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ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES SOBRE INCLUSÃO DE ALUNOS(AS) COM 

DEFICIÊNCIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR EM PERIÓDICOS 

BRASILEIROS 

 

 

MATHEUS DAVID DE OLIVEIRA1 

 

 

Resumo: Este estudo tem por objetivo realizar um levantamento de dados e analisar a 

produção científica que perpassam as aulas de Educação Física na perspectiva da inclusão no 

período compreendido entre 2007 a 2017, com o intuito de melhor compreender como esta 

discussão vem a contribuir na potencialização de ações comprometidas com a educação 

igualitária a todos/as. Para tanto, realizou-se um levantamento bibliográfico a partir dos 

bancos de dados dos Periódicos Nacionais de Língua Portuguesa classificados pela CAPES 

entre B2 à A2: Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Movimento e Pensar a Prática. 

Após o cruzamento das palavras-chave, identificou-se 14 periódicos que atendiam aos 

critérios deste estudo, destacamos que a partir de 2013 houve um crescente número de 

publicações. O estudo evidencia a carência da producação acadêmica nesta questão, visto que 

ainda existem dificuldades no âmbito da formação inicial e continuada favorecedoras à 

materialização da perspectiva inclusiva no contexto escolar. 

 

 

Palavras chaves: Inclusão, Educação Física, Aluno(a) com Deficiência, Publicações. 

 

Abstract: This study aims to perform a data collection and analyze the scientific production 

that pass the Physical Education classes from the perspective of inclusion in the period 

between 2007 to 2017, with the aim of better understanding how this discussion contributes to 

the enhancement of actions committed to egalitarian education for all. To do so, a 

bibliographic survey was carried out from the National Portuguese Language Periodicals 

databases classified by CAPES, from B2 to A2: Brazilian Journal of Sports Science, 

Movement and Think Practice. After the crossing of the keywords, we identified 14 journals 

that met the criteria of this study, we emphasize that since 2013 there has been an increasing 

number of publications. The study evidences the lack of academic production in this issue, 

since there are still difficulties in the scope of initial and continuous training conducive to the 

materialization of the inclusive perspective in the school context. 

 

Keywords: Inclusion, Physical Education, Students with Disabilities, Publications. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A humanidade com toda sua diversidade, vem ampliando o olhar para o processo 

inclusivo com foco no aluno(a) com deficiência física/intelectual na área da educação; este 
                                                           
1 Aluno do curso de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo orientado pela Dra. 
Maria das Graças Carvalho Silva de Sá 
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estudo enfatiza tal parâmetro, no que tange especificamente na disciplina de Educação Física. 

É imprescindível para tanto trazer à tona o significado do conceito “inclusão” demonstrando o 

quão importante é para efetivar as ações dos sistemas sociais a fim de que se tornem 

adequadas para todos os tipos e classes, seja aluno(a) com deficiênca ou não, conforme 

sintetiza Sassaki (2009): 

 

Inclusão, como um paradigma de sociedade, é o processo pelo qual 

os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a 

diversidade humana - composta por etnia, raça, língua, 

nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiência e outros 

atributos - com a participação das próprias pessoas na formulação e 

execução dessas adequações. (SASSAKI, 2009, p.1) 

 

Para que ocorra a efetivação das ações inclusivas é necessário que haja um trabalho em 

conjunto do setor educacional e social condicionante a situação que se encontra o aluno(a) 

com deficiência na sociedade. Apela-se então, para as bases governamentais, encorajando os 

pais, professores e toda a sociedade na participação direta na inclusão, sabendo ainda que o 

aluno(a) com deficiência tem o seu direito firmado na Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994, p.11), definindo que: “no campo da educação, estas concepções refletem-se no 

desenvolvimento de estratégias que procuram alcançar uma genuína igualdade de 

oportunidades”. 

Nesse sentido, é profícua a produção de estudos e pesquisas que balizados pelas 

experiências concretas, deem visibilidade ao que vem sendo produzido na direção das ações 

com bases inclusivas, apontando caminhos e buscando melhorias para o crescimento da área. 

Chicon (2013), entende que:   

 

Nesse bojo, urge que pesquisas sobre práticas pedagógicas sejam 

desenvolvidas, no sentido de apontar caminhos, estratégias, formas 

de interação e mediação, sensibilização, para que as crianças com 

deficiência possam encontrar, no contexto escolar e não escolar, um 

ambiente acolhedor, que lhes possibilite o acesso, permanência e 

sucesso (p.105).          
 

Partindo do princípio de manter um ambiente acolhedor e propício às tarefas do 

aluno(a) deficiente, nota-se que estas considerações conforme entende Chicon (2013), nos 

direciona estrategicamente, como enfrentar os processos de exclusão na escola. Não é 

incomum encontrar situações em que um aluno(a) com necessidades especiais não participe 

da aula de Educação Física, seja por não haver interação dos demais alunos(as) com este 

sujeito, seja por falta de acessibilidade das instituições, tornando-se o aluno(a) um mero 
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expectador e não um atuante nas aulas. Isso por sua vez, evidencia que há situações que 

precisam ser superadas tanto em conjunto, quanto na individualidade do sujeito. 

 Segundo Sawaia (2001, p. 98): “[...] é no sujeito que se objetivam as várias formas de 

exclusão, a qual é vivida com motivação, carência, emoção e necessidade do eu. Mas ele não 

é um nômade responsável por sua situação social e capaz de, por si mesmo superá-la”. Logo, 

apesar da exclusão privar o sujeito com deficiência de obter oportunidades e beneficios na 

vida social, incluindo o contexto escolar, é o mesmo que deve reconhecer a sua limitação 

tomando consciência do âmbito que está inserido, permitindo que as instituições e bases 

governamentais o direcione por relações de não diferenciações dentro das suas reais 

necessidades e potencialidades. Há mais, para a realização do processo inclusivo, é importante 

a incorporação de dinâmicas e práticas pedagógicas que possibilita o sujeito a se posicionar 

sendo um ativo participante na sociedade.  

Nessa direção, utilizamos como referência documental e periódicos, estudos e revistas 

que relacionam com o que é proposto neste artigo tais como: Maria das Graças Carvalho Silva 

de Sá (2011, 2013, 2015, 2016), José Francisco Chicon (2011, 2013, 2015, 2016), Zelinda 

Orlandi Siquara (2015), Irene C. Rangel Betti (1997), Maria da Graça Nicolleti Mizukami 

(1997), Katiuscia Aparecida M. de Oliveira (2011), entre outros; são estudos que investigam e 

analisam casos na área da inclusão educacional voltado para a educação física em especial, 

casos de alunos(as) com necessidades especiais por deficiência. Tal estudo, traz consigo uma 

investigação mais profunda e ampla a exemplos de, como procede as aulas no espaço-tempo 

na escola, o comportamento dos alunos(as) com deficiência e o seu progresso ao longo do 

tempo de seus determinados estudos; ao mesmo tempo demonstra o desenvolvimento dos 

professores inferindo-se nas dificuldades e sucesso em suas atuações, bem como, a 

importância de uma formação continuada alinhada ao melhor desempenho  inclusivo das 

aulas destacando-se de educação física. 

Estes estudos visam problematizar sobre os processos de inclusão/exclusão escolar, 

evidenciando temáticas/categorias relativas a formação do professor, a participação da turma 

no movimento de inclusão do aluno(a)-deficiente, a falta de estrutura fisica ou pedagógica da 

escola, entre outros. O foco destes estudos centra-se na conscientização e no cuidado com o 

aluno(a) com deficiência na perspectiva inclusiva.  

Por este viéz, os estudos de Chicon, Mendes e Sá (2011) nos indicam que a escola 

inclusiva pressupõe que o ambiente escolar se deve tornar acolhedor, percebendo os desafios 

enfrentados cotidianamente e permitindo momentos de aprendizado para todos os envolvidos 

(alunos(as), professores, gestores, funcionários e familiares). Para tanto, é necessário ter o 
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cuidado com cada situação e momentos vividos pelos atores desse processo transformador, 

pois, qualquer atitude excludente ou, mesmo, uma omissão pode gerar frustrações para o 

aluno(a) que marcará o seu psicológico, trazendo assim dificuldades de inserção no contexto 

social, haja vista o receio de passar pelas mesmas situações traumáticas e/ou frustrantes. 

Em frente a este cenário, os estudos de Betti (1997) nos evidenciam a importância do 

movimento de formação continuada na perspectiva da inclusão a fim de que o profissional da 

Educação Física amplie, cada vez mais, seu olhar sobre a promoção de práticas pedagógicas 

que envolvam coletivamente todos os alunos(as), tenham ou não, deficiência. 

Assim sendo, é preciso que o professor compreenda a sua importancia neste processo, 

haja vista a responsabilidade que tem na formação dos seus alunos(as) pois cada um deles 

merece vivenciar as aulas, de acordo com suas possibilidades e condições, como nos apontam 

os estudos de Machado et al. (2010). 

Neste sentido, este trabalho tem por objetivo analisar a produção científica relacionada 

ao contexto que perpassam as aulas de Educação Física na perspectiva da inclusão no período 

compreendido entre 2007 à 2017; este período foi escolhido devido as mudanças políticas no 

espaço/tempo havendo algumas alterações no cenário governamental e social sobre a 

conscientização no âmbito da inclusão, com o intuito ainda, de melhor compreender como 

esta discussão vem a contribuir na potencialização das ações comprometidas com a educação 

igualitária a todos.  

 

2. MEDOTOLOGIA 

 

Estudo de natureza quantitativa e qualitativa, caracterizado como uma revisão de 

literatura na busca por realizar uma avaliação fiel das pesquisas selecionadas no contexto que 

perpassam as aulas de Educação Física na perspectiva da inclusão, trazendo também uma 

análise balizadora destes textos. A pesquisa foi realizada através dos bancos de dados dos 

Periódicos classificados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível 

Superior) entre B2 à A22: Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Movimento e Pensar a 

Prática, trazendo então a pesquisa no tema específico.  

                                                           
2 Estratos indicativos da qualidade, utilizados para classificação de periódicos na avaliação dos veículos de 
divulgação. 
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Nossas análises se apoiaram nos seguintes critérios de inclusão: ser artigo científico, 

publicado nos últimos dez anos, ou seja, de 2007 a 2017; ser do idioma português e inglês; 

apresentar disponibilidade do texto completo.  

Foi feito então, uma revisão de literatura onde as revistas selecionadas apresentaram 

temáticas/categorias na área da inclusão focando o professor, o aluno(a), políticas públicas, 

cotidiano escolar e inclusão. Ao todo foram encontrados 14 artigos que tinham como 

objetivos a discussão sobre o processo de inclusão no âmbito da Educação Física escolar.   

 

2.1 Procedimentos de Coletas de Dados  

O procedimento da coleta de dados foi realizado entre Outubro e Dezembro de 2017, da 

maneira demonstrada abaixo: 

a) Seleção dos periódicos: a seleção dos periódicos foi realizada de acordo com 

publicações nacionais, que trazem o discussões relacionados ao processo de inclusão escolar 

nas aulas de educação física; dos sites das universidades: Universidade Federal de Goiás 

(UFG) Pensar a Prática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Movimento; e 

no site da Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RBCE). 

Essas publicações são significativas para as áreas científicas e principalmente 

acadêmicas, direcionada para o âmbito da Educação Física escolar, por apresentar variadas 

fontes de informação para a área da inclusão há mais de 30 anos, contribuindo assim, com a 

formação do docente. Ainda, apresentam extrato A2 a B2 no Qualis CAPES que são 

publicações nacionais, apresentando os periódicos que colaboram como facilitador na 

compreensão do processo inclusivo. Como podemos ver a Revista Brasileira de Ciência e 

Esportes (RBCE), foi criada há mais de três décadas, a revista Movimento foi fundada em 

1994 e a revista Pensar a Prática se iniciou em 1998. Portanto, a base primordial das 

publicações é fundamentar a inserção do aluno(a) com deficiência nas aulas de Educação 

Física visando uma melhor formação para os professores, atuando com a aprendizagem 

inclusiva, permitindo que todos os alunos(as) participem de suas aulas. 

b) Seleção de palavra-chave: de acordo com a pesquisa realizada, algumas palavras 

foram escolhidas para completar o foco voltado para as aulas de Educação Física na área da 

inclusão. Para tanto destacamos a seguir: “educação física e inclusão”, “prática pedagógica 

inclusiva”, e “deficiência e educação física”.  

No intuito de ampliar a busca aprofundando no objeto do artigo, pois a primeira busca 

trouxe pouco conteúdo, retomamos a pesquisa com as seguintes palavras: Educação Física, 

inclusão, deficiência, inclusão na Educação Física. De acordo com as novas palavras 
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selecionadas, foi possível chegar até aos seletos periódicos que trouxeram de forma 

abrangente uma melhora sobre a visão da inclusão. 

c) Seleção de artigos nas revistas: foram colhidos artigos que traziam introdução, 

desenvolvimento e conclusão com base no objetivo proposto. Tais artigos foram selecionados 

de acordo com a pesquisa incluindo as palavras-chaves, datada no período de 2007 a 2017, 

portanto, consideramos a partir de então, fatores determinantes que elevaram os textos base a 

serem válidos para o referido estudo. 

 

3. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO 

  

O levantamento de dados se organizou a partir da busca nos bancos de dados dos 

periódicos tomando por base as palavras-chaves. Tal levantamento originou a tabela abaixo 

cujos artigos selecionados foram separados pelos seus respectivos anos, permanecendo 

enquadrado nos requisitos estabelecidos para se adequar a esta pesquisa.  

 Tabela 1 – Quantidade de artigos selecionados nos periódicos levantados  

 por ano (2007 - 2017) 

 

REVISTAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

RBCE -   -  -  - -  -  1  - -   -  1 2 

MOVIMENTO 1  - -   - 1  - 1 2 -  2 1 8 

PENSAR A 

PRÁTICA  -  -  - -  -  -  1 2 1 -   - 4 

TOTAL 1 -   - -  1 -   3 4 1  2 2  14 

 

Constatamos, então, a Revista Movimento com oito artigos, seguindo da Pensar a 

Prática com quatro contribuições e a Revista Brasileira de Ciência no Esporte com dois 

artigos apenas. Vale salientar que a revista Movimento foi o periódico que mais apresentou 

artigos com esta temática/categoria, o que nos aponta a contribuição da mesma com a 

produção e socialização de conhecimentos no âmbito da Educação Física Adaptada/Inclusiva. 

Se torna notório que nos anos iniciais entre 2007 à 2012, o desenvolvimento desses periódicos 

foram escassos; já entre 2013 à 2017 aparecem com maior ênfase, pois a partir de então o 

interesse em fomentar a inclusão socioeducativa em periódicos foi elevada não só para 

conhecimentos técnicos na Educação Física, como também na perspectiva de aumentar a 

consciência inclusiva nos diversos segmentos escolares. Ainda neste último período de maior 
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ênfase, obteve em 2014 o seu auge, atingindo um número exato e expressivo de 4 

publicações.    

No quadro a seguir, iremos melhor ilustrar os artigos selecionados com foco em seus 

objetivos, buscando separá-los em grupos por revistas. 

 

Quadro 1: Relação de artigos e objetivos dos artigos selecionados 

 

REVISTA 

 

ANO AUTOR TÍTULO OBJETIVO 

Movimento 
v. 13, n. 

2 (2007) 

Atos Prinz 

Falkenbach, 

Fernando Edi 

Chaves, Dileni 

Penna Nunes, 

Vanessa Flores 

do Nascimento 

 

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. 

Movimento 

v. 17, n. 

4, 

out./dez. 

2011 

José Francisco 

Chicon, 

Katiuscia 

Aparecida M. de 

O. Mendes, 

Maria das Graças 

C. Silva de Sá 

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.  

Movimento 

v. 19, n. 

1, 

jan./mar

. 2013 

Maria Luíza 

Tanure Alves, 

Edison Duarte 

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.  

Movimento 

v. 20, n. 

2, 

abr./jun. 

2014 

Celina Luísa 

Raimundo 

Martins 

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.  

Movimento 

v. 20, 

n.4, 

out./dez. 

2014 

Daniel Teixeira 

Maldonado, 

Sheila Aparecida 

Pereira dos 

Santos Silva, 

Maria Luiza de 

Jesus Miranda 

Pesquisas sobre a 

educação física no 

cotidiano da escola: o 

estado da arte 

O objetivo deste estudo foi analisar a 

produção do conhecimento sobre o 

cotidiano da Educação Física (EF) 

escolar.  

Movimento 

v. 22, n. 

4, 

out./dez. 

2016  

José Milton 

Azevedo 

Andrade, Ana 

Paula de Freitas 

 

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 

pesquisa está ancorada nos pressupostos 

teórico-metodológicos da perspectiva 

histórico-cultural. 

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/237
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/237
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/1478
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/1478
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/1478
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/1478
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/1897
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/1897
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/1897
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/1897
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2250
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2250
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2250
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2250
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2839
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2839
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2839
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2839
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Movimento 

v. 22, n. 

3, 

jul./set. 

2016 

 

Alice S. de 

Vasconcellos, 

Leila C. 

Finoquetto, 

Débora D. 

Freitas, Roseli B. 

Machado 

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.  

Movimento 

v. 23, n. 

4, 

out./dez. 

2017 

Maria Luíza T. 

Alves, Jalusa A. 

Storch, Gabriela 

Harnisch, Aline 

M. Strapasson, 

Otávio Luis P. da 

C. Furtado, 

Lauren 

Lieberman, José 

Júlio G. de 

Almeida, Edison 

Duarte 

 

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.  

Pensar a Prática 

 

v. 16, n. 

4 (2013) 

Maria Luiza 

Tanure Alves, 

Edison Duarte 

Inclusão social e o 

aluno com síndrome 

de down: um estudo 

de caso nas aulas de 

educação física 

O estudo tem como objetivo analisar a 

inclusão social de crianças com 

deficiência intelectual nas aulas de 

educação física escolar. 

Pensar a Prática 

  

v. 17, n. 

1 (2014) 

Josiane Filus 

Freitas, Paulo 

Ferreira Araújo 

Inclusão escolar e 

educação física: a 

participação dos 

professores de 

Hortolândia-SP 

O objetivo deste artigo foi apresentar a 

participação dos professores de 

Educação Física na inclusão escolar de 

crianças com deficiência do município 

de Hortolândia-SP.  

Pensar a Prática 

 

v. 17, n. 

2 (2014) 

Michelle Aline 

Barreto, Elaine 

Aparecida 

Francisco, Luiz 

Henrique Vale 

Análise das 

publicações sobre 

inclusão de pessoas 

com deficiência nas 

aulas de educação 

física escolar em 

periódicos brasileiros 

online.  

O objetivo foi de fazer uma análise de 

publicações científicas que abordam a 

inclusão das pessoas com deficiência 

nas aulas de Educação Física Escolar.  

Pensar a Prática 

 

v. 18, n. 

1 (2015) 

Anne C. Duarte, 

Douglas R. 

Borella, Gabriela 

S. Harnisch, 

Robson Frank, 

Angela Schone 

Professores de 

educação física e suas 

práticas pedagógicas 

em classes que alunos 

com deficiência estão 

inseridos 

 

O objetivo do presente estudo foi de 

verificar as Práticas Pedagógicas 

utilizadas pelos professores de 

Educação Física, atuantes em turmas do 

ensino fundamental - anos iniciais, onde 

estão inseridos alunos com deficiência.  

RBCE 
v. 35, n. 

2 (2013) 

José Francisco 

Chicon, Maria 

das Graças 

Carvalho Silva 

de Sá 

A autopercepção de 

alunos com deficiência 

intelectual em 

diferentes espaços-

tempos da escola 

 Conhecer e analisar a autopercepção de 

três alunos com deficiência intelectual 

em diferentes espaços-tempos da escola, 

com ênfase na Educação Física. 

RBCE 

Vol 39. 

Núm 3. 

Julho - 

Setembr

o 2017 

Roseli Belmonte 

Machado 

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. 

  Fonte: Periódicos (2007 a 2017) 

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2721
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2721
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2721
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/2721
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/3220
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/3220
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/3220
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/Movimento/issue/view/3220
https://www.revistas.ufg.br/fef/issue/view/1414
https://www.revistas.ufg.br/fef/issue/view/1414
https://www.revistas.ufg.br/fef/issue/view/1443
https://www.revistas.ufg.br/fef/issue/view/1443
https://www.revistas.ufg.br/fef/issue/view/1573
https://www.revistas.ufg.br/fef/issue/view/1573
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Analisando os respectivos textos selecionados por eixos de discussão, constatamos que 

dos 14 artigos selecionados, seis (6) se relacionavam a atuação do professor, cinco (5) o foco 

era o aluno(a), um (1) voltava-se para as políticas públicas, um (1) ao Cotidiano Escolar e por 

fim, um (1) realizou uma análise sobre a inclusão, conforme ilustra o gráfico a seguir:  

FIGURA 01 - Temáticas identificadas nos periódicos levantados. 
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Pode-se observar que a temática/categoria professor foi o mais recorrente nas 

publicações levantadas (42,8%), isto é, identificamos seis (6) publicações de um total de 14 

artigos. Desses seis, três (3) voltavam-se para discutir os modos de agir do professor de 

Educação Física na perspectiva inclusiva, um (1) investigou a percepção destes sobre a 

inclusão na escola e dois (2) investigaram a prática pedagógica utilizada pelos professores de 

Educação Física na escola, são eles:  

 

a) Os modos de agir dos professores (03 trabalhos): Andrade e Freitas (2016), com 

o texto: Possibilidades de atuação do professor de educação física no processo de 

aprendizagem de alunos com deficiência; Freitas e Araújo (2014), com o texto: Inclusão 

escolar e educação física: a participação dos professores de Hortolândia-SP e Celina Luísa 

Raimundo Martins (2014) com o texto: Educação física inclusiva: atitudes dos docentes. 

 

b) A percepção dos professores sobre a inclusão na escola (01 trabalho):  Alves et 

al. (2017) com o texto: A aula de educação física e a inclusão da criança com deficiência: 

perspectiva de professores brasileiros. 
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c) A participação destes professores na prática pedagógica da Educação Física 

(02 trabalhos): Anne Caroline Duarte (2015) com o texto: Professores de educação física e 

suas práticas pedagógicas em classes que alunos com deficiência estão inseridos; e 

Falkenbach et al. (2007) com o texto: A inclusão de crianças com necessidades especiais nas 

aulas de Educação Física na educação infantil. 

 

As análises nos apontam para a importância de uma formação continuada e uma melhor 

atenção para a profissionalização nesta área, a fim de atender a demanda socioeducacional 

com o alvo de conseguir desenvolver todo o seu conhecimento durante as aulas de Educação 

Física incluindo assim o aluno(a) com deficiência. Há necessidade de investir e desenvolver 

melhorias no âmbito escolar, governamental e do próprio profissional de Educação Física na 

sua formação; se torna visível que de acordo com os periódicos levantados, a aplicação de tais 

métodos encaminha-se à qualidade da educação e formação dos alunos(as) com o foco na 

inclusão de alunos(as) com deficiência. A área da Educação Física é ampla e flexível no seu 

campo de atuação, obtendo espaço em suas diversas áreas para a inclusão, mas ao mesmo 

tempo desafiadora para aqueles que não têm uma qualificação adequada para desenvolver 

uma aula para todos os alunos(as) (FREITAS; ARAÚJO, 2014). 

As publicações elencadas evidenciam a necessidade de um olhar específico para a área 

da inclusão em diferentes dimensões, havendo melhor compreensão sobre essa 

temática/categoria e oportunizando eficazmente a prática pedagógica inclusiva. Averiguamos 

na leitura dos periódicos que no decorrer desses dez anos (2007 a 2017), aprimorou-se uma 

evolução na capacitação dos professores; por outro lado, ainda observamos que temos muito a 

fazer para alcançar uma sociedade justa e igualitária a todos. 

Outra temática/categoria relevante recorrente foi sobre o aluno(a) com deficiência, que 

corresponde ao segundo maior número de publicações (35,7%), apresentando cinco (5) artigos 

com o foco nessa área no total de 14 publicações. Este foi a única temática/categoria a ser 

tratada pelas três revistas pesquisadas, firmando então a importância de ter a atenção voltada 

para a inclusão do aluno(a) com deficiência. Desses cinco artigos, dois (2) buscaram 

investigar e analisar o processo de inclusão dos alunos(as) com deficiência, um (1) analisa os 

fatores relacionados com a exclusão, dois (2) identificam e refletem sobre as percepções dos 

alunos(as) com deficiência sobre o processo de escolarização. A temática/categoria mais 

recorrente nestes estudos centra-se na preocupação em criar um ambiente escolar com caráter 

inclusivo nas aulas de Educação Física. Os textos evidenciam a necessidade de que a 
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comunidade escolar em geral não perca de vista o compromisso com a promoção de ações 

voltadas para participação destes alunos de forma autônoma e independente.  

Nessa direção, certificamos ao evidenciar que Chicon e Sá (2013) dissertam de forma 

precisa sobre a importância de estudos e pesquisas voltados para análises e discussões das 

diferentes dimensões que perpassam na inclusão de alunos(as) com deficiências, uma vez, que 

os mesmos interpretam “a inclusão como um processo em que a responsabilidade não é 

somente da escola, mas também de toda a comunidade” (p.385). Segue os estudos 

encontrados para melhor elucidar as temáticas/categorias em questão:  

a) O processo de inclusão dos alunos(as) com deficiência (02 trabalhos): Chicon, 

Mendes e Sá (2011) com o texto: Educação Física e inclusão: a experiência na escola azul; e 

Alves e Duarte (2013) com o texto: Inclusão social e o aluno com síndrome de down: um 

estudo de caso nas aulas de educação física. 

 

b) Fatores relacionados com a exclusão (01 trabalho): Alves e Duarte (2013) com o 

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

alunos com deficiência. 

 

c) As percepções dos educandos com deficiência sobre o processo de 

escolarização (02 trabalhos):  Vasconcellos, et al. (2016) com o texto: Inclusão e educação 

física no município de Rio Grande: reflexões sobre as percepções dos educandos com 

deficiência; e Chicon e Sá (2013) com o texto: A autopercepção de alunos com deficiência 

intelectual em diferentes espaços-tempos da escola. 

 

Analisando os periódicos relativos à temática/categoria aluno(a), ficaram evidentes os 

desafios na Educação Física mediante a inclusão, conforme constatam (CHICON; MENDES; 

SÁ, 2011, p.199): “na escola azul, a inclusão se revelou para nós ora possível e palpável, ora 

utópica e distante, com possibilidades, mas também com limites”, continuamente deixando 

claro que haverá dificuldades para desenvolver a prática inclusiva com os alunos(as) com 

deficiência, por conseguinte, apresentando estratégias e direções para caminhar com as 

melhores soluções para não haver a exclusão. 

Outro texto que evidencia tal realidade é o texto de Alves e Duarte (2013), quando nos 

aponta três grandes dificuldades enfrentadas pelo aluno(a) com deficiência no contexto 

escolar: “a falta de adaptação, o isolamento social e o sentimento de inferioridade formam um 
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ciclo que impede a inclusão do aluno(a) com deficiência nas aulas de educação física” 

(p.132). 

Ao encontro desta perspectiva reafirmamos a necessidade da promoção de estratégias 

comprometidas com a prática inclusiva nos contextos escolares. Nessa direção, os estudos 

apontam também para o olhar sensível em relação às necessidades/especificidades dos 

alunos(as), torna as aulas adequadas de forma que todos os alunos(as), com deficiência ou 

não, tenham uma boa participação. Assim, a Educação Física consolida-se uma importante 

aliada para a inclusão escolar constituir em uma realidade, todavia não se pode negar a 

necessidade de um melhor investimento dos sistemas de ensino em todas as suas dimensões. 

Entendemos, por sua vez, ser necessário buscar por estratégias comprometidas com a 

prática inclusiva, permitindo a inclusão de todos os alunos(as) com deficiência. Estes 

alunos(as) necessitam de atenção mais específica, bem como, as aulas precisam estar 

apropriadas enquadrando-as devidamente com cada situação, estabelecendo também um 

ambiente de qualidade para que todos os alunos(as) independente da sua condição 

física/intelectual integrem na participação do ensino/atividade. Assim, a Educação Física 

transforma numa importante aliada para a inclusão escolar se tornar realidade, todavia, 

conforme citado anteriormente, é necessário o governo e instituições investirem modelos 

estratégicos de melhorias para esse campo de ação. 

As demais publicações apresentaram respectivamente, apenas um único artigo 

relacionado às seguintes categorias: Políticas Públicas (7,2%), Cotidiano Escolar (7,2%), e 

Inclusão (7,2%), conforme os textos abaixo elencados: 

 

a) Política de inclusão (01 trabalho) com o texto de Roseli Belmonte Machado com o 

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

 

b) Cotidiano da educação física escolar (01 trabalho) com o texto de Maldonado, 

Silva e Miranda com o texto: Pesquisas sobre a educação física no cotidiano da escola: o 

estado da arte; 

 

c) Inclusão (01 trabalho) com o texto de Barreto, Francisco e Vale com o texto: 

Análise das publicações sobre inclusão de pessoas com deficiência nas aulas de educação 

física escolar em periódicos brasileiros online. 
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Ao observar e analisar as conclusões dessas três temáticas/categorias, percebe-se que 

cada uma das categorias destacam aspectos distintos em relação a inclusão socioeducacional 

da pessoa com deficiência, porém, todas convergem em defesa desse processo de 

universalização da educação para todos. 

Nessa direção, a categoria Políticas Públicas ressalta a necessidade da criação de novos 

espaços para a melhoria da inclusão na escola, fortalecendo o aspecto das políticas de 

inclusão, visando a atitude do professor de Educação Física: 

 

Ao pensar nas práticas dos professores de educação física, vejo que 

essa ampla circulação dos sujeitos acontece. A criação de espaços 

como CAPS, NASF e Academias de Saúde, além de procurar retirar 

ou prevenir a internação dos sujeitos, também os responsabiliza 

pelos cuidados consigo e os posiciona no jogo. (MACHADO, 2017, 

p.267) 

 

Já a categoria Cotidiano Escolar evidencia a complexidade que permeia o 

funcionamento diário da Educação Física na escola, baseando-se no comportamento do 

professor e alunos(as), carecendo também de uma maior dedicação nessa área, bem como, a 

realidade experimentada nesse comportamento durante as ministrações das aulas reproduzidas 

nas produções científicas, como podemos entender: 

 

A complexidade do cotidiano passou a ser mais abordada nas 

pesquisas realizadas a partir do século XXI, o que se reflete na 

publicação mais frequente de artigos científicos que levaram em 

consideração aspectos da realidade escolar relacionados entre si, 

apesar de uma grande parte das produções científicas publicadas nos 

periódicos consultados ainda realizarem recortes e isolarem os temas 

do cotidiano escolar da EF de suas relações. (MALDONADO; 

SILVA; MIRANDA, 2014, p.1392) 

 

Por fim ao analisarmos a categoria Inclusão, podemos inferir que apesar desta 

temática/categoria se apresentar em evidência em nossa sociedade, ainda consta-se a carência 

de um corpus teórico que fomenta nos mais diferentes espaços educativos, um novo olhar 

sobre a diferença e a diversidade humana. 

 

Apesar de o tema “inclusão de pessoas com deficiência no ensino 

regular” estar em alta, ser muito discutido ou debatido na grande 

área da Saúde, no meio acadêmico e na mídia, com base no material 

coletado e analisado, observou-se que nesses 10 anos de pesquisas 

foram realizadas poucas publicações nos periódicos classificados 

como B1 e B2, de acordo com web-qualis, relacionadas com a 

Educação Física, considerando o movimento de inclusão escolar no 

Brasil. E, embora estejamos vivendo a realidade da inclusão, espera-

se que sejamos apenas parte de um processo que está em evolução, 
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pois verificamos com esse estudo que, além das dificuldades 

apresentadas nos trabalhos, há dificuldade até de busca por 

informação  (BARRETO; FRANCISCO; VALE, 2014, p.541).  

 

Assim os periódicos dessas temáticas/categorias trazem uma contribuição relevante para 

a área, incentivando a atitude inclusiva, a busca aprofundada nessa área, mas, como é 

corriqueiro, ainda encontram dificuldades tanto para o desenvolvimento inclusivo nas aulas, 

quanto para a compreensão da inclusão durante as lecionadas aulas de Educação Física, ou 

seja, apesar de ser um assunto teórico que sempre está pautado em discussões 

socioeducacionais, percebe-se nos estudos pesquisados um desequilíbrio na sua 

materialização. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por todo o exposto, podemos concluir que através de um levantamento de dados e 

análise da produção científica, a inclusão na área de Educação Física foi contemplada com 

maior notoriedade somente a partir de 2013, com o seu auge em 2014 pois gerou 

conhecimentos e interesses voltados para o processo inclusivo.    

Tal entendimento, se apoia na compreensão de que, apesar do debate acadêmico sobre a 

educação inclusiva em contexto das aulas de Educação Física se encontrar em uma onda 

crescente desde dos anos 90, constatamos que a maioria dos periódicos caminham na direção 

da defesa e promoção de ações na perspectiva da inclusão socioeducacional da pessoa com 

deficiência, todavia também nos apontou a necessidade de um maior investimento no âmbito 

da produção acadêmica comprometida com a Educação Física na perspectiva da inclusão, ou 

seja, um olhar sensível em relação às necessidades/especificidades dos alunos(as), tornando as 

aulas adequadas de forma que todos os alunos(as), com deficiência ou não, tenham uma boa 

participação. 

Outro aspecto a se destacar, refere-se ao fato de que apesar de já ter passado mais de 3 

décadas, ainda encontramos uma vasta literatura que denunciam, primoritariamente, as 

dificuldades enfrentadas pelo contexto escolar na materialização de ações de bases inclusivas, 

em virtude da dissonância entre as políticas educacionais inclusivas e as ações cotidianas nos 

diversos segmentos escolares.  

As temáticas/categorias Professor e Aluno(a) foram as que obtiveram maior 

desempenho nas publicações/periódicos das revistas pesquisadas, havendo uma concentração 

em evidenciar uma realidade experimentada nesse comportamento durante as ministrações 



15 
 

                           

das aulas. Valendo salientar que a temática/categoria aluno(a) foi a única reproduzida pelas 

três revistas, prevalecendo o aluno(a) como uma das peças fundamentais para manter 

engajado o processo socioeducativo.  

Por outro lado, as temáticas/categoria Políticas Públicas, Cotidiano Escolar e Inclusão, 

desempenharam menor relevância, o que por sua vez, condiciona-nos à necessidade da 

criação de novos espaços, fortalecimento das metodologias e critérios na aplicação das 

políticas de inclusão, bem como amenizar as dificuldades enfrentadas no funcionamento 

diário das mais variadas atividades, percebendo ainda que nos estudos pesquisados há um 

desequilíbrio na sua materialização. 

Por este viés, entendemos ser necessário um maior investimento governamental com 

modelos estratégicos e promoções de mais estudos e pesquisas comprometidos com esta 

questão, na direção de se levantar não somente os desafios, mas também e principalmente as 

possíveis brechas e, ou possibilidades pedagógicas que contribuam para fomentar e 

potencializar ações comprometidas com a educação igualitária a todos/as.  

 

5. REFERÊNCIAS  

 

ALVES, M. L.T et al. A aula de educação física e a inclusão da criança com deficiência: perspectiva 

de professores brasileiros. Movimento. Porto Alegre, v. 23, n. 4, out./dez. 2017. 

 

ALVES, M. L. T; DUARTE, E. A exclusão nas aulas de educação física: fatores associados com 

participação de alunos com deficiência. Movimento. Porto Alegre, v. 19, n. 01, p.132, jan/mar de 

2013. 

 

______. Inclusão social e o aluno com síndrome de down: um estudo de caso nas aulas de educação 

física. Pensar a Prática. Goiânia, v. 16, n. 4, 2013. 

 

ANDRADE, J. M. A; FREITAS, A. P. Possibilidades de atuação do professor de educação física no 

processo de aprendizagem de alunos com deficiência. Movimento. Porto Alegre, v. 22, n. 4, out./dez. 

2016. 

 

BARRETO, M. A; FRANCISCO, E. A; VALE, L. H. Análise das publicações sobre inclusão de 

pessoas com deficiência nas aulas de educação física escolar em periódicos brasileiros online. Pensar 

a Prática. Goiânia, v. 17, n. 2, p. 541, jan./mar. 2014. Disponível em: 

<https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/23565/16757> Acesso em: 12 nov. 2018. 

 

BETTI, I. C. R; MIZUKAMI, M. G. N. História de vida: trajetória de uma professora de educação 

física. Departamento de educação física. Motriz. Rio Claro, São Paulo, v. 3, n. 2, p. 108-115, dez. 

1997. 

 

CHICON, J. F.; SÁ, M. G. C. S; FONTES A. S. Atividades Lúdicas no Meio Aquático: Possibilidades 

para a Inclusão. Movimento. Porto Alegre, v. 19, n. 2, p. 105, abr./jun. 2013.  

 

CHICON, J. F; SÁ, M. G. C. S; MENDES, K. A. M. O. Educação Física e inclusão: a experiência na 

escola azul. Movimento. Porto Alegre, v. 17, n. 04, p.199, out/dez de 2011. 

https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/23565/16757
http://www.seer.ufrgs.br/Movimento/issue/view/1953


16 
 

                           

 

CHICON, J. F; SÁ, M. G. C. S.  A autopercepção de alunos com deficiência intelectual em diferentes 

espaços-tempos da escola. Rev. Bras. Ciênc. Esporte. Porto Alegre, vol.35 no.2, p.385, abr./jun de 

2013. 

 

CHICON, J. F et al. Educação Física e inclusão: a mediação pedagógica do professor na 

brinquedoteca. Movimento. Porto Alegre, v. 22, n. 1, 279-292, jan./mar. de 2016. 

 

DUARTE, A. C; et al. Professores de educação física e suas práticas pedagógicas em classes que 

alunos com deficiência estão inseridos. Pensar a Prática. Goiânia, v. 18, n. 1, 2015. 

 

FALKENBACH, A. P; CHAVES, F. E; NUNES, D. P; NASCIMENTO, V. F. A inclusão de crianças 

com necessidades especiais nas aulas de Educação Física na educação infantil. Movimento. Porto 

Alegre, v.13, n. 02, p.37-53, maio/agosto de 2007. Disponível em: 

<https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/3544/1946> Acesso em: 14 nov. 2018. 

 

FREITAS, J. F; ARAÚJO, P. F. Inclusão escolar e educação física: a participação dos professores de 

Hortolândia-SP. Pensar a Prática. Goiânia, v. 17, n. 1, p. 01-294, jan./mar de 2014. Disponível em 

<https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/23732/16400 > Acesso em: 12 nov. 2018. 

 

MACHADO, T. S. et al. As práticas de desinvestimento pedagógico na Educação Física escolar. 

Movimento, Porto Alegre, v. 16, n. 02, p. 129-147, abr/jun de 2010. 

 

MACHADO, R. B. Políticas de inclusão e a docência em educação física: uma reflexão sobre as 

práticas. Rev. Bras. Ciênc. Esporte. vol.39 no.3. p.267. Porto Alegre, jul/set. 2017. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/rbce/v39n3/0101-3289-rbce-39-03-0261.pdf> Acesso em: 12 nov. 2018 

 

MALDONADO, T. M; SILVA, S. A. P; MIRANDA, M. L. J. Pesquisas sobre a educação física no 

cotidiano da escola: o estado da arte. Movimento. Porto Alegre, v. 20, n. 4, p. 1373-1395, out./dez de 

2014, p.1392 Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/46072/32484> Acesso em: 

12 nov. 2018. 

 

MARTINS, C. L. R. Educação Física inclusiva: atitudes dos docentes. Movimento. Porto Alegre, v. 

20, n. 2, abr./jun. 2014. 

 

SÁ, M. G. C. S; SIQUARA, Z. O; CHICON, J. F. Representação simbólica e linguagem de 

uma criança com autismo no ato de brincar. Rev. Bras. Ciênc. Esporte. Porto Alegre. 2015, 

vol.37, n.4, pp.355-361.  
 

SASSAKI, R. K. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. Revista Nacional de 

Reabilitação. São Paulo, p. 10-16, Ano XII. 2009. 

 

SAWAIA, B. O sofrimento ético–político como categoria de análise da dialética da exclusão/inclusão. 

In_______. (Org.). As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social. 

2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2001. cap. 6, p. 98. 

 

UNESCO. Declaração De Salamanca 1994. P.11. Disponível em: 

<http://redeinclusao.pt/media/fl_9.pdf> Acesso em: 28 mar.2018. 

 

VASCONCELLOS, A. S; et al. Inclusão e educação física no município de rio grande: reflexões sobre 

as percepções dos educandos com deficiência. Movimento. v. 22, n. 3, jul./set. 2016. 

 

 

https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/23732/16400%20%3e
http://www.scielo.br/pdf/rbce/v39n3/0101-3289-rbce-39-03-0261.pdf
https://seer.ufrgs.br/Movimento/article/view/46072/32484

