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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo busca analisar criticamente as produções acadêmicas que abordam o 

lugar social da pessoa com deficiência no que tange às práticas corporais, 

observando as possíveis compreensões sobre inclusão que são veiculadas nestes 

periódicos. Interessa-nos melhor entender como o debate sobre o lugar social da 

pessoa com deficiência1, no que tange ao direito social de experienciarem projetos 

de esporte, cultural e lazer, vem sendo veiculado nessas produções. 

A escolha desta temática parte do pressuposto de que, de acordo com a nossa 

Constituição Brasileira, em seu art. 5, ao dissertar sobre os direitos e deveres 

individuais e coletivos, informa que “[...] todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade” (BRASIL, 1988). 

Entretanto, apesar dessa prerrogativa legal defender o princípio da igualdade entre 

todos os indivíduos, independentemente de questões étnico-raciais, religiosas, de 

classe social, deficiência, entre outras minorias identitárias, constata-se que as 

pessoas com deficiência ainda encontram muitas dificuldades para terem seus 

direitos sociais assegurados, como: educação, saúde, lazer, transporte, equidade de 

oportunidades, sejam elas trabalhistas ou de acessibilidade. Por consequência, a 

eficácia ou a ineficácia do cumprimento constitucional, juntamente com o 

desenvolvimento das políticas públicas, refletirá nas oportunidades oferecidas, ou 

não, a esses indivíduos.  

Vale salientar que boa parte dos segmentos sociais ainda não compreende a 

dimensão epistemológica que perpassa a definição do conceito de inclusão social, 

por nós compreendido como um movimento pluridimensional que requer um 

reordenamento social, de diferentes dimensões e possibilidades, no intuito de se 

garantir a participação ativa de todos os indivíduos nos diversos segmentos sociais. 
                                                
1 De acordo com o relatório mundial sobre a deficiência, publicado em 2011, pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde) o conceito sobre deficiência está passando por um processo de transição do 
modelo médico para um modelo social, no qual as pessoas são vistas como deficientes pela 
sociedade e não mais somente pelas condições orgânico-funcional. A CDPD (Convenção das Nações 
Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência) reconhece que a deficiência é “[...] um conceito 
em evolução”, todavia “a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiências e barreiras 
comportamentais e ambientais que impedem sua participação plena e eficaz na sociedade de forma 
igualitária”. 
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Para tanto, será necessário que a sociedade compreenda que todos os indivíduos se 

diferem no plano biológico, entretanto, isto não deve ser o único elemento balizar 

para se determinar as condições de igualdade/desigualdade no plano sócio-cultural 

(SASSAKI, 1997, 2006).  

Nessa direção, nos apoiamos na perspectiva histórico-cultural ao defender que os 

processos de humanização dos indivíduos estão diretamente relacionados às 

experiências culturais por eles acumuladas ao longo de seus respectivos processos 

de desenvolvimento. Para Vygotsky, a evolução da espécie humana ocorre por meio 

de processos de mediação entre os indivíduos, a cultura e o ambiente social. Sendo 

esta a natureza do desenvolvimento cultural humano, que parte da colisão entre as 

formas culturais maduras que o ambiente oferece com as formas primitivas 

consideradas inatas. Essa colisão resulta na sociabilidade humana, pois a cultura é 

o produto da vida social e da atividade social do homem (apud PINO, 2005). 

Desse modo, a construção da cultura se fundamenta pelas interações sociais que 

determinam em suas dimensões ideológicas e comportamentais as ações 

significativas da sociedade. As ações dos indivíduos são determinadas pelo 

ambiente social que o mesmo está inserido. A construção de estigmas, estereótipos, 

padrões de beleza são, portanto, determinados pela sociedade e justificam os 

processos que objetivam o ser humano ser discriminado negativamente ou 

positivamente, tendo definido, assim, se o mesmo viverá em situações de inclusão 

ou exclusão (MAZZOTA; D’ANTOLINI, 2011). 

O processo de humanização do ser humano ocorre, portanto, através do coletivo. No 

entanto, o desenvolvimento de um não consiste na repetição do desenvolvimento do 

outro, pois cada indivíduo é singular e influencia no processo de humanização da 

espécie. E é somente através da relação com outro que o indivíduo se desenvolve, 

que cria cultura, e desse modo, modifica a si mesmo, a cultura e o espaço que está 

inserido (PINO, 2005). 

A necessidade de se quebrar estereótipos e estigmas sociais parte desses princípios 

culturais. Ao se pensar e discutir inclusão é fundamental inserir adequadamente 

esse indivíduo na sociedade e perceber que as contribuições do mesmo, formam e 

caracterizam a cultura, retirando o estigma de objeto e permitindo a construção do 

mesmo como sujeito de direito.  
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Tomando por base este entendimento, defendemos que os debates acadêmicos 

sobre os processos de inclusão social das pessoas com deficiência necessitam 

problematizar questões que influenciam o olhar preconceituoso sobre esses 

indivíduos, visto que o olhar social sobre o conceito de normalidade2 e anormalidade 

vem impactando diretamente nas possibilidades e ou impossibilidades sociais 

desses indivíduos se desenvolverem plenamente (SKLIAR, 2006).  

Assim, reiteramos a responsabilidade social que tais instâncias possuem na direção 

de produzir um corpus de conhecimento que problematize a responsabilidade que os 

segmentos sociais como a escola, a família, o governo e a mídia, entre outros 

segmentos possuem na direção da desconstrução desses preconceitos (SASSAKI, 

2006). 

Partindo dessa premissa, pretendemos conhecer e investigar em que medida o 

percurso das produções acadêmicas, veiculadas nos principais periódicos da área 

nos últimos dez anos, abordam sobre o lugar social da pessoa com deficiência no 

que tange às práticas corporais. 

Em nosso entender, a materialização do princípio da inclusão social desses 

indivíduos está diretamente vinculada à necessidade de uma reconfiguração social, 

em direção ao reconhecimento do direito de todos/as, em especial dos indivíduos 

com deficiência e Transtornos Globais de Desenvolvimento, a serem diferentes em 

suas singularidades sem, no entanto, perder de vista o direito de igualdade e 

equidade de oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Adotamos o conceito normalidade com base em Skliar (2006) ao defender que os indivíduos 
considerados socialmente (Século XIX) normais são aqueles que não apresentam desvios, e 
anormalidade estigmatiza cada desvio, patologia e diferença humana. 
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2. OLHAR SOCIAL SOBRE A DEFICIÊNCIA AO LONGO DOS ANOS 

 

No intuito de melhor situar sobre o lugar social da pessoa com deficiência no que 

tange às práticas corporais, iniciaremos nossa discussão a partir de uma análise 

histórica em que buscaremos contextualizar desde o período pré-histórico aos dias 

atuais como a sociedade vem percebendo esses indivíduos, e o reflexo que esse 

tratamento social  traz para o contexto das práticas corporais. 

Voltando-se para um olhar social, buscaremos averiguar se as relações sociais ao 

longo da história justificam e atestam os preconceitos que esses indivíduos eram/são 

submetidos, e como as práticas corporais impactam sobre a formação desse 

indivíduo. Nesta correlação, buscaremos compreender como as práticas corporais 

eram elaboradas e ofertadas a esses indivíduos, e como as modificações em sua 

sistematização nos dias atuais buscam atender a essas pessoas, observando se 

esses atendimentos partem das abordagens: inclusiva, integradora e segregadora.  

 

2.1 Olhar histórico social sobre a deficiência 

 

O processo que origina a inclusão ou exclusão dos indivíduos pode ser explicado, 

historicamente, tomando por base o período paleolítico, cujos primeiros homens 

primitivos a praticavam, não conscientemente, mas ao priorizar a existência dos 

mais fortes em detrimento da morte/exclusão dos mais fracos. Processo esse 

justificado por Darwin e Wallace, como seleção natural, onde os indivíduos mais 

fortes sobrevivem em decorrência de se adaptarem e se ajustarem, sendo capazes 

de escapar do perigo, obterem alimentos e sobreviverem às mudanças climáticas 

(DARWIN; WALLACE, 1858  apud CARMO et. al, 2009). Desse modo, os que não 

se ajustavam e nem tinham condições de se defenderem, morriam em decorrência 

das mudanças climáticas, da fome e/ou eram deixados para trás pelos demais 

(CHICON; SÁ, 2012). 

Por esse viés, principalmente na Grécia e em Esparta, adotou-se a seleção 

biológica, determinando que crianças malformadas ou consideradas deficientes 

fossem mortas ao nascer ou largadas à própria sorte. Acreditava-se que, ao eliminar 

este indivíduo, se estaria fazendo um favor para o mesmo e para sua família, 

evitando assim o sofrimento de ambos. No entanto, é importante salientar que 
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nessas sociedades somente os homens belos e sadios eram considerados cidadãos 

e possuíam deste modo seus direitos assegurados (CHICON; SÁ, 2012). 

Essa conjuntura só se modifica com o cristianismo que passa a considerar que 

esses indivíduos possuem alma e são filhos de Deus, logo, mereciam viver. No 

entanto, esse direito à vida os levava a serem segregados da sociedade, 

consequentemente, não possuíam direitos e eram considerados incapazes e inúteis. 

No intuito de designar um lugar a essas pessoas, criou-se, então, organizações 

assistencialistas e sociais que eram voltadas para atender pessoas cegas, pessoas 

com doenças incuráveis, pessoas deficientes, além de atenderem pessoas muito 

pobres e mendigos (CHICON; SÁ, 2012).  

A segregação desses indivíduos em clínicas de reabilitação, instituições 

especializadas, centros de reabilitação que oferecessem os serviços que a 

sociedade não oferecia se fortaleceu, e esses espaços buscavam oferecer 

ambientes que fossem próximos aos espaços sociais que estas pessoas deveriam 

frequentar. A igreja, por sua vez, adotou uma norma no século VI, que tentou assistir 

os indivíduos com deficiência e, ao mesmo tempo, delimitar seus movimentos a um 

determinado território (SILVA, 1987 apud CHICON; SÁ, 2012). 

No século XVII, essa conjuntura começa a se modificar, quando Jonh Locke3 

defende que a experiência fundamenta todo o saber do indivíduo, assim, a criança 

deve ser estimulada desde a tenra idade e à vista disso deve vivenciar as mais 

variadas situações. No século XIX, o médico Itard surge com uma nova concepção 

educacional para o deficiente. Encarregado pela academia de Paris, ele passa a 

acompanhar e observar uma criança que foi encontrada perdida em um bosque que 

apresentava hábitos de animal selvagem e traços de subnormalidade. Apesar de 

não conseguir a completa recuperação da criança, essa experiência que teve como 

base a filosofia de Locke, conseguiu demonstrar que indivíduos deficientes eram 

capazes de aprender e se desenvolver. Com isso, Itard e, posteriormente, Seguin, 

seu discípulo, desenvolveram meios educacionais que atendessem a essas 

pessoas, dando origem assim, à pedagogia para os deficientes e ao surgimento de 

instituições especializadas em educação especial (CHICON; SOARES, 2000). 

                                                
3 John Locke (1632 - 1704) filósofo inglés, considerado um dos filósofos mais importantes do 

empirismo inglês Escritor da obra “Ensaio sobre o entendimento humano”, defendia que “As 

representações do real são derivadas das percepções sensíveis, sendo que essa é a única fonte para 

o conhecimento”. 
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Em meados do século XX, nos países escandinavos, precisamente na Dinamarca, 

foram questionadas as práticas sociais e escolares de segregação. O país adota, 

então, com o intuito de inverter essa situação, a promulgação do Ato Legal que 

preconizava a necessidade de se criar condições semelhantes para a pessoa 

retardada mental às condições em que a sociedade vive (CHICON; SOARES, 2000). 

E é nesse ínterim que surge o processo de integração que busca derrubar a prática 

de exclusão social que os deficientes foram submetidos ao longo dos anos. A 

integração consiste no esforço de inserir a pessoa com necessidades especiais na 

sociedade, desde que a mesma alcance um nível de competência compatível com 

os demais. Entretanto, é responsabilidade dessa pessoa superar os possíveis 

obstáculos que surgirem. A integração, portanto, como descreve Sassaki, (2006, p. 

33): 

[...] Constitui um esforço unilateral tão somente da pessoa com deficiência e 
seus aliados (a família, a instituição especializada e algumas pessoas da 
comunidade que abracem a causa da inserção social), sendo que estes 
tentam torná-la mais aceitável no seio da sociedade. Isto reflete o ainda 
vigente modelo médico da deficiência.  

 

No âmbito escolar, a abordagem do princípio da integração é perceptível,  pois, 

enfatiza que a criança com necessidades especiais é quem deve se adaptar. Desse 

modo, o processo de ensino-aprendizagem é fomentado pelo próprio aluno que deve 

criar suas próprias condições para se desenvolver e aprender, não cabendo à 

escola, ao educador, pais, voluntários e demais alunos modificarem suas estruturas, 

convicções e métodos para auxiliarem a criança com necessidades especiais 

(CHICON; SOARES, 2000). 

Em decorrência disso, o modelo médico, pautado na concepção da integração, 

defende que o indivíduo deve buscar se curar, pois quanto melhor estiver sua 

audição, visão, intelecto e funções motoras, mais próximo de ser considerado um 

cidadão ele estará. Desse modo, a sociedade não possui nenhuma responsabilidade 

em seu processo de formação e é o sujeito quem deve buscar se inserir no ambiente 

social (WERNECK, 2004). 

A resistência da sociedade em modificar suas estruturas e atitudes para incluir os 

indivíduos com necessidades especiais parte desse modelo que preconiza que o 

próprio indivíduo deve buscar se adaptar. Exemplo disso são os centros de 

reabilitação que sistematicamente defendem o modelo médico como primordial para 
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a pessoa com deficiência, no intuito de “melhorar” e “normalizar” estes indivíduos, 

para, então, incluí-los na sociedade (SASSAKI, 2006). 

Em contrapartida a esse movimento de integração, surge o movimento de inclusão 

que defende que é papel da sociedade se adaptar para incluir em seus sistemas 

sociais pessoas com necessidades especiais. Assim, essas pessoas e a sociedade 

buscam, em parceria, solucionar problemas e efetivar a equiparação de 

oportunidades para todos, sendo, então, um processo bilateral que contribui para a 

construção de um novo modelo de sociedade, por meio de transformações nos 

ambientes físicos e na mentalidade de todas as pessoas (SASSAKI, 2006). 

Em 1990, ocorreu a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, onde as 

nações unidas garantiram a democratização da educação para todos, independente 

de suas particularidades. Em 1994, em Salamanca, aconteceu a Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, com a 

presença de 92 representantes de governos e 25 organizações internacionais, que 

teve como objetivo promover a educação para todos, analisando as mudanças 

políticas necessárias para que a escola atendesse adequadamente e de modo 

inclusivo a todas as crianças, sobretudo, as que têm necessidades especiais. A 

Declaração de Salamanca, aprovada nesta conferência, destacou que toda criança 

têm direito à educação e que é papel da escola acolher as crianças, 

independentemente de suas condições ou limitações. Além disso, determinou que é 

papel da escola ajustar-se às necessidades de cada criança, propiciando,  assim, o 

seu aprendizado. Salienta, ainda, que sempre que possível as crianças devem 

aprender juntas, independente de suas dificuldades e diferenças (CHICON; 

SOARES, 2000). 

Juntamente com o processo que discute a importância da inclusão, entra em 

discussão o modelo social, que objetiva criar uma consciência coletiva, salientando 

que a sociedade, o governo, a mídia e as demais instâncias devem garantir que 

exista equidade de oportunidades para todos. Para Sassaki, (2006, p.45): 

 

Cabe, portanto, à sociedade eliminar todas as barreiras arquitetônicas, 
programáticas, metodológicas, instrumentais, comunicacionais e atitudinais 
para que as pessoas com deficiência possam ter acesso aos serviços, 
lugares, informações e bens necessários ao seu desenvolvimento pessoal, 
social, educacional e profissional.  
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Atualmente, o modelo vigente é o modelo social, que defende a inclusão. Todavia, 

para sua total eficácia, é necessário construir o diálogo entre o indivíduo deficiente e 

a conscientização por parte da sociedade sobre a importância da inclusão e de como 

ela beneficia, não somente as pessoas com necessidades especiais, mas toda a 

sociedade. Além disso, é importante salientar que  como sociedade,  todos devem 

ter os mesmos direitos, e, portanto, a equidade de oportunidades, sejam elas 

trabalhistas, sociais, educacionais, do lazer, de acessibilidade e de independência.  

 

 

2.2 O lugar social da pessoa com deficiência no contexto das aulas de Educação 

Física  

 

As modificações na legislação e a elaboração de leis corroboram com o processo de 

inclusão do indivíduo com deficiência, ressaltando sua participação frente a 

sociedade e suas instâncias. E é nesse espaço de disseminação de novas leis que a 

Educação Física se pauta, procurando compreender se os atuais espaços oferecem 

um olhar social que ressalta as potencialidades dos indivíduos, ou quais os desafios 

que precisam ser superados para garantir a equidade de oportunidades.  

No âmbito escolar, as aulas de Educação Física ainda elencam a aptidão física e o 

rendimento físico/biológico como eixos norteadores para as atividades que são 

desenvolvidas, deixando de lado a perspectiva cultural e suas contribuições para o 

desenvolvimento do sujeito. Esse cenário propicia que continue ocorrendo ações 

exclusivas, pois oportuniza o desenvolvimento das crianças “normais” ou aptas e se 

esquecem das peculiaridades e diferenças que caracterizam e formam o indivíduo ( 

SÁ, 2013). 

No intuito de compreender os processos que originam esse cenário, analisaremos as 

mudanças que ocorreram no âmbito da Educação Física e como a mesma era 

assegurada aos indivíduos. Partindo da perspectiva social, buscaremos 

compreender como o seu olhar se direcionava para a formação dos indivíduos 

deficientes e quais mudanças ocorreram ao longo dos tempos.   

Inicialmente, a Educação Física pautou-se no modelo médico-higienista, que 

priorizava uma visão medicalizada do indivíduo, defendendo que a sociedade 

deveria restringir o aumento de indivíduos infra-homens, semi-alienados e dementes, 
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através da higiene do corpo e do espírito, incentivando através da ginástica que os 

indivíduos se tornassem fortes, equilibrados, bonitos, inteligentes e garantindo que a 

sociedade gere esses indivíduos ( KEHL, SOARES, 1994, p. 144-145 apud 

CHICON; SÁ; 2012, p.72). 

O ápice de seu desenvolvimento ocorreu nas últimas décadas do século XVIII, na 

Europa, onde foram desenvolvidos os sistemas ginásticos (ginástica alemã, sueca e 

francesa), e na Inglaterra (movimento esportivo). Com o desenvolvimento desses 

métodos, notou-se a necessidade de difundi-los no âmbito escolar, preconizando a 

importância das práticas corporais para o fortalecimento dos indivíduos, gerando 

assim, saúde e garantindo que os mesmos estivessem aptos para a indústria 

nascente dos exércitos, fomentando assim a prosperidade da Pátria (CHICON; SÁ; 

2012). 

A sistematização das aulas de educação física no ambiente escolar utilizou as 

ideologias militares, pautadas no tecnicismo. O professor executava os movimentos 

e os alunos deveriam repetir os mesmos, na mesma velocidade e intensidade. 

Todavia, antes de se dirigirem às práticas, um médico separava os alunos em 

“normais” e “retardados”. Os alunos considerados “normais” poderiam participar das 

aulas, enquanto os “retardados” eram restringidos a atividades cinesioterápicas 

(CHICON; SÁ; 2012). 

Em seu segundo momento, no período de 1969 a 1979 a educação física volta-se 

para o modelo desportista, onde, a prioridade era formar o indivíduo para a 

perfomance, desenvolver e aperfeiçoar gestos, garantindo, assim, o alto rendimento 

desportivo (CHICON; SÁ; 2012). 

Durante um longo período a prática corporal escolar constituiu um modo de 

disciplinar os corpos por meio de técnicas de movimento, reduzindo a prática 

corporal a estereótipos e estabelecendo uma visão tecnicista sobre o movimento e 

dualista do ser humano (CHICON; SÁ; 2012). 

Nesses contextos, biologicista e desportivo, os indivíduos com necessidades 

especiais não eram contemplados e a vigência da educação física baseava-se no 

modelo médico da deficiência. Com o advento e as discussões sobre a transição do 

modelo médico para o modelo social da deficiência percebemos um novo olhar 

sobre o espaço da pessoa com deficiência.  
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No final da década de 1950, começa a surgir uma preocupação com os indivíduos 

com necessidades especiais para que os mesmos tenham direito à educação física 

e ao esporte. No entanto, essa perspectiva pautava-se no olhar médico e os  

programas eram para a prevenção, reabilitação e tinham como finalidade prevenir 

doenças. O termo educação física adaptada origina-se nesse período, e abrange o 

atendimento aos indivíduos com deficiência em ambientes segregados, em paralelo 

a ação da educação física (CHICON; SÁ; 2012). 

Em 1961, a Lei nº 4.024 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) definiu a 

obrigatoriedade da educação física no sistema escolar brasileiro de 1º a 2º grau. No 

âmbito da Educação Especial, em 1981 ocorre a promulgação pelas Nações Unidas, 

do Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência, que resulta na criação 

de setores específicos para cuidarem dessas questões em Ministérios Públicos de 

vários países.  No Brasil, isso se reflete na promulgação da Constituição de 1988, 

que garante os direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança a todos os indivíduos. 

Consequentemente a essa ruptura com o modelo biologicista e de alto rendimento 

da educação física, os pilares que fundamentavam a educação física começam a se 

modificar e dão espaço para o surgimento dos processos de integração e inclusão 

desses indivíduos com deficiência.  

Inicialmente, a metodologia adotada era a de integração destes indivíduos, eles 

estavam inseridos nos espaços, contudo, não participavam. O processo de transição 

entre o modelo médico e o modelo social fundamenta o começo do processo de 

inclusão desses indivíduos no âmbito da educação física, caracterizando um olhar 

que busca, inserir e adequar os espaços para que os mesmos tenham as mesmas 

oportunidades e direitos que os demais.  

 

[..] faz-se necessário que os professores de Educação Física ressignifiquem 
suas práticas pedagógicas numa perspectiva mais democrática, em que o 
movimento humano seja compreendido como expressão de uma cultura e, 
consequentemente, múltiplo e polifônico, cuja finalidade seja a aquisição de 
elementos da cultura do movimento humano em prol da Educação física e os 
desafios da inclusão emancipação” (SÁ, 2010, p.187). 
 

Desse modo, percebemos que para ocorrer a inclusão dos indivíduos com 

deficiência é necessário a adequação, a conscientização e o rompimento com a 

ideia de que deficiência é um fator de limitação e diferença entre os seres humanos. 
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Salientamos que o ingresso de um aluno com deficiência em um ambiente com 

atividades físicas não garante que o mesmo tenha sido incluso e que, para que isso 

ocorra, são necessárias adaptações estruturais e pedagógicas que proporcionem 

que, assim como os outros alunos, este aluno tenha suas necessidades atendidas e 

suas potencialidades exploradas e desenvolvidas. 
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3. METODOLOGIA  

 

A metodologia adotada foi a de caráter qualiquantitativo, pois se utilizou dos dados 

coletados para explorar, descrever e medir as compreensões que permeiam as 

publicações acadêmicas nas revistas: Movimento, Motriz, Motrivivência e Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE). A pesquisa possui cunho bibliográfico e 

utilizou como recorte a análise dos artigos publicados nos sites das revistas 

analisadas, no período de 2007 a 2017.  

Quanto à seleção dos periódicos, o critério utilizado baseou-se na classificação 

dessas revistas no Qualis-CAPES4. A seleção foi feita de acordo com o escopo das 

revistas, priorizando aquelas que apresentavam produções relativas às temáticas da 

inclusão, exclusão e deficiência sob a perspectiva da Educação Física. Quanto a 

classificação tais revistas apresentam no Qualis-CAPES,  no quadriênio 2013-2016 

os seguintes estratos indicativos de qualidade: Revista Movimento (A2), Revista 

Motriz (B1), RBCE (B1) e Motrivivência (B2).  

O processo de identificação dos artigos iniciou-se respeitando o recorte temporal e 

utilizando-se das palavras-chave: Inclusão, Exclusão e Deficiência. No segundo 

momento, ao identificar no título as palavras-chave indicadas procedeu-se a leitura 

do resumo do texto para confirmar sua adequação aos objetivos do estudo, para que 

o mesmo fosse então catalogado no banco de dados para posterior análise e 

discussão. 

Foram identificados 64 artigos e os critérios de inclusão e exclusão objetivaram 

compreender se os artigos consideravam e discutiam o lugar social da pessoa com 

deficiência no que tange às práticas corporais. Tais documentos foram analisados 

pela técnica de análise de conteúdos (BARDIN, 2004) e, a partir dessa identificação 

os textos foram divididos nas seguintes categorias: modelo social da deficiência e 

modelo médico da deficiência que, por sua vez, foi subdividido nas seguintes 

subcategorias: perspectiva segregativa, perspectiva integracionista e perspectiva 

inclusiva. 

  

                                                
4 Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da 
produção intelectual dos programas de pós-graduação. Tal processo foi concebido para atender as 
necessidades específicas do sistema de avaliação e é baseado nas informações fornecidas por meio 
do aplicativo Coleta de Dados. 
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 4. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO 

   

No primeiro momento de seleção buscou-se analisar as publicações nos periódicos 

escolhidos que incluíssem em seu resumo as vertentes da inclusão, exclusão e 

deficiência. Dentre os 2.770 artigos publicados nas revistas Movimento, 

Motrivivência, Motriz e Revista Brasileira de Ciências do Esporte, respeitando o 

recorte temporal de 2007 à 2017, 64 artigos abrangiam as vertentes selecionadas. 

Abaixo apresentaremos uma tabela por periódico, com o detalhamento dos 

resultados quantitativos obtidos. 

  

Tabela 1 - Quantidade de publicações por ano Revista Movimento. 

Revista Movimento 

Ano Quantidade de publicações Abordam o tema 

2007 31 2 

2008 33 1 

2009 54 1 

2010 52 0 

2011 60 5 

2012 59 2 

2013 60 5 

2014 88 1 

2015 80 1 

2016 100 4 

2017 106 3 

Total 723 25 

Abordam o tema (%) 3,45% 
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Tabela 2 - Quantidade de publicações por ano Revista Motriz. 

Revista Motriz 

Ano Quantidade de publicações Abordam o tema 

2007 55 0 

2008 63 1 

2009 116 0 

2010 121 4 

2011 85 2 

2012 77 0 

2013 99 4 

2014 60 0 

2015 55 4 

2016 64 1 

2017 98 2 

Total 893 18 

Abordam o Tema (%) 2,01% 

 

 

 Tabela 3 - Quantidade de publicações por ano Revista Motrivivência. 

Revista Motrivivência 

Ano Quantidade de publicações Abordam o tema 

2007 25 0 

2008 44 0 

2009 24 1 
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Tabela 3 – Continuação quantidade de publicações por ano Revista 

Motrivivência 

 Revista Motrivivência  

Ano  Quantidade de publicações Abordam o tema 

2010 49 0 

2011 36 0 

2012 43 0 

2013 41 2 

2014 45 0 

2015 45 0 

2016 63 1 

2017 73 2 

Total 488 6 

Abordam o tema (%) 1,22% 

  

 

Tabela 4 - Quantidade de publicações por ano Revista Brasileira de Ciências 

do Esporte. 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

Ano Quantidade de publicações Abordam o tema 

2007 43 1 

2008 42 1 

2009 47 1 

2010 66 1 

2011 74 4 
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Tabela 4 – Continuação quantidade de publicações por ano Revista Brasileira 

de Ciências do Esporte. 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

Ano Quantidade de publicações Abordam o tema 

2012 70 1 

2013 72 1 

2014 67 1 

2015 61 3 

2016 60 0 

2017 64 1 

Total 666 15 

Abordam o tema (%) 2,25% 

  

Conforme ilustrado pelas tabelas percebemos uma predominância de publicações 

por parte da Revista Movimento, entretanto, partindo do paradigma de publicações 

gerais deste mesmo periódico percebemos que esse número de publicações 

representa 3,45% em relação às outras publicações da revista, um dado estatístico 

ainda pequeno e que se repete nas demais revistas. Tornando-se evidente 

principalmente na Revista Motrivivência onde as publicações representam 1,22% em 

relação às demais publicações do escopo da revista. 

Salientamos que, nenhuma das revistas investigadas apresentou índices superiores 

a 5% de publicações nesta temática, o que evidencia a pouca produtividade e, ou 

aderência a este tema. No entanto, entendemos que esse item necessita ser melhor 

investigado em estudos futuros.   

No que concerne ao perfil das produções mapeadas na Revista Movimento, 

constatou-se que ela aborda temas relacionados à Educação Física em interface 

com as Ciências Humanas e Sociais, enfatizando seus aspectos pedagógicos, 

históricos, políticos e culturais. Sendo uma publicação científica da Escola de 
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Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. 

No quadro 01, a seguir, são descritos os títulos, objetivos e conclusões dos artigos 

selecionados, com o intuito de verificar a abordagem dos mesmos e separá-los nas 

categorias: modelo médico da deficiência e modelo social da deficiência, percebendo 

se os mesmos possuem abordagens na perspectiva segregativa, perspectiva 

integracionista e perspectiva inclusiva. 

  

 

Quadro 1 - Relação de artigos, objetivos e conclusões da Revista Movimento. 

Revista Movimento 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

THOMASSIM
, L. E. C 
(2007) 

Os sentidos da 
exclusão social na 
bibliografia da 
Educação Física 
brasileira 

O objetivo foi 
identificar os 
diferentes usos 
das expressões 
exclusão e 
inclusão. 

O estudo permite apontar duas 
perspectivas distintas: um sentido, 
em que os autores se referem à 
exclusão como condição (individual 
ou coletiva), e outro, em que 
caracterizam exclusão como 
processo social 

FALKENBAC
H, A. P.;  
CHAVES, F. 
E.; NUNES, 
D. P.; 
NASCIMENT
O, V. F. 
(2007) 

A inclusão de 
crianças com 
necessidades 
especiais nas 
aulas de Educação 
Física na 
educação infantil 

O presente estudo 
investiga a 
temática da 
inclusão de 
crianças com 
necessidades 
especiais na 
prática pedagógica 
da Educação 
Física na 
Educação Infantil. 

Os resultados do estudo são 
apresentados em 
categorias:compreensão da inclusão 
na prática da educação física; 
experiências relacionais do professor 
com crianças com necessidades 
especiais; perspectivas de 
qualificação profissional; suporte 
pedagógico para o processo de 
inclusão. O estudo permite evidenciar 
que os professores de educação 
física reconhecem a inclusão como 
uma necessidade pedagógica, porém 
a formação continuada e a prática 
pedagógica carecem de 
aprendizagens e avanços nessa área. 
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Quadro 1 – Continuação relação de artigos, objetivos e conclusões da Revista 

Movimento 

Revista Movimento 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

CHICON, J. 
F., (2008) 

Inclusão e 
exclusão no 
contexto da 
educação física 
escolar 

O artigo elenca os 
principais 
acontecimentos 
históricos quanto 
ao caminho 
percorrido pela 
Educação 
Física no âmbito 
escolar analisando 
aspectos 
relacionados 
com o eixo 
inclusão/exclusão 
que permeou a 
Educação 
Física na trajetória 
sócio-histórica 

O estudo revela o quanto na história 
da Educação Física os alunos com 
deficiência foram excluídos do 
processo ensino aprendizagem e 
deixa pistas para a superação dessa 
exclusão. 

GORGATTI, 
M. G.; ROSE 
JR, D. (2009) 

Percepções dos 
Professores 
Quanto à Inclusão 
de Alunos com 
Deficiência em 
Aulas de 
Educação Física 

O objetivo deste 
estudo foi analisar 
as percepções de 
professores de 
educação física do 
sistema regular de 
ensino diante da 
inclusão de alunos 
com deficiência. 

Pode-se observar que a percepção 
geral dos professores pesquisados foi 
negativa para com a inclusão. O 
pessimismo mais forte dos 
professores foi por não se sentirem 
preparados para lidar com alunos 
com deficiência. Os professores com 
menor tempo de experiência 
mostraram visões mais positivas no 
que se refere aos benefícios de todos 
os alunos com a inclusão 

CHICON, J. 
F.; SÁ, M. G. 
C. S. (2011) 

Inclusão Na 
Educação Física 
Escolar: 
Considerações 
Sobre a 
Constituição da 
Subjetividade 
Humana 

Estudo qualitativo 
no intuito de 
conhecer o 
processo 
educacional de 
uma criança 
autista num Centro 
Municipal de 
Educação Infantil 
em Vitória, ES. 

Argumenta sobre a relevância que se 
apresenta, para crianças autistas, a 
escuta e o olhar no sentido da 
presença e da aposta, de forma que 
os envolvidos com essas crianças 
ofereçam-lhes movimentos que 
ecoem em suas representações 
inconscientes no intuito de promover 
mudança da condição alienante de 
objeto para uma unidade denominada 
sujeito. 
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Quadro 1 – Continuação relação de artigos, objetivos e conclusões da Revista 

Movimento 

Revista Movimento 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

FONSECA, 
M. P. S.; 
SANTOS, M. 
P. (2011) 

Culturas, Políticas 
e Práticas de 
Inclusão na 
Formação de 
Professores em 
Educação Física: 
Analisando as 
Ementas 

Tem como objetivo 
analisar as 
ementas das 
disciplinas 
obrigatórias que 
compõe o currículo 
dos licenciandos 
do curso de 
Educação Física 
da UFRJ, 
observando se e 
como a Inclusão é 
tratada durante 
sua formação. 

Percebemos, então, que há uma 
enorme ênfase nas práticas, e grande 
preocupação com as questões físico-
corporais e biológicas, em detrimento 
de um cunho político, fundamental 
para orientar uma formação crítica e 
reflexiva. 

SILVA, A.  J.; 
DUARTE, E.; 
ALMEIDA, J. 
J. G. (2011) 

Campeonato 
Escolar e 
Deficiência Visual: 
O Discurso dos 
Professores de 
Educação Física 

Objetivou-se neste 
estudo analisar as 
concepções dos 
professores de 
educação física 
sobre a 
participação de 
alunos com 
deficiência visual 
em práticas 
relacionadas à 
educação física. 

Os professores apesar de 
conscientes do processo de inclusão 
possuem dúvidas sobre suas 
implicações e articulação de seus 
conhecimentos para atuar. Uma 
Educação Física de qualidade 
necessita verificar e potencializar o 
conhecimento que permeia os 
professores, constituindo assim uma 
atuação adequada a todos os alunos. 

CHICON, J. 
F.; MENDES, 
K. A. M. O.; 
SÁ, M. G. C. 
S.  (2011) 

Educação Física e 
Inclusão: A 
Experiência na 
Escola Azul 

Estudo de caso 
com aproximações 
etnográficas, 
objetivando 
investigar e 
analisar o 
processo de 
inclusão de dois 
alunos com 
necessidades 
educacionais 
especiais (NEEs) 
no espaço-tempo 
das aulas de 
Educação Física 

Os dados empíricos nos chamam a 
atenção para um problema grave na 
Educação/Educação Física: a escola, 
no processo de inclusão, pode estar 
formando os alunos para 
reproduzirem atitudes de segregação 
de alunos com NEEs por deficiência, 
tornando natural a não participação 
deles nas atividades escolares e 
sociais, mantendo, por dentro do 
processo de inclusão, a exclusão. 
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Quadro 1 – Continuação relação de artigos, objetivos e conclusões da Revista 

Movimento 

Revista Movimento 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

MORATO, M. 
P. GOMES, 
M. S. P.; 
SCAGLIA, A. 
J.; ALMEIDA, 
J. J. G. 
(2011) 

A Mediação 
Cultural no Futebol 
para Cegos 

Este artigo 
descreve e analisa 
os contextos e 
personagens 
responsáveis pelo 
desenvolvimento 
do futebol para 
cegos no Brasil. 

A inferência dos dados evidenciou o 
ciclo de mediação cultural, 
influenciado pelo fenômeno futebol e 
protagonizado pelos seguintes 
personagens:jogadores de futebol, 
família, professor/técnico, amigos e 
jogadores de futebol para cegos. Tais 
personagens interagem nos 
conseguintes contextos para a 
mediação da aprendizagem da 
modalidade: instituto/entidade, 
eventos (paradesporto), seleção 
brasileira da modalidade e faculdades 
de educação física. 

RUBINSTEIN
, S. (2012) 

A Formação dos 
Professores de 
Educação Física 
na Área da 
Deficiência: Uma 
Análise dos Planos 
de Estudo de 
1992, 1996 e 2004 
do Curso de 
Professores do 
ISEF – Montevidéu 

No artigo se 
apresentam 
aspectos 
vinculados à 
formação na área 
da atividade 
motora adaptada 
dos professores de 
Educação Física 

Os resultados obtidos mostram um 
interesse em oferecer pelo menos 
uma disciplina vinculada á área da 
deficiência, no entanto embora se 
possa observar uma mudança para o 
modelo social no plano de 2004, 
observa-se que a fundamentação, 
objetivos e conteúdos se apoiam no 
modelo médico da deficiência vigente 
ainda hoje. 

ALVES, M. 
L.; DUARTE, 
E. (2012) 

A participação de 
alunos com 
síndrome de Down 
nas aulas de 
Educação Física 
Escolar: Um 
estudo de caso 

O objetivo do 
estudo foi observar 
a realidade da 
inclusão da criança 
com síndrome de 
Down (SD) nas 
aulas de educação 
física escolar, 
identificando os 
obstáculos e 
facilidades 
encontrados pela 
mesma. 

O aluno com SD apresentou 
dificuldades para participar 
socialmente junto à turma, embora 
não apresentasse dificuldades para 
compreensão e execução das 
atividades propostas em aula. 

ALVES, M. 
L.; DUARTE, 
E. (2013) 

A exclusão nas 
aulas de educação 
física: fatores 
associados com 
participação de 
alunos com 
deficiência 

O estudo tem 
como objetivo 
analisar os fatores 
relacionados com 
a exclusão do 
aluno com 
deficiência nas 
aulas de educação 
física. 

As entrevistas seguiram roteiro pré-
estruturado com questões relativas à 
percepção subjetiva de exclusão para 
o aluno com deficiência. Para estes, a 
exclusão está associada com a falta 
de adaptação nas aulas, isolamento 
social e sentimento de inferioridade. 
Estes três fatores se apresentam de 
forma associada e conjunta. 
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Quadro 1 – Continuação relação de artigos, objetivos e conclusões da Revista 

Movimento 

Revista Movimento 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

CHICON, J. 
F.; SÁ, M. G. 
C. S.; 
FONTES, A. 
S. (2013) 

Atividades Lúdicas 
no Meio Aquático: 
Possibilidades 
para a Inclusão 

A pesquisa 
objetiva 
compreender e 
analisar a ação 
mediadora do 
professor no 
desenvolvimento 
de atividades 
lúdicas no meio 
aquático e a 
interação de uma 
criança autista 
com os colegas 
não deficientes 
nas aulas. 

Conclui que as atividades lúdicas no 
meio aquático foram benéficas para a 
criança autista, tanto no sentido da 
ampliação de seus movimentos e 
vivências de brincar, como também 
em suas relações com os professores 
e colegas. 

JUNG, L. G.; 
MARQUES, 
A. C.; 
KALINOSHI, 
A. X. ; 
XAVIER, G. 
B. (2013) 

Cotidiano da 
Prática de 
Atividade Física de 
Crianças e Jovens 
com Deficiências 
da Rede Municipal 
de Pelotas - RS 

O objetivo desta 
pesquisa foi 
mapear, de acordo 
com a visão dos 
pais e professores, 
o perfil dos alunos 
com deficiências 
pertencentes à 
rede pública 
municipal de 
ensino de Pelotas, 
descrevendo as 
práticas de 
atividades físicas 
nos ambientes 
internos e externos 
à escola. 

Os resultados demonstram que o 
processo inclusivo está sendo 
aprimorado no momento em que eles 
se inserem na sociedade e, 
consequentemente, estão cada vez 
mais obtendo oportunidades de se 
desenvolverem. 

SOUZA, G. 
C.; PICH, S. 
(2013) 

A Reorientação da 
Ação Pedagógica 
na Educação 
Física Sob a 
Perspectiva da 
Inclusão: A 
Pesquisa-Ação 
como Caminho 

O objetivo foi 
orientar o processo 
de reconstrução 
das práticas 
pedagógicas do 
professor na 
implantação da 
Educação Física 
inclusiva. 

A análise de conteúdo resultou em 
três categorias: o legado da formação 
inicial e continuada sobre a inclusão; 
o rendimento esportivo e o 
desenvolvimento motor “normal”, e, o 
sistema de avaliação do componente 
curricular Educação Física e as 
reorientações da prática pedagógica. 
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Quadro 1 – Continuação relação de artigos, objetivos e conclusões da Revista 

Movimento 

Revista Movimento 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

ROSSI, P.; 
MUNSTER, 
M. A. V. 
(2013) 

Dança e 
Deficiência: Uma 
Revisão 
Bibliográfica em 
Teses e 
Dissertações 
Nacionais 

Este estudo tem 
como objetivo 
identificar e 
analisar a 
produção científica 
acerca da dança 
para pessoas com 
deficiência em 
teses e 
dissertações 
nacionais. 

Os resultados demonstraram: 
aumento na produção nos últimos 
cinco anos; prevalência de estudos 
junto à população de adultos com 
deficiência física; predominância de 
pesquisas envolvendo estudo de 
caso e Laban como aporte teórico; 
quanto ao eixo temático, prepondera 
o processo de ensino-aprendizagem 
da dança para as pessoas com 
deficiência; é dada maior evidência à 
dança contemporânea e dança em 
cadeira de rodas. Assim, foi possível 
reconhecer as principais tendências 
científicas envolvendo a interface 
dança e pessoas com deficiência. 

MARTINS, C. 
L. R. (2014) 

Educação Física 
Inclusiva: Atitudes 
Dos Docentes. 

Pretendeu- se com 
este estudo 
descrever as 
atitudes inclusivas 
de 53 docentes de 
EF a lecionar em 
escolas públicas 
do Distrito do Porto 
- Portugal. 

Concluiu-se a necessidade de investir 
na formação específica dos docentes, 
no apoio multidisciplinar, na 
diferenciação curricular, nas 
infraestruturas e na participação ativa 
de toda a comunidade educativa. 

BORGMANN, 
T.; ALMEIDA, 
J. J. G. 
(2015) 

Esporte 
Paralímpico na 
Escola: Revisão 
Bibliográfica 

O esporte 
paralímpico é o 
principal meio de 
divulgação do 
esporte adaptado, 
presente também 
na escola, sendo o 
termo Educação 
Paralímpica 
agregador das 
atividades 
educacionais 
relacionadas a 
este movimento. 

Foram encontradas mudanças nos 
aspectos gerais relacionados à 
inclusão de alunos com deficiência 
em aulas de Educação Física. Esta 
temática ainda carece de estudos e 
propostas adequadas ao contexto 
cultural para fomentação do esporte 
paralímpico no âmbito acadêmico e 
escolar. 
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Revista Movimento 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

CHICON, J. 
F.; HUBER, 
L. L.; 
ALBIÁS, T. 
R. M.;  SÁ, 
M. G. C. S.; 
ESTEVÃO, 
A. (2016) 

Educação Física e 
Inclusão: A 
Mediação 
Pedagógica do 
Professor na 
Brinquedoteca 

O estudo tem por 
objetivo descrever 
e analisar a ação 
mediadora dos 
professores de 
Educação Física 
no processo de 
interação de 
alunos com e sem 
deficiência na 
brinquedoteca. 

Conclui que o olhar sensível e a ação 
mediadora do professor têm papel 
fundamental para provocar avanços 
no aprendizado e desenvolvimento da 
criança, o que não ocorreria 
espontaneamente. 

VASCONCEL
LOS, A. S.; 
FINOQUETT
O L. C;  
FREITAS, D. 
D.; 
MACHADO, 
R. M. (2016) 

Inclusão e 
Educação Física 
no Município de 
Rio Grande: 
Reflexões Sobre 
as Percepções dos 
Educandos com 
Deficiência 

Este artigo tem por 
objetivo identificar 
e refletir sobre as 
percepções dos 
educandos com 
deficiência a 
respeito do seu 
processo de 
inclusão nas aulas 
de Educação 
Física na rede 
municipal da 
cidade do Rio 
Grande/RS. 

Como apontamentos desta pesquisa 
podemos refletir sobre o modo como 
os processos de inclusão se instalam 
como um imperativo, provocando 
professores e monitores a 
trabalharem como normatizadores e 
normalizadores de alunos com 
deficiência, os quais percebem o 
processo como positivo. 

SILVA, E. M. 
S.;SCHMIDT, 
B. C.; SÁ, M. 
G. C. S.; 
CHICON, J. 
F. (2016) 

A (Re)Descoberta 
de Si: Implicações 
e Aprendizagens 
Produzidas a Partir 
do Projeto 
“Cuidadores que 
Dançam” 

O estudo em tela 
objetiva 
compreender 
como o projeto de 
extensão 
“Cuidadores que 
dançam” tem sido 
ocupado/vivenciad
o pelas 
participantes a 
partir da análise 
das implicações e 
aprendizagens 
produzidas, em 
especial, sobre o 
cuidado de si 
nesse espaço. 

Conclui que o espaço/tempo da 
vivência no projeto estimulou as 
participantes a reafirmar o seu papel 
social para além do ser cuidadora de 
pessoa com deficiência, descobrindo-
se capazes de experimentar seus 
limites e possibilidades na vida e na 
dança. 
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ANDRADE, 
J. M. A.; 
FREITAS, A. 
P. (2016) 

Possibilidades de 
Atuação do 
Professor de 
Educação Física 
no Processo de 
Aprendizagem de 
Alunos com 
Deficiência 

Objetiva-se, neste 
estudo, analisar os 
modos de agir do 
professor de 
Educação Física 
na inclusão de 
alunos com 
deficiência na 
escola regular. 

A partir da análise microgenética, foi 
possível apontar indícios de que a 
função docente é preponderante na 
organização das possibilidades de 
participação, aprendizagem e 
desenvolvimento dos alunos com 
deficiência, desde que sejam 
oportunizadas estratégias que 
considerem as singularidades desses 
alunos. 

PÉREZ-
SAMANIEGO
, V.; LÓPEZ-
CAÑADA, E.; 
MONFORTE, 
J. (2017) 

Atividade Física e 
Incapacidade: Um 
Estudo Qualitativo 
com Mulheres em 
um Ginásio 
Adaptado 

Este estudo 
explora como um 
grupo de mulheres 
com incapacidade 
(n = 6) 
experimenta e 
percebe a prática 
da atividade física 
em um ginásio 
adaptado 

Ele destaca a experiência bem 
sucedida dos participantes, que é 
dominada por uma avaliação positiva 
dos processos de autorregulação, 
concepção social-relacional da 
atividade física e a relevância do 
ginásio adaptado como facilitador 
ambiental e social. 

ALVES, M. L. 
T.; STORCH, 
J. A.; 
HARNISCH, 
G.;STRAPAS
SON, A. M.; 
FURTADO, 
O. L. P. C.; 
LIEBERMAN, 
L.;  
ALMEIDA, J. 
J. G.; 
DUARTE, E. 
(2017) 

A Aula de 
Educação Física e 
a Inclusão da 
Criança com 
Deficiência: 
Perspectiva de 
Professores 
Brasileiros 

O estudo teve 
como objetivo 
analisar o conceito 
de inclusão dos 
professores de 
Educação Física e 
determinar os 
aspectos positivos 
e negativos em 
suas aulas. 

Os resultados mostraram que a 
inclusão é compreendida pelos 
professores como participação e 
aprendizagem para todas as crianças 
e não apenas para aqueles com 
deficiência. Os esportes coletivos 
foram relatados como o principal 
desafio para a inclusão de alunos 
com deficiência. Programas de 
formação inicial e de capacitação 
continuada para os professores 
precisam propor práticas 
pedagógicas eficazes para promover 
a inclusão, levando a reestruturação 
da formação de professores de 
Educação Física. 
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Título Objetivo Conclusão 

POFFO, B. 
N.; 
VELASCO, A 
P.;KUGLER, 
A. G.; 
FURTADO, 
S.; SANTOS, 
S. M.; 
FERMINO, A. 
L.; SOUZA, 
D. L. (2017) 

Mídia e Jogos 
Paralímpicos no 
Brasil: 
Investigando 
Estigmas na 
Cobertura 
Jornalística da 
Folha de S. Paulo 

O objetivo deste 
trabalho foi 
investigar se a 
Folha de S. Paulo, 
durante as edições 
dos Jogos 
Paralímpicos de 
1992 a 2012, 
reproduziu 
narrativas 
apontadas pela 
literatura como 
inapropriadas e/ou 
estigmatizantes 
para se referir a 
atletas 
paralímpicos 

A cobertura midiática da Folha, em 
parte, “vitimizou” os atletas ao 
enfatizar fatos tristes da vida deles 
associados às deficiências. Também 
reproduziu as narrativas do supercrip, 
nas quais as notícias, ou parte delas, 
enfocaram histórias de superação de 
barreiras relacionadas com as 
deficiências dos atletas em 
detrimento da valorização de seus 
feitos esportivos. A Folha também 
noticiou fatos triviais sobre a vida dos 
atletas, como relacionamentos 
afetivos, questões familiares e 
financeiras. Houve poucos casos de 
“infantilização” dos atletas, 
contrariando achados de pesquisas 
internacionais. 

  
  

No quadro 2, apresentamos as produções referentes a Revista Motriz. Periódico de 

autoria do departamento de Educação Física, Instituto de Biociência, do campus de 

Rio Claro, da Universidade Estadual Paulista, com publicações voltadas para as 

ciências da motricidade humana. 

 

 Quadro 2 - Relação de artigos, objetivos e conclusões da Revista Motriz. 

Revista Motriz 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

CARVALHO, 
A.; NABEIRO, 
L. M. (2008) 

Educação física 
escolar e o 
contexto 
inclusivo: o que 
pensam os 
educandos sem 
deficiência? 

O estudo 
investigou a 
opinião dos 
educandos sem 
deficiência sobre 
os educandos com 
deficiência nas 
aulas de Educação 
Física 

conclui-se que os educandos estão 
reagindo positivamente à inclusão, 
todos declararam que gostam de 
participar das aulas de Educação 
Física e colaboram com a colega com 
deficiência. 
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SOUTO, M. C. 
D.; LIMA M G; 
SILVA, V. F.; 
HENRIQUE, 
J. (2010) 

Integrando a 
Educação Física 
ao Projeto 
Político 
Pedagógico: 
perspectiva para 
uma educação 
inclusiva 

O objetivo deste 
artigo é discutir a 
importância da 
Educação Física 
integrada ao 
Projeto Político 
Pedagógico [PPP] 
escolar visando à 
inclusão de alunos 
com necessidades 
educativas 
especiais na 
prática da cultura 
corporal. 

A falta de um PPP integrado pode 
refletir-se na fragmentação das 
práticas pedagógicas, traduzindo-se 
em exclusão escolar e em 
experiências educativas pouco 
significativas para a formação dos 
alunos. Não gozar da prerrogativa de 
integração ao PPP é negar aos alunos 
o acesso a uma educação física 
escolar crítica e libertadora que 
possibilite o seu desenvolvimento 
como ser humano e cidadão. 

FONSECA, M. 
P. S. (2010) 

Inclusão: 
culturas, 
políticas e 
práticas na 
formação de 
professores de 
Educação Física 
da UFRJ 

A presente 
pesquisa teve o 
intuito de investigar 
a formação dos 
licenciandos do 
curso de Educação 
Física da 
Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro com 
relação à Inclusão 
em Educação, 
tendo como 
referencial de 
análise e discussão 
a estrutura 
conceitual sobre 
Inclusão, 
compreendida em 
três dimensões: a 
criação de culturas, 
o desenvolvimento 
de políticas e a 
orquestração de 
práticas inclusivas, 
baseada na 
perspectiva teórica 
de Booth & 
Ainscow (2002) e 
Santos (2003). 

Os resultados mostraram que, no que 
tange à Inclusão em Educação, a 
formação dos licenciandos em 
Educação Física da UFRJ é voltada 
majoritariamente à dimensão da 
orquestração de práticas de inclusão, 
marcada pela ênfase no rendimento 
físico e nas técnicas, e pouca 
preocupação com a prática reflexiva. A 
pesquisa mostra ainda que docentes e 
licenciandos reconhecem a falta de 
envolvimento das pessoas que 
habitam a instituição, mas apontam 
também para um desejo de maior 
comprometimento, de parte a parte. 
Considerar essas pessoas que 
constroem e reconstroem a cada dia a 
história e trajetória dessa instituição 
para que possam ser respeitados e 
valorizados, parece ser um passo 
importante a ser dado. 
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Revista Motriz 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

COSTA, V. B. 
(2010) 

Inclusão escolar 
na educação 
física: reflexões 
acerca da 
formação 
docente. 

O objetivo do 
trabalho foi 
compreender como 
vem se dando o 
processo de 
Inclusão na 
Educação Física 
Escolar dos 
estudantes 
deficientes visuais 
incluídos(as) na 
Educação Básica. 

Os resultados nos mostraram que o 
processo de inclusão em relação à 
Educação Física escolar encontra 
dificuldades para se efetivar, dada a 
má preparação e formação docente. 
As observações junto aos estudantes 
deficientes visuais também 
demonstraram o quanto esses(as) 
estão insatisfeitos com o tratamento 
que os(as) docentes dispensam, no 
sentido de participar das atividades 
físicas esportivas e de lazer 
planejadas nas escolas pelos 
profissionais que ministram aulas 
nesse componente curricular. Nossas 
reflexões são as de que o processo de 
inclusão na Educação Física escolar 
poderá demorar muito para ocorrer 
nas escolas. 

ALMEIDA; M. 
M.; MARTINS, 
C. K.; 
FORMIGA, R. 
(2010) 

Avaliação da 
motricidade 
ampla e fina na 
Síndrome de 
Williams: relato 
de caso. 

O presente estudo 
teve como objetivo 
analisar os 
achados da 
motricidade ampla 
e fina de uma 
criança de 8 anos 
de idade portador 
da Síndrome de 
Williams. 

Os resultados demonstraram que a 
criança revelou maior dificuldade na 
motricidade fina em relação à ampla, 
apresentando dificuldades na escrita, 
em manipular objetos que necessite 
fazer movimento de pronação e 
supinação e dificuldade no movimento 
de pinça. 
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OLIVEIRA, C. 
B.  (2011) 

Ações 
afirmativas e 
inclusão 
sustentável de 
estudantes com 
limitações por 
deficiência na 
educação 
superior 
  

Seus objetivos são: 
apresentar 
elementos de 
referência para a 
construção de 
protocolos que 
dêem 
sustentabilidade a 
inclusão deste 
grupo na educação 
superior; discutir as 
bases sobre as 
quais se assentam 
o direito à reserva 
de vaga para este 
grupo social; 
investigar, aportada 
na acessibilidade, 
fatores facilitadores 
e dificultadores 
para o acesso e a 
permanência de 
estudantes cotistas 
com deficiência ao 
longo do processo 
de formação. O 
cenário de 
investigação é a 
Universidade do 
Estado de Rio de 
Janeiro (UERJ), 
Campus Francisco 
Negrão de Lima 
(Maracanã) e os 
atores são 
estudantes com 
limitações por 
deficiência 
ingressantes 
através da reserva 
de 5% das vagas 
(vestibulares 
2004/2005). 

As conclusões apontam para a relativa 
invisibilidade dos estudantes cotistas 
com deficiência no contexto da UERJ. 
Tal invisibilidade deve ser pensada 
como construção na qual participam a 
Instituição - que se encontra em uma 
espécie ‗zona de conforto' quanto às 
necessidades formativas destes 
sujeitos - e a própria forma como eles 
se inserem na Universidade. Os 
estudantes têm escassa participação 
cultural, não integram redes de 
sociabilidade, não se reconhecem 
como parte de um coletivo (de 
estudantes cotistas com deficiência) e 
enfrentam problemas relacionados à 
pedagogia acadêmica, conforme a 
gravidade das limitações e os 
estigmas decorrentes. No tocante a 
UERJ, verificou-se a convivência de 
dois movimentos: um, que busca 
avançar no processo da permanência 
e conclusão do curso de tais 
estudantes e outro, que ignora tais 
necessidades podendo ser 
caracterizado como não-movimento. 
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CAMPANA, 
M. B.;GORLA, 
J. I.;  
DUARTE, E.; 
SCAGLIA, A. 
J.; TAVARES, 
M. C. G. C. F.; 
BARROS, J. 
F. (2011) 

O Rugby em 
Cadeira de 
Rodas: aspectos 
técnicos e 
táticos e 
diretrizes para 
seu 
desenvolviment
o 

O objetivo desse 
relato de 
experiência foi 
descrever aspectos 
técnicos e táticos 
do Rugby em 
Cadeira de Rodas 
e oferecer 
indicações de 
como trabalhá-los 
para um melhor 
rendimento do 
time. 

Concluímos que há um domínio de 
técnicas e táticas na equipe nacional, 
mas que a experiência de jogo, a falta 
de comunicação em quadra e o 
desconhecimento das regras são 
elementos que prejudicam o 
rendimento do time. 

FIORINI, M. L. 
S.;  
DELIBERATO
, D.; MANZINI, 
E. J. (2013) 

Estratégias de 
ensino para 
alunos 
deficientes 
visuais: a 
Proposta 
Curricular do 
Estado de São 
Paulo 

Objetivou-se 
planejar estratégias 
de ensino e 
adaptações de 
recursos com foco 
na inclusão 
educacional do 
aluno com 
deficiência visual 
fundamentando-se 
nas atividades 
contidas na 
Proposta Curricular 
do Estado de São 
Paulo. 

As atividades da Proposta Curricular 
permitiram um planejamento de 
estratégias voltado à participação do 
aluno com deficiência visual 
juntamente com alunos sem 
deficiência. 

FLORES, L. J. 
F.; CAMPOS, 
L. F. C. C.; 
GOUVEIA, R. 
B.; SILVA, A. 
A. C.;  PENA, 
L. G. S.; 
GORLA, J. I. 
(2013) 

Avaliação da 
potência aeróbia 
de praticantes 
de Rugby em 
Cadeira de 
Rodas através 
de um teste de 
quadra 

O presente estudo 
teve por finalidade 
estimar a potência 
aeróbia em atletas 
com LME 
praticantes de 
RCR, correlacionar 
os níveis de 
VO2máx com a 
classificação 
funcional (CF) dos 
atletas e analisar o 
comportamento da 
FC antes e pós-
teste. 

Os valores de VO2máx obtidos no 
estudo são classificados como médio 
para a população com tetraplegia. 
Observou-se que existe correlação 
moderada (r=0,77) entre a CF e o 
VO2máx entre atletas praticantes de 
RCR e por fim, observou-se baixos 
valores de FC frente á um teste 
submáximo, fato que pode estar 
relacionado à diminuição da atuação 
simpática após LME. 
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MAUERBERG
-DECASTRO, 
E.; PAIVA, A. 
C. S.; 
FIGUEIREDO, 
G. A.; COSTA, 
T. D. A.; 
CASTRO, M. 
R.; 
CAMPBELL, 
D. F.(2013) 

Atitudes de 
educadores e 
educadores 
físicos sobre 
inclusão: efeitos 
da participação 
em um 
programa 
inclusivo de 
educação física 
adaptada 

O presente estudo 
avaliou a atitude 
sobre a aceitação 
da inclusão de 
deficientes por 
profissionais da 
área de educação 
e saúde, conforme 
sua experiência e 
formação. 

Em geral, os indivíduos que 
participaram da intervenção 
mantiveram sua tendência favorável à 
inclusão. Os professores em contextos 
escolares regulares na rede municipal 
de ensino de Rio Claro (São Paulo, 
Brasil), independentemente da sua 
experiência com inclusão, continuam 
indecisos sobre os benefícios da 
inclusão. 

SIMIM, M. 
A.M.; SILVA, 
B. V. C.; 
MAROCOLO 
JÚNIOR, M.; 
MENDES, E. 
L.; MOTA, G.. 
R.; MELLO, 
M. T. (2013) 

Perfil 
antropométrico 
e características 
físicas da 
equipe brasileira 
de futebol para 
amputados 

O objetivo do 
estudo foi 
investigar as 
características 
físicas e 
antropométricas de 
atletas de futebol 
para amputados e 
verificar se existem 
diferenças entre a 
frequência cardíaca 
de pico (FCpico) e 
equações de 
predição da 
frequência cardíaca 
máxima (FCmax) 

O percentual de gordura foi 
significativamente diferente entre os 
meio-campistas e defensores. Não 
foram encontradas diferenças 
significativas entre as posições nos 
testes físicos. A FCpico foi 
significativamente menor do que todas 
as equações de predição da FCmax 
testadas. Conclui-se que os 
indicadores de desempenho físico não 
diferenciaram significativamente entre 
as diferentes funções táticas dos 
jogadores, e que a resposta cardíaca 
após esforço máximo intermitente é 
menor quando comparada com as 
equações de predição da FCmax 
investigadas. 

FIGUEIREDO, 
G.A.; BRAGA, 
G.F.; PAIVA, 
A.C.S. ; 
MAGRE, F.L ; 
BAGATINI, L ; 
MAUERBERG
-DECASTRO, 
E. (2015) 

Atletas cegos 
submetidos a 
tarefas de 
percepção 
espacial logo 
após esforço: 
relações com 
experiência 
esportiva e 
variáveis 
fisiológicas e 
bioquímicas 

O objetivo deste 
estudo foi avaliar a 
relação entre 
parâmetros da 
percepção 
espacial, variáveis 
fisiológicas e 
bioquímicas, e 
experiência no 
esporte de alto 
rendimento em 
atletas cegos 
induzidos ao 
esforço. 

Aproximadamente 40% da variação da 
variável EA foi explicada pela variação 
da frequência cardíaca e experiência 
no esporte (10% e 30%, 
respectivamente). Para a variável 
ERDE, a variável explicativa foi 
novamente a experiência no esporte 
(R2 = 0,240; p = 0,036). Portanto 24% 
da variação do ERDE foi explicada 
pela experiência do atleta. Para 
análise da variável ERDP, a regressão 
linear múltipla não detectou qualquer 
variável que explicasse os erros de 
produção de distância. A maior 
experiência no esporte pelos atletas 
cegos explicou o melhor desempenho 
na percepção do espaço. 
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PESTANA, 
M.B; 
FIGUEIREDO, 
G.A; MAGRE, 
F.L; 
BAGATINI, L ; 
TAVARES, 
C.P; IASI, 
T.C.P ; 
MAUERBERG
-DECASTRO, 
E. (2015) 

Efeitos da 
frequência de 
atividade física 
em parâmetros 
de saúde em 
indivíduos com 
deficiência 
intelectual 

O objetivo do 
estudo, portanto, é 
comparar os 
parâmetros de 
saúde (somatório 
de dobras cutâneas 
e pressão arterial) 
de alunos com 
deficiência 
intelectual (DI) 
participantes de um 
programa de 
extensão em 
atividade física 
adaptada (i.e., 
PROEFA), e alunos 
com DI da 
instituição APAE. 

Os parâmetros de saúde podem 
afetados pela prática regular de 
atividade física, seja ela pela prática 
esportiva ou em aulas de educação 
física na escola regular. Nas 
instituições de ensino segregado 
como, por exemplo, APAEs, assim 
como na escola regular, são 
observadas rotinas insuficientes de 
aulas de educação física ou mesmo a 
falta de incentivo a esta prática. 
Somados estes problemas os alunos 
têm uma baixa demanda de esforço 
nas poucas aulas aplicadas. 

TAVARES, 
C.P.; 
ROESLER, L.; 
DIAS, M.S ; 
SILVA, A.P.G. 
; PAIVA, 
A.C.S. ; 
MAUERBERG
-DECASTRO, 
E. (2015) 

Efeitos de um 
programa de 
educação física 
adaptada na 
aptidão 
cardiorrespiratór
ia na deficiência 
intelectual 

O objetivo deste 
estudo foi avaliar 
os níveis de 
aptidão física 
cardiorrespiratória 
dos participantes 
de um programa de 
extensão 
universitária de 
atividade física 
adaptada 
(PROEFA) através 
de uma avaliação 
longitudinal 

Indivíduos com deficiência intelectual 
(DI) possuem maior tendência a ter 
problemas de saúde quando 
comparados a indivíduos sem 
deficiência. A ausência da prática de 
atividade física na rotina desses 
indivíduos pode acelerar o 
aparecimento desses problemas e 
comprometer a sua qualidade de vida. 
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Quadro 2 – Continuação relação de artigos, objetivos e conclusões da Revista 

Motriz. 

Revista Motriz 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

RODRIGUES, 
D. F.; SILVA, 
A.; ROSA, J. 
P. P.; RUIZ, F. 
S.; 
VERÍSSIMO, 
A. W.; 
WINCKLER, 
C.; ROCHA, 
E. A.; 
PARSONS, 
A.; TUFIK, S.; 
MELLO, M. T. 
(2015) 

Qualidade de 
sono e aspectos 
psicobiológicos 
de atletas 
Paralímpicos 
brasileiros no 
período pré-
Paralímpiadas 
de Londres 
2012. 

O objetivo do 
estudo foi avaliar 
os aspectos 
psicobiológicos de 
atletas da 
modalidade de 
atletismo 
Paralímpico, antes 
dos Jogos 
Paralímpicos de 
Londres de 2012 

Para ansiedade-traço e ansiedade-
estado os atletas apresentaram nível 
médio de ansiedade, em relação ao 
perfil dos estados de humor, a 
dimensão vigor apresentou valores 
mais altos do que as outras 
dimensões. O tempo total de sono foi 
menor em atletas com o sono ruim, a 
eficiência de sono foi menor em atletas 
com sono ruim e o tempo total de sono 
foi menor para quem teve eficiência < 
85%. Todas as variáveis 
psicobiológicas avaliadas no período 
pré-competitivo estavam dentro da 
normalidade para os atletas da equipe 
Paralímpica Brasileira de atletismo que 
participaram dos Jogos Paralímpicos 
de Londres 2012. 

MAUERBERG
-DECASTRO, 
E.; 
CAMPBELL, 
D. F. (2016) 

The global 
reality of the 
Paralympic 
Movement: 
Challenges and 
opportunities in 
disability sports. 

The purpose of this 
study was to briefly 
illustrate some of 
the challenges and 
realities of national 
and international 
Paralympic sports. 
The elite disabled 
athlete paradigm is 
still not widely 
known in the world 
of regular sports 
competitions 

Although this picture reveals longevity 
of athletes in the sport, there are many 
limitations in sports accessibility, often 
due to geographical centralization of 
opportunities in large urban centers. 
Yet, today, the world of Paralympic 
sport has been transformed into a 
sports spectacle, thanks to the 
exceptional performance of some 
athletes, to the technology of mass 
communication, and to the support of 
audiences during the Games. These 
sport "superstars" offer the world new 
images and new constructs of "ability." 
While this forum has helped to bring 
attention to these "heroes," other 
Brazilian athletes (and from other 
countries as well) are still waiting for 
their opportunities. Indeed, worldwide, 
young blind individuals, those in 
wheelchairs, amputees, or simply the 
uncoordinated, expect to play, run, 
swim, and take part in the international 
model of "sport for all." They expect 
sports opportunities to be a part of their 
daily lives, an option for rehabilitation 
and the preservation of health, and a 
basic human right. 
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Quadro 2 – Continuação relação de artigos, objetivos e conclusões da Revista 

Motriz. 

Revista Motriz 
 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

MELO, T. R.; 
YAMAGUCHI, 
B.; SILVA, A. 
Z.; ISRAEL, V. 
L.  (2017) 

Motor abilities, 
activities, and 
participation of 
institutionalized 
Brazilian 
children and 
adolescents with 
cerebral palsy. 

To assess motor 
abilities and 
functioning of 
institutionalized 
children and 
adolescents with 
cerebral palsy (CP) 
within a contextual 
model of 
development. 
 

Most institutionalized children and 
adolescents with CP had GMFM-66 
scores comparable to those indicated 
in literature. The ICF-based 
assessment identified environmental 
barriers that might be considered for 
improvement in order to facilitate 
activities and participation. 

SANCHEZ-
PAY, A.; et al. 
(2017) 

Differences in 
game statistics 
between winning 
and losing for 
male wheelchair 
tennis players in 
Paralympics 
Games 

The aim of the 
present study was 
to analyze the 
differences in 
wheelchair tennis 
game statistics 
between winning 
and losing sets. 
 

The result showed that winning players 
commit fewer errors and achieved 
more winning shots than losing players 

 

 No quadro 3, são retratadas as publicações referentes a Revista Motrivivência, 

sendo esta, um periódico publicado sob a responsabilidade editorial do LaboMidia 

(Laboratório e Observatório da Mídia Esportiva), com o apoio do Núcleo de Estudos 

Pedagógicos da Educação Física do Centro de Desportos da Universidade Federal 

de Santa Catarina. A Revista Motriviência disserta a temática da Educação Física, 

Esporte e Lazer, difundido pesquisas referentes à cultura corporal na interface com 

as ciências humanas e sociais. 

 

Quadro 3 - Relações de artigos, objetivos e conclusões da Revista Motrivivência. 

Revista Motrivivência 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 
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Quadro 3 – Continuação relações de artigos, objetivos e conclusões da Revista 

Motrivivência. 

Revista Motrivivência 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

PONTES, 
S. S.;  
PRAZERES
, A L.; 
LOPES, L. 
(2009) 

Participação em 
Local de Lazer 
de Indivíduos 
com Mobilidade 
Reduzida 
Secundária a 
Lesão 
Neurológica 

objetivo da 
pesquisa consistiu 
em investigar a 
participação em 
locais de lazer sob 
a óptica de 
indivíduos com 
mobilidade reduzida 
secundária a lesão 
neurológica 

Estes demonstraram que os indivíduos 
com mobilidade reduzida pouco 
freqüentam locais de lazer e quando 
esta prática ocorre os locais mais 
visitados são aqueles que oferecem 
diversão gratuita. 

QUADROS,
, R. B. 
(2013) 

As aulas de 
Educação Física 
na classe 
especial na 
abordagem 
psicomotora 

O estudo baseia-se 
em um relato de 
experiência das 
aulas de Educação 
Física de uma 
turma de Classe 
Especial, visando 
demonstrar a 
importância desta 
disciplina como 
prática pedagógica, 
seguindo a 
abordagem 
psicomotora. 

Através do planejamento e execução 
das aulas constatou-se a importância 
do componente curricular educação 
física, pois os alunos vivenciaram 
atividades que privilegiaram a 
cooperação, criatividade e coletividade, 
refletindo no desenvolvimento motor, 
cognitivo, e afetivo-social. 

FRANK, R.; 
STOCCO, 
J.;BORELL
A, D. R.; 
STORCH, J. 
A.; 
SCHONE, 
A. (2013) 

Formação inicial 
e continuada de 
docentes de 
Educação Física 
atuantes na 
modalidade de 
Educação 
Especial 

Este estudo 
objetivou identificar 
o perfil dos 
professores de 
Educação Física 
que atuam no 
ambiente escolar 
na modalidade de 
Educação Especial, 
no que tange à 
formação inicial e 
continuada 
relacionada às 
pessoas com 
deficiência. 

Diante dos resultados angariados, 
acredita-se que os professores de 
Educação Física que atuam em 
modalidades de Educação Especial tem 
a possibilidade de explorar em escalas 
muito maiores o seu campo de atuação 
e construção de saber, por meio da 
continuidade de sua formação 
profissional e junto a isto, 
compartilhando seus conhecimentos e 
experiências profissionais com demais 
pessoas interessadas neste campo. 
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Quadro 3 – Continuação relações de artigos, objetivos e conclusões da Revista 

Motrivivência. 

Revista Motrivivência 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

CARVALHO
, C. L., 
ARAÚJO, P. 
F. (2016) 

Construindo um 
contexto 
inclusivo na 
Educação Física: 
possibilidades 
por Célestin 
Freinet 

Esse estudo tem o 
objetivo de elaborar 
uma proposta que 
facilite a inclusão 
de alunos com 
deficiência na 
educação física 
escolar por meio da 
pedagogia de 
Freinet. 

Com esse estudo, foi verificado que os 
ideais de Freinet permitem uma 
construção teórica sobre ideais 
inclusivos e aproximação prática com 
as diversidades, favorecendo uma aula 
alicerçada por conhecimento e respeito 
às diferenças. 

CARVALHO
, C. L.;, 
SALERNO, 
M. B.; 
PICULLI, 
M.; 
ARAÚJO, P. 
F. (2017) 

A percepção dos 
discentes de 
Educação Física 
sobre a inclusão 
escolar: 
reconstruções 
por intervenção 
na formação 
inicial 

Esse estudo 
analisou as 
possibilidades de 
reconstrução da 
percepção de 
alunos do curso de 
educação física 
sobre essa 
temática, 
impulsionada por 
estratégias de 
intervenções 
didáticas na 
disciplina de 
Educação Física 
Escolar Especial, 
de um curso de 
graduação. 

Houve aumento de entendimentos 
completos a respeito do tema e 
diminuição dos equivocados e 
incompletos. Com o alcance da 
reconstrução da percepção dos alunos 
em direção à ampliação na construção 
de conhecimento sobre o tema, 
propostas de estratégias de 
intervenções puderam ser elencadas. 

CARVALHO
, C. L.;, 
SALERNO, 
M. 
B.;SILVA, 
R. F.; 
ARAÚJO , 
P. F. (2017) 

Inclusão na 
Educação Física 
escolar: estudo 
da tríade 
acessibilidade 
conteúdos 
atitudes 

esse estudo 
objetiva analisar a 
percepção dos 
docentes de 
Educação Física 
das escolas de 
Franca/SP acerca 
da forma como têm 
vivenciado a 
inclusão durante 
sua prática 
profissional 

Observou-se uma trajetória ambígua 
com pontos facilitadores, com 
professores se propondo a elaborar 
aulas adequadas a todos, alternando-se 
com elementos dificultadores, como a 
falta de reflexão e diálogo. Há uma 
construção positiva com apontamentos 
para possíveis reorganizações da 
atuação docente segundo as novas 
propostas acadêmicas sobre a inclusão 
educacional e também sobre a 
Educação Física Escolar. 

 

O quadro 4, traz as publicações encontradas referentes a Revista Brasileira de 
Ciências do Esporte. Sendo este um periódico editorado pelo Colégio Brasileiro de 
Ciências do Esporte (CBCE), cujas publicações de seu escopo contemplam artigos 
que compõem a área da Educação Física e Ciências do Esporte. 
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Quadro 4 - Relações de artigos, objetivos e conclusões da Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte. 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

FALKENBA
CH, A. P.; 
DREXSLER, 
G.; WERLE, 
V. (2007) 

  
Didática da 
Educação Física 
e Inclusão 

Abordar a temática 
da didática da 
educação física e a 
inclusão nas aulas 
da rede regular de 
ensino. Descreve 
as repercussões 
do processo 
didático da 
educação física 
desempenhada 
com um grupo de 
crianças através do 
brincar. 

Os resultados permitem descrever que 
o processo didático favoreceu a 
convivência entre as crianças, ampliou 
os modelos de aprendizagem, 
possibilitou a interação 
professor/criança e promoveu novos 
recursos didáticos nas aulas de 
educação física voltados para a 
inclusão. 

LIMA, S. R.; 
ALMEIDA, 
M. A.  
(2008) 

Iniciação a 
Aprendizagem da 
Natação e a 
Coordenação 
Corporal de uma 
Criança 
Deficiente Visual: 
Algumas 
Contribuições 
  

O objetivo deste 
estudo foi avaliar a 
contribuição das 
atividades de 
iniciação à 
aprendizagem da 
natação na 
coordenação 
corporal da criança 
deficiente visual. 
Foi realizado um 
delineamento 
experimental intra-
sujeito do tipo AB. 

Os resultados apontam avanços nos 
comportamentos motores, no equilíbrio 
dinâmico e na velocidade ao saltar. 
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Quadro 4 - Relações de artigos, objetivos e conclusões da Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte. 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

SILVA, C. A. 
F.; DEVIDE, 
F. P. (2009) 

Linguagem 
Discriminatória e 
Etnométodos de 
Exclusão nas 
Aulas de 
Educação Física 
Escolar 

O objetivo deste 
estudo foi mapear 
as representações 
de alunos do sexto 
ano do ensino 
fundamental de 
uma escola privada 
localizada no 
município do Rio 
de Janeiro sobre 
as metáforas 
discriminatórias 
utilizadas por eles 
na exclusão dos 
colegas que 
desviam dos 
padrões 
estabelecidos pela 
turma no contexto 
das aulas de 
educação física 

Oferecer recursos para que os 
profissionais de educação física reflitam 
sobre a ação pedagógica, no sentido de 
atender aos princípios da inclusão, com 
a valorização e o respeito às diferenças 

FALKENBA
CH, A. P. 
DIESEL, D.; 
OLIVEIRA, 
L. C. (2010) 

  
O Jogo da 
Criança Autista 
nas Sessões de 
Psicomotricidade 
Relacional 
  

Os objetivos do 
estudo são 
investigar a 
trajetória do brincar 
em diferentes 
situações da 
criança durante as 
sessões: as 
situações de jogo e 
de exercício 

Com a coleta de informações 
evidenciamos situações de relação da 
criança autista com os professores e 
colegas; iniciativa para brincar; e as 
situações de jogo e de exercício. 

CARDOSO; 
V. D. (2011) 

A reabilitação de 
pessoas com 
deficiência 
através do 
desporto 
adaptado 

O objetivo deste 
estudo foi realizar 
uma revisão de 
literatura sobre a 
reabilitação de 
pessoas com 
deficiência através 
do desporto 
adaptado 

Observou-se que os benefícios da 
prática desportiva são evidenciados por 
grande parte de estudiosos da área do 
desporto adaptado e contribuem para a 
qualidade de vida desta população. 



43 

 

 

 

Quadro 4 - Relações de artigos, objetivos e conclusões da Revista Brasileira de 

Ciências do Esporte. 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

MAZZARIN
O, J. M.; 
FALKENBA
CH, A. P.; 
RISSI, S. 
(2011) 

Acessibilidade e 
Inclusão de uma 
aluna com 
Deficiência Visual 
na Escola e na 
Educação Física 

O objetivo é 
investigar o 
processo de 
inclusão e de 
acessibilidade de 
uma aluna com 
deficiência visual 
nas aulas de 
Educação Física, 
bem como este 
processo repercute 
na aprendizagem e 
no 
desenvolvimento 
da aluna. 

O estudo conclui que a inclusão de uma 
aluna com deficiência visual na escola 
contribui para um aprendizado mútuo 
entre os alunos, bem como de que a 
escola e sua comunidade precisam 
manter-se em contínua qualificação e 
busca de avanços de conhecimentos 
nessa área. 

AZEVEDO, 
M. A. O.; 
GOMES 
FILHO, A.  
(2011) 

Competitividade 
e Inclusão Social 
por Meio do 
Esporte 

Neste artigo, 
pretendemos 
avaliar o problema 
buscando clarear 
os conceitos de 
“jogo”, “esporte” e 
“competição”, 
tendo como tema a 
“inclusão social” 

Em conclusão, competições esportivas, 
institucionalizadas e disciplinadas, 
resultam em arranjos de soma positiva, 
permitindo que o esporte possa tornar-
se uma escolha de vida, favorecendo, 
portanto, a inclusão. 
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Quadro 4 – Continuação relações de artigos, objetivos e conclusões da Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte. 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

MORAES, 
G. F. G.; 
CANDIDO, 
C. R. C.; 
FAQUIN, B. 
S.; 
GORGATTI, 
T.; 
MARQUES, 
I.; OKAZAKI 
, V. H. A. 
(2011) 

O Efeito da 
Prescrição de 
Cadeira de 
Rodas de 
Basquetebol 
sobre o 
Desempenho 
Esportivo 

Foi analisado o 
desempenho 
esportivo de 
jogadores de 
basquetebol com 
utilização de 
cadeiras de rodas 
prescritas 
(específicas) e 
não-prescritas 
(genéricas) de 
acordo com as 
características de 
cada atleta. 

Foram verificados melhores 
desempenho e conforto nos testes 
realizados com a utilização das cadeiras 
prescritas. Foi sugerido o uso de 
cadeiras prescritas especificamente 
para cada atleta, a fim de otimizar o 
desempenho e o conforto para a prática 
do basquetebol em cadeira de rodas. 

MATOS, J. 
B.; 
MENEZES, 
F. S. (2012) 

Capoeira para 
Deficientes 
Visuais: 
Comparação do 
Equilíbrio entre 
Praticantes e não 
Praticantes de 
Capoeira 

Comparar o 
equilíbrio de 
deficientes visuais 
praticantes e não 
praticantes de 
capoeira 

Não houve diferença estatística 
significativa na comparação do 
equilíbrio entre os praticantes e não 
praticantes de capoeira, embora os 
capoeiristas tenham obtido melhor 
desempenho nos dois testes aplicados. 

CHICON, J. 
F.; SÁ, M. 
G. C. S. 
(2013) 

A Autopercepção 
de Alunos com 
Deficiência 
Intelectual em 
Diferentes 
Espaços-Tempos 
da Escola 

Estudo de caso 
com aproximações 
etnográficas, 
objetivando 
conhecer e 
analisar a 
autopercepção de 
três alunos com 
deficiência 
intelectual em 
diferentes 
espaços-tempos 
da escola, com 
ênfase na 
Educação Física. 

Os resultados denunciam uma 
autopercepção negativa dos sujeitos 
foco, especialmente quando associada 
aos processos de ensino/aprendizagem 
vividos nos diferentes espaços-tempos 
da escola, inclusive na Educação Física. 
Entretanto, a participação em um 
projeto intitulado “A Trupe do Palhaço 
Caramelo” operou positivamente nos 
modos de simbolização/percepção dos 
envolvidos, visto que eles saíam da 
condição de figuração vivida 
anteriormente para experimentar o 
protagonismo de suas respectivas 
histórias de vida. 
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Quadro 4 – Continuação relações de artigos, objetivos e conclusões da Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte. 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

RODRIGUE
S, M. N.; 
LIMA, S. R.  
(2014) 

Atividades 
Motoras 
Aquáticas na 
Coordenação 
Corporal de 
Adolescentes 
com Deficiência 
Intelectual 

Estudo de caso do 
tipo antes e depois 
analisou a 
contribuição de um 
programa de 
atividades motoras 
em meio aquático 
na coordenação 
corporal de 
adolescentes com 
deficiência 
intelectual, com 
idade entre doze e 
quinze anos, que 
durante quatro 
meses 
participaram de 
atividades em meio 
aquático. 

Houve melhora nas quatro tarefas do 
teste, mas sem evolução 
estatisticamente significativa na 
coordenação corporal geral, pois o 
quociente motor total de cada 
adolescente ficou muito abaixo do 
esperado para a idade cronológica, 
mesmo assim, a vivência contribuiu com 
a coordenação corporal dos 
participantes. 

SERONA, 
B. B.; 
ARRUDA,  
G. A.; 
GREGUOL, 
M. (2015) 

Facilitadores e 
barreiras 
percebidas para 
a prática de 
atividade física 
por pessoas com 
deficiência 
motora 

O objetivo deste 
estudo foi 
identificar as 
principais barreiras 
e os principais 
facilitadores 
percebidos para a 
prática de atividade 
física por pessoas 
com deficiência 
motora na cidade 
de Londrina/PR 

O apoio da família e de amigos e o 
comportamento do profissional 
responsável pela prática foram os 
principais facilitadores encontrados. 
Enquanto que as principais barreiras 
foram as limitações físicas e a falta de 
programas específicos. 

SÁ, M. G. C. 
S.; 
SIQUARAB, 
Z. O.; 
CHICON, J. 
F. (2015) 

Representação 
simbólica e 
linguagem de 
uma criança com 
autismo no ato 
de brincar 

Objetiva analisar 
as representações 
simbólicas 
produzidas no 
espaço da 
brinquedoteca, por 
meio do jogo de 
faz de conta de 
uma criança 
autista, sexo 
masculino, cinco 
anos, oriunda da 
comunidade 
Vitória/ES. 

Os dados analisados evidenciam o 
quanto a experiência de brincar da 
criança autista favorece a internalização 
desse elemento da cultura (a 
brincadeira), na medida em que implica 
a (re)significação de objetos e a 
representação de situações de vida, 
com o uso de múltiplas possibilidades 
de linguagens e a potencialização do 
processo de desenvolvimento 
intra/interpessoal. 
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Quadro 4 – Continuação relações de artigos, objetivos e conclusões da Revista 

Brasileira de Ciências do Esporte. 

Revista Brasileira de Ciências do Esporte 

Autores/ 
Ano 

Título Objetivo Conclusão 

TERESA, R. 
J.; 
ESPÍRITO‐S
ANTO, G.; 
ESPÍRITO, 
F. R.; 
FERREIRA, 
N. T.;  
ASSIS, M. 
R. (2015) 

Insatisfação com 
a imagem 
corporal entre 
pessoas com 
deficiência visual 

O objetivo deste 
trabalho foi 
verificar a 
insatisfação com a 
imagem corporal 
em sujeitos com 
cegueira, 
congênita e 
adquirida. 

Conclui‐se que os indivíduos cegos 
apresentam menos problemas de 
insatisfação corporal quando 
comparados com os resultados de 
estudos com videntes. 

MACHADO, 
R. B. (2017) 

Políticas de 
inclusão e a 
docência em 
educação física: 
uma reflexão 
sobre as práticas 

O objetivo foi 
analisar a 
constituição de 
uma política de 
inclusão que 
convoca o 
professor de 
educação física e 
as implicações 
para as atuais 
práticas desses 
docentes. 

Foi possível perceber que há uma 
articulação entre os diversos órgãos, os 
quais regulam a prática do professor de 
educação física dentro de uma política 
inclusiva e põem os indivíduos em 
circulação. 

  

 

A relação de publicações dos quadros acima relata a pluralidade com que as 

temáticas: inclusão, exclusão e deficiência apresentam-se no meio acadêmico, e 

suas subsequentes discussões. Percebemos que o conceito integração apresenta-

se em alguns artigos correlacionado ao conceito inclusão e definido com o mesmo 

sentido e termo, sem entretanto referir-se a inclusão. 

O artigo “A inclusão de crianças com necessidades especiais nas aulas de 

Educação Física na educação infantil”, nos assujeita a percepção que ao se referir 

em inclusão, o conteúdo preconize a permanência da mesma no âmbito escolar, 

mas entretanto nos deparamos com o discurso de integração, como é ressaltado 

pelos autores: 

  

As observações realizadas nas aulas dessa professora indicam que o menino 
participa ativamente das aulas. Porém, as observações permitiram destacar 
que o menino pouco recebe atenção dos pares em situações de jogos 
coletivos. Receber passes no jogo de futebol não está nos planos dos 
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colegas, nem da professora cuja ação pedagógica não prevê orientações 
para essa finalidade (FALKENBACH et al., 2007, p.46). 
 

Corroborando com essa perspectiva o artigo “A participação de alunos com 

Síndrome de Down nas aulas de Educação Física Escolar: Um estudo de caso”, os 

autores apontam que mesmo ocorrendo a adaptação da criança quanto a 

metodologia adotada isso não garante que a mesma esteja inclusa no ambiente 

escolar. 

  

A construção de relações sociais pobres e limitadas pelos alunos com SD 
revela uma das dificuldades encontradas pelo professor durante o processo 
inclusivo de seu aluno. A simples adaptação dos conteúdos e atividades para 
que o aluno com SD consiga participar das atividades propostas em aula não 
garante que o seu processo inclusivo seja concretizado com sucesso. O 
processo inclusivo desse aluno deve ir além da oportunidade de atingir as 
metas educacionais propostas pelo sistema de ensino, proporcionando 
também a sua inclusão na rede social presente em sua turma e no ambiente 
escolar como um todo (ALVES; DUARTE, 2012, p.250). 

 

Salientamos que adotamos as definições de Sassaki (2006, p.39) para inclusão “[...] 

processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas 

sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente estas se 

preparam para assumir seus papéis na sociedade”.  

Para segregação Sassaki (2006, p.30) destaca que o processo de exclusão desses 

individuos ocorria em sentido total, as pessoas com deficiência eram excluidas de 

qualquer atividade, ou segregadas a instituições especializadas que ofereciam todos 

os serviços que a sociedade não forneciam às pessoas com deficiência. 

Enquanto para integração Sassaki (2006, p.33) a define como “[...] esforço de inserir 

na sociedade pessoas com deficiência que alcançaram um nível de competência 

compatível com os padrões sociais vigentes. A integração tinha e tem o mérito de 

inserir a pessoa com deficiência na sociedade, sim, mas desde que ela seja esteja 

de alguma forma capacitada a superar barreiras físicas, programáticas e atitudinais 

nela existentes”. 

Para fins de análise dos dados, estabelecida esta proposição, os artigos foram 

classificados em duas categorias: modelo médico da deficiência e o modelo social 

da deficiência. Advindo desta classificação acrescentamos como subcategorias a 

perspectiva segregativa, perspectiva integracionista e perspectiva inclusiva, por 
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compreendermos que as mesmas articulam com a percepção e olhar social que os 

indivíduos com deficiência são assistidos pela sociedade. 

 

 Quadro 5 – Classificação dos artigos quanto à perspectiva. 

CATEGORIA  SUBCATEGORIA   ARTIGOS VALOR 

(%) 

MODELO MÉDICO DA 

DEFICIÊNCIA 

PERSPECTIVA SEGREGATIVA  23 35,93% 

PERSPECTIVA 

INTEGRACIONISTA 

07 10,93% 

MODELO SOCIAL  DA 

DEFICIÊNCIA 

PERSPECTIVA INCLUSIVA 33 51,56% 

OUTROS 1 1,56% 

 

  

O quadro 5, apresenta as classificações dos artigos quanto às subcategorias 

adotadas pelo estudo. No que concerne a categoria Modelo Médico da Deficiência, 

foram incorporados nas análises as subcategorias vinculadas a perspectiva 

segregativa e integracionista. Ao todo, constatamos que 46,86% das publicações, 

agregam essa categoria. 

A subcategoria perspectiva segregativa representou 35,93% nas publicações das 

revistas analisadas. Nessa perspectiva o indivíduo com deficiência encontra-se 

afastado dos individuos sem deficiência, seus processos de ensino aprendizagem 

ocorrem sem essa participação e dialogo com as diferenças do outro. Deste modo, o 

desenvolvimento deste indivíduo ocorre, mas não é potencializado, pois para isso é 

necessário que esse individuo se relacione com os demais, e crie consciência de si, 

como ser humano. Ao ser isolado numa perspectiva que estigmatiza a deficiência 

como fator restringente e digno de exclusão por parte da sociedade, este indivíduo é 

privado do seu processo de humanização (PINO, 2005). 

Outrossim, o resultado apresentado pela perspectiva integracionista equivale a 

10,93% das publicações. Essa perspectiva surge para substituir a perspectiva 

segregativa e findar o processo de exclusão por parte da sociedade com as pessoas 

deficientes. Nesta perspectiva é responsabilidade do indivíduo curar-se e inserir-se 
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na sociedade, sem a necessidade de que a sociedade se adapte ou realize 

mudanças que garantam o desenvolvimento pessoal, social, educacional e 

profissional desse indivíduo (SASSAKI, 2006). 

Por conseguinte os artigos selecionados nesta categoria ilustram um olhar voltado 

para deficiência como fator de limitação do indivíduo, onde o indivíduo é inserido no 

ambiente sem, no entanto fazer parte deste ambiente. 

Elucidando essa perspectiva, destacamos o trecho do artigo “Percepções dos 

Professores quanto à Inclusão de Alunos com Deficiência em Aulas de Educação 

Física” em que os autores através de uma escala de dezoito afirmações, buscaram 

compreender as percepções de 90 professores de Educação Física do sistema 

regular de ensino, abrangendo escolas públicas e privadas. 

 

[...] percebe-se que, embora quase a metade dos professores pesquisados 
(47,8%) demonstrasse não gostar da ideia de ter alunos com deficiência nas 
suas aulas(afirmação número 5), 86,7% demonstraram a intenção de fazer 
cursos para adquirir mais conhecimentos sobre como proceder com tais 
alunos e 83,3% concordaram que os alunos sem deficiência teriam 
benefícios com o movimento de inclusão (GORGATTI; ROSE JUNIOR., 
2009, p.125). 
 

Deste modo, encontramos o vigente conflito entre a integração destes alunos no 

cotidiano escolar e a preparação dos professores para recebê-los neste contexto. 

Esta falta de qualificação reflete nos processos de inclusão dos alunos deficientes e 

na metodologia que será adotada para admiti-los nos espaços sociais. Acarretando 

que ocorra a segregação e, ou a integração deles no ambiente escolar. 

Paralelamente a este processo no ambiente escolar, o artigo “Culturas, políticas e 

práticas de Inclusão na formação de professores em Educação Física: Analisando as 

Ementas”, salienta o papel da formação do professor de Educação Física frente às 

diversidades que o mesmo encontrará no campo.  

 

[...] o baixo percentual da dimensão do desenvolvimento de políticas 
inclusivas (5,46% - 9) chamou a atenção para a pouca preocupação em 
apresentar temas que possibilitem discussões políticas, principalmente em se 
tratando de um curso de formação de professores[...] (FONSECA et al., 
2011). 
 

Essa constatação dos autores retrata o cenário encontrado nos ambientes em que 

essas pessoas são inseridas, a falta de preparação para lidar com as diferenças e 

oportunizar o desenvolvimento de políticas de inclusão advém da formação que 
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prioriza as questões físico corporais, de rendimento e biologizantes em detrimento 

da formação  crítica e reflexiva (FONSECA et al., 2011). 

Perpassando o trajeto da Educação Física percebemos que essa categoria modelo 

médico da deficiência fundamentou a primeira inserção do indivíduo deficiente nas 

práticas de atividades físicas, modelo este que iniciou-se no final década de 1950, 

com características voltadas à reabilitação e prevenção de doenças (CHICON; SÁ; 

2012). 

A Lei nº 4.024 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 1961 define a 

obrigatoriedade do ensino da educação física no sistema escolar brasileiro de 1º a 2º 

grau. E no ano de 1996, é promulgada a Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) que afirma o direito do indivíduo com deficiência à 

educação pública e gratuita. 

Justifica-se nesse ínterim a conclusão abordada pelos autores classificados nas 

subcategorias: perspectiva segregativa e perspectiva integracionista. Ao definirem 

que o indivíduo com deficiência não conseguiu se desenvolver ou se inserir 

adequadamente nos espaços em que ocorria a prática de atividades físicas. 

Consequentemente a isso percebemos a falta de adoção de metodologias inclusivas 

por parte dos professores e, ou compreensão por parte da sociedade da 

necessidade de se construir espaços inclusivos e compreender a Educação Física 

além da performance e aptidão física 

Contrapondo a essa premissa, a categoria do Modelo Social da Deficiência elencou 

51,56% das publicações, e abrangeu a subcategoria perspectiva da inclusão, por 

compreendermos que ambas dialogam e corroboram com um olhar sensível que 

defende que a sociedade deve se adequar e eliminar todas as barreiras que 

impedem o desenvolvimento dos indivíduos, garantindo os direitos sociais e 

individuais, e a equiparação de oportunidades. 

A perspectiva inclusiva atesta a necessidade de que ocorra aceitação das diferenças 

individuais, a valorização do ser humano, o respeito e a convivência com a 

diversidade e o desenvolvimento do aprendizado cooperativo. Construindo 

consequentemente um novo tipo de sociedade que modifica não somente ambientes 

físicos, mas a mentalidade das pessoas (SASSAKI, 2006). 

Deste modo, os artigos selecionados nesta categoria salientaram a preocupação de 

inserir e tornar parte da atividade os indivíduos com deficiência. Contemplando a 
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deficiência não como um fator de limitação do ser humano, mas como característica 

da pluralidade do ser humano. 

Ao analisarmos um contexto inclusivo, podemos abordar o explicitado no artigo 

”Acessibilidade e Inclusão de uma Aluna com Deficiência Visual na Escola e na 

Educação Física”, cujos autores realizaram um estudo de caso com uma aluna 

deficiente visual, e buscaram investigar como ela se sentia na escola, nas aulas, sua 

relação com os colegas e percepções acerca do ambiente escolar. 

  

A aluna relata que suas colegas a conduzem durante uma aula: 'Tive uma 
Educação Física onde eu fiz alongamento, pulei corda, caminhei com minhas 
colegas G. e T'. (Memorial descritivo n° 1, de junho de 2009). Noutra fala a 
aluna relata como percebe a ajuda dos colegas: 'Percebo que eles são meus 
amigos, que eles me ajudam, até porque às vezes tem coisas que eles 
querem aprender comigo pra eles poderem me ajudar ' (Entrevista com a 
aluna em outubro de 2009). As observações comprovam a fala da menina 
(MAZZARINO et al., 2011, p. 96). 

  

Nesta conjuntura percebemos que a criança encontra-se inserida no ambiente 

escolar, criou laços com os colegas e é orientada pela professora à participar 

efetivamente das aulas, como demonstra os autores: 

  

Mesmo quando outros colegas realizam outras atividades a menina possui 
atividades próprias para realizar. Durante as observações foi possível 
perceber satisfação no comportamento da menina que sorria e interagia com 
colegas a todo o tempo (MAZZARINO et al., 2011, p. 98). 
 

Em outro trecho percebemos o processo de mediação e a preocupação por parte da 

professora, que com o auxilio dos alunos busca incluir e permitir que a criança 

participe da atividade proposta. 

 
[...] A turma realiza atividades de trilhar cordas. A menina pula em um pé só. 
Primeiro com a perna esquerda e depois com a direita sem a corda. A 
professora busca a corda de trilhar para a menina pular. Uma aluna ajuda a 
professora a segurar e trilhar a corda. A menina pula sempre que a 
professora dá o sinal falando para ela pular. Consegue pular a corda durante 
seis repetições sem errar (Observação número 5 de abril de 2009). 
 

Outrossim, o artigo “Educação Física e Inclusão: A Mediação Pedagógica do 

Professor na Brinquedoteca”, demonstra o papel do professor como mediador do 

processo de inclusão, possibilitando experiências de interação e aprendizagem dos 

alunos. O processo de brincar descrito no texto permitiu que as crianças 

compreendessem suas diferenças e desenvolvessem um olhar sensível para com o 
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outro. Evidenciamos esse processo no relato de (CHICON et al, 2016, p. 290) ao 

descrever a inclusão de uma criança com paralisia severa e autismo no ambiente da 

brinquedoteca. 

 

A criança subiu no carrinho, posicionando-se ao lado de Caio. O brinquedista 
puxou o carrinho por toda a brinquedoteca. Os outros colegas ficaram 
curiosos com a brincadeira e foram se aproximando aos poucos. O 
brinquedista, percebendo o interesse das outras crianças, passou a convidá-
las para participar de diferentes formas: a) empurrando o carrinho; b) subindo 
no carrinho; e c) fazendo a “manutenção do carrinho” (borracheiro — enchia 
o pneu do carrinho). A brincadeira prosseguiu com grande entusiasmo de 
todos. Era notória a euforia de Caio que gritava com empolgação e a 
felicidade dos colegas em passear, empurrar ou “consertar” o carrinho (Diário 
de campo, 16-10-2012). 

  

Os artigos classificados na categoria Modelo Social da Deficiência problematizam os 

efeitos de um olhar social, que compreende a multipluralidade dos indivíduos e 

constrói um ambiente propício à cooperação e ao desenvolvimento dos mesmos. 

De acordo com Sassaki (2006), abrimos mão das práticas declaradas de segregação 

e estamos no atual cenário que reflete a transição entre a integração e a inclusão. 

Salientando que os processos que originaram a integração fomentaram o surgimento 

da inclusão, e apesar de ambos processos sociais coexistirem, a perspectiva 

integracionista deve esmaecer e dar espaço à perspectiva inclusiva. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

As publicações coletadas e analisadas pelo período de recorte evidenciaram que 

embora exista um crescimento quanto a publicação das temáticas: deficiência, 

inclusão e exclusão, as mesmas não agregam parte significativa do escopo das 

revistas analisadas. 

Embora, estejamos vivendo período que discute e potencializa a política da inclusão, 

percebemos que as abordagens encontradas na categoria Modelo Médico da 

Deficiência exprimiram dificuldades para compreender e trabalhar o sentido da 

inclusão, diligenciando o ensino da Educação Física pela integração e perpassando 

a continuidade da segregação dos indivíduos. Todavia, as publicações do Modelo 

Social da Deficiência, representadas por 51,56% das publicações evidenciaram um 

olhar sensível que busca compreender os processos que originam o 

desenvolvimento humano e caracterizam as relações sociais como fundamentais 

para a construção do individuo e do coletivo. 

No âmbito da produção acadêmica na Educação Física apesar de se preconizar a 

perspectiva da inclusão, percebemos ainda a primazia do olhar orgânico-funcional 

do indivíduo, privilegiando a promoção de práticas excludentes com foco na 

performance em detrimento da cultura corporal. Esse processo caracteriza um olhar 

ainda voltado para a estigmatização do ser humano. Sendo necessário ao campo a 

produção de mais estudos comprometidos com o  Modelo Social da Deficiência no 

intuito de quebrar estigmas, estereótipos e preconceitos que objetificam o ser 

humano.  

Utilizando-nos de (VYGOTSKY apud PINO, 2005) salientamos a necessidade de 

compreender que a construção e o desenvolvimento do ser humano ocorre em 

função do outro, pois é se relacionando com o outro que ocorre o processo de 

humanização do ser humano, tornando-o capaz de criar cultura, modificar a si 

mesmo e o espaço em que vive. 

Destacamos a complexidade que esses dados traduzem ao problematizar o olhar 

social frente à deficiência, pois confrontamos a Constituição Brasileira que preconiza 

direitos sociais e princípios de equidade e igualdade. Mas que, entretanto não 

compreende além de suas instâncias, o processo que fundamenta o olhar sensível e 
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humanizador que todos os indivíduos deveriam ser encarados e recebidos no 

contexto econômico, político e social. 

Deste modo, percebemos a necessidade de se discutir e problematizar a questão da 

deficiência, não como fator limitante do indivíduo, mas como indício da complexidade 

do ser humano. Possibilitando a garantia e equidade de todos os seus direitos. 
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APÊNDICE - Classificação quanto a perspectiva abordada pelos artigos. 
 

TITULO 
 

CONCLUSÃO 
 

PERSPECTIVA 
 

Os sentidos da 
exclusão social na 
bibliografia da 
Educação Física 
brasileira 

O estudo permite apontar duas perspectivas distintas: 
um sentido, em que os autores se referem à exclusão 
como condição (individual ou coletiva), e outro, em 
que caracterizam exclusão como processo social 

segregação 

Percepções dos 
Professores Quanto à 
Inclusão de Alunos 
com Deficiência em 
Aulas de Educação 
Física 

Pode-se observar que a percepção geral dos 
professores pesquisados foi negativa para com a 
inclusão. O pessimismo mais forte dos professores foi 
por não se sentirem preparados para lidar com alunos 
com deficiência. Os professores com menor tempo de 
experiência mostraram visões mais positivas no que 
se refere aos benefícios de todos os alunos com a 
inclusão 

inclusão 

Educação Física e 
Inclusão: A 
Experiência na Escola 
Azul 

Os dados empíricos nos chamam a atenção para um 
problema grave na Educação/Educação Física: a 
escola, no processo de inclusão, pode estar formando 
os alunos para reproduzirem atitudes de segregação 
de alunos com NEEs por deficiência, tornando natural 
a não participação deles nas atividades escolares e 
sociais, mantendo, por dentro do processo de 
inclusão, a exclusão. 

inclusão 

A Mediação Cultural 
no Futebol para Cegos 

A inferência dos dados evidenciou o ciclo de 
mediação cultural, influenciado pelo fenômeno futebol 
e protagonizado pelos seguintes 
personagens:jogadores de futebol, família, 
professor/técnico, amigos e jogadores de futebol para 
cegos. Tais personagens interagem nos conseguintes 
contextos para a mediação da aprendizagem da 
modalidade: instituto/entidade, eventos 
(paradesporto), seleção brasileira da modalidade e 
faculdades de educação física. 

segregação 

A exclusão nas aulas 
de educação física: 
fatores associados 
com participação de 
alunos com deficiência 

As entrevistas seguiram roteiro pré-estruturado com 
questões relativas à percepção subjetiva de exclusão 
para o aluno com deficiência. Para estes, a exclusão 
está associada com a falta de adaptação nas aulas, 
isolamento social e sentimento de inferioridade. Estes 
três fatores se apresentam de forma associada e 
conjunta. 

integração 
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artigos. 

TITULO 
 

CONCLUSÃO 
 

PERSPECTIVA 
 

Dança e Deficiência: 
Uma Revisão 
Bibliográfica em Teses 
e Dissertações 
Nacionais 

Os resultados demonstraram: aumento na produção 
nos últimos cinco anos; prevalência de estudos junto à 
população de adultos com deficiência física; 
predominância de pesquisas envolvendo estudo de 
caso e Laban como aporte teórico; quanto ao eixo 
temático, prepondera o processo de ensino-
aprendizagem da dança para as pessoas com 
deficiência; é dada maior evidência à dança 
contemporânea e dança em cadeira de rodas. Assim, 
foi possível reconhecer as principais tendências 
científicas envolvendo a interface dança e pessoas 
com deficiência. 

segregação 

Atividade Física e 
Incapacidade: Um 
Estudo Qualitativo com 
Mulheres em um 
Ginásio Adaptado 

Ele destaca a experiência bem sucedida dos 
participantes, que é dominada por uma avaliação 
positiva dos processos de autorregulação, concepção 
social-relacional da atividade física e a relevância do 
ginásio adaptado como facilitador ambiental e social. 

segregação 

Mídia e Jogos 
Paralímpicos no Brasil: 
Investigando Estigmas 
na Cobertura 
Jornalística da Folha 
de S. Paulo 

A cobertura midiática da Folha, em parte, “vitimizou” 
os atletas ao enfatizar fatos tristes da vida deles 
associados às deficiências. Também reproduziu as 
narrativas do supercrip, nas quais as notícias, ou 
parte delas, enfocaram histórias de superação de 
barreiras relacionadas com as deficiências dos atletas 
em detrimento da valorização de seus feitos 
esportivos. A Folha também noticiou fatos triviais 
sobre a vida dos atletas, como relacionamentos 
afetivos, questões familiares e financeiras. Houve 
poucos casos de “infantilização” dos atletas, 
contrariando achados de pesquisas internacionais. 

segregação 

Iniciação à 
Aprendizagem da 
Natação e a 
Coordenação Corporal 
de uma Criança 
Deficiente Visual: 
Algumas Contribuições 

Os resultados apontam avanços nos comportamentos 
motores, no equilíbrio dinâmico e na velocidade ao 
saltar. 

segregação 

Linguagem 
Discriminatória e 
Etnométodos de 
Exclusão nas Aulas de 
Educação Física 
Escolar 

Oferecer recursos para que os profissionais de 
educação física reflitam sobre a ação pedagógica, no 
sentido de atender aos princípios da inclusão, com a 
valorização e o respeito às diferenças 

inclusão 
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artigos. 

TITULO 
 

CONCLUSÃO 
 

PERSPECTIVA 
 

A Reabilitação de 
Pessoas com 
Deficiência Através do 
Desporto Adaptado 

Observou-se que os benefícios da prática desportiva 
são evidenciados por grande parte de estudiosos da 
área do desporto adaptado e contribuem para a 
qualidade de vida desta população. 

segregação 

Competitividade e 
Inclusão Social por 
Meio do Esporte 

Em conclusão, competições esportivas, 
institucionalizadas e disciplinadas, resultam em 
arranjos de soma positiva, permitindo que o esporte 
possa tornar-se uma escolha de vida, favorecendo, 
portanto, a inclusão. 

segregação 

O Efeito da Prescrição 
de Cadeira de Rodas 
de Basquetebol Sobre 
o Desempenho 
Esportivo 

Foram verificados melhores desempenho e conforto 
nos testes realizados com a utilização das cadeiras 
prescritas. Foi sugerido o uso de cadeiras prescritas 
especificamente para cada atleta, a fim de otimizar o 
desempenho e o conforto para a prática do 
basquetebol em cadeira de rodas. 

segregação 

Capoeira para 
Deficientes Visuais: 
Comparação do 
Equilíbrio entre 
Praticantes e Não 
Praticantes de 
Capoeira 

Não houve diferença estatística significativa na 
comparação do equilíbrio entre os praticantes e não 
praticantes de capoeira, embora os capoeiristas 
tenham obtido melhor desempenho nos dois testes 
aplicados. 

segregação 

A Autopercepção De 
Alunos com 
Deficiência Intelectual 
em Diferentes 
Espaços-Tempos da 
Escola 

Os resultados denunciam uma autopercepção 
negativa dos sujeitos foco, especialmente quando 
associada aos processos de ensino/aprendizagem 
vividos nos diferentes espaços-tempos da escola, 
inclusive na Educação Física. Entretanto, a 
participação em um projeto intitulado “A Trupe do 
Palhaço Caramelo” operou positivamente nos modos 
de simbolização/percepção dos envolvidos, visto que 
eles saíam da condição de figuração vivida 
anteriormente para experimentar o protagonismo de 
suas respectivas histórias de vida. 

inclusão 
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artigos. 

TITULO 
 

CONCLUSÃO 
 

PERSPECTIVA 
 

Atividades Motoras 
Aquáticas na 
Coordenação Corporal 
de Adolescentes com 
Deficiência Intelectual 

Houve melhora nas quatro tarefas do teste, mas sem 
evolução estatisticamente significativa na 
coordenação corporal geral, pois o quociente motor 
total de cada adolescente ficou muito abaixo do 
esperado para a idade cronológica, mesmo assim, a 
vivência contribuiu com a coordenação corporal dos 
participantes. 

segregação 

Insatisfação com a 
imagem corporal entre 
pessoas com 
deficiência visual 

Conclui‐se que os indivíduos cegos apresentam 
menos problemas de insatisfação corporal quando 
comparados com os resultados de estudos com 
videntes. 

segregação 

Integrando a Educação 
Física ao Projeto 
Político Pedagógico: 
perspectiva para uma 
educação inclusiva 

A falta de um PPP integrado pode refletir-se na 
fragmentação das práticas pedagógicas, traduzindo-
se em exclusão escolar e em experiências educativas 
pouco significativas para a formação dos alunos. Não 
gozar da prerrogativa de integração ao PPP é negar 
aos alunos o acesso a uma educação física escolar 
crítica e libertadora que possibilite o seu 
desenvolvimento como ser humano e cidadão. 

inclusão 

Avaliação da 
motricidade ampla e 
fina na Síndrome de 
Williams: relato de 
caso. 

Os resultados demonstraram que a criança revelou 
maior dificuldade na motricidade fina em relação à 
ampla, apresentando dificuldades na escrita, em 
manipular objetos que necessite fazer movimento de 
pronação e supinação e dificuldade no movimento de 
pinça. 

segregação 

Avaliação da potência 
aeróbia de praticantes 
de Rugby em Cadeira 
de Rodas através de 
um teste de quadra 

Os valores de VO2máx obtidos no estudo são 
classificados como médio para a população com 
tetraplegia. Observou-se que existe correlação 
moderada (r=0,77) entre a CF e o VO2máx entre 
atletas praticantes de RCR e por fim, observou-se 
baixos valores de FC frente á um teste submáximo, 
fato que pode estar relacionado à diminuição da 
atuação simpática após LME. 

segregação 
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artigos. 

TITULO 
 

CONCLUSÃO 
 

PERSPECTIVA 
 

Perfil antropométrico e 
características físicas 
da equipe brasileira de 
futebol para 
amputados 

O percentual de gordura foi significativamente 
diferente entre os meio-campistas e defensores. Não 
foram encontradas diferenças significativas entre as 
posições nos testes físicos. A FCpico foi 
significativamente menor do que todas as equações 
de predição da FCmax testadas. Conclui-se que os 
indicadores de desempenho físico não diferenciaram 
significativamente entre as diferentes funções táticas 
dos jogadores, e que a resposta cardíaca após 
esforço máximo intermitente é menor quando 
comparada com as equações de predição da FCmax 
investigadas. 

segregação 

Atletas cegos 
submetidos a tarefas 
de percepção espacial 
logo após esforço: 
relações com 
experiência esportiva e 
variáveis fisiológicas e 
bioquímicas 

Aproximadamente 40% da variação da variável EA foi 
explicada pela variação da frequência cardíaca e 
experiência no esporte (10% e 30%, 
respectivamente). Para a variável ERDE, a variável 
explicativa foi novamente a experiência no esporte 
(R2 = 0,240; p = 0,036). Portanto 24% da variação do 
ERDE foi explicada pela experiência do atleta. Para 
análise da variável ERDP, a regressão linear múltipla 
não detectou qualquer variável que explicasse os 
erros de produção de distância. A maior experiência 
no esporte pelos atletas cegos explicou o melhor 
desempenho na percepção do espaço. 

segregação 

Efeitos da frequência 
de atividade física em 
parâmetros de saúde 
em indivíduos com 
deficiência intelectual 

Os parâmetros de saúde podem afetados pela prática 
regular de atividade física, seja ela pela prática 
esportiva ou em aulas de educação física na escola 
regular. Nas instituições de ensino segregado como, 
por exemplo, APAEs, assim como na escola regular, 
são observadas rotinas insuficientes de aulas de 
educação física ou mesmo a falta de incentivo a esta 
prática. Somados estes problemas os alunos têm uma 
baixa demanda de esforço nas poucas aulas 
aplicadas. 

segregação 

Efeitos de um 
programa de educação 
física adaptada na 
aptidão 
cardiorrespiratória na 
deficiência intelectual 

Indivíduos com deficiência intelectual (DI) possuem 
maior tendência a ter problemas de saúde quando 
comparados a indivíduos sem deficiência. A ausência 
da prática de atividade física na rotina desses 
indivíduos pode acelerar o aparecimento desses 
problemas e comprometer a sua qualidade de vida. 

segregação 
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TITULO 
 

CONCLUSÃO 
 

PERSPECTIVA 
 

Qualidade de sono e 
aspectos 
psicobiológicos de 
atletas Paralímpicos 
brasileiros no período 
pré-Paralímpiadas de 
Londres 2012. 

Para ansiedade-traço e ansiedade-estado os atletas 
apresentaram nível médio de ansiedade, em relação 
ao perfil dos estados de humor, a dimensão vigor 
apresentou valores mais altos do que as outras 
dimensões. O tempo total de sono foi menor em 
atletas com o sono ruim, a eficiência de sono foi 
menor em atletas com sono ruim e o tempo total de 
sono foi menor para quem teve eficiência < 85%. 
Todas as variáveis psicobiológicas avaliadas no 
período pré-competitivo estavam dentro da 
normalidade para os atletas da equipe Paralímpica 
Brasileira de atletismo que participaram dos Jogos 
Paralímpicos de Londres 2012. 

segregação 

The global reality of 
the Paralympic 
Movement: Challenges 
and opportunities in 
disability sports. 

Although this picture reveals longevity of athletes in 
the sport, there are many limitations in sports 
accessibility, often due to geographical centralization 
of opportunities in large urban centers. Yet, today, the 
world of Paralympic sport has been transformed into a 
sports spectacle, thanks to the exceptional 
performance of some athletes, to the technology of 
mass communication, and to the support of audiences 
during the Games. These sport "superstars" offer the 
world new images and new constructs of "ability." 
While this forum has helped to bring attention to these 
"heroes," other Brazilian athletes (and from other 
countries as well) are still waiting for their 
opportunities. Indeed, worldwide, young blind 
individuals, those in wheelchairs, amputees, or simply 
the uncoordinated, expect to play, run, swim, and take 
part in the international model of "sport for all." They 
expect sports opportunities to be a part of their daily 
lives, an option for rehabilitation and the preservation 
of health, and a basic human right. 

segregação 

Motor abilities, 
activities, and 
participation of 
institutionalized 
Brazilian children and 
adolescents with 
cerebral palsy. 

Most institutionalized children and adolescents with 
CP had GMFM-66 scores comparable to those 
indicated in literature. The ICF-based assessment 
identified environmental barriers that might be 
considered for improvement in order to facilitate 
activities and participation. 

segregação 
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artigos. 

TITULO 
 

CONCLUSÃO 
 

PERSPECTIVA 
 

Differences in game 
statistics between 
winning and losing for 
male wheelchair tennis 
players in Paralympics 
Games 

The result showed that winning players commit fewer 
errors and achieved more winning shots than losing 
players 

segregação 

Participação em Local 
de Lazer de Indivíduos 
com Mobilidade 
Reduzida Secundária 
a Lesão Neurológica 

Estes demonstraram que os indivíduos com 
mobilidade reduzida pouco freqüentam locais de lazer 
e quando esta prática ocorre os locais mais visitados 
são aqueles que oferecem diversão gratuita. 

Outros 

O Rugby em Cadeira 
de Rodas: aspectos 
técnicos e táticos e 
diretrizes para seu 
desenvolvimento 

Concluímos que há um domínio de técnicas e táticas 
na equipe nacional, mas que a experiência de jogo, a 
falta de comunicação em quadra e o 
desconhecimento das regras são elementos que 
prejudicam o rendimento do time. 

segregação 

As aulas de Educação 
Física na classe 
especial na 
abordagem 
psicomotora 

Através do planejamento e execução das aulas 
constatou-se a importância do componente curricular 
educação física, pois os alunos vivenciaram 
atividades que privilegiaram a cooperação, 
criatividade e coletividade, refletindo no 
desenvolvimento motor, cognitivo, e afetivo-social. 

Integração 

A inclusão de crianças 
com necessidades 
especiais nas aulas de 
Educação Física na 
educação infantil 

Os resultados do estudo são apresentados em 
categorias:compreensão da inclusão na prática da 
educação física; experiências relacionais do professor 
com crianças com necessidades especiais; 
perspectivas de qualificação profissional; suporte 
pedagógico para o processo de inclusão. O estudo 
permite evidenciar que os professores de educação 
física reconhecem a inclusão como uma necessidade 
pedagógica, porém a formação continuada e a prática 
pedagógica carecem de aprendizagens e avanços 
nessa área. 

inclusão 

Inclusão e exclusão no 
contexto da educação 
física escolar 

O estudo 
revela o quanto na história da Educação Física os 
alunos 
com deficiência foram excluídos do processo 
ensinoaprendizagem 
e deixa pistas para a superação dessa 
exclusão. 

inclusão 
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TITULO 
 

CONCLUSÃO 
 

PERSPECTIVA 
 

Culturas, Políticas e 
Práticas de Inclusão 
na Formação de 
Professores em 
Educação Física: 
Analisando as 
Ementas 

Percebemos, então, que há uma enorme ênfase nas 
práticas, e grande preocupação com as questões 
físico-corporais e biológicas, em detrimento de um 
cunho político, fundamental para orientar uma 
formação crítica e reflexiva. 

inclusão 

Campeonato Escolar e 
Deficiência Visual: O 
Discurso dos 
Professores de 
Educação Física 

Os professores apesar de conscientes do processo de 
inclusão possuem dúvidas sobre suas implicações e 
articulação de seus conhecimentos para atuar. Uma 
Educação Física de qualidade necessita verificar e 
potencializar o conhecimento que permeiaos 
professores, constituindo assim uma atuação 
adequada a todos os alunos. 

integração 

A Formação dos 
Professores de 
Educação Física na 
Área da Deficiência: 
Uma Analise dos 
Planos de Estudo de 
1992, 1996 e 2004 do 
Curso de Professores 
do ISEF – Montevidéu 

Os resultados obtidos mostram um interesse em 
oferecer pelo menos uma disciplina vinculada á área 
da deficiência, no entanto embora se possa observar 
uma mudança para o modelo social no plano de 2004, 
observa-se que a fundamentação, objetivos e 
conteúdos se apoiam no modelo médico da 
deficiência vigente ainda hoje. 

integração 

A participação de 
alunos com síndrome 
de Down nas aulas de 
Educação Física 
Escolar: Um estudo de 
caso 

O aluno com SD apresentou dificuldades para 
participar socialmente junto à turma, embora não 
apresentasse dificuldades para compreensão e 
execução das atividades propostas em aula. 

inclusão 

Cotidiano da Prática 
de Atividade Física de 
Crianças e Jovens 
com Deficiências da 
Rede Municipal de 
Pelotas - RS 

Os resultados demonstram que o processo inclusivo 
está sendo aprimorado no momento em que eles se 
inserem na sociedade e, consequentemente, estão 
cada vez mais obtendo oportunidades de se 
desenvolverem. 

inclusão 

A Reorientação da 
Ação Pedagógica na 
Educação Física Sob a 
Perspectiva da 
Inclusão: A Pesquisa-
Ação como Caminho 

A análise de conteúdo resultou em três categorias: o 
legado da formação inicial e continuada sobre a 
inclusão; o rendimento esportivo e o desenvolvimento 
motor “normal”, e, o sistema de avaliação do 
componente curricular Educação Física e as 
reorientações da prática pedagógica. 

inclusão 
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TITULO 
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Educação Física 
Inclusiva: Atitudes Dos 
Docentes. 

Concluiu-se a necessidade de investir na formação 
específica dos docentes, no apoio multidisciplinar, na 
diferenciação curricular, nas infraestruturas e na 
participação ativa de toda a comunidade educativa. 

inclusão 

Esporte Paralímpico 
na Escola: Revisão 
Bibliográfica 

Foram encontradas mudanças nos aspectos gerais 
relacionados à inclusão de alunos com deficiência em 
aulas de Educação Física. Esta temática ainda carece 
de estudos e propostas adequadas ao contexto 
cultural para fomentação do esporte paralímpico no 
âmbito acadêmico e escolar. 

integração 

Inclusão e Educação 
Física no Município de 
Rio Grande: Reflexões 
Sobre as Percepções 
dos Educandos com 
Deficiência 

Como apontamentos desta pesquisa podemos refletir 
sobre o modo como os processos de inclusão se 
instalam como um imperativo, provocando 
professores e monitores a trabalharem como 
normatizadores e normalizadores de alunos com 
deficiência, os quais percebem o processo como 
positivo. 

inclusão 

Possibilidades de 
Atuação do Professor 
de Educação Física no 
Processo de 
Aprendizagem de 
Alunos com 
Deficiência 

A partir da análise microgenética, foi possível apontar 
indícios de que a função docente é preponderante na 
organização das possibilidades de participação, 
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com 
deficiência, desde que sejam oportunizadas 
estratégias que considerem as singularidades desses 
alunos. 

inclusão 

A Aula de Educação 
Física e a Inclusão da 
Criança com 
Deficiência: 
Perspectiva de 
Professores Brasileiros 

Os resultados mostraram que a inclusão é 
compreendida pelos professores como participação e 
aprendizagem para todas as crianças e não apenas 
para aqueles com deficiência. Os esportes coletivos 
foram relatados como o principal desafio para a 
inclusão de alunos com deficiência. Programas de 
formação inicial e de capacitação continuada para os 
professores precisam propor práticas pedagógicas 
eficazes para promover a inclusão, levando a 
reestruturação da formação de professores de 
Educação Física. 

inclusão 

Facilitadores e 
barreiras percebidas 
para a prática de 
atividade física por 
pessoas com 
deficiência motora 

O apoio da família e de amigos e o comportamento do 
profissional responsável pela prática foram os 
principais facilitadores encontrados. Enquanto que as 
principais barreiras foram as limitações físicas e a 
falta de programas específicos. 

integração 
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Políticas de inclusão e 
a docência em 
educação física: uma 
reflexão sobre as 
práticas 

Foi possível perceber que há uma articulação entre os 
diversos órgãos, os quais regulam a prática do 
professor de educação física dentro de uma política 
inclusiva e põem os indivíduos em circulação 

inclusão 

Inclusão: culturas, 
políticas e práticas na 
formação de 
professores de 
Educação Física da 
UFRJ 

Os resultados mostraram que, no que tange à 
Inclusão em Educação, a formação dos licenciandos 
em Educação Física da UFRJ é voltada 
majoritariamente à dimensão da orquestração de 
práticas de inclusão, marcada pela ênfase no 
rendimento físico e nas técnicas, e pouca 
preocupação com a prática reflexiva. A pesquisa 
mostra ainda que docentes e licenciandos 
reconhecem a falta de envolvimento das pessoas que 
habitam a instituição, mas apontam também para um 
desejo de maior comprometimento, de parte a parte. 
Considerar essas pessoas que constroem e 
reconstroem a cada dia a história e trajetória dessa 
instituição para que possam ser respeitados e 
valorizados, parece ser um passo importante a ser 
dado. 

inclusão 

Inclusão escolar na 
educação física: 
reflexões acerca da 
formação docente. 

Os resultados nos mostraram que o processo de 
inclusão em relação à Educação Física escolar 
encontra dificuldades para se efetivar, dada a má 
preparação e formação docente. As observações 
junto aos estudantes deficientes visuais também 
demonstraram o quanto esses(as) estão insatisfeitos 
com o tratamento que os(as) docentes dispensam, no 
sentido de participar das atividades físicas esportivas 
e de lazer planejadas nas escolas pelos profissionais 
que ministram aulas nesse componente curricular. 
Nossas reflexões são as de que o processo de 
inclusão na Educação Física escolar poderá demorar 
muito para ocorrer nas escolas. 

inclusão 
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Ações afirmativas e 
inclusão sustentável 
de estudantes com 
limitações por 
deficiência na 
educação superior 

As conclusões apontam para a relativa invisibilidade 
dos estudantes cotistas com deficiência no contexto 
da UERJ. Tal invisibilidade deve ser pensada como 
construção na qual participam a Instituição - que se 
encontra em uma espécie ‗zona de conforto' quanto 
às necessidades formativas destes sujeitos - e a 
própria forma como eles se inserem na Universidade. 
Os estudantes têm escassa participação cultural, não 
integram redes de sociabilidade, não se reconhecem 
como parte de um coletivo (de estudantes cotistas 
com deficiência) e enfrentam problemas relacionados 
à pedagogia acadêmica, conforme a gravidade das 
limitações e os estigmas decorrentes. No tocante a 
UERJ, verificou-se a convivência de dois movimentos: 
um, que busca avançar no processo da permanência 
e conclusão do curso de tais estudantes e outro, que 
ignora tais necessidades podendo ser caracterizado 
como não-movimento. 

inclusão 

Atitudes de 
educadores e 
educadores físicos 
sobre inclusão: efeitos 
da participação em um 
programa inclusivo de 
educação física 
adaptada 

Em geral, os indivíduos que participaram da 
intervenção mantiveram sua tendência favorável à 
inclusão. Os professores em contextos escolares 
regulares na rede municipal de ensino de Rio Claro 
(São Paulo, Brasil), independentemente da sua 
experiência com inclusão, continuam indecisos sobre 
os benefícios da inclusão. 

inclusão 

Inclusão Na Educação 
Física Escolar: 
Considerações Sobre 
a Constituição da 
Subjetividade Humana 

Argumenta sobre a relevância que se apresenta, para 
crianças autistas, a escuta e o olhar no sentido da 
presença e da aposta, de forma que os envolvidos 
com essas crianças ofereçam-lhes movimentos que 
ecoem em suas representações inconscientes no 
intuito de promover mudança da condição alienante 
de objeto para uma unidade denominada sujeito. 

inclusão 

Atividades Lúdicas no 
Meio Aquático: 
Possibilidades para a 
Inclusão 

Conclui que as atividades lúdicas no meio aquático 
foram benéficas para a criança autista, tanto no 
sentido da ampliação de seus movimentos e vivências 
de brincar, como também em suas relações com os 
professores e colegas. 

inclusão 

Educação Física e 
Inclusão: A Mediação 
Pedagógica do 
Professor na 
Brinquedoteca 

Conclui que o olhar sensível e a ação mediadora do 
professor têm papel fundamental para provocar 
avanços no aprendizado e desenvolvimento da 
criança, o que não ocorreria espontaneame 

inclusão 
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A (Re)Descoberta de 
Si: Implicações e 
Aprendizagens 
Produzidas a Partir do 
Projeto “Cuidadores 
que Dançam” 

Conclui que o espaço/tempo da vivência no projeto 
estimulou as participantes a reafirmar o seu papel 
social para além do ser cuidadora de pessoa com 
deficiência, descobrindo-se capazes de experimentar 
seus limites e possibilidades na vida e na dança. 

inclusão 

Didática Da Educação 
Física e Inclusão 

Os resultados permitem descrever que o processo 
didático favoreceu a convivência entre as crianças, 
ampliou os modelos de aprendizagem, possibilitou a 
interação professor/criança e promoveu novos 
recursos didáticos nas aulas de educação física 
voltados para a inclusão. 

inclusão 

O Jogo da Criança 
Autista nas Sessões 
de Psicomotricidade 
Relacional 

Com a coleta de informações evidenciamos situações 
de relação da criança autista com os professores e 
colegas; iniciativa para brincar; e as situações de jogo 
e de exercício. 

integração 

Acessibilidade e 
Inclusão de uma Aluna 
com Deficiência Visual 
na Escola e na 
Educação Física 

O estudo conclui que a inclusão de uma aluna com 
deficiência visual na escola contribui para um 
aprendizado mútuo entre os alunos, bem como de que 
a escola e sua comunidade precisam manter-se em 
contínua qualificação e busca de avanços de 
conhecimentos nessa área. 

inclusão 

Representação 
simbólica e linguagem 
de uma criança com 
autismo no ato de 
brincar 

Os dados analisados evidenciam o quanto a 
experiência de brincar da criança autista favorece a 
internalização desse elemento da cultura (a 
brincadeira), na medida em que implica a 
(re)significação de objetos e a representação de 
situações de vida, com o uso de múltiplas 
possibilidades de linguagens e a potencialização do 
processo de desenvolvimento intra/interpessoal. 

inclusão 

Educação física 
escolar e o contexto 
inclusivo: o que 
pensam os educandos 
sem deficiência? 

conclui-se que os educandos estão reagindo 
positivamente à inclusão, todos declararam que 
gostam de participar das aulas de Educação Física e 
colaboram com a colega com deficiência. 

inclusão 
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Estratégias de ensino 
para alunos deficientes 
visuais: a Proposta 
Curricular do Estado 
de São Paulo 

As atividades da Proposta Curricular permitiram um 
planejamento de estratégias voltado à participação do 
aluno com deficiência visual juntamente com alunos 
sem deficiência. 

inclusão 

Formação inicial e 
continuada de 
docentes de Educação 
Física atuantes na 
modalidade de 
Educação Especial 

Diante dos resultados angariados, acredita-se que os 
professores de Educação Física que atuam em 
modalidades de Educação Especial tem a 
possibilidade de explorar em escalas muito maiores o 
seu campo de atuação e construção de saber, por 
meio da continuidade de sua formação profissional e 
junto a isto, compartilhando seus conhecimentos e 
experiências profissionais com demais pessoas 
interessadas neste campo. 

inclusão 

Construindo um 
contexto inclusivo na 
Educação Física: 
possibilidades por 
Célestin Freinet 

Com esse estudo, foi verificado que os ideais de 
Freinet permitem uma construção teórica sobre ideais 
inclusivos e aproximação prática com as diversidades, 
favorecendo uma aula alicerçada por conhecimento e 
respeito às diferenças. 

inclusão 

A percepção dos 
discentes de Educação 
Física sobre a inclusão 
escolar: reconstruções 
por intervenção na 
formação inicial 

Houve aumento de entendimentos completos a 
respeito do tema e diminuição dos equivocados e 
incompletos. Com o alcance da reconstrução da 
percepção dos alunos em direção à ampliação na 
construção de conhecimento sobre o tema, propostas 
de estratégias de intervenções puderam ser 
elencadas. 

inclusão 

Inclusão na Educação 
Física escolar: estudo 
da tríade 
acessibilidade 
conteúdos atitudes 

Observou-se uma trajetória ambígua com pontos 
facilitadores, com professores se propondo a elaborar 
aulas adequadas a todos, alternando-se com 
elementos dificultadores, como a falta de reflexão e 
diálogo. Há uma construção positiva com 
apontamentos para possíveis reorganizações da 
atuação docente segundo as novas propostas 
acadêmicas sobre a inclusão educacional e também 
sobre a Educação Física Escolar. 

inclusão 

 


