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RESUMO 

O cotidiano que envolve as escolas demonstra que as intervenções da mesma devem 

evidenciar sempre o benefício e a sedimentação de uma escola mais compromissada 

com a inclusão, possibilitando um espaço mais democrático a mesma, para que isso 

ocorra, é necessário que tanto as escolas quanto os seus profissionais estejam 

capacitados a atender os grupos que possuem alguma espécie de deficiência com 

estruturas que possam suprir as necessidades individuais de cada discente, 

fundamentalmente no que concerne a disciplina de Educação Física pelo seu 

dinamismo e trabalho para com as estruturas de interação e socialização mutua, mas, 

para que isso ocorra os subsídios e proporções de desenvolvimento do conhecimento 

devem ser levados em consideração a partir da qualificação tanto do organismo 

escolar quanto do profissional que desenvolve as aulas de Educação Física. No 

Ensino Fundamental esta realidade deve ser tratada com mais efetividade para que 

os discentes não tenham a ideia de evadir-se da instituição escola. 

Palavras Chave: Inclusão; Escola; Educação Física. 
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ABSTRACT 

The daily life that involves schools shows that the interventions of the same must 

always show the benefit and the sedimentation of a school more committed to the 

inclusion, allowing a more democratic space for it to happen, it is necessary that both 

schools and its professionals are able to attend groups that have some kind of disability 

with structures that can meet the individual needs of each student, fundamentally in 

what concerns the discipline of Physical Education for its dynamism and work towards 

the structures of interaction and mutual socialization, but for this to happen the 

subsidies and proportions of knowledge development must be taken into account from 

the qualification of both the school organism and the professional who develops the 

Physical Education classes. In Elementary Education this reality must be treated with 

more effectiveness so that the students do not have the idea of evading the school 

institution. 

Keywords: Inclusion; School; PE.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os procedimentos que envolvem a disciplina de Educação Física são inúmeros 

e vem refletindo sobre a temática da deficiência com grande amplitude, com o intuito 

de minimizar os problemas e assegurar a inclusão desse grupo minoritário nas aulas 

desta disciplina normativa. 

Percebe-se em meio as estruturas escolares que o cenário dos alunos com 

deficiência física infelizmente ainda está longe do ideal, muitos destes centros não 

disponibilizam de espaços físicos adaptados para locomoção e interação dos 

discentes. Nas aulas de Educação Física, a realidade se apresenta ainda mais visível 

para um lado negativo, isso decorre em sua maioria por espaços físicos impróprios, 

escassos, e sem acessibilidade, falta de materiais ou muitas vezes inadequados, 

professores despreparados, desmotivados e sem o compromisso necessário para o 

exercício profissional. 

É importante mencionar que existem escolas que não possuem as aulas de 

Educação Física e dispõem de alunos com deficiências, promovendo um transtorno 

ainda maior quanto a esta disciplina, pela mesma, fazer parte do currículo escolar 

tornando a inclusão ainda mais difícil. 

Em meio a todos estes problemas se verifica que as aulas de Educação Física 

enfrentam inúmeros entraves quanto a inclusão de deficientes no decorrer dos seus 

processos, tornando este procedimento ainda mais, difícil para esta parcela do meio 

escolar, com base nestes fatos se formatou a seguinte problemática: Quais as 

dificuldades que a escola encontra para trabalhar o processo de inclusão dos alunos 

com deficiência física nas aulas de Educação Física? 

O objetivo do estudo se estabelece de forma primaria através de: entender o 

processo de inclusão na Educação Física escolar para os alunos portadores de 

deficiência física, os específicos farão referências a: conhecer os desafios e 

dificuldades do professor em sala de aula, com relação: à prática de ensino, identificar 

as práticas pedagógicas indicadas para aulas de educação física no processo de 

inclusão e descrever a contribuição das aulas de Educação física no processo de 

ensino e aprendizagem de alunos com necessidades especiais. 

Neste mesmo sentido percebe-se que, a inclusão é uma forma de 

desenvolvimento dos indivíduos de nossa sociedade é uma maneira de proporcionar 

as pessoas uma relação mais humanista e de acolhimento para com o próximo, e a 
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inclusão escolar é parte fundamental para que se alcance como objetivo oferecer mais 

qualidade no ensino, fazendo com que seja eliminado de dentro e de fora dos centros 

de ensino. Fica evidente que o processo de inclusão faz-se necessário a cada dia e 

com ela vem o desafio de promover mais qualidade na educação seja para alunos 

especiais ou não. Todos estes fatores servem de justificativa para a organização deste 

trabalho. 

A metodologia que se manifestará neste estudo, se estabelece em meio a 

método indutivo aliado a uma revisão de bibliografia com autores especialistas no 

assunto referente a inclusão de alunos deficientes nas aulas de Educação Física 

referentes a escola normativa. 
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2 O PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE DEFICIENTES FÍSICOS 

 

O ambiente escolar pode-se dizer que o principal meio para que, ocorra a 

inclusão, sendo que em muitos casos estes fatos não se estruturam determinando 

uma quebra nos parâmetros legais que regem não apenas a escola, mais os 

deficientes que possuem direitos e deveres positivados em lei. 

Mas esta realidade só foi possível devido a inúmeras revoluções que se 

instauraram não apenas no Brasil, mas, em todo o mundo para que as escolas 

normativas tivessem o interesse de promover a inclusão de deficientes físicos em seus 

meios cotidianos. Como pode ser demonstrado: 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (inicialmente 4.024/61, hoje 
revogada) chama atenção para a educação especial como algo recente, 
deixando clara a importância e o comprometimento com a educação dos 
deficientes. Partindo desta Lei começa-se então abrir portas para as classes 
menos favorecidas participarem deste ciclo escolar. Hoje, os deficientes 
possuem seus direitos assegurados pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) 9.394/96, como vemos nos artigos 58, 59. Como podemos 
ver no Art.58 dessa mesma Lei, a educação escolar preferencialmente deve 
ser oferecida na rede regular de ensino, para todos os alunos deficientes. 

 

 Estes fatos foram fundamentais para que se manifestassem as primeiras 

iniciativas inclusivas no que se refere aos portadores de deficiência física, nas escolas 

tornando esta realidade efetiva, com isso, as regulações vieram a sofrer modificações 

e tornaram o acesso destes as aulas de Educação Física. 

 Os fatos em relação a inclusão nas aulas de Educação Física só ficaram 

concretos a partir de estudos que remeteram os benefícios deste público, para com, 

as práticas de exercícios, promovendo assim, o interesse dos deficientes conduzindo 

a melhorias em todos os sentidos tanto motora quanto intelectual. 

 Cabe a Lopes et. al. (2005, p. 72):  

No decorrer do século XX o conhecimento sobre deficiências mudou muito. 
Antes de 1960, o que conheciam sobre deficiência permanecia estático, pois 
o que sabiam sobre as pessoas era que se nascessem com deficiências 
raramente tinham como desenvolver-se, passando então a ser um fardo para 
suas famílias e com pouca perspectiva de vida. De certa maneira se fosse 
possível, o melhor a fazer era colocá-los num centro específico para que 
pudessem receber tratamento adequado. 

 

 Fica especificamente favorável para o deficiente promover-se a sociedade de 

forma mais efetiva devido a grandes estudos nesta área, pode-se inserir com mais 

intensidade e menos preconceitos este público não apenas nas aulas de Educação 

física, mas, em outras atividades até então nunca pensada ser desenvolvida por 

pessoas com limitações físicas. 
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  Esta trajetória de possibilidades de inclusão durou séculos até se chegar ao 

contexto atual que se refere ao deficiente físico, atualmente as escolas devem 

oferecer possibilidades de acesso a todas as disciplinas que fazem parte dos 

currículos escolar, ainda estes devem ter em seus desbravamentos sociais qualquer 

forma de acessibilidade. 

 
2.1 Grau de Incidência da Deficiência Física 

 

Existem vários tipos de deficiência física, no entanto, pode-se medi-las de 

acordo com o seu grau de incidência, tornando a capacidade de melhorias ainda mais 

nítida dependendo do trabalho que seja realizado, é evidente que na escola tal 

possibilidade existe mais não é o ideal devido a este fim não se incorporar aos 

objetivos deste meio. 

A utilização da escola para se trabalhar o discente com deficiência de acordo 

com os contexto que esta formula ao mesmo, pode ser o ponto de partida para outras 

realidades que poderão colaborar ainda mais para a recuperação da autoestima do 

indivíduo que se encontra nesta situação, por isso, se faz necessário medir o grau de 

tais deficiências. 

 

2.1.1 Lesão Cerebral 

 

O sistema nervoso é responsável pelos estímulos que estabelecem diversas 

reações em nosso corpo, sem os mesmos fica nula a capacidade de locomoção do 

ser humano, tornando tal característica como uma deficiência difícil de tratada, 

conforme tais fatos o trabalho motor deve ser estabelecido de forma planejada de 

forma que se tenha resultados. 

Conforma relata Leite & Prado (2004, p. 1):  

A paralisia cerebral (PC) é caracterizada por uma alteração dos movimentos 
controlados ou posturais dos pacientes, aparecendo cedo, sendo secundária 
a uma lesão, danificação ou disfunção do sistema nervoso central (SNC) e 
não é reconhecido como resultado de uma doença cerebral progressiva ou 
degenerativa. O evento lesivo pode ocorrer no período pré, peri ou pós-natal. 

 

 Percebe-se que a paralisia cerebral é um fator que produz sequelas 

devastadoras aos indivíduos promovendo a este a degradação de seus movimentos 

e desprovendo o mesmo de uma vida social ativa, as lesões podem retratar estados 
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vegetativos em sua maioria ocasionando mais problemas ainda ao indivíduo que está 

acometido. 

 

2.1.2 Lesão Medular  

 

Este tipo de lesão pode ser ocasionado por problemas genéticos ou traumas, 

dependendo do histórico, por este motivo ela pode ser parcial ou total, sendo que a 

primeira existe um prejuízo geralmente dos membros, e quando acontece no segundo 

caso deixa a pessoas com poucos movimentos. 

Para Fechio (2009, p. 16): 

A Lesão Medular (LM) é uma condição de insuficiência parcial ou total do 
funcionamento da medula espinhal, decorrente da interrupção dos tratos 
nervosos motor e sensorial desse órgão, podendo levar a alterações nas 
funções motoras e déficits sensitivos, superficial e profundo nos segmentos 
corporais localizados abaixo do nível da lesão, além de alterações viscerais, 
autonômicas, disfunções vasomotoras, esfincterianas, sexuais e tróficas. 

 

 A explanação acima revela que os traumas referentes a medula são 

incondicionalmente devastadores a saúde do acometido tornando o mesmo deficiente, 

através de condicionantes e estudos para se promover mais mobilidades os 

profissionais em Educação Física de forma multidisciplinar têm alcançado alguns 

avanços perante a discentes. 

 

2.1.3 Esclerose e Esclerose Múltipla 

 

Em um contexto com elucidação dos fatos da melhor maneira possível, pode-

se explanar que as doenças crônicas são incuráveis, neste sentido, se encaixa a 

esclerose múltipla, pelo fato desta patologia se de múltiplas inflamações distribuídas 

por todo o corpo, tornando o indivíduo em um repleto estado de desconforto, reduzindo 

a qualidade de vida do mesmo. 

Cabe a Brust (200, p. 41)  

A Esclerose Múltipla patologicamente caracteriza-se por múltiplas áreas de 
inflamação, desmielinização e cicatrizes gliais na substância cinzenta do 
SNC. Há infiltração perivenosa de linfócitos e plasmócitos e ruptura das 
bainhas de mielina em lesões agudas. Ocorre perda de oligodendrócitos e 
astrocitose, mas inicialmente as lesões tendem a não afetar os axônios. 
Depois acontece a remielinização, mas de uma forma incompleta. Pode ainda 
ocorrer lesão axônica, resultando em incapacidade funcional permanente. 
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Esta forma de patologia provoca no indivíduo uma série de inconsistências no 

seu processo de inclusão para com os meios sociais, fundamentalmente na escola 

normativa, é neste momento, que o trabalho deste meio, deve auxiliar na retomada 

das atividades por parte do deficiente que encontra-se nesta situação. 

Por este motivo o profissional em Educação Física deve conhecer a realidade 

e promover a inclusão deste público nas manifestações que envolvem as suas aulas, 

por isso, se torna imprescindível que o profissional que atua nesta área do 

conhecimento cientifico tenha capacitação para trabalhar com este público.  
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3 A INCLUSÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 Atualmente as escolas em todos os seus contextos se preocupam com a 

inclusão de forma que esta tenha a capacidade de promover-se sem nenhum entrave 

para que este fato ocorra, cabe identificar que tal perspectiva não é fácil de ser 

implementada devido a uma série de elementos que serão mencionados a seguir. 

 A partir deste momento as escolas procuram evidenciar este processo para que 

não se tenha desvios de atitudes no que tange a inclusão fundamentalmente nas aulas 

de Educação Física, esta disciplina se torna essencial para que tais fatos ocorram de 

maneira organizada e estabelecendo um elo com o ensino e aprendizagem dos 

discentes. 

 A proposição de Soler (2015, p. 42): 

Por razões legais, sociais e educacionais, o aluno com deficiência está no 
Sistema Regular de Ensino, mas, apenas a matrícula desse aluno não 
garante e nem ao menos assegura que ele está incluído. Muito além da 
matrícula, há questões mais profundas como a participação plena desse 
aluno em todas as atividades escolares. Na situação escolar real, há alunos 
com e sem deficiência em um mesmo contexto, cada qual com suas 
necessidades educacionais, potencialidades e anseios, tendo cada um 
destes o direito à participação em todas as atividades curriculares. 

 

 É imprescindível verificar que os meios que envolvem a inclusão são 

formalmente legalizados no Brasil tornando estes fatos característicos ao cotidiano 

das escolas em todas as suas séries e disciplinas inclusive nas aulas de Educação 

Física. 

 Para isso este profissional deve estar disposto a desenvolver as suas 

metodologias de ensino de forma a alcançar este discente em comum situação a dos 

demais alunos, logicamente dentro das potencialidades e limitações que fizerem parte 

do portador de deficiência. 

 É notório afirmar que Mittler (2013, p. 52): 

Para que haja a inclusão nas aulas de Educação Física, não basta adaptar a 
disciplina para que o aluno com deficiência possa participar, é preciso algo a 
mais, é necessário que o professor adote objetivos, conteúdos e métodos que 
valorizem a diversidade humana e que colabore para a construção de uma 
sociedade inclusiva, e não apenas uma aula inclusiva. 

 

 Os professores de Educação Física devem adotar metodologias de ensino que 

possam inserir os alunos com deficiência nas aulas sem prejuízos ao seu processo 

de ensino e a participação destes no desenvolvimento das aulas e priorizando a 

intensa movimentação deste dependendo de seu estado físico. 
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 Merece ser explanado também que todos os fatos que são abordados no que 

tange os meios de inclusão devem ser planejados e formalmente estabelecidos com 

o enfoque de levar o aluno a uma realidade que o deixe motivado para continuar na 

escola. 

 Sabe-se que Oliveira (2006, p. 62): 

A Educação Física Escolar, tal qual é vivenciada nos dias de hoje, apresenta 
alguns resquícios do passado culturalmente esportivizado, em que havia um 
modelo ideal de corpo, aptidão física e desempenho, e muitas vezes, 
menosprezava os aspectos sociais, cognitivos e afetivos. A forte influência 
deste passado faz com que as aulas de Educação Física, ainda, sejam um 
espaço de aprimoramento das capacidades físicas e desenvolvimento de 
habilidades esportivas. 

 

 Estas características citadas acima não devem fazer parte do rol de 

possibilidades de atuação dos profissionais de Educação Física, ou melhor afirmando 

de nenhum professor que norteia as suas ações na escola quando aos meios que 

remetem ao ensino e a aprendizagem. 

 Para que as metodologias do passado não sejam empregadas novamente a 

escola deve promover mais responsabilidade e caracterização de estratégias novas 

para que se compreenda uma nova dinâmica inclusiva nas aulas de Educação Física, 

tornando o meu escolar mais acolhedor. 

 

3.1 A formação Continuada do Professor de Educação Física no que se Refere a 

Inclusão. 

 

 Para que a escola tenha possibilidade de promover a inclusão a mesma terá 

que possuir profissionais com as mais variadas características para que as medidas 

de acessibilidade de deficientes estejam sempre no alvo de suas aulas, além disso, a 

capacidade de promover o ensino também será colocado em foco. 

 O professor de Educação Física não deve ficar fora desta perspectiva, pois, é 

necessário que este tenha a capacidade de promover suas formas metodológicas 

para garantir a inclusão como já mencionado, no entanto, sua formação terá que ser 

voltada para esta perspectiva, estruturando subsídios para que este atue de forma 

decisiva em seu objetivo inclusivo. 

 Para Peirano (2006, p. 28): 

Para que a diversidade humana possa se fazer presente como um valor 
universal, a escola precisa assumir uma postura de desconstrutora das 
igualdades, incluindo a todos nas suas diferenças, indo ao encontro de cada 
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um e de todos os alunos, buscando quebrar em si aquilo que suscita 
resistência.  

 
 É importante verificar que o processo de inclusão deve seguir critérios e 

perspectivas que remetam a uma nova figuração por parte das escolas para que este 

mecanismo legalmente reconhecido tenha a possibilidade de ocorrer sem prejuízos 

ao processo de ensino e aprendizagem. 

 Os alunos terão que se sentir confortáveis para com as diversidade que são 

inerentes ao ser humano, de forma que todos tenham a capacidade de ter o seu 

cotidiano formalmente estruturado dentro de uma normalidade respeitando sempre as 

limitações e potencialidades de cada indivíduo. 

 É notório afirma que Mittler (2013, p. 62): 

O processo de inclusão vem se constituindo em um campo de estudos e 
reflexões também na área educacional, e nela, a Educação Física, como 
campo do saber e atuação, agrega conhecimentos que possibilitam aos 
professores trabalhar com a diversidade humana. Em situações de aula, as 
experiências mútuas entre os alunos que apresentam deficiência e alunos 
com desenvolvimento típico em um mesmo ambiente de interação são 
enriquecedoras para ambos, pois favorecem a aceitação das diferenças 
individuais, a valorização de cada pessoa, a convivência e a aprendizagem 
por meio da cooperação. 

  

A inclusão para o profissional de Educação Física vem tomando uma série de 

procedimentos que fazem com que este profissional se prepare com mais empenho 

no que concerne a sua preparação acadêmica, para que possa enfrentar as 

problemáticas existentes em seu campo de atuação no caso a escola. 

O professor de Educação Física deve estar disposto a promover a valorização 

do aluno e propor uma série de possibilidades para que este tenha a capacidade de 

interagir com os demais sem grandes entraves independente de sua condição física 

ou deficiência. 

Na visão de Aguiar & Duarte (2015, p. 20): 

O processo de aquisição de habilidades motoras refere-se ao aprimoramento 
das condições que uma pessoa possui de movimentar-se em um mundo 
complexo e dinâmico, com vistas ao incremento de sua interação com o 
ambiente físico e social. Portanto, é possível repensar a equivocada certeza 
da ausência de elementos básicos em nossa formação profissional para 
atuarmos junto a pessoas que apresentem algum tipo de deficiência. 

 

 Para que o professor de Educação Física tenha a capacidade de promover em 

sua trajetória de trabalho condições a inclusão este deve estar preparado e a 

academia é o centro em que o mesmo terá esta capacidade de ter tais informações a 

respeito de sua atuação como profissional.  
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 O professore de Educação Física deve estar aprimorado a ter como determinar 

para os seus alunos clareza em seus exercícios tanto físicos como sociais de forma 

que estes se façam parte do processo e tenham o interesse nas aulas relacionadas a 

esta disciplina. 

 Para Mittler (2013, p. 51): 

A competência necessária para atuar junto a pessoas com necessidades 
especiais passa pela organização de ambientes que permitam a execução de 
tarefas motoras adequadas ao seu processo de desenvolvimento. Além dos 
conhecimentos relativos especificamente ao assunto deficiência, também 
aqueles relacionados à aprendizagem motora, ao desenvolvimento motor e à 
metodologia do ensino da Educação Física. 

 

 Na atuação do professor de Educação Física este deve ser movido através de 

um planejamento prévio que vai desde o ambiente até na escolha de seu método de 

trabalho para que se possa permitir a inclusão de maneira prazerosa e com amplo 

acesso a qualquer deficiência a estas aulas. 

 A aprendizagem em Educação Física pode ser fixada a partir de desenvolver 

os exercícios físicos relativamente de forma constante e possibilitando o interesse e a 

inclusão dos alunos nas tarefas das aulas, com isso, este profissional pode ser de 

fundamental importância até mesmo em recuperação de determinada deficiência. 

 Sabe-se que Soler (2005, p. 70): 

Focalizar o movimento corporal e não a deficiência da pessoa é a posição 
que deve ser assumida desde a graduação, para que se possa proporcionar 
às pessoas com necessidades especiais condições satisfatórias de interação 
com seu ambiente físico-social. A competência necessária para tanto deve 
traduzir a reunião de conceitos, procedimentos e atitudes - obtidos durante o 
processo de formação profissional - essenciais à atuação profissional do 
professor de Educação Física. 

 

 É necessário que se entenda que a Educação Física tem a capacidade de 

promover em seu processo de ensino e aprendizagem melhorias e qualidade de vida 

as pessoas em suas mais variadas idades, faixa etárias, condicionantes econômicos 

dentre outros fatores, com isso, o ambiente físico-social deve ser avaliado por este 

profissional. 

 A formação continuada do professor de Educação Física como podemos 

verificar é de fundamental necessidade para se promover a inclusão de portadores de 

necessidades nas aulas escolares, contribuindo para uma escola mais justa e 

dedicada ao bem coletivo. 
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4 OS DESAFIOS DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA COM A 

INCLUSÃO 

 

 A inclusão em Educação Física para pessoas com deficiência física ou mental 

há pouco tempo atrás se manifestava em Centros Especializados que trabalhavam de 

forma eminente com este público e tornavam a qualidade de vida deste público o mais 

próximo do normal. 

 Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação esta atmosfera 

deixou de ser verdadeira e passou a escola inserir este público nas aulas normativas 

nos cursos de formação de alunos de ensino infantil, fundamental e médio de forma a 

compactuar com a Lei que torna esta perspectiva legal. 

 Na visão de Freitas (2006, p. 28): 

Surge num momento político de fortalecimento no âmbito internacional e 
nacional dos movimentos de luta e defesa pela integração plena e 
participação social das pessoas com deficiência. No âmbito nacional vivíamos 
um período de redemocratização do país que se tornou propício para a 
exposição de um amplo movimento de renovação crítica nas distintas práticas 
sociais, escolares e no interior da área de Educação Física, com 
consequências diretas nas políticas e práticas de formação e atuação 
profissional dos professores de Educação Física. 

 

 Em meio as mudanças ocorridas no mundo em decorrência da inclusão de 

pessoas com deficiência na escola percebe-se que tais movimentos e tendências 

chegaram ao Brasil e tornaram-se formas legais a observarem este assunto com mais 

relevância. 

 Cabe a análise que nem todos os centros educacionais possuem instrumentos 

que possam promover uma inclusão de qualidade de maneira que o discente tenha a 

capacidade de se ter benefícios não só legais, mas, na aprendizagem e mais essencial 

ainda na socialização com outros colegas. 

 Para Falkenbach et. al. (2016, p. 73): 

A Educação Física ao adentrar nos currículos escolares era dominada ainda 
pela ideia de corpo belo, atlético e forte. As aulas dessa disciplina eram de 
cunho tecnicista. Nota-se que desde os primeiros indícios de sua prática esta 
desvalorizou corpos imperfeitos. Em relação aos professores, estes 
encaminhavam os alunos ao atendimento especializado e os últimos não se 
misturavam aos demais. 

 Esta ideia perdurou por algum tempo mesmo após a implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, pois, a proposição acima demonstra de forma nítida 

as dificuldades que os profissionais de educação possuíram na inclusão de pessoas 

com deficiências na escola. 
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 Para que se chagasse a uma escola com mais significado para os deficientes 

físicos se instaurou inúmeros procedimentos que permitiam este público a se 

enquadrar diante dos alunos sem nenhuma forma de distinção ou ainda discriminação 

para com os que necessitam de atendimento especializado. 

 No que se refere Soler (2005, p. 83): 

A Inclusão escolar constitui um terreno complexo de conceitos, de prática 
pedagógica e apesar dos percalços sofridos conseguiu dar o primeiro passo, 
a de incluir alunos com deficiência nas escolas regulares, porém, considera-
se avançar nesse campo. O aluno com deficiência precisa de muito mais 
atenção do que o “normal” apesar de termos avançado no campo jurídico de 
aprovar documentos referentes a esse público, ainda sim estamos distantes 
de alcançar uma educação de qualidade e um atendimento eficaz nesse 
campo. 

 

 Os avanços quanto a inclusão são inúmeros e devem seguir se reformulando 

em prol de uma escola mais acolhedora com profissionais capacitados a atender os 

discentes que tenham problemas relacionados a deficiência, pois, o aluno com 

problemas físicos ou mentais merece uma atenção mais especifica quanto a 

apresentação de conteúdos. 

 As escolas devem primar o desenvolvimento de suas ações para com a 

constatação de que a inclusão deve ser realizada de acordo com as potencialidades 

ou limitações que determinado discente apresentar estabelecendo qualidade no 

processo de ensino e aprendizagem para este. 

 Na visão de Falkenbach et. al. (2016, p. 62): 

A inclusão desses indivíduos na Educação Física é uma ação inovadora e 
ainda gera desconforto para quem trabalha com esse público. Ressalta-se 
que esses grupos, mais especificamente os deficientes conseguiram um lugar 
na escola e tem a chance de mostrar aos demais alunos suas qualidades e 
como superar os desafios. 

 

 Promover a inclusão não é um desafio fácil de se consolidar esta perspectiva e 

expressa por desafios das mais variadas características, de forma que a igualdade 

tenha a capacidade de se desenvolver neste contexto de atuação tornando a escola 

mais próxima dos discentes que apresentam necessidades especiais para se adequar 

a realidade da aprendizagem. 

 É importante verificar que as escolas e os professores em alguns momentos 

não possuem instrumentos que demonstrem uma inclusão de qualidade em que o 

discente tenha a capacidade de se inserir de forma a desenvolver de maneira 

dimensionada determinada ação escolar. 
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4.1 Aulas de Educação Física como Possibilidade de Inclusão  

 

 Os portadores de necessidades encontram na escola o seu primeiro momento 

de inclusão em meio ao meio social, por este motivo, este cria de certo modo uma 

série de possibilidades quanto a sua dinâmica de atuação quando os professores 

oferecem subsídios para que possam desenvolver-se em meio as aulas. 

 Para que tais fatos ocorram é necessário que os profissionais em Educação 

Física, assim como, as escolas trabalhem em prol de inserir este público nas aulas 

tornando um espaço inovador e repleto de significados para que o deficiente consiga 

compreender a dinâmica que envolve o ensino e aprendizagem. 

 Para Freitas (2006, p. 82): 

As aulas de Educação Física são determinantes no processo de inclusão 
escolar, já que na maioria das vezes, as mesmas são ministradas em 
espaços abertos que permite que todos observem, analisem e critiquem 
positiva ou nega ativamente. Para o cadeirante a escola pode ser a primeira 
experiência de inserção e integração com outras pessoas e o professor de 
Educação Física deve estar preparado na questão do conhecimento das 
deficiências, para que possa promover a inclusão do aluno portador de 
necessidades especiais em suas aulas.  

 

 As ações que são evidenciadas nas aulas de Educação física são fundamentais 

para que se insira os alunos nas escolas, sobretudo, os portadores de necessidades 

especiais, o espaço destas ações escolares são amplos e delimitam movimentos e 

integração entre os discentes. 

 É muito importante o cenário para que este se torne parte do processo de 

inclusão e tenha a capacidade de modificar a relação entre o deficiente e o meio 

escolar, sabe-se que todos estes eventos só poderão ser possíveis a partir de uma 

ação conjunta entre escola, seus atores e comunidade em geral. 

 Conforme afirma Mittler (2013, p. 22): 

Que enquanto os professores de Educação Física não se conscientizarem 
sobre a importância que tem ao facilitar a participação dos alunos portadores 
de deficiência, estes continuarão do lado de fora, sem fazer nada, olhando os 
outros participarem e imaginado como seria sentir essa emoção. 

 

 Para que a inclusão nas aulas de Educação Física se promova de forma 

constante e inerente ao sucesso a capacitação, o planejamento, a entrega de 

subsídios por parte das escolas e a família em geral deve atuar de forma conjunta na 

verificação de meios que evidenciem o envolvimento social do discente aos conteúdo 

desta área do conhecimento. 
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 Deve-se agir a partir de exercícios que todos tenha a capacidade de realizar de 

forma conjunta dependendo da patologia que se apresenta no discente tornando-o 

parte do processo caracterizando uma intensa socialização do indivíduo a um universo 

novo e repleto de possibilidades de crescimento. 

 É importante mencionar que Oliveira (2006, p. 81): 

Praticar atividades físicas proporciona bem-estar físico e psicológico em 
pessoas portadores de deficiência, restabelece a autoestima e diminui a 
depressão provocada pelo impacto da nova realidade, facilitando a 
reintegração à sociedade. O professor pode selecionar as atividades em 
função do comprometimento motor, idade ou desenvolvimento intelectual, 
isso não deveria ser impedimento para que crianças com qualquer nível de 

deficiência possam participar da maioria das atividades propostas. 
 

 A participação dos alunos a práticas relacionadas a Educação Física deve ser 

planejado e evidenciado de forma que o desenvolvimento intelectual e emocional, 

além do motor seja colocado em pratica e demonstrado nas ações dos discentes por 

mais que estejam com alguma espécie de limitação. 

 Não importa a série que o discente esteja na escola o que evidencia a 

operacionalização das ações voltadas a inclusão será o professor de Educação Física 

em suas aulas todos os instrumentos de acessibilidade devem ser colocados em prol 

de incluir o deficiente. 

 Para Falkenbach (2016, p. 77): 

A aula de Educação Física deve favorecer a construção de uma atitude digna 
e de respeito próprio por parte do portador de necessidades especiais e a 
convivência com ele pode possibilitar a construção de atitudes de 
solidariedade, respeito, aceitação e sem preconceitos. As adaptações das 
atividades podem ser importantes para que cadeirante e não cadeirantes na 
construção do processo de interação em classe regular, estimulando as mais 
diversas possibilidades que favoreçam a inclusão. 

 

 É importante analisar na proposição acima que toma-se como exemplo de 

deficiência os cadeirantes em que atividades físicas podem ser colocadas em prática 

como forma de inibir aspectos discriminatórios, as adaptações nos contextos devem 

ser representados com sutileza e conteúdos. 

 E necessário caracterizar que todos estes eventos disponibilizados em prol da 

inclusão só poderão ser possíveis de se revelarem através de um comprometimento 

do professor e atores escolares além da formalização dos subsídios por parte das 

instituições escolares.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

    

 A inclusão é uma situação em que todos tenham a possibilidade de 

frequentarem e agirem em iguais condições com pessoas das mais variadas 

características, tornando a convivência significativa e perpetuando o crescimento 

social e intelectual do indivíduo. 

 Para que este fato se torna realizada a escola normativa deve utilizar o seu 

corpo técnico e cientifico como forma de determinar este processo, assim, as aulas 

de Educação Física podem condicionar um espaço propício a esta manifestação 

devido a sua integração e dinamismo. 

 É importante mencionar ainda que o professor de Educação Física deve dispor 

de atributos para que se possa trabalhar a inclusão de forma prazerosa ao discente 

fazendo com que este se sinta parte do processo de ensino e aprendizagem 

disponibilizados pela escola.  

 As escolas a partir da nova configuração em que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, propôs devem se preparar para receber os discente que em 

algum momento possuem deficiência de forma que os mesmos tenham a capacidade 

de desenvolver o seu ensino e aprendizagem em iguais condições a de discentes que 

dispõem de normalidade psicológica e motora. 

 Com isso, a proposta de inclusão irá pairar na proposta escolar e as aulas de 

Educação Física serão as mais elementares para se trabalhar este processo que 

poderá determinar uma nova proposta para a educação de acordo com a observação 

das limitações e potencialidades dos discentes.  
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