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RESUMO: Estudo qualitativo, descritivo e exploratório com objetivo de conhecer e analisar 

as concepções dos docentes de Educação Física atuantes em Sassari/Itália, em relação aos 

processos de escolarização de alunos com deficiência. Especificamente busca compreender o 

que consideram por avanços e/ou desafios a educabilidade desses alunos. Os dados foram 

coletados em Sassari/Itália, durante uma visita técnica realizada em maio de 2018, a partir 

de um grupo focal que contou com a presença de três professores de Educação Física. Como 

resultados, os docentes apontaram: 1) Avanços: adaptação dos conteúdos, colaboração da 

turma e ações em parceria com o docente de sostegno e; 2) Desafios: quantidade de alunos 

com deficiência por turma e inclusão de imigrantes. Conclui-se que, os avanços normativos 

ocorridos na Itália, principalmente a partir dos anos de 1970, influenciaram positivamente a 

efetivação de práticas inclusivas escolares no país. No entanto, os desafios decorrentes do 

cotidiano escolar ainda se constituem obstáculos para a materialização de políticas públicas 

comprometidas com a escolarização de alunos com deficiência e desvantagens 

sócioculturais. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Escolarização. Inclusão. Estudo Comparado. 

Concepções. 

 

 

CONCEPTIONS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS OF 

SASSARI/ITALY ON THE SCHOOLING PROCESS OF STUDENTS 

WITH DISABILITIES 
 

ABSTRACT: Qualitative, descriptive and exploratory study with the objective of knowing 

and analyzing the conceptions of physical education teachers working in Sassari / Italy, in 

relation to the schooling processes of students with disabilities. Specifically, it seeks to 

understand what they consider by advances and/or challenges to be the educability of these 

students. Data were collected in Sassari/Italy, during a technical visit in May 2018, from a 

                                                           
1
 Subprojeto de Iniciação Científica vinculado ao projeto “Políticas Educacionais Inclusivas em diferentes 

contextos: tensões, avanços e possibilidades nos processos de escolarização do público-alvo da Educação 

Especial” envolvendo professores-pesquisadores atuantes nos Programas de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Espírito Santo e da Università degli Studi di Sassari, objetivando 

cartografar a Educação Especial em municípios brasileiros, buscando identificar articulações/aproximações e 

compreender diferentes aspectos dos processos relativas à educabilidade das pessoas público-alvo da Educação 

Especial em diferentes sociedades. 
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focus group that was attended by three Physical Education teachers. As a result, the teachers 

pointed out: 1) Advances: adaptation of the contents, collaboration of the group and actions 

in partnership with the teacher of sostegno and; 2) Challenges: number of students with 

disabilities per class and inclusion of immigrants. It is concluded that, the normative 

advances occurred in Italy, mainly from the 1970s, positively influenced the implementation 

of inclusive school practices in the country. However, the challenges arising from school 

everyday still constitute obstacles to the materialization of public policies committed to the 

schooling of students with disabilities and socio-cultural disadvantages. 

 

KEYWORDS: Physical Education. Schooling. Inclusion. Comparative Study. Conceptions. 

 

 

CONCEPCIONES DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 

SASSARI/ITALIA SOBRE LOS PROCESOS DE ESCOLARIZACIÓN DE 

ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 
 

RESUMEN: Estudio cualitativo, descriptivo y exploratorio con el objetivo de conocer y 

analizar las concepciones de los docentes de Educación Física actuantes en Sassari / Italia, 

en relación a los procesos de escolarización de alumnos con discapacidad. Específicamente 

busca comprender lo que consideran por avances y/o desafíos la educabilidad de esos 

alumnos. Los datos fueron recogidos en Sassari/Italia, durante una visita técnica realizada en 

mayo de 2018, a partir de un grupo focal que contó con la presencia de tres profesores de 

Educación Física. Como resultados, los docentes apuntaron: 1) Avances: adaptación de los 

contenidos, colaboración de la clase y acciones en asociación con el docente de sostegno y; 

2) Desafíos: cantidad de alumnos con discapacidad por clase e inclusión de inmigrantes. Se 

concluye que los avances normativos ocurridos en Italia, principalmente a partir de los años 

1970, influenciaron positivamente la efectividad de prácticas inclusivas escolares en el país. 

Sin embargo, los desafíos que se derivan del cotidiano escolar todavía se constituyen 

obstáculos para la materialización de políticas públicas comprometidas con la escolarización 

de alumnos con discapacidad y desventajas socioculturales. 

 

PALABRAS-CLAVE: Educación Física. Escolarización. Inclusión. Estudio Comparado. 

Concepciones. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os movimentos em prol de políticas públicas comprometidas com a inclusão social da 

pessoa com deficiência ganham destaque em diversos países a partir dos anos de 1970, por 

meio de tratados e legislações que passaram a reconhecer a universalização dos direitos 

humanos como forma de assegurar o pleno desenvolvimento destes sujeitos, garantindo-lhes o 

acesso aos diversos recursos e dispositivos sociais.  

Nesse seguimento, as políticas educacionais tornam-se um dos principais eixos para a 

promoção da inclusão social, articuladas a compreensão de que tais processos pressupõem um 

reordenamento social, com vistas a satisfazer necessidades relacionadas à qualidade de vida, 
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ao desenvolvimento humano, a emancipação e igualdade de oportunidades, por sujeitos ou 

grupos que se encontram em situação de desvantagem (PASSERINO; MONTARDO, 2007, 

apud SCUSSIATTO, 2015). 

Dessa forma, tratados internacionais como a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos (UNESCO, 1990) e a Declaração de Salamanca (DE SALAMANCA, 1994), além de 

eventos como a Convenção da Guatemala (OEA, 1999), iniciaram discussões no intuito de 

desenvolver políticas e práticas educacionais de caráter igualitário, impulsionando propostas 

em âmbito mundial para a educação numa perspectiva inclusiva, assegurando condições para 

que todos tenham acesso a um ensino de qualidade (CHICON; SÁ, 2012). 

No cenário nacional, o percurso pela educação inclusiva passou a ser reconhecido a 

partir da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que em seu Artigo 5° fundamenta o princípio 

legal da igualdade de todos os brasileiros e determina a educação como “[...] direito de todos e 

dever do Estado e da família” (Art. 205). Para tanto, assegura que o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) seja oferecido na rede regular de ensino a alunos com deficiências (Art. 

208, inciso III). 

Posteriormente, temos a Lei n° 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996) que em seu Capítulo V, define a Educação Especial 

como modalidade de ensino escolar para alunos com deficiência, Transtorno Global do 

Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou superdotação (Art. 58)
4
, e recomenda que os 

sistemas educacionais ofereçam currículos, recursos, métodos e organização para atender as 

necessidades destes alunos (Art. 59, inciso I). 

Na década seguinte, destaca-se a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), cuja diretriz visou assegurar condições 

humanas, administrativas, financeiras e estruturais para garantir o acesso e permanência deste 

alunado na escola regular. Para tanto, redefiniu que o AEE se organizasse no contraturno da 

classe regular na própria escola, como forma de se garantir o pleno desenvolvimento dos 

processos de escolarização
5
 desses estudantes. 

                                                           
4
 Posteriormente, tomando por base a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008), esse público passa a ser reconhecido no âmbito das políticas educacionais como 

público-alvo da Educação Especial. 

 
5
 Compreende-se que o processo de escolarização está atrelado ao estabelecimento de políticas para que uma 

rede de instituições assuma a responsabilidade pela garantia de um ensino elementar que consequentemente será 

aprofundado e complexificado. Este processo se reflete na produção de conhecimentos socioculturais, no qual a 

escola torna-se espaço para a “[...] construção e transmissão de saberes” (GONZALES; FENSTERSEIFER, 

2005, p. 168).  
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De acordo com Chicon (2010), tais avanços normativos ainda não deram conta de 

garantir qualitativamente a efetivação das políticas inclusivas no Brasil. Tal cenário gera 

dúvidas e questionamentos por parte dos professores, que em sua maioria apontam o 

despreparo profissional e a desinformação, como fatores que dificultam a inclusão dos alunos 

com deficiência que frequentam as classes regulares nas escolas básicas. 

 Particularmente no âmbito das aulas de Educação Física
6
, dificuldades como a falta de 

experiência docente, desconhecimento sobre a deficiência, falta de equipamentos adaptados 

para o desenvolvimento das aulas, grande quantidade de alunos por turma e condições 

inadequadas de acessibilidade na escola, vem comprometendo os processos inclusivos desses 

alunos (SÁ; COVRE; FERREIRA, 2019; GORGATTI, ROSE JUNIOR, 2009). 

Além disso, ao analisarmos o contexto que envolve as aulas dessa disciplina, 

recorrentemente nos deparamos com práticas segregadas, fortemente atreladas ao Modelo 

Médico da Deficiência (MMD), no qual estes sujeitos são vistos como incapazes e devem 

adaptar-se as condições do ambiente para que possam ser inseridos em tal contexto. Desta 

forma, o contexto escolar não assume qualquer compromisso com o processo de 

aprendizagem do aluno (CHICON; SÁ, 2011; 2012). 

No enfrentamento a este cenário, nos apoiamos em estudos do campo da Educação 

Física (CHICON, 2010; SÁ, 2010; CHICON; SÁ, 2011) cujos pressupostos teórico-

metodológicos tomam por base a diversidade/diferença como instrumento de humanização e 

de transformação social, entendendo ser necessário, no trato pedagógico dos conteúdos, 

tematizar e discutir sobre gênero, etnia, sexualidade, deficiência, condição social, entre outras, 

para o enriquecimento do acervo cultural dos alunos. Dessa forma, é possível compreender a 

importância de projetos educacionais para as aulas de Educação Física que assumam o 

compromisso com a formação humana com foco na participação ativa e crítica dos 

educandos. 

Consequentemente, cabe aos professores de Educação Física ressignificarem 

constantemente suas práticas, com vistas a uma perspectiva educacional que explore o 

movimento humano como expressão de manifestação cultural. Todavia, cumpre ressaltar a 

necessidade que, não somente as aulas de Educação Física, mas todo o contexto escolar 

                                                           
6
 A Educação Física trata do conhecimento pedagógico da cultura corporal de movimento como instrumento para 

a formação de um cidadão que irá “[...] usufruir, produzir, reproduzir e transformar as formas culturais de 

atividade física”, utilizando a linguagem corporal para formação de cidadãos críticos a partir de um movimento 

que considere o ser humano em todas as suas dimensões para a transformação social (GONZALES; 

FENSTERSEIFER, 2005, p. 148). 
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assuma o desafio de organizar suas ações balizadas em princípios de equidade
7
 “[...] no intuito 

de que as propostas educativas reconheçam, em seus processos pedagógicos, as diferentes 

condições singulares de seus/suas alunos/as” (SÁ, 2010, p. 201). 

Por este viés, acreditamos ser extremamente profícuo conhecer e compreender como 

outras realidades vêm enfrentando os desafios da inclusão educacional deste público, visto 

que ao analisar como outras culturas enfrentam problemas semelhantes, podemos retomar ao 

ponto de partida mais renovados e melhor preparados para pensar novas estratégias 

favorecedoras à promoção de práticas educativas com base inclusivas.  

Para tanto, corroboramos com o pensamento de Célio Sobrinho et al. (2015, p. 344), 

ao evidenciar que as contribuições de estudos comparativos nos ajudam a enfrentar nossos 

desafios na medida em que nos sugerem novas formas para se “[…] conhecer e compreender 

como são pensadas e problematizadas as práticas educacionais” em contextos distintos. 

Assim, a opção pela realização de estudos comparados se apoia na capacidade 

analítica que esta perspectiva teórico-metodológica oportuniza para não somente conhecer e 

analisar a forma como diferentes realidades organizam seus respectivos sistemas de educação, 

mas também e principalmente, entender como enfrentam os eventuais desafios dentro de seus 

contextos. Este movimento pode gerar outras e novas conclusões no direcionamento a “[...] 

implementação de futuras políticas educacionais em diferentes países” (CÉLIO SOBRINHO 

et al., 2015, p. 341). 

Nessa direção, o estudo em tela objetiva conhecer e analisar as concepções dos 

docentes de Educação Física atuantes em Sassari/Itália, em relação aos processos de 

escolarização de alunos com deficiência. Interessa-nos, também, compreender o que 

consideram por avanços e/ou desafios à educabilidade desses alunos. 

Partimos do entendimento de que é necessário conhecer e compreender como os 

professores contemplam a efetivação das políticas públicas relacionadas à escolarização 

desses alunos e, também, como essas políticas vêm sendo postas em prática, de forma a 

concretizar a universalização da educação e o pleno desenvolvimento social desses 

indivíduos.  

Vale ressaltar que não buscamos com este estudo nos limitar a visão reducionista de 

coletar e comparar os dados, por entendermos que contextos e realidades diferentes não 

                                                           
7
  O conceito de equidade nos remete a ideia de igualdade de oportunidades proporcionada a todos os indivíduos 

de forma justa, mas não igualitária em relação a meios e recursos disponíveis a todos. No âmbito educacional, a 

equidade representa a promoção de ações que oportunizem a todos os estudantes, independente de condições 

étnico raciais, de gênero, de deficiência a se beneficiarem da Educação e da formação, em termos de igualdade 

de oportunidades, acesso, tratamento/processos e resultados qualitativos (PISCO, 2008). 
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devem ser medidas e comparadas na mesma dimensão, haja vista os diferentes processos 

históricos e culturais que perpassam tais realidades (CÉLIO SOBRINHO et al., 2015). 

 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de caráter qualitativo, descritivo e exploratório (GIL, 2008) no 

intuito de melhor aprofundar questões relacionadas à percepção dos docentes sobre os 

processos de escolarização de alunos com deficiência, com foco no que consideram por 

avanços e desafios a educabilidade desse alunado. 

Os dados foram coletados a partir de um grupo focal em Sassari/Itália, durante uma 

visita técnica realizada por um grupo de professores-pesquisadores
8
 vinculados ao projeto de 

pesquisa, entre os dias 14 e 31 de maio de 2018. Nesse encontro, contamos com a presença de 

três professores de Educação Física (EF1, EF2 e EF3).  

Com isso, os instrumentos para coleta dos dados constituíram-se em anotações e 

gravações de áudio. Também foi utilizado um roteiro para que o mediador realizasse o grupo 

focal, instigando que os participantes narrassem suas experiências relativas aos processos de 

escolarização dos estudantes com deficiência nas aulas de Educação Física. Cabe destacar, 

que este grupo focal também contou com a presença de um intérprete que realizou a tradução 

do idioma italiano para o português, visando facilitar a transcrição proveniente das narrativas. 

As análises tomaram por base as abordagens de análise de conteúdo (BARDIN, 1977) 

e de análise crítica do discurso a partir dos objetivos da investigação. Os dados foram 

analisados, categorizados e discutidos a partir de estudos que abordem a temática Educação 

Especial/inclusão e Educação Física/inclusão. 

A escolha pela realização desta pesquisa em Sassari/Itália se deu em virtude da 

aproximação teórico-epistemológica entre os grupos de pesquisadores vinculados a Università 

degli Studi di Sassari e a Universidade Federal do Espírito Santo, especialmente no que tange 

ao conceito de inclusão social. Consequentemente, esta aproximação resultou na assinatura de 

um convênio de cooperação técnica firmado entre ambas as instituições. 

 

 

O CENÁRIO ITALIANO 

                                                           
8
 Dentre estes a orientadora deste estudo, responsável pela coleta de dados. 



9 
 

 

Consideramos que apesar dos diversos movimentos mundiais envolvidos na 

internacionalização dos direitos humanos para a constituição de sistemas educacionais 

inclusivos (UNESCO, 1990; DE SALAMANCA, 1994; OEA, 1999), diferentes países 

passaram por processos sócio-históricos distintos, ou seja, cada nação desenvolveu-se em 

espaços e tempos diversificados quando nos referimos à cultura, economia e principalmente, à 

implementação de políticas públicas (CÉLIO SOBRINHO et al., 2015). Esse contraste sócio-

histórico evidencia-se quando direcionamos nosso olhar ao período em que as legislações que 

garantem o acesso e permanência do público em questão nas escolas regulares foram 

promovidas, tanto na Itália como no Brasil. 

Assim, a escolha por realizar um estudo a partir da realidade italiana se apoia no fato 

de a educação inclusiva neste país ser reconhecida internacionalmente como referência desde 

os anos 1970 e, também pelo pioneirismo na promoção de políticas e ações na perspectiva da 

inclusão. Conforme nos evidencia Scussiatto (2015, p. 24), 

[...] a inclusão configurou-se como diretriz fundamental para toda a 

educação nacional italiana desde a década de 1970 e vem permanecendo na 

perspectiva de continuidade, sendo modelo internacionalmente reconhecido 

como referência. A Itália é considerada o país pioneiro na orientação 

inclusivista e esse percurso iniciou a partir de iniciativas sociais, políticas e 

históricas e modificações estruturais nas mais diversas instâncias (2015, p. 

24). 

 

Outro aspecto a ressaltar é que a Itália foi um dos primeiros países a oferecer 

assistência educacional para auxiliar alunos com deficiência por meio do professor de 

sostegno
9
, que possui a responsabilidade de auxiliar pedagogicamente o processo de 

escolarização deste público no que tange às dimensões pedagógicas, interacionais e 

específicas a cada tipologia (GREGUOL; GOBBI; CARRARO, 2013). 

No que se refere aos marcos legais mais representativos desse processo, podemos 

destacar a Lei n° 517 (ITÁLIA, 1977, apud SCUSSIATTO) ao determinar que as classes de 

ensino regulares integrassem estudantes com dificuldades de aprendizagem, extinguindo as 

classes de recuperação ou diferenciais. Segundo Scussiatto (2015), essa Lei também 

estabeleceu que as classes contendo um aluno com deficiência, deveriam ter no máximo vinte 

estudantes. Além disso, garantiu a presença de professores especializados para prestar apoio 

ao aluno com deficiência e ao professor regente. 

                                                           
9
 Insegnante di sostegno (Professor de apoio). 
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Em 1992, com a Lei n° 104 (ITÁLIA, 1992, apud SCUSSIATTO, 2015), a matrícula 

desses estudantes foi garantida em classes escolares do maternal
10

 ao ensino superior. Para 

tanto, além de promover a integração entre sociedade, escola e família, esta Lei também prevê 

o auxílio sócio-psico-pedagógico, apoio ao cumprimento de atividades escolares, apoio 

doméstico às famílias e auxílio econômico para bolsas de estudo e compras de livros. 

A referida Lei também indica um Perfil Dinâmico Funcional (PDF) em que o aluno é 

avaliado por uma equipe multidisciplinar que envolve a escola, profissionais especializados e 

instituições qualificadas para realização de um diagnóstico. Logo, esse perfil tem por função 

facilitar o desenvolvimento do trabalho escolar para inclusão desses estudantes. Além do 

PDF, temos o Plano de Educação Individual (PEI) que, “[...] indica características físicas, 

psíquicas, sociais e afetivas do estudante, apontando limites e possibilidades [...] para atender 

as capacidades, habilidades e potencialidades dos estudantes em situação de deficiência” 

(ITÁLIA, 1992, apud SCUSSIATO, 2015, p. 25). 

Contudo, somente em 2012, a Diretiva Ministerial (ITÁLIA, 2012) que estabelece os 

instrumentos de intervenção para alunos com necessidades educacionais especiais e 

organização territorial para a inclusão escolar, determinou os alunos com Necessidade 

Educativas Especiais (NEE) como os estudantes com deficiência
11

, distúrbios específicos de 

aprendizagem
12

 e desvantagens socioeconômicas, linguísticas e culturais
13

.   

Corroborando com Alves (2016, apud JESUS; RIBEIRO; VENTURINI, 2019) e 

Baptista (2001, apud SCUSSIATTO, 2015), compreendemos que na Itália, a elaboração de 

políticas referentes à escolarização dos alunos com deficiência foi colocada em prática 

radicalmente, reverberando o desejo da sociedade italiana de que alunos, com e sem 

deficiência, tenham acesso às mesmas oportunidades educacionais. Desta forma, a reforma 

educacional italiana considerou escola, sociedade e individuo como um todo, garantindo o 

“[...] pleno respeito à dignidade e aos direitos, liberdade e autonomia” (SCUSSITATTO, 

2015, p. 24). 

                                                           
10

 Cabe destacar que no contexto italiano, o sistema educacional é classificado de acordo com as seguintes 

etapas: maternal (dos 3 aos 5 anos), escola primária (dos 6 aos 10 anos), escola secundária de primeiro grau (dos 

11 aos 14 anos) e escola secundária de segundo grau, no qual o aluno poderá optar por uma formação técnico-

profissionalizante ou por uma formação ampliada com duração entre 3 e 5 anos (SCUSSIATTO, 2015). 

 
11

 Estudantes que apresentam “[...] alguma limitação física, psíquica ou sensorial, que causa dificuldade de 

aprendizagem, de relacionamento ou de integração [...] a ponto de determinar um processo de desvantagem 

social ou marginalização” 11 (RODRIGUES, 2005, apud SCUSSIATTO, 2015, p. 24). 

 
12

 Estudantes com dislexia, disgrafia, disortografia e a descalculia (ITÁLIA, 2010, apud JESUS; RIBEIRO; 

VENTURINI, 2019). 

 
13

 Lei 170/2010 (ITÁLIA, 2010, apud JESUS; RIBEIRO; VENTURINI, 2019). 
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Todavia, apesar de caracterizar-se como um modelo ideal, por seu percurso histórico e 

de caráter inovador em relação a países como o Brasil, especialmente no campo normativo, é 

preciso salientar que a educação inclusiva na Itália ainda apresenta desafios e tensões a serem 

superadas a fim de se garantir qualitativamente os processos inclusivos de alunos com 

deficiência (GREGUOL GOBBI; CARRARO, 2013; SCUSSIATTO, 2015).  

Segundo Meirelles, Dainese e Friso (2017), o PEI que, conforme supracitado trata-se 

de um planejamento que deve ser construído coletivamente entre todos os envolvidos na vida 

escolar do aluno, em determinados casos, limita-se somente ao professor de sostegno e, 

conforme Mura e Zurru (2016), em alguns momentos, os próprios professores regentes 

delegam a responsabilidade pelo ensino de alunos com necessidades educativas ao professor 

de apoio. 

 

 

UM OLHAR COMPARADO SOBRE A EDUCABILIDADE DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA EM SASSARI/ITÁLIA 

 

Sassari é uma das províncias mais importantes da região autônoma
14

 da Sardegna
15

, 

por conta de sua forte produção e exportação no ramo agrícola e possuí uma área de 7.692 

km² e cerca de 484.078 habitantes, distribuídos por 66 municípios, entre estes Sassari, capital 

da província (SÁ; COVRE; FERREIRA, 2019). 

Por ser uma região autônoma, a Sardegna tem um estatuto próprio que garante que o 

território tenha autonomia legislativa e financeira. Com isso, “[...] possui movimentos e 

legislações específicas em vários âmbitos, principalmente na educação inclusiva e na inclusão 

escolar de pessoas com deficiências” (ALMEIDA; CAETANO, 2019, p. 87).  

Na província, a inclusão do aluno com deficiência decorre da integração de diferentes 

agentes, como assistentes sociais, professores, gestores, familiares do aluno e profissionais da 

área da saúde, que buscam prestar assistência para garantir o acesso destes sujeitos à 

educação. Vale ressaltar que a partir da Lei n° 104 (ITÁLIA, 1992, apud ALMEIDA; 

CAETANO, 2019), cada município passou a organizar-se para uma gestão integrada de 

                                                           
14

 Art. 114: “Os Municípios, as Províncias, as Cidades metropolitanas, as Regiões são entidades autônomas com 

estatutos próprios, poderes e funções conforme os princípios estabelecidos pela Constituição” (ITALIA. 1947). 

 
15

 A Sardegna encontra-se a sudoeste do mediterrâneo e abriga uma população de 1,65 milhões de habitantes 

distribuídos por um território de 24.090 km² (ALMEIDA; CAETANO, 2019). 
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serviços e como desdobramentos, houve um aumento significativo na matrícula destes alunos 

nas escolas italianas entre 2004/2005 e 2014/2015. 

A partir do exposto direcionaremos a seguir, nossas atenções para o contexto italiano 

de Sassari, visando compreender a percepção dos docentes de Educação Física em relação ao 

que consideram por avanços e/ou desafios perante os processos de escolarização de alunos 

com deficiência. 

 

AS CONCEPÇÕES DOCENTES EM FOCO 

 

Em relação aos avanços percebidos, constatamos na fala do docente EF1, que a 

adaptação dos conteúdos, favorece a participação de um aluno autista de forma o mesmo 

interaja com os demais estudantes durante as aulas de Educação Física. 

[...] nós fizemos algumas modificações em algumas modalidades de esportes 

para incentivar a interação dele com os colegas e, criar momentos de 

trabalho em equipe entre eles sem a nossa intervenção [...] e, essa 

experiência no interior do trabalho da educação física [...], se mostrou até 

fora das aulas de educação física, pelo que a própria professora de sostegno 

que acompanha ele percebeu. Isso é muito importante porque vai de 

encontro com uma dificuldade geral do autismo. Essa é uma consequência 

do trabalho na sala de aula que é muito importante, todo o trabalho feito na 

escola influencia e cria condições que ultrapassam a escola (EF1). 

 

Quanto às adaptações dos conteúdos, compreendemos a partir de Chicon e Sá (2012, 

p. 82) que as atividades realizadas nas aulas de Educação Física só serão acessíveis a esses 

alunos, por intermédio de “[...] uma perspectiva educacional cujos objetivos, conteúdos e 

métodos valorizem a diversidade humana de forma comprometida com a construção de uma 

sociedade inclusiva”. Para tanto, é imprescindível que os conteúdos propostos e os materiais 

didáticos, sejam adaptados às especificidades desses estudantes, potencializando sua 

aprendizagem e interação com os demais alunos. 

Não obstante, o docente também acredita que o trabalho específico e individualizado 

por intermédio de circuitos motores é uma das alternativas para atender as dificuldades desse 

público. Para isso busca trabalhar com “[...] o tato, questão de distância, movimento, noção 

de peso [para que o aluno autista participe] ativamente da aula de educação física mesmo 

tendo muita dificuldade de se relacionar” (EF1). 

Vale salientar que, apesar de considerarem esse aspecto um avanço, ressaltamos que a 

realização de atividades individuais nos momentos em que o grupo se encontra em atividades 
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coletivas, reforça a perspectiva integracionista,
16

 pois, os alunos com deficiência, não tem a 

oportunidade de participar das atividades em grupo, de forma a interagir e trocar experiências 

com os demais estudantes da classe.  

Outro aspecto a se ressaltar é que, tal compreensão se apoia no MMD, ao conceber 

estes sujeitos como seres dependentes, incapazes ou inválidos que demandam de reabilitação 

para que sua limitação seja tratada ou curada (CHICON; SÁ, 2012). Em nossa percepção, na 

medida em que a escola investe em atividades motoras e individualizadas para esses 

estudantes, desconsiderando a dimensão sociocultural e emancipatória que emergem nas 

atividades coletivas, acabam por impor barreiras para o pleno desenvolvimento desses 

sujeitos. 

Contrapondo-se a esse aspecto, os estudos de Chicon e Sá (2011) nos evidenciam a 

potencia das relações interpessoais na/para os processos inclusivos. Para os autores, o 

comportamento do professor diante de alunos com deficiência pode influenciar positivamente 

ou negativamente o comportamento dos demais alunos da turma. Portanto, é preciso se atentar 

para o fato de que o processo de inclusão envolve também, e principalmente o “[...] campo 

dos afetos, dos desafetos e dos sentimentos ambíguos, num entrelaçamento de nós que tanto 

podem nunca desatar, quanto serem passíveis de formar laços de criação de vida” (SILVA, 

2003, apud CHICON; SÁ, 2011, p. 97).  

Enfatizamos ainda que esta ação deve partir de todos, mas principalmente do 

professor, que diante dos desafios que fazem parte do cotidiano escolar, permite que todos 

compreendam que a participação efetiva do aluno com deficiência nas aulas só ocorrerá 

mediante a colaboração conjunta. Com isso, o docente EF3 relata acerca de alguns momentos 

em que os próprios alunos de uma de suas classes colaboram para que um aluno autista 

participe das aulas de Educação Física. 

[...] no caso do aluno autista ele age muito por imitação então quando ele vê 

alguém jogando bola ele repete o gesto e a ação. Então ele se adapta aos 

exercícios e acompanha a turma mesmo com os obstáculos de sua 

deficiência e, muitas vezes, os próprios colegas ajudam ele e participam 

dessa inclusão. Se o exercício é de pular e, ele não consegue pular, a 

professora ajuda ele a passar por baixo e os amiguinhos dão a mão. [...] 

(EF3). 

 

Nesse aspecto os docentes ainda destacaram que a colaboração com o professor de 

sostegno também é de extrema importância para a promoção de processos inclusivos desse 

alunado. Por esse viés, os depoimentos destacam que o PEI tem se constituído um importante 

                                                           
16

 O processo de integração implica a “[...] inserção da pessoa com deficiência para conviver na sociedade, mas 

tendo ela que se adaptar ao meio” (CHICON; SÁ, 2012, p. 46). 
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instrumento para os processos de escolarização de alunos com deficiência, pois, trata-se de 

um documento que oferece pistas para que o trabalho educativo tenha continuidade nos anos 

seguintes (JESUS; RIBEIRO; VENTURINI, 2019). 

 Segundo Meirelles, Dainese e Friso (2017, p. 192), a inclusão escolar e a produção do 

PEI se materializam mediante o envolvimento de todos os profissionais e demais envolvidos 

“[...] no percurso da pessoa com deficiência, não possuindo um espaço específico de trabalho 

individual com o aluno, mas sim prestando apoio”. Com isso, os autores evidenciam que na 

Itália, a utilização do PEI tem se apresentado como um instrumento favorecedor ao processo 

de escolarização deste público. 

Entretanto, apesar dos docentes se mostrarem favoráveis ao PEI e ao acompanhamento 

do professor de sostegno durante as aulas de Educação Física, os estudos de Mura e Zurru 

(2016, apud, SÁ; COVRE; FERREIRA, 2019) indicam que tal articulação ainda não se 

efetivou na Itália. Segundo os autores “[...] os planejamentos, assim como a gestão do PEI, 

ainda são designados somente ao professor de sostegno” (p. 206-207). 

Em nosso entender, essa falta de diálogo pode impactar negativamente a inclusão 

deste público, visto que as demandas específicas desses alunos no que se refere aos conteúdos 

de ensino da Educação Física, não são levadas em consideração na elaboração desse plano. 

Conforme Sá, Covre e Ferreira (2019), esse cenário ocorre, principalmente pelo fato de os 

diretores e gestores escolares priorizarem a parceira entre o professor de sostegno e o 

professor de sala de aula comum. De acordo com os autores “[...] as dificuldades dos docentes 

de Sassari estão voltadas a falta de sensibilidade dos que atuam no contexto escolar para a 

efetivação de políticas púbicas que garantam o auxílio escolar a esses alunos” (2019, p. 207).  

Por este viés, é necessário compreender que a construção de sistemas educacionais 

inclusivos ainda se constitui um desafio e que, a quebra de barreiras atitudinais por parte de 

diretores, pedagogos, coordenadores ou professores é fundamental para o desenvolvimento de 

práticas inclusivas no âmbito escolar (FIORINI; MANZINI, 2016). 

Dialogando com Lima (2011), percebemos que a garantia de um ensino de qualidade 

não depende somente de uma mudança significativa por parte das políticas públicas vigentes. 

Nesse sentido, todo o contexto escolar em conjunto, deve comprometer-se e preparar-se para 

promover a inclusão desses alunos. A autora enfatiza que a falta de conhecimento dos 

envolvidos ainda pode gerar desigualdades, por atitudes como exclusão ou segregação. 

O sistema educacional somente alcançará sucesso [...] quando a escola 

assumir que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas 

também, do modo como o ensino é ministrado e a aprendizagem é concebida 

e avaliada. Isso, [...] já vem indicando que existe a necessidade de uma 
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mudança de atitudes e conceitos dos educadores e administradores, 

considerando as dimensões sócio-politícas, históricas, técnicas, culturais e 

didático-pedagógicas do ensino [...] (MANTOAN, 2000, apud LIMA, 2011, 

p. 17). 

 

Em contrapartida aos avanços citados, um dos maiores desafios indicados refere-se a 

grande quantidade de alunos por turma em classes que possuem alunos com deficiência. 

Assim, vale ressaltar que a legislação italiana prevê que as classes com um aluno com 

deficiência, tenham no máximo vinte estudantes (ITÁLIA, 1977, apud SCUSSIATTO, 2015), 

porém, nos deparamos com outra realidade em Sassari, pois, há “[...] dados que indicam que a 

realidade [italiana] apresenta distanciamentos em relação à legislação quanto ao número 

máximo de alunos em sala de aula, pois há denúncias de irregularidades, apontadas no 

relatório de educação especial” (2015, p. 30). 

Nesse sentido, o docente EF2 relata que em Sassari “Dentro de uma única classe tem 

casos de hiperatividade e retardo mental [...]” e completa enfatizando que: “[...] podemos ter 

alunos que apresentam diversos problemas como hiperatividade, autismo e numa classe a 

gente pode ter até cinco alunos com deficiências”. Para Gorgatti e Rose Junior (2009) a 

presença de professores auxiliares, planejamentos em parcerias com outros docentes e a 

redução da quantidade de alunos por turma, podem minimizar as dificuldades dos docentes de 

Educação Física e facilitar o processo de escolarização de alunos com deficiência. 

Outro ponto destacado como desafiador, refere-se a inclusão dos alunos imigrantes
17

, 

visto que na Itália, a inclusão escolar não se limita somente aos estudantes com deficiências, 

TGD ou distúrbios específicos de aprendizagem. De acordo com a Lei n° 170/2010 “[...] 

alunos com diferentes questões agrupadas na grande denominação “NEE” também podem ser 

atendidos” (JESUS; REBEIRO; VENTURINI, 2019, p. 182). Assim, os imigrantes também 

são contemplados no amplo conceito de inclusão social no cenário italiano, logo, são alunos. 

Pela Lei n° 170, é possível o trabalho com os alunos não certificados que 

apresentam NEE de outra natureza, tais como desvantagem socioeconômica, 

diversidade cultural, dificuldade relacional-comportamental, entre outros. 

Tais casos recentemente podem ter o apoio especializado do professor do 

apoio em alguns momentos/aspectos de sua escolarização (JESUS; 

REBEIRO; VENTURINI, 2019, p. 181). 

 

As dificuldades diante da inclusão deste público aparecem durante o grupo focal, 

quando um dos docentes relata que determinadas situações ocorridas influenciam 

negativamente a participação de imigrantes que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social. 

                                                           
17

 Advindos de países do norte da África e algumas regiões da Ásia. 
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[...] um aluno específico natural de Sassari apresentava resistência de 

interagir com as crianças imigrantes, mas era algo que se justificava pela 

necessidade de marcar território e de não aceitar os imigrantes, mas, foi 

feito um trabalho para conscientizar que ele não estava se comportando de 

maneira correta tendo essa postura racista. [...] Ele tinha uma ideia de que 

os imigrantes estavam aqui para tirar alguma coisa dele (EF2). 

 

[...] e eu vejo uma dificuldade na adaptação do trabalho [...] com as 

crianças com problemas na família, crianças que vem da rua, com pais 

drogados, pra mim o trabalho mais difícil é com eles [...]. Eles precisam de 

assistência porque eles as vezes brigam muito, se batem, [...] isso pra mim é 

o mais difícil no trabalho com as crianças” (EF2). 

 

Guimarães et al. (2001), apontam que nas aulas de Educação Física, situações 

conflituosas implicam a busca de soluções por intermédio de ações colaborativas e afetivas 

com o intuito de aproximar toda turma não somente por meio de práticas corporais, mas 

também com a reflexão e discussão que o espaço dessas aulas proporciona. Dessa forma, o 

professor deve “[...] conscientemente, assumir e representar o papel de orientador no 

desenvolvimento de atitudes, servindo como um modelo e como referência de diálogo” (p. 

22). 

No entanto, consideramos que na Itália, essa atribuição deve estar associada a 

colaboração do professor de sostegno e paralelamente a isso, salientamos a importância que as 

equipes de assistência social têm para que a escola possa melhor compreender o contexto 

daquele aluno, para que ações pedagógicas sejam elaboradas a partir das dificuldades e 

necessidades desse estudante, pois, somente a partir do momento em que a realidade deste 

aluno for compreendida será possível intervir com vistas a mediação desses conflitos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo revela que os avanços normativos ocorridos na Itália, principalmente a partir 

dos anos de 1970, influenciaram positivamente a efetivação de práticas inclusivas nas escolas 

do país. No entanto, os desafios decorrentes do cotidiano escolar ainda se constituem 

obstáculos para a materialização de políticas púbicas comprometidas com a escolarização de 

alunos com deficiência e desvantagens sócioculturais. 

No que concerne aos avanços, podemos destacar a elaboração de estratégias 

metodológicas articuladas ao professor de sostegno, a adaptação de conteúdos e a elaboração 

de projetos pedagógicos que considerem as especificidades e potencialidades desses alunos. 

Quanto aos desafios, consideramos que a grande quantidade de alunos por turma em classes 
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de alunos com deficiência e a presença de imigrantes em situação de vulnerabilidade social, 

ainda se constituem elementos que dificultam os processos inclusivos desse alunado. 

Cumpre ressaltar que a realização de práticas pedagócas com o foco apenas no 

comportamento motor desse alunado, desconsida a dimensão sociocultural emergente no trato 

dos conteúdos das aulas de Educação Física, reafirmando uma abordagem biomédica para a 

disciplina. Tal perspectiva necessita ser superada, pois, não enfrenta as formas de opressão 

emergentes quando o ambiente social nega ou limita a participação de pessoas com 

deficiência ao impor obstáculos e violações à sua dignidade.  
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