteadores a descrição e a reflexão 

crítica sobre o contexto escolar inclusivo em que o aluno foco se encontrava inserido. 

Outro aspecto por nós privilegiado pautou-se nos limites, desafios e possibilidades 

pedagógicas atravessadoras ao processo de inclusão deste aluno. Objetivando contribuir 

no processo de fomentar alguns indícios que potencializem aos professores de educação 

física construir propostas pedagógicas de intervenção com base inclusiva. 
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Para facilitar a compreensão deste capítulo dissertaremos a seguir acerca do contexto 

escolar investigado para, na continuidade refletir sobre os desafios vividos e superados 

pela criança foco. 

3.1- CONTEXTO ACERCA DA ESCOLA, INCLUSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA QUE 

JOSÉ ESTÁ INSERIDO. 

3.1.1 – A escola de José 

Para melhor entendermos o contexto escolar que o aluno foco está inserido, fizemos 

uma investigação nesse ambiente com o olhar observatório, a fim de, agregarmos 

informações que dêem suporte para fazermos uma leitura do aluno no âmbito escolar. 

Ao chegarmos à escola fizemos um diagnóstico completo estrutural (documentação, 

física) da escola. 

Quanto ao aspecto organizacional didático-pedagógico, percebemos que existia uma 

proposta no Projeto Político Pedagógico acerca da inclusão de alunos com NEE em 

virtude do grande público de crianças com algum tipo de deficiência que a escola 

atende.  

Segundo a pedagoga, existem muitas ideias de cunho inclusivo de parte da escola para 

se acrescentar ao PPP. Porém é necessário que haja um maior planejamento da SEME 

(Secretaria Municipal de Ensino) com relação ao investimento na escola, uma vez que 

não é possível reelaborar o PPP com essas inovações se a escola não puder acompanhar 

essa proposta na prática por falta de verba. 

Nas conversas que tivemos com a Pedagoga e Diretora da escola, nos informamos que 

essa é uma das escolas de educação infantil de Vitória que mais recebe alunos com 

algum tipo de deficiência e Necessidades Educacionais Especiais. Isso, segundo elas 

seria em virtude do discurso inclusivo que existe na escola. E essa informação passa de 

pais para pais. Cada pai que tem um filho deficiente na escola informa ao outro pai 

sobre a “escola inclusiva” que seu filho está estudando, e essa notícia chega com bons 

sons aos ouvidos dos pais que não encontram uma escola que receba os seus filhos de 

forma que os tranquilize.   
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Direcionando-nos a estrutura física, a pedagoga da escola nos informou que a escola 

está dentro dos padrões de uma escola inclusiva. Com relação a isso, constatamos que 

os espaços escolares permitem o acesso de pessoas com algum tipo de deficiência. 

Nesse quesito, destacamos a sala de estudo bilíngüe, que recebe alunos com algum tipo 

de surdez para o desenvolvimento de trabalhos que são orientados por uma professora 

de educação especial. O aluno foco também participa dessas atividades. 

Todavia, observamos que não existe espaço para as aulas de educação física na escola. 

Essas deveriam ocorrer na quadra do bairro que é atrás da escola, porém por uma 

questão cronológica não há essa possibilidade, segundo a professora de educação física. 

Observando o funcionamento da escola no seu cotidiano percebemos que toda a 

comunidade escolar trabalha de forma organizada. Na qual os funcionários 

desempenham de forma positiva o que lhes é designado, que por conseqüência contribui 

para um bom convívio entre os integrantes do âmbito escolar. 

3.1.2 – O processo de inclusão vivido na escola em tela 

A partir das observações e análises feitas dentro do cenário escolar em que José estava 

inserido, discutiremos a inclusão presente nesse meio. Percebemos que há a 

preocupação de “como colocar em prática” o discurso inclusivo que há na escola. Na 

prática os integrantes da comunidade escolar demonstram ser prestativos ao acesso e 

cuidados com os alunos com NEE, ainda que essa ação seja pautada no “cuidar” que nos 

remete a ação caridosa dessas pessoas. Ratificamos isso através das seguintes falas: 

 [...] a escola tem projetos de inclusão, mas é difícil na prática porque têm 

muitos alunos e a gente não dá conta [...] (Professora de Ed. Física). 

[...] existe sim PPP e a gente tem essa visão de cuidar das crianças, mesmo 

sem muitos recursos [...] (Pedagoga da escola) 

[...] aqui na escola eles tratam muito bem as crianças que tem deficiência, 

pra gente é como se eles estivessem em casa [...] (Merendeira da Escola) 

Diante disso, percebemos que existe o fato/ato de se preocupar em “saber-fazer” as 

práticas inclusivas para esses alunos. Baseando-se em conversas com integrantes do 

ambiente escolar (porteiro, merendeira, estagiárias), fica evidente o desejo dessas 

pessoas de participarem de forma positiva, no cotidiano desses alunos com algum tipo 

de deficiência ou NEE. 
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Especificamente, no decorrer da pesquisa pudemos perceber a importância dada aos 

“alunos deficientes” pelas pessoas que compõem aquele ambiente escolar. Ressaltando 

que, os funcionários do corpo técnico são os que, em grande maioria, demonstram na 

prática o significado do cuidar com esses alunos, através de afagos, palavras 

carinhosas... Entre outras formas de afeto. 

Contudo, o que se questiona é a margem entre o “querer fazer” essas práticas inclusivas 

e o “fazer” propriamente dito. Porque ainda que o discurso da inclusão exista, há uma 

lacuna na qual se encontram esses alunos. Em meio a projetos experimentais inclusivos, 

e “intenções” da comunidade escolar, de uma possível prática inclusiva a se 

pensar/praticar gradativamente mais afundo.  

3.1.3 – José e as aulas de Educação Física 

A educação física na escola de José ocorria duas vezes durante a semana, e tinham a 

duração de cinqüenta (50) minutos. Ainda que já tenha sido mencionado, vale destacar 

aqui que não existe local para as aulas de educação física na escola. Sendo assim, nos 

limitamos a observar as aulas nos espaços improvisados que a professora delimitava em 

sua aula (parque de areia, sala de expressão, pequenos pátio de brinquedos). 

Antes de discutirmos a aula em si, destacamos aqui que durante a pesquisa, observamos 

que existem alguns pré-conceitos com relação às deficiências de José. Isso, por parte da 

professora de educação especial e da estagiária que o acompanha. 

Percebemos que, em detrimento das deficiências que o aluno tem, as profissionais acima 

citadas entendem que, ele não é capaz de cumprir determinados exercícios durante a 

aula de educação física. Assim como vemos na fala da estagiária ao explicar o porquê 

do aluno não participar das aulas de educação física: 

[...] isso é decorrente de características das deficiências que ele tem, 

portanto por conta de sua dispersão não é interessante para ele permanecer 

naquele local, com aquela atividade. (O José tem múltiplas deficiências eu 

acho, depois você vê direitinho na ficha dele, mas a deficiência intelectual 

dele não deixa ele se concentrar muito tempo nas coisas, ixi ele já melhorou 

muito, antes a mãe dele dizia que ele não conseguia se alimentar só tomava 

mamadeira, hoje ele já come direitinho, eu dou a ele, e fala algumas 

palavras [...] (Estagiária que acompanha o aluno). 
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Analisando todo o contexto, pudemos observar que, a estagiária que acompanha o aluno 

esta envolvida no cuidar de José do momento em que ele chega à escola até quando o 

mesmo retorna para casa. Sendo assim, a atenção dela está voltada para ele, para o que 

gira em torno dele e para suprir a necessidade dele naquele momento. Em detrimento 

dessa preocupação com José as possibilidades de interação dele com o grupo ficam 

comprometidas. 

Percebemos que as deficiências de José não o impedem de interagir com as pessoas. 

Observamos ainda, que o aluno em determinados momentos prestava atenção ao que 

está sendo dito pelo professor, e de certa forma tentava interagir. Por diversas vezes, 

pudemos ver que ele queria estar presente na aula e participando. Ainda que 

inicialmente de uma forma bem simplória, sem atender corretamente ao que se foi 

proposto.  

Porém, em todas as vezes que o aluno quis participar, foi brecado por alguém. Sendo 

que na maioria das vezes, quem fazia esse papel era a estagiária. Esclarecendo que, essa 

ordem era designada pela professora de educação especial quando a mesma estava 

presente nas aulas observando o aluno. Contudo, diante dessa situação a estagiária nos 

disse que não concordava em fazer o que lhe era ordenado, e comentou mais: 

[...] Ah eu não concordo de ficar prendendo ele toda hora, no colo pra baixo 

e para cima, (em tom de brincadeira, rindo e interagindo com ele) ele já está 

ficando sem vergonha e mal acostumado, né, José? -José rindo com um 

sorriso manhoso, abraça a estagiária- ela continua: [...] eu tenho muito 

carinho por ele, mas as vezes preciso falar mais forte por que ele é bem 

teimoso ,né, José? [...] (Estagiária que acompanha o aluno). 

Segundo ela, determinadas práticas que as eram designadas, não colaboravam com o 

desenvolvimento do aluno. A estagiária mencionou o fato de concordar que, em 

momentos específicos é necessário que haja a sua intervenção por diversos motivos: 

acalmá-lo, protegê-lo, corrigi-lo, entre outras situações variadas. Contudo, isso não 

objetiva ser corriqueiro, de forma que tenha que ocorrer toda vez que o aluno se 

expresse por algum motivo dentro ou fora da aula de educação física. 

Sobre isso, concordamos com essa ótica, uma vez que a expressão corporal é uma das 

formas de leitura da criança. O corpo se comunica através dessas expressões e é 

necessário que o docente se atente para essas questões e, principalmente, potencialize 

essas expressões a partir das leituras. 
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No caso de José, percebemos que ele se comunica de forma mais acentuada, através das 

suas expressões corpóreas. Fato que também ocorre, em detrimento do 

comprometimento de sua fala. Com relação a isso, soubemos que para que se 

potencialize as expressões de José, a escola disponibiliza aulas com a professora de 

educação especial. Nesse caso, segundo a pedagoga, seria exatamente nesses tempos 

com essa professora que o aluno iria se desenvolver.  

Pontuamos então, que José participava desse trabalho de desenvolvimento com essa 

professora. Isso, uma vez durante a semana, no mesmo horário da aula de educação 

física, e como não podíamos interferir no processo de desenvolvimento do trabalho que 

a professora fazia com o aluno, por fazer parte do currículo da escola, decidimos 

observar os momentos que José tinha com a ela. 

Presenciamos tentativas de interação entre a professora e o aluno, porém a mesma 

obteve insucesso em todas às vezes. Ela nos contou que, ele sempre reagia dessa forma 

porque antes dele participar desses momentos com ela, o aluno estava acostumado a 

ficar somente com a estagiária. Contudo, a partir daquele ano eles decidiram que o José 

deveria obter uma mudança a qualquer custo. Uma vez que, segundo a análise do corpo 

docente escolar, o aluno tinha a possibilidade de desenvolvimento, mas não o fazia por 

estar em sua zona de conforto por detrás das suas deficiências. 

3.2 OS LIMITES, DESAFIOS E POSSIBILIDADES VIVIDOS POR JOSÉ NO 

CONTEXTO ESCOLAR 

 

Com relação às limitações, podemos elencar alguns fatores observados durante o 

decorrer da pesquisa que limitavam o aluno. Um primeiro fator, é que José sempre 

chegava atrasado à escola, logo ele perdia boa parte das aulas de Educação física. Sendo 

que esse fato foi recorrente nas aulas que observamos. Sendo assim, muitas vezes 

quando o aluno chegava, à turma já havia se encaminhado para o local onde a aula 

ocorreria, e o aluno acabava por ficar aos cuidados da estagiária em outros locais. 

Como também, mencionamos que a falta de espaço para as aulas foi um entrave. Uma 

vez que, por esse motivo a professora tinha que modificar/adequar a atividade ao local, 

pois nunca sabia ao certo onde a aula poderia ocorrer de fato. Somado a isso, havia 
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outra turma tendo aula de educação física concomitante a nossa, sendo assim, as 

professoras acordaram em se alternar nos pequenos espaços dentro da escola (que não 

eram adequados para nenhuma prática desportiva, jogos ou brincadeiras).  

Como agravante, quando outra turma (professor de outra disciplina) estava utilizando 

algum espaço que era designado para as aulas de educação física, então pela falta de 

espaço, as duas docentes dessa disciplina tinham que juntar as suas turmas. Sendo 

assim, a atividade era improvisada, e elas buscavam “contemplar” todos os alunos. 

Quando isso ocorria, José não participava da aula. Sobre essa questão, a própria 

professora nos informou que, se já era difícil incluir o aluno, imagina com esse 

problema de falta de espaço. Ficaria mais complicado pensar uma solução para dois 

problemas. 

Somado a essa limitação, citamos o fato do aluno perder (01) uma aula de educação 

física semanalmente, em virtude do acompanhamento que o mesmo fazia com a 

professora de educação especial dentro da sala de aula. Fizemos tentativas para aluno 

participar das aulas e ter esse acompanhamento em outro momento, conversamos com a 

professora de educação especial nesse sentido, contudo não obtivemos sucesso. 

Citamos aqui que esse episódio nos direcionou a pensar na desvalorização das aulas de 

educação física. Uma vez que dentre todas as aulas que José tinha, era justamente nesse 

momento, da educação física, que ele desenvolveria o trabalho com a professora de 

educação especial que, por conseguinte, no pensamento do senso comum, no imaginário 

da professora de educação especial, esses momentos dela com o aluno, se 

assemelhavam as aulas de educação física. Segundo ela nos mencionou, o ato de 

“movimentar-se”, que o aluno executaria nas aulas, também poderia ser feito fazer junto 

com ela nesses momentos do projeto. Sendo assim, de acordo com o que observamos 

acerca desse trabalho de desenvolvimento. O objetivo estava alcançado se José 

atendesse ao que a professora de Ed. especial propunha, e nesse caso era a execução de 

determinados movimentos, como demonstramos a seguir através das falas da própria 

professora: 

 [...] José pega a bola, toma amassa ela, sente a bola... [José não interage e 

tenta sair da sala] ela continua em tom mais alto] [...] anda José pega a 

bola, vamos vamos tem que pegar [...] [ a professora abre a mão de Jose e o 

obriga a segurar a bola, nesse momento José chora mas ela continua e diz] 
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[...] é assim mesmo, as vezes é preciso ser rude senão ele não faz as coisas 

[...] [depois ela beija e abraça ele] (Professora de educação Especial.) 

Esclarecendo que, não estamos questionando o conhecimento e a prática pedagógica 

utilizada pela professora no trabalho com o aluno. E sim elucidando a cena ocorrida que 

nos limitou, porém também nos atentou acerca da desvalorização da aula de educação 

física nesse espaço, em detrimento de outra atividade qualquer que não seja a que 

deveria inicialmente, que é a aula propriamente dita de educação física executada na 

forma que foi elaborada, no espaço que foi pensado para aqueles alunos, incluso o aluno 

em estudo. 

 

O que discutimos acerca dessa atividade da educação especial para José, é que quando a 

professora diz: [...] pega a bola, amassa a bola[...] ela esta utilizando uma prática onde 

esta sendo mediado de forma direta o que José deve fazer. Sem respeitar a zona de 

desenvolvimento potencial, e sem a ludicidade que irá envolver o aluno, e a 

representação simbólica que irá influenciá-lo a fazer novamente por ter internalizado 

determinado signo.  

 

Nesse contexto, apontamos novamente as idéias de Vygotsky  (apud OLIVEIRA 1993) 

ao falar da importância da mediação do “outro” para o desenvolvimento das funções 

mentais superiores. Nesse caso, o outro sendo a figura do professor, entende-se que a 

prática pedagógica deve ser mediada a partir da Zona De Desenvolvimento Potencial, 

pois segundo Vigotsky, aquilo que hoje a criança realiza com o auxílio dos adultos 

amanhã ela poderá fazer sozinha.  Partindo do nível de desenvolvimento efetivo, 

naquilo que a criança consegue fazer sozinha, através de um trabalho pontual do 

professor pode-se chegar gradativamente naquilo que se almeja para aquele aluno. No 

caso de José, naquela aula de educação especial o objetivo era que ele manipulasse a 

bola interagindo com a professora, mas o mesmo não tinha habilidade para fazê-lo 

sozinho ainda.    

Outro fator interessante, foi à forma com que a professora de Ed especial se relacionava 

com o aluno. Era perceptível o carinho que a mesma tinha com o aluno, assim como, 

todos os integrantes da comunidade escolar, mas o diferencial é que ela saia do senso 

comum, de um olhar caridoso/clínico, para um olhar técnico/pedagógico. Quando ela 
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diz: “[...] é assim mesmo, às vezes é preciso ser rude senão ele não faz as coisas 

[depois ela beija e abraça ele] [...]” (Professora de educação especial). 

Entendemos que, os profissionais que trabalham com alunos que têm NEEs, devem 

adotar posturas que sejam respostas no subconsciente desses alunos, tendo em vista as 

características das deficiências deles. No caso de José, observamos um aluno disperso e 

constatamos que ele não vivência em seu cotidiano familiar a prática de executar 

determinadas tarefas, como por exemplo: jogar lixo em locais adequados, comer, lavar 

as mãos, entre outras tarefas simples, e que José poderia fazer sozinho, mas não o fazia 

por vontade própria. 

Portanto, julgamos necessário que, os profissionais que fazem parte do dia-a-dia desse 

aluno, assumam uma postura rígida no desenvolvimento de atividades com ele. Para que 

José se familiarize com regras, disciplinas e conhecimentos, que não fazem parte do 

mundo dele, uma vez que, em detrimento das deficiências, a família do aluno deixa que 

ele “faça o que quiser”. Segundo a estagiária, os familiares de José apóiam-se no 

discurso que, “o aluno já não pode fazer muita coisa, se for colocado regras, ele não 

poderá fazer nada”. Esclarecemos que, a profissional acima citada nos forneceu essas 

informações, pois a mesma tinha algum contato com a família do aluno, ainda que bem 

superficial. 

Dando continuidade às limitações, outro fator restringente, era que as duas professoras 

de Ed física da escola faziam alguns planos de aula em conjunto (antecipadamente). 

Porém, nesses dias somente uma das professoras ministraria a aula. Mediante a essa 

situação, quando chegávamos á escola e não era a professora da turma de José que 

ministraria a aula, percebíamos que as atividades propostas no plano de aula, não 

possibilitavam a participação de José, logo, nesses dias específicos o aluno ficava sob os 

cuidados da estagiária. 

Salientamos ainda que, algumas vezes a professora de educação especial acompanhava 

o aluno nas aulas de educação física. Quando isso ocorria, percebemos que ela o 

impedia de participar com os demais alunos de forma livre na aula, por julgar que se o 

liberasse, ele poderia fazer algo de errado e se machucar ou ser machucado por algum 

colega sem intenções de fazê-lo.  
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Em uma das aulas no pátio de areia, quando as crianças foram liberadas para brincar, 

José estava correndo como as outras crianças em direção aos brinquedos. Porém, a 

professora de Ed especial o brecou, 

[...] não José, fica aqui, você vai se machucar [...] – ele resmungando logo 

correu para o colo da estagiária- [a professora de Ed. especial logo 

respondeu][...] Ela não pode dar colo quando ele for contrariado senão 

nunca vai desenvolver [...] (Professora de educação especial.) 

Essa fala nos induz a pensar, no entrave que existe no desenvolvimento dos alunos com 

NEE em detrimento do cuidado exacerbado. As potencialidades do próprio aluno se 

intimidam frente à atitude do mediador. Pensando nisso Assumpção nos complementa: 

[...] Precisamos estar atentos para sentimentos que reafirmam a cultura da 

exclusão, tais como: pena, abandono, rejeição, negação, atenuação, super 

proteção, compensação e a simulação, pois, estejam eles disfarçados ou não, 

possibilitarão a percepção de que, quando, “preconceituosamente”, temos 

pena de alguém, e/ou, fazemos algo por ele, não lhe possibilitamos a vida 

(ASSUMPÇÃO, 1998, apud SÁ, 2009, p. 8,). 

Percebemos na fala da professora de educação especial, que quando o aluno corre para o 

colo da estagiária, ele está se protegendo de uma atitude que o mesmo julga 

ameaçadora. No contexto em si da cena, foi observado que não havia perigo no ato de 

brincar no parque com as outras crianças. Contudo, esses sentimentos intitulados pelo 

autor, nos induz, ainda que despercebidamente, a dificultar a liberdade de expressão do 

outro, nesse caso o aluno foco.  

O fato de José não ter a liberdade no ato de brincar, torna-se um obstáculo, no sentido 

de atrapalhar-lo a explorar outras possibilidades de entendimento do seu próprio “eu”. 

Afinal ele é uma criança, e como já discutimos anteriormente com base em Vigostski 

(2007), o brincar é coisa “séria” para eles. 

No que tangem os desafios vividos por José, citamos um fator marcante ao processo de 

inclusão do aluno. Percebemos que o maior desafio dele é romper com as limitações 

discutidas acima. Afirmando o seu espaço e se caracterizando como aluno, presente no 

ambiente escolar. 

Com base em nossas observações, percebemos que todo o contexto é desafiador. A 

inclusão é uma temática desafiadora por si só. Contudo, entendemos que o ponto de 

partida para um possível desenvolvimento de José, em um primeiro momento, parte do 
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entendimento dele no modo de “ser” aluno. Entendemos que, o desafio vai além de 

vivenciar as práticas inclusivas.  

O desafio é criar possibilidades para que esse aluno “tome rédias” do seu percurso no 

ambiente escolar, nas aulas, no seu cotidiano, ainda que, as suas deficiências o limitem 

fisicamente de determinadas práticas. Julgamos que, se faz necessário, que o aluno se 

veja como indivíduo pautando-se naquilo que ele pode fazer sozinho. É partir daí que 

ele vai se reconhecer como ser autônomo e criar suas próprias estratégias de vivências, 

ou popularmente falando, “dar seus pulos”. 

O ambiente escolar que José estava inserido reproduz, ainda que sem essa intenção, o 

que ocorre nas escolas em geral no cenário da inclusão. Sendo mais precisas, 

esclarecemos que nessa instituição de ensino, existe a proposta inclusiva e a intenção de 

utilizar uma prática pedagógica que contemple esses alunos. Todavia, em suma, os 

profissionais que atuam nessa escola entendem que essa é uma questão bem mais 

complexa, que requer mais empenho na teoria e desempenho na prática, por parte dos 

docentes. Corroboramos com esse pensamento, e completamos, mencionando que de 

fato há que se fazer um movimento com mais empenho, rumo à obtenção de práticas 

inclusivas no âmbito escolar. Movimento esse que não somente deve ser 

responsabilidade do professor, mas de toda a comunidade escolar, bem como das 

autoridades que dirigem a educação, a fim de receber esses alunos com NEEs nas 

escolas em condições a mantê-los nesse ambiente.     

Com relação às possibilidades pedagógicas, entendemos que, antecedendo qualquer 

prática é necessário que se crie um ambiente de confiança entre aluno-professor. 

Analisando o contexto das aulas em que José esteve presente, percebemos que o aluno 

só se aproximava e permitia a aproximação mais íntima, daqueles que ele julga 

confiáveis.  

Ainda que essa ideia de confiança seja ampla, sabido que, essa relação se pauta em 

critérios acerca de valores pessoais, as quais as relações tecidas no cotidiano do aluno 

com o professor podem auxiliar no processo do ensino/aprendizado na medida em que 

esse elo se estreita. Bem como, mencionamos que uma escola com o espaço físico 
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apropriado para alunos com necessidades educacionais especiais na qual o aluno se sinta 

a vontade é favorável para que se crie um ambiente de confiança.     

No decorrer das observações percebemos que José se sentia seguro quando estava na 

presença da estagiária, que sob a nossa ótica, se relacionava com ele assemelhando-se 

aos cuidados de uma mãe com o filho. Observamos que ela trata o aluno com carinho, 

zelo, atenção, entre outras demonstrações, que colaboravam para que o aluno a tivesse 

como referência na escola. Porém, é importante mencionar que, ainda que a estagiária o 

tratasse de tal maneira, ela não objetivava torná-lo dependente, ao contrário disso. 

Vimos que, quando os dois estavam juntos, ela procurava deixá-lo livre, com o intuito 

de auxiliar no processo de autonomia do aluno, objetivando incentivá-lo na busca de 

uma identidade pessoal e social. 

É interessante comentar que de certa forma, a estagiária aproveitou a nossa presença e 

nos colocou como ouvintes, de suas próprias vivências com o aluno no meio escolar. 

Relatando as suas experiências, angústias, expectativas e frustrações. Fato que nos 

possibilitou uma maior reflexão acerca de várias temáticas ligadas a José dentro do 

ambiente escolar. 

Uma dessas reflexões é no que tangem as atividades propostas para a turma de José. 

Para que se possibilite a participação do aluno no contexto das aulas, se faz necessário 

repensar as atividades a desenvolver com a turma, de forma a abranger o aluno. Não 

somente de corpo presente, mas como participante da atividade. Ressaltamos que, a 

idéia não é que a turma seja condicionada pelo aluno, mas que em conjunto haja o 

desenvolvimento de ambas as partes. 

Com relação a isso, em conversa com a professora, a própria nos disse que quanto ao 

envolvimento de José nas atividades: 

[...] a escola estava pensando no caso de José, de incluir ele nas aulas, mas é 

complicado por que a turma era grande e como agravante ainda tem o tempo 

curto de planejamento e o trabalho em outras escolas que não me possibilita 

fazer um plano de aula inclusivo [...] (Professora de educação física.) 

Nota-se aí, que a professora nos traduz a angústia de “ter” José nas aulas, às vezes de 

corpo presente e o mesmo não participar da aula. Ou melhor dizendo, não ser 

contemplado pelo plano de aula. 
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Para melhor compreensão, explicaremos a seguir resumidamente, a dinâmica das aulas 

durante o tempo observado: 

Durante as aulas de educação física, às crianças tinham poucas opções. Dentre essas, 

elas brincavam no pátio de areia que tinha alguns brinquedos (escorregador, balanço, 

casinha) ou no outro pátio, também de areia que tinha alguns brinquedos (túnel, 

brinquedos de rodar). Elas também brincavam em outro pequeno pátio, que tinha uma 

casinha de brinquedos, sendo que, em todos esses espaços a professora inventava alguns 

circuitos utilizando os próprios brinquedos, ou levava materiais (bambolês, cordas, 

cones, brinquedos confeccionados pelos alunos) para fazer parte desses circuitos. 

Às vezes, a aula acontecia na sala de expressão corporal, e quando ocorria isso, 

geralmente, eram com as duas turmas juntas. Nesses dias, as crianças cantavam algumas 

cantigas de roda e depois ensaiavam a coreografia da dança que seria apresentada ao 

final do semestre. Percebemos que, esse ensaio coreográfico, era o objetivo principal 

das aulas de educação física. Complementando que algumas vezes, as crianças assistiam 

DVD de músicas infantis (Xuxa, Galinha Pintadinha...), porém enfatizamos que a 

atividade que a professora mais utilizava eram os circuitos, nas mais variadas formas 

(trocando os materiais de lugares e os espaços da aula). 

Essas atividades não contavam com a participação do aluno. Durante uma aula de 

circuito a professora fez o seguinte comentário: 

[...] eu já tentei fazer ele participar, mas não tem jeito, tem que ter um 

trabalho especifico depois incluir ele [...] – ela brinca com ele e o chama 

para participar e ele finge que não esta ouvindo – a professora diz: [...] viu 

ele entende mas ele só faz o que ele quer [...] (Professora de Educação 

física.)  

Retomamos então, a discussão das atividades que excluem o aluno. Esse tipo de prática, 

não corrobora com a participação de José nas aulas, não no sentido que estava sendo 

colocado, que evidenciava o biótipo físico dos alunos e tinha o cunho competitivo.  

O que se coloca em cheque, não são os conhecimentos e saberes da docente em questão. 

Mas sim um conjunto de fatores, que somados, culminam na reprodução da exclusão 

desses alunos do contexto das aulas de educação física. No nosso caso específico, 

primeiramente, citamos a falta de espaço para as aulas de educação física, que era um 

grande entrave. Outra questão é a insegurança do professor frente há temática da 
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“inclusão”, que na prática, demanda ir além da formação inicial e continuada. A 

estratégia seria um conjunto dessas, somadas a busca de conhecimentos “extra-

formação”, voltando na idéia do professor reflexivo, que repensa a própria prática.  

Outra discussão, gerada a partir da fala da professora é o fortalecimento da cultura de 

exclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais no ambiente escolar. Isso, 

ligado a outros os fatores mencionados, direcionam a temática da inclusão as margens 

das discussões feitas em âmbito educacional em detrimento de outras questões, 

reforçando e reafirmando, cada vez mais, a submissão desse assunto tão importante a 

nível educacional/social, que são os fatores ligados a inclusão e essa propriamente dita 

dentro do espaço escolar. Pois se por um lado esse é um tema tão discutido e 

preocupante na sociedade hodierna, deveras, a prática teria que estar aliada a teoria e as 

discussões, como conseqüência de algo que urge na sociedade. 

Contudo, a realidade que se vê nas escolas são as reproduções do histórico de uma 

exclusão e/ou um cenário moldado por reflexos de movimentações em “prol” e rumo a 

uma mudança. Nesse caso, um cenário de tensões, angústias, esboços de satisfação, uma 

mistura de sentimentos, de uma sociedade escolar que busca adentrar-se no rol de uma 

escola inclusiva. Essa que, em certos momentos consegue contemplar esses alunos, de 

certa forma, mas que retorna freqüentemente há realidade das escolas. 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que através desse estudo pudemos compreender melhor o dia-a-dia de um 

aluno com NEE, que tem as suas limitações, contudo, que nos transmite a todo o tempo 

através do olhar, do gesto, e da própria fala, a vontade de participar e de ser autônomo 

no contexto das aulas, ou seja, de ser efetivamente incluído socialmente. 

Percebemos, que dentro do âmbito escolar vivido por José existiam, inicialmente, 

resquícios de um ambiente/educação inclusiva, em virtude da discussão, em prol dessa 

nesses ambientes. Fato que em suma tem sido preocupação na sociedade. 

No cenário escolar ao qual o aluno estava inserido, visionamos que, havia uma 

preocupação da comunidade escolar, com os alunos daquela que tinham necessidades 
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educacionais especiais.  Percebemos isso, nos respaldando em um conjunto de 

elementos, minuciosamente já discutidos ao longo do texto.  

Citamos em especial, as conversas dentro do ambiente escolar com as pessoas 

envolvidas no processo educacional de José (professora de educação física, estagiária, 

professora de educação especial, pedagoga), até mesmo a proximidade com o próprio 

aluno, que foi algo favorável a nossa pesquisa. Como também, as conversas informais 

dadas em vários momentos, nos permitiram entender de forma mais esclarecida o 

contexto vivido por José. Tanto relativo às aulas de educação física, perceptível que a 

prática pedagógica não favorecia a participação do aluno nas atividades, quanto 

relacionado aos sentimentos traduzidos pelo aluno naquele ambiente escolar. Sendo que, 

pelo contato estreito com o aluno, conseguimos presenciar situações dentro do espaço 

escolar, cujos sentimentos do aluno estavam aflorados. Presenciamos algumas cenas, 

nas quais era facilmente perceptível que o aluno queria se expressar/comunicar seu 

ponto de vista às pessoas. 

Quanto aos limites, desafios e possibilidades, em suma entendemos que as deficiências 

de José o limitavam até certo ponto no seguimento comportamento motor. Todavia, 

inerente a isso, e em detrimento disso, vimos que o aluno era mais limitado pelas 

“circunstâncias” advindas das suas deficiências. Exemplo disso é o fato dele não ter a 

permissão de participar das brincadeiras livremente no pátio (brinquedos), sob o 

discurso da proteção. Isso o limitava de construir e constituir-se de forma identitária 

como aluno. Indo mais além, como criança, caracterizando a mesma pelo brincar nos 

espaços escolares. 

Dentro desse contexto, entendemos que esses eram alguns dos desafios que José teria 

que enfrentar. Detectamos que, o rompimento dessa barreira, que dificultava a 

potencialização dos seus saberes, seria o divisor de águas na vida escolar do aluno. 

Portanto, afirmamos que se existissem no contexto das aulas de educação física práticas, 

as quais o aluno tivesse a possibilidade de participar, dentro das suas limitações. Seria 

possível obter um feedback dado pelo próprio José, em resposta a essas atividades 

propostas para incluí-lo. Complementado, entendemos que é nessa resposta (reação a 

ação da prática) do aluno, que o professor vai trabalhar com as possibilidades. 



44 

 

Para tanto, ratificamos através desta pesquisa a importância do diagnóstico de cada 

aluno, e o conhecimento por parte do docente das necessidades educacionais especiais, 

para que se possam trilhar possibilidades ao qual se objetive incluir esse aluno nas 

atividades. 

Dentro dessas possibilidades destacamos que as contribuições teóricas a partir de 

Vygotsky (2007) nesse estudo, nos respaldou no sentido de mais bem entender que, para 

as crianças com necessidades educacionais especiais é de suma importância a mediação 

do brincar. E mais que isso, é relevante dar a liberdade para que essas crianças possam 

se expressar das diferentes formas. Uma vez que, entendemos que a análise dessas 

expressões no ato do brincar livremente podem auxiliar em futuras práticas 

pedagógicas, uma vez entendido, identificado e diagnosticado o alvo da mediação que é 

aluno.    

Por fim, inferimos o nosso entendimento pontuando que, mediar aulas de educação 

física na educação infantil por si só é desafiador, do ponto de vista da criança como ser 

espontâneo dotado de atitudes que vão de encontro ao professor. Esse ora preparado, ora 

pego de surpresa por uma ação inesperada, que o coloca em situações as quais os seus 

próprios saberes são repensados. Nisso, ratificamos aqui a importância do professor 

crítico, reflexivo que repensa a sua prática cotidianamente.  

Contudo, podemos dizer que lecionar na educação infantil é prazeroso, se aliado a uma 

prática pedagógica que potencialize as vivências e que permita o desenvolvimento de 

um trabalho “digno”, que trabalhe verdadeiramente elementos da educação física e não 

somente o movimentar-se por si só. Agora, ao incluir no contexto a educação inclusiva 

na educação infantil, digamos que, não somente é desafiador, mas de fato é 

“provocante”, se pensarmos que não é possível incluir os alunos com necessidades 

educacionais especiais nas aulas de educação física. 

Essa questão que, para alguns docentes surge como um empecilho, angustiando e 

colocando a prova o ser professor tecido até então por eles. Deveria, na realidade, ser 

um fator impulsivo na busca diária do professor pesquisador, que busca por uma prática 

que envolva os seus alunos com NEEs no contexto das aulas. 
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Entendemos e atrevemo-nos a dizer que, a palavra docente acopla em si a idéia de 

pesquisador. Se o professor buscar por indagações acerca das necessidades dos seus 

alunos, de algum modo ele apresentará a este alguma forma de participar das aulas de 

maneira a se potencializar os saberes desse aluno. De modo que, haja uma transição que 

se inicia de um ponto de partida, ao qual o aluno pode apenas participar mais 

timidamente, depois mais ativamente, e posteriormente entende-se que esse adquira 

autonomia e identidade própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

5 – REFERÊNCIAS 

 BARDIN, L. Análise de conteúdo.  Lisboa: Edições 70, 1979.  229 p. 

 

 BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] República Federativa do Brasil. 

Brasília: Senado Federal, 1998. 

 

 CAPARROZ, Eduardo Francisco, BRACHT, Walter. O tempo e o lugar de uma 

didática da Educação Física. Rev. Bras. Ci. Esp., Campinas, v.28, n.2 p.7-238, janeiro 

2007. p 31. 

 

 COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da Educação Física. São Paulo: 

Cortez, 1982. 

 

 CHICON, J. F. Jogo, mediação e inclusão: a práxis pedagógica/ José Francisco 

Chicon. Vitória: EDUFES, 2004. 

 

 CHICON, J. F. et al. O jogo de faz- de conta e a criança com deficiência intelectual: 

possibilidades inclusivas a partir do espaço da brinquedoteca. 15, 2010, Belo Horizonte, 

Anais... Belo Horizonte: ENDIPE, 2010. p. 1-12 [CD ROM – subtema 19]. 

 

 DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. Necessidades Educativas Especiais – NEE In: 

Conferência Mundial sobre NEE: Acesso em: Qualidade – UNESCO. 

Salamanca/Espanha: UNESCO 1994. 



47 

 

 

 FERRARO, A. R. (1999) Diagnóstico da escolarização no Brasil. Revista Brasileira 

de Educação, n. 12, set/dez. 

 

 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa / 

Paulo Freire. – São Paulo: Paz e Terra, 1996.  

 

 GIL, Antônio C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São Paulo : Atlas, 1995. 

 

 ______. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

 KISHIMOTO, T. M. O brincar e suas teorias. São Paulo, Editora Pioneira, 2000. 

 

 LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

Metodologia Científica/ – 5. Ed. – São Paulo: Atlas 2003. 

 

 MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 6 ed. Petrópolis : 

Vozes, 1996. 

 

 OLIVEIRA, M. K.  Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, um processo sócio-

histórico. São Paulo: Scipione, 1993. 

 

 SÁ, M. G. C. S.; SIQUARA, Z. O. Linguagens, representações simbólicas e inclusão: a 

brinquedoteca como um espaço potencializador para crianças autistas. 2010, São Carlos 

– SP. Anais do IV Congresso Brasileiro de Educação Especial, 2010. 

 

 SÁ, M. G. C. S. A constituição da subjetividade humana em frente aos processos de 

inclusão de crianças autistas na educação física infantil. In: XVI Congresso 

Brasileiro de Ciências do Esporte e III Congresso Internacional de Ciências do Esporte, 

2009, Salvador. v. 1. p. 1-10.  

 



48 

 

 SILVA, M. G. C. A autopercepção de alunos/as que apresentam necessidades 

educativas especiais e suas redes de significação.  2003. 294 f. Dissertação (Mestrado 

em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do 

Espírito Santo, Vitória, 2003. 

 

 VIGOTSKI, L. S. O desenvolvimento psicológico na infância. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998b.  

 

 VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 

psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

ANEXO A – ENTREVISTA REALIZADA COM A PEDAGOGA DA ESCOLA 

1.0 Situação Geográfica 

 Há quanto tempo á escola foi instalada no bairro? Por que tal nome? 

 A escola foi criada em 1981. 

  O que levou o fato da necessidade da instalação dessa escola no bairro? A 

escola atende alunos de qual ou quais classes sociais? 

Para atender as necessidades da população (pais) que precisavam trabalhar e 

deixar seus filhos em algum local. E atende alunos de classes sociais baixa e 

media. 

 Qual é o perfil dos alunos que estudam nesta escola? 

Na escola existe uma diversidade muito grande entre os alunos, possuem alunos 

de varias etnias, e um grande numero de alunos com necessidades educacionais 

especiais e deficiências. 

 Porque ela foi criada?Em que Governo? 

1.1 Caracterização do Bairro: 

 Localização do bairro;  
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O bairro é localizado na região conhecida como grande goiabeiras que é o bairro 

mais antigo da região e é chamado de goiabeiras velha.  

 Classe social dos moradores do bairro; 

Classe media e media baixa, com ênfase que a maioria dos moradores possui idade 

avançada. 

 Infra-estrutura do bairro; 

O bairro possui pouca infra-estrutura, com ênfase no local onde se localiza o 

CEMEI.Ainda existem ruas que não são asfaltadas. Apesar do bairro ser urbanizado 

existe ainda o convívio com a ruralidade. 

  Facilidade ou dificuldade de acesso ao bairro e a escola; 

O acesso ao CEMEI não é muito bom, pois não existe uma rua especifica para 

chegar até ele, também como o CEMEI fica atrás (escondido) de uma praça social.  

 Segurança do bairro. 

Pouca. 

1.2 Caracterização da Clientela: 

 Quem são os/as alunos/as? 

Crianças de 06 (seis) meses a 06 (seis) anos de idade. 

 Classe social; 

Media e baixa. 

 De onde são? Quais bairros residem? 

Grande maioria dos alunos residem em goiabeiras, mas o CEMEI também possui 

alunos que residem em Antonio Honorio, Jabour, Maria Ortiz, Solon Borges, Jardim 

Camburi, e Jardim da Penha. 

 Caso morem distante, procurar saber por que a preferência por essa escola? 
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Por que a escola é referencia em receber alunos com Necessidades educacionais 

especiais. 

Condições Estruturais, Materiais e Humanas 

2.0 Condições Físicas: 

 O número de sala de aulas é adequado? Encontra-se em bom estado? 

O numero de sala de aula não é adequado devido a grande demanda de alunos, 

porem estão em bom estado. 

  Tem refeitório? É adequado para atender a quantidade de alunos/as? 

Tem refeitório e é adequado para atender a quantidade de alunos. 

 Tem banheiro suficiente para atender os/as alunos/as? Estão situados em locais 

adequados? 

Tem banheiros e são suficientes para atender os alunos como também estão 

localizados em locais de fácil acesso para todos os alunos. 

  Tem biblioteca, é utilizada pelos/as alunos/as e professores/as? 

Não, tem um espaço no refeitório que é utilizado como biblioteca.  

  O pátio é adequado, ou seja, possui espaço para lazer durante o intervalo? 

Não, a escola não possui pátio, apenas possui pequenos espaços. 

 Tem sala de informática? Está sendo utilizada pelos/as professores/as e 

alunos/as? 

A escola possui sala de informática, mas não é utilizada por que não tem ninguém 

para ficar la (monitor), se o professor quiser ir la com as crianças ele vai, mas é 

difícil. E também os computadores estão quebrados. 

 

  Tem sala de professores? Diretores? Pedagogos? 
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Sim. 

  Tem secretaria? 

sim 

 Tem número de bebedouros para atender todos os alunos? Estão situados em 

lugares adequados? 

Tem bebedouros para atender todos os alunos porem nem todos estão em lugares 

acessíveis. 

  Tem quadra ou espaço para as aulas de Educação Física? Está em bom estado? 

É coberta? 

Não possui quadra, os únicos espaços para aulas de Ed física são um parque 

pequeno de areia com brinquedos, uma pequeno espaço cimentado com uma 

casinha e alguns brinquedos de plástico. 

 

2.1 Condições Materiais: 

* Observar a quantidade de cada item, se é adequado ou não, e o grau de 

conservação: 

- Cadeiras? 

- Mesas? 

- Quadro? 

- Giz? 

- Ventilação? 

- Material didático? 

Todos os item estão de acordo com o numero de alunos, o que falta na verdade são 

berços novos, e colchões para os bebes. Os itens da lista estão conservados. 
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  A Secretaria (SEME) responsável tem fornecido os recursos necessários? 

A SEME não esta enviando recursos necessários para manter o CEMEI. Ela 

forneceu materiais, mais não forneceu verba para mante-las.  

  Equipamentos de áudio e vídeo? 

Sim, temos. 

  Livros? 

Sim. 

*Materiais específicos (sala de educação física): 

 Há diversidade de materiais? Encontram-se conservados? 

    Sim, porem são mais brinquedos e estão em bom estado. 

 Bolas de todos os esportes? 

Não possui bolas na escola. 

- Arcos? 

- Cones? 

- Cordas? 

Possuem esses itens, porem são poucos. 

2.2 Condições Humanas: 

* Observar a quantidade, se atende a demanda de alunos, de que maneira trabalham, 

se são efetivos ou contratados; 

- Professores; 

- Seguranças; 

- Diretor (a); 

- Pedagogo (a); 
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- Auxiliares de serviços gerais; 

- Coordenador (a); 

Em partes, o quadro de professoras atende, o de segurança também, e diretora e os 

demais auxiliares, mas o de coordenador não pois não temos, quem faz o trabalho deles 

somos nós, pedagogas. 

3.0 Organização e Funcionamento do Corpo Técnico-pedagógico: 

- Como funciona? 

- Quanto tempo eles permanecem na escola? 

- Qual o papel de cada um? 

- Quantos coordenadores, pedagogos (a)? Quais funções cada um exerce? 

Como já foi dito, não tem coordenadores, só 02 (duas) pedagogas, que se revezam na 

escola, a gente tem que ficar o dia todo, e tratar dos assuntos relacionados a 

coordenação da escola, ao atendimento dos alunos, pais e as questões da escola em 

geral. 

4.0 Projeto Pedagógico da Escola: 

 Existe um projeto pedagógico? 

Sim 

 Se existe, ele é revisto de quanto em quanto tempo? Por quem? 

2 em 2 anos, e é revisto pelos pedagogos junto com o conselho e professores 

 Em que ano foi construído? 

2000 

  Por quem? 

Pedagogos. 

 Para que? 
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Para se adequar a demanda das necessidades educacionais dos alunos.  

  Que pessoas estavam envolvidas? Comunidade? Líderes políticos? 

Sim, todos. 

ANEXO B – ENTREVISTA REALIZADA COM A PROFESSORA DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA 

1.1 Você teve algum acesso a informações sobre a origem da escola? Se sim, como 

surgiu a escola? (É resultado de alguma reivindicação da comunidade?) 

1.2 Quanto tempo você está na escola?  

1.3 Identificou-se com a escola? (O que você acha da escola?) 

1.4 Você é morador do bairro ou conhece a realidade do bairro? (Como é o bairro, em 

geral? E o entorno da escola?) 

1.5 Você já teve contato com os pais dos alunos? Se sim, como você caracteriza essas 

famílias e os próprios alunos? 

1.6 A localização da escola no bairro exerce alguma influência na caracterização dos 

alunos? (São alunos que já se conhecem do prórpio bairro? Ou são de diferentes 

localidades? São de diferentes classes sociais, etc.?) 

1.7 Como é a visão dos alunos em relação à escola? Gostam ou não? 

 

CONDIÇÕES-ESTRUTURAIS: 

2.1 Como é a estrutura da escola para as aulas de Educação Física? 

2.2 Atende às demandas para as aulas de Educação física? 

2.3 A direção apóia a Educação Física com relação às condições físicas e materiais? 

2.4 A direção e o corpo técnico-pedagógico contribuem para o desenvolvimento das 

aulas de Educação Física? Como? 

PROJETO PEDAGÓGICO DA ESCOLA: 

3.1 Você concorda com a(s) tendência(s) pedagógica(s) da escola? Por quê? 

3.2 A escola lhe dá autonomia para desenvolver alguma outra perspectiva pedagógica?  

3.3 Qual tendência pedagógica você procura seguir? Por quê? 
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA: 

4.1 Qual a sua formação acadêmica? (Onde e quando se formou?) 

4.2 Possui Pós-graduação? Em quê? 

4.3 Até hoje em dia, quais foram as suas experiências profissionais na Educação Física? 

(E fora da Educação Física? Houve alguma? Qual?) 

4.4 Quanto tempo você atua na área da Educação Física Escolar? (Onde já trabalhou 

com Educação Física Escolar?) 

4.5 Nesta escola você é efetivo ou contratado? (Como foi sua entrada na escola? Por 

concurso?) 

4.6 Está satisfeito com a profissão? Por quê? 

4.7 Sua formação acadêmica contribuiu para a sua prática pedagógica? De que maneira? 

4.8 Você participa de algum processo de formação continuada? (Qual ou quais? Como é 

esse processo?) 

4.9 Você conhece o desenvolvimento anterior dos alunos nas aulas de Educação Física? 

(E dos conteúdos já abordados nos anos anteriores? Acha importante conhece-los? Por 

quê?) 

4.10 Para você, qual a importância de Educação Física na escola? (Ou seja, qual o 

objetivo da Educação Física na escola? Qual o papel/função/finalidade da educação 

física na escola?) 

4.11 E quais conteúdos você acha que devem ser abordados pela Educação Física na 

escola? (E, quais conteúdos são ensinados? Há dificuldades para se ensinar alguns? Se 

sim, quais? Neste caso, por que você acredita que há essas dificuldades?) 

4.12 Para finalizar, conte-nos um pouco sobre os motivos que o levaram a cursar 

Educação Física e os motivos que o levaram a atuar especificamente na escola. 
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ANEXO C – CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA PESQUISA NA ESCOLA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CENTRO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA E DESPORTOS - DEPARTAMENTO DE GINÁSTICA 

  

Da: Professora da ATIF Educação Física e Programas Sociais II 

       Prof. Drª. Maria das Graças Carvalho Silva de Sá 

  

Para: Diretor (a) 

          Do (a) 

  

Prezado (a) Senhor (a) 

  

O Centro de Educação Física e Desportos CEFD/UFES vem por meio deste, solicitar a 

V. Sª autorização para que os acadêmicos do curso de graduação em Educação Física da 

ATIF Educação Física e Programas Sociais II, ministrada pela Professora Maria das 

Graças Carvalho Silva de Sá, possam desenvolver uma pesquisa no âmbito acadêmico e 

social com a finalidade de desenvolver um trabalho de conclusão de curso. 

 

Esperamos poder contar com o apoio desse conceituado estabelecimento.  

Antecipadamente agradecemos a atenção. 

  

Profª Maria das Graças Carvalho Silva de Sá 

Profª Responsável                                                                            
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Acadêmicos :..............................................................................Matrícula - 
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