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RESUMO
A Educação Física como componente curricular vem sendo discutida nas formações
continuadas dos professores da disciplina da rede municipal de Natal, focando os
princípios de inclusão desde 2014. Todavia, embora o tema assuma um lugar
importante em tais encontros, ainda é descrito como desafio para muitos docentes,
aparecendo nas avaliações anuais como sugestão de tema para formações dos
anos seguintes. Na tentativa de compreender quais são as demandas mais urgentes
do grupo supracitado, este trabalho se propõe a analisar as percepções de inclusão
dos professores de Educação Física que frequentaram, em 2018, a formação
continuada oferecida pela referida rede de ensino. É utilizada como método
investigativo a pesquisa descritiva com abordagem qualitativa a partir da aplicação
de um questionário que emergiu de olhares, saberes, ideias e impressões,
dificuldades e possibilidades da Educação Física Escolar Inclusiva. Nessa
perspectiva, percebe-se que é um grande desafio para os professores compreender
conceitualmente as especificidades da Educação Física frente à inclusão, bem como
elaborar estratégias metodológicas que atendam aos múltiplos corpos e suas
necessidades diante das problemáticas postas pelo processo inclusivo, encontradas
também nas unidades temáticas. Entende-se, assim, que este trabalho vem
possibilitar um conhecimento mais aprofundado sobre a Educação Física Inclusiva
na rede pública de ensino do Natal, oferecendo subsídios a fim de se pensar em
uma formação continuada mais alinhada com as reais necessidades da docência.
Compreende-se que a Educação Física como parte integrante do projeto político
pedagógico da escola precisa revelar a clareza de suas especificidades, podendo
utilizar-se da cultura de movimento na promoção da prática de inclusão de todos os
alunos. Todavia, é preciso que a inclusão seja encarada não apenas do ponto de
vista da boa vontade do professor em aprender técnicas metodológicas adequadas
para aplicar em suas aulas, mas principalmente como um ato educativo
eminentemente político potencialmente influenciador no combate ou na permanência
das injustiças sociais e desigualdades presentes na escola.
Palavras-chaves: Educação Física Escolar. Inclusão. Formação Continuada.

ABSTRACT
Physical Education as a curricular component has been discussed in the continuous
training of teachers of the discipline of the municipal network of Natal, focusing on
the principles of inclusion since 2014. However, although the topic assumes an
important place in such meetings, it is still described as a challenge for many
teachers, appearing in the annual evaluations as a theme suggestion for training in
the following years. In an attempt to understand what are the most urgent demands
of the aforementioned group, this paper proposes to analyze the perceptions of
inclusion of Physical Education teachers who attended, in 2018, the continuing
education offered by said education network. Descriptive research with a qualitative
approach is used as an investigative method from the application of a questionnaire
that emerged from views, knowledge, ideas and impressions, difficulties and
possibilities of Inclusive School Physical Education. From this perspective, it is
perceived that it is a great challenge for teachers to conceptually understand the
specificities of Physical Education in the face of inclusion, as well as to develop
methodological strategies that meet the multiple bodies and their needs in the face of
the problems posed by the inclusive process, also found in the units thematic. It is
understood, therefore, that this work allows for a deeper knowledge about Inclusive
Physical Education in the public school system in Natal, offering subsidies in order to
think about continuing education more aligned with the real needs of teaching. It is
understood that Physical Education as an integral part of the political pedagogical
project of the school needs to reveal the clarity of its specificities, being able to use
the culture of movement in promoting the practice of inclusion of all students.
However, inclusion must be seen not only from the point of view of the teacher's
willingness to learn appropriate methodological techniques to apply in their classes,
but mainly as an eminently political educational act potentially influencing the fight or
the permanence of social injustices and inequalities present at school.

Keywords: School Physical Education - Inclusion - Continuing Education.
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1 INTRODUÇÃO – TRILHANDO O CAMINHO
“A educação necessita tanto de formação

técnica e científica como de sonhos e
utopias”. (Paulo Freire)

Embora tenhamos consciência de que a educação necessita também ser
construída por meio dos sonhos, como aponta Paulo Freire, muitas vezes, não nos
damos conta disso. Vivemos em uma sociedade tão apressada que falta tempo para
tudo, até para sonhar, para desejar o que parece impossível e lutar com todas as
nossas forças para tornar os sonhos realidade. As adversidades são muitas, mas
penso que tudo deve partir de reflexões sobre nós mesmos, de nossas escolhas e
de nossa forma de ver o mundo e vivê-lo em comunhão com o outro.
Não defendo aqui o individualismo, mas sim a necessidade de observar a si
mesmo com o intuito de se autoconhecer, de se perceber, tentando desvendar os
desejos que nos movem em direção a algo e ao outro, que caminhos devemos
seguir e qual a contribuição deixaremos para nossos pares. É preciso parar e refletir
de vez em quando para que a vida não passe sem que possamos nos conhecer e
encontrar sentido para o vivido e para nossas utopias.
Percebo que a construção deste trabalho científico me ofereceu mais uma
oportunidade de me aproximar de mim mesma, dos meus sonhos e da minha
responsabilidade profissional e social. Tive de desacelerar o ritmo da vida para fazer
uma viagem introspectiva em busca de respostas que muitas vezes não são fáceis
de perceber, ainda estão surgindo, no meu caso, com a escrita. Para mim, está
sendo muito mais que seguir os protocolos acadêmicos de uma introdução, é uma
oportunidade de me descobrir, de reviver minha trajetória acadêmica na Educação
Física e de tentar entender por que a discussão sobre inclusão na formação
continuada dos professores de tal área de atuação me instiga e ao mesmo tempo
me fascina. Espero que tudo ganhe mais sentido, que eu possa entender minhas
escolhas e compreender os porquês que circundam minha vida.
Venho estudando sobre inclusão desde a graduação de Educação Física,
discutindo a participação dos meninos nas aulas de dança; a dança com crianças
deficientes visuais – temática da monografia de conclusão do curso; nos cursos:
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“Portas Abertas para Inclusão”, promovido pelo Instituto Rodrigo Mendes e o curso
“Educação Física Inclusiva”, desenvolvido pela Universidade Federal de Juiz de
Fora; no projeto de intervenção com xadrez inclusivo na Escola Municipal Professora
Maria Cristina Ozório Tavares, na qual trabalho; como tutora da Educação Física à
distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) na disciplina
Educação Física Adaptada; como aluna especial da disciplina Seminário: Educação
de Pessoas Especiais II no Programa

de Pós-Graduação da Educação

(PPGEd)/UFRN e agora como mestranda do mesmo Programa.
Como professora de Educação Física da rede municipal do Natal, venho
frequentando assiduamente, desde 2014, os encontros das formações continuadas
direcionadas a essa área de ensino, o que me reaproximou de discussões e
vivências sobre inclusão, motivando-me a pesquisar e intervir junto a meus pares.
Busquei os livros de registro dos encontros produzidos pelos formadores e as
avaliações anuais de 2014 a 2018, respondidas pelos professores que frequentaram
os encontros da formação continuada e percebi que a inclusão vinha sendo
trabalhada em encontros específicos, de duas a três vezes ao ano e que, mesmo
assim, era um tema bastante solicitado pelos professores em todas as avaliações
anuais, ficando em primeiro lugar na lista das sugestões para 2019.
Desse modo, entendemos que se os professores estão solicitando mais
encontros que abordem a temática da inclusão, é porque existem lacunas a serem
preenchidas, mas o que está faltando? Quais os olhares e saberes sobre a
Educação Física Escolar Inclusiva podem ser encontrados com esse grupo de
professores do ensino público de Natal/RN? Tentando responder as referidas
questões, propomos, eu e minha orientadora, como objetivo deste trabalho analisar
a perspectiva de inclusão nas aulas de Educação Física Escolar a partir das
percepções dos professores da área. Como objetivos específicos trazemos:
identificar as concepções de Educação Inclusiva dos professores de Educação
Física; analisar o impacto das concepções de Educação Inclusiva para a Educação
Física Inclusiva; e discutir as relações que a Educação Física Inclusiva pode
estabelecer com a formação continuada frente as dificuldades e possibilidades dos
saberes dos professores sobre Educação Física Inclusiva.
A unidade de análise desta pesquisa é a Educação Física Escolar Inclusiva e
tem como sujeitos-participantes os docentes do ensino fundamental que frequentam
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a Formação Continuada em Educação Física da Rede de Ensino da Secretaria
Municipal de Educação do Natal (SME/Natal). Foram definidos dois critérios para a
escolha dos participantes. Primeiro, ser professor de Educação Física da SME/Natal;
e, segundo, lecionar no Ensino Fundamental I ou II. Como critérios de exclusão
ficaram a decisão de não querer participar voluntariamente da pesquisa e lecionar
apenas na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Na execução desta pesquisa foram adotados os seguintes procedimentos:
solicitação de autorização de estudo a SME/Natal, instituição lócus da pesquisa;
levantamento dos participantes que atendiam aos critérios de inclusão na pesquisa;
submissão e aceitação1 do projeto ao comitê de ética da UFRN por se tratar de uma
pesquisa com seres humanos de acordo com a Resolução CNS/MS n°446/12;
solicitação de autorização de estudo e assinatura dos participantes no Termo de
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE); aplicação do questionário da pesquisa,
seguindo todas as orientações do Comitê de Ética; tratamento e análise dos dados,
construção e discussão das categorias.
Utilizamos como método investigativo a pesquisa descritiva, por entender,
segundo Gaya (2008, p.152), que este estudo “[...] têm por objetivo analisar
determinados fenômenos, definir seus pressupostos, identificar suas estruturas ou
esclarecer possíveis variáveis [...]”. Ou seja, proporcionar a caracterização do perfil
de um determinado fenômeno, que nesse trabalho se configura na Educação Física
Inclusiva.
Ampliando essa compreensão, Gil (2010, p.28) aponta que o método
descritivo tem como objetivo a exposição das características de uma determinada
população, podendo também identificar possíveis relações entre as varáveis. “[...]
Entre as pesquisas descritivas, salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar
as características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível
de escolaridade, estado de saúde física e mental etc. [...]”. Tal tipo de método faz
uso de instrumentos padronizados de coleta de dados, como questionário,
observação sistemática e entrevista estruturada. As pesquisas realizadas com
objetivos profissionais provavelmente se enquadram nesta categoria.

1

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 09697119.5.0000.5292.
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Para o tratamento dos dados, usamos a abordagem qualitativa, uma vez que
explora, conforme Casarin e Casarin (2012), uma metodologia predominantemente
descritiva. Na pesquisa qualitativa, independentemente do título e do tema que se
pesquisa, os objetivos do estudo sempre envolvem a descrição de certo fenômeno,
caracterizando sua ocorrência e relacionando-o com outros fatores, que possam
explicar o caso baseando-se em modelos contextuais variados. Desse modo, o
objetivo da pesquisa qualitativa está relacionado ao contexto no qual o objeto que se
estuda está inserido.
Segundo Lüdke e André (1986, p.12), na abordagem qualitativa “[...] há
sempre a tentativa de capturar a “perspectiva dos participantes”. Isto é, a maneira
como os informantes encaram as questões que estão sendo focalizadas, quais são
suas ideias, suas impressões, bem como que problemas e soluções apontam.
Nesse tipo de pesquisa, a quantificação dos objetos estudados não é
priorizada, todavia é possível fazer uso dos recursos exploratórios quantitativos, mas
não são estes que definem os resultados, mas sim as análises dos pesquisadores.
Então, ao quantificar alguns dados neste estudo, pudemos obter uma melhor
visualização das informações coletadas, o que facilitou a análise das respostas
obtidas por meio do instrumento questionário. A respeito do estudo descritivo por
questionário, Gaya (2008, p.154) mostra que:

Caracteriza-se pela formulação de questões diretas para uma amostra
representativa de sujeitos por meio de um guia ou formulário previamente
elaborado (questionário, entrevistas, etc.). Seu objetivo é a identificação de
opiniões, valores, condutas, vivências, etc. sobre determinado fenômeno
[...].

O questionário tem, conforme Christian e Dionne (1999), algumas vantagens
como garantir o anonimato do pesquisado, alcançar um número significativo de
participantes, obter informações mais rápidas e uniformizar as questões, facilitando
a compilação e a comparação das respostas. Também defende que as questões
abertas são recursos importantíssimos para expressar o pensamento pessoal do
sujeito pesquisado com suas próprias palavras, emitindo opiniões de acordo com
seu sistema de referência. Para os autores, isso permite ao pesquisador verificar a
competência do interrogado pela qualidade das suas respostas.
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Gil (2010) reforça ainda as vantagens expostas acima e acrescenta que não
há normas rígidas para elaboração de um questionário de pesquisa, mas que tal
instrumento precisa traduzir os objetivos específicos do estudo, de modo a atingir o
que se propõe.
A aplicação do questionário ocorreu no primeiro encontro da formação
continuada de 2019, solicitamos também, antes do preenchimento do questionário,
que os professores escolhessem um nome fictício a ser utilizado nas análises das
questões e nas demais produções textuais que, por ventura, pudessem ser
necessárias durante e após a pesquisa. Para aqueles que não quiseram criar um
pseudônimo, designamos nomes fictícios.
A estrutura do questionário foi dividida em seis partes para facilitar sua
análise. Na primeira parte estão os dados de identificação. Na segunda, informações
sobre a formação, na terceira as concepções sobre inclusão. Na quarta,
aproximações com a realidade da escola, na quinta, Educação Física Escolar e
Práticas Pedagógicas e na sexta sugestões de temas para os encontros das
formações continuadas de 2019. Organizamos as informações em gráficos para
melhorar a visualização dos dados, tentando facilitar a leitura e análise das
questões, bem como para facilitar a construção das categorias.
Segundo Gil (2008), o questionário apresenta algumas vantagens, dentre
elas, a possibilidade de contemplar 100% do público alvo, tendo em vista que não
requer a intervenção direta do pesquisador. O próprio pesquisado responde as
questões de forma autônoma, além disso, pode ser aplicado também em outros
momentos com os faltosos, até que se contemplem todos os envolvidos. Após
aplicação do questionário realizamos a exposição dialogada do projeto e da
assinatura do TCLE.
O tratamento dos dados obtidos foi realizado a partir da análise de conteúdo
de Bardin (2016, p.48), que a define como:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a interferência
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) dessas mensagens.
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Entendemos assim que a análise de conteúdo configura-se como toda
iniciativa que a partir de um conjunto de técnicas possa explicitar e sistematizar o
conteúdo das mensagens, efetuando ou não deduções lógicas e justificáveis. De
forma geral, dois objetivos compõem a análise de conteúdo:

A superação da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá
efetivamente contido, podendo esta “visão” muito pessoal ser partilhada por
outros? Por outras palavras, será a minha leitura válida e generalizável?
E o enriquecimento da leitura: se um olhar imediato, espontâneo, é já
fecundo, não poderá uma leitura atenta aumentar a produtividade e a
pertinência? Pela descoberta de conteúdos e de estruturas que confirmam
(ou informam) o que se procura demonstrar a propósito das mensagens, ou
pelo esclarecimento de elementos de significações suscetíveis de conduzir
a uma descrição de mecanismos de que a priori não possuíamos a
compreensão. (BARDIN, 2016, p.35)

Com esses dois objetivos, a autora mostra que a análise de conteúdo oscila
entre o desejo de rigor e a necessidade de ir além das aparências, podendo ser
adaptável a um campo de aplicação muito vasto. À primeira vista, tudo é
comunicação e, assim, suscetível de análise, gerando interpretações minuciosas
desta pesquisa.
As análises dos dados coletados nesta pesquisa ocorreram paralelamente à
compilação destes em gráficos, gerando interpretações que estabeleceram ligação
entre os resultados da pesquisa e outros conhecimentos preexistentes. Também
detectaram temas e temáticas mais e menos frequentes, compondo as categorias ou
tipologias que foram elencadas para a pesquisa.

A categorização é uma operação de classificação de elementos
constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por
reagrupamento segundo o gênero (analogia) com os critérios previamente
definidos. As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem em grupo
de elementos (unidade de registros, no caso da análise de conteúdo) sob o
título genérico, agrupamento, esse efetuado em razão das características
comuns destes elementos. O critério de categorização pode ser semântico
(categorias temáticas: por exemplo, todos os temas que significam a
ansiedade ficam agrupados na categoria “ansiedade”, enquanto que os que
significam a descontração ficam agrupados sob o título conceitual
“descontração”), sintático (os verbos, os adjetivos), léxico (classificação das
palavras segundo o seu sentido, com emparelhamento dos sinônimos e dos
sentidos próximos) e expressivo (por exemplo, categorias que classificam as
diversas perturbações da linguagem. (BARDIN, 2016, p.147)
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Em complemento a essas informações, Lüdke e André (1986, p.43) defendem
que “[...] não existem normas fixas nem procedimentos padronizados para a criação
de categorias [...]”, todavia alguns elementos que aparecem com certa regularidade
são a base para o primeiro agrupamento das informações em categorias. Um
segundo grupo também pode surgir dos dados que não foram agregados aos
primeiros, devido a não serem recorrentes nas respostas, no entanto “[...] algumas
informações e observações, aparentemente isoladas e discrepantes, podem vir a se
constituir em importantes elementos na elucidação das questões do estudo [...]”,
quando refletem o propósito da pesquisa.
Com base nesses elementos sugeridos pelos autores acima, selecionamos
nossas categorias de estudo por meio do arcabouço teórico em que se apoiou a
pesquisa. Consideramos o que foi mais ou menos recorrente nas respostas dos
professores, verificando se algumas respostas e comentários surgiam em questões
diferentes, bem como se ocorriam em distintas fontes e se não aconteciam ou
apareciam pouco. Esses foram os critérios que utilizamos para classificar as
seguintes categorias: Educação Inclusiva, Educação Física Inclusiva e Formação
Continuada e Inclusão.
Compreendemos que esta pesquisa vem possibilitar um conhecimento mais
aprofundado sobre os olhares e saberes que perpassam a Educação Física
Inclusiva da rede pública de ensino do Natal. Isso poderá oferecer subsídios para
sanar

as

dificuldades

encontradas,

bem

como

ampliar

as

possibilidades

pedagógicas inclusivas.
A escrita deste trabalho foi organizada da seguinte forma: no Capítulo 1
intitulado “Uma breve caminhada pela Educação Física Escolar e a Inclusão”,
realizamos um breve resgate histórico da Educação Física Escolar, contemplando os
papeis que foram assumindo pela Educação Física com o passar dos tempos, as
abordagens pedagógicas que trazem contribuições para pensar a Educação Física
Escolar numa perspectiva inclusiva e o surgimento do paradigma da inclusão;
“Ultrapassando obstáculos e adquirindo condicionamento: Formação Continuada e
Inclusão” é o título do nosso segundo capítulo, que apresenta uma trajetória sucinta
sobre as perspectivas das formações continuadas no Brasil, acrescentando o
surgimento sobre a inclusão e focando nas formações continuadas dos professores
de Educação Física da SME/Natal. No capítulo 3, “Contemplando o caminho e
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refletindo sobre suas nuances: perfil, olhares e saberes dos professores de
Educação Física Escolar acerca da inclusão” apresentamos, em três categorias, os
dados obtidos com os questionários, entrelaçando os olhares e saberes sobre
inclusão presente nos discursos dos professores de Educação Física pesquisados
com o referencial teórico. E, por fim, trazemos “Percepções do Caminho Trilhado”,
que são as considerações finais sobre o trabalho.
Antes de adentrarmos no campo empírico desta pesquisa, realizamos o
estado da arte a fim de identificar estudos realizados com temática similar a que
estamos propondo. O levantamento dessas produções científicas tem como
finalidade subsidiar a revisão literária, embasando e viabilizando a pesquisa e
apresentando possíveis lacunas que possam enriquecer este trabalho, na tentativa
de avançar frente às discussões já existentes (FERREIRA, 2002).
De acordo com o exposto, realizamos um mapeamento em algumas
plataformas. Buscamos trabalhos no Banco Digital de Teses e Dissertações (BDTD)
do Instituto Brasileiro de Informações em Ciências e Tecnologias (IBICT/BDTD), no
Scientific Electronic Library Online (SciELO), na Revista Brasileira de Ciência do
Esporte (RBCE), na Revista Brasileira de Educação Especial (RBEE) e no
Repositório de Dissertações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Utilizamos como critério de busca as pesquisas realizadas nos últimos 11
(onze) anos, compreendendo os anos de 2008 ao de 2018. A delimitação deste
tempo ocorreu em função da aprovação em 2007 do Plano de Desenvolvimento de
Educação (PDE), que determina a formação dos professores para a Educação
Inclusiva em todo o Brasil, enfocando a preocupação com a educação de pessoas
com deficiência (BRASIL, 2007). Apenas após a referida data é que, ao longo dos
anos, os municípios e estados começaram a investir nas formações continuadas de
seus professores, considerando a perspectiva inclusiva, como é o caso do município
do Natal/RN, lócus da nossa pesquisa.
Organizamos e sistematizamos a busca do nosso estado da arte por meio da
combinação de tais descritores:
1) Educação Física Inclusiva;
2) Educação Física, inclusão e Formação Continuada.
Encontramos como resultado um total de 1.114 (um mil cento e quatorze)
trabalhos, todavia apenas 09 (nove) contemplavam discussões pertinentes ao nosso
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estudo, sendo 01 (uma) tese, 05 (cinco) dissertações e 03 (três) artigos de revistas
publicados em periódicos revisados por pares. Observamos com esta investigação
que muitos trabalhos se repetiram quando mudamos de descritor, isto porque se
enquadravam nos dois, resultando em um número muito maior e desproporcional ao
que realmente foi produzido. Os critérios utilizados para seleção desses trabalhos
foram: discussões conceituais sobre Educação Física Inclusiva sob a perspectiva
dos professores e a relação estabelecida com a formação continuada na construção
desses saberes. O quadro a seguir sistematiza os trabalhos encontrados para a
composição do estado da arte:
Quadro 1 – Organização do estado da arte
MATERIAL
ENCONTRADO
Tese de Doutorado em
Ciências Humanas
(Universidade Federal
de São Carlos)

AUTORES/TÍTULOS

DESCRITORES

MAHL (2012)
“Programa de formação
continuada para professores de
educação física: possibilidades
para a construção de saberes
sobre a inclusão de alunos com
deficiência”

Educação Física,
inclusão e
Formação
Continuada

Dissertação de
Mestrado em Educação
(Universidade Federal
do Rio Grande do
Norte)

MORAIS SOBRINHO (2017)
“Educação física escolar,
formação continuada em serviço
e inclusão: um diálogo com a
diversidade.”

Educação Física,
inclusão e
Formação
Continuada

Dissertação de
Mestrado em Educação
Física (Universidade
Federal do Rio Grande
do Norte)

RODRIGUES (2017)
“Formação continuada em
educação física: um estudo
sobre a proposta do município
do Natal/RN”

Educação Física,
inclusão e
Formação
Continuada

Dissertação de
Mestrado em Ciência da
Motricidade
(Universidade Estadual
Paulista)

TEBALDI (2014)
“Formação continuada em
educação física e inclusão do
deficiente no ensino regular sob
a ótica de professores”

Educação Física,
inclusão e
Formação
Continuada

Dissertação de
Mestrado em Educação
Física (Universidade
Federal de Juiz de Fora)

CATALDI (2013)
“Os caminhos percorridos pela
educação física inclusiva: uma
reflexão a partir do perfil e
propostas pedagógicas dos

Educação Física
Inclusiva
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professores de educação física”

Dissertação de
Mestrado em Educação
Física (Universidade
Federal do Espírito
Santo)
Artigo: Revista
Brasileira de Educação
Especial

NASCIMENTO (2012)
“Formação continuada de
professores de educação física
na perspectiva da inclusão”

Educação Física,
inclusão e
Formação
Continuada

FIORINI; MANZINI (2016)
“Dificuldades e Sucessos de
Professores de Educação Física
em Relação à Inclusão Escolar”

Educação Física
Inclusiva

Artigo: Revista
Brasileira de Educação
Especial

FERREIRA; CATALDI (2014)
“Implantação e implementação
da Educação Física Inclusiva”

Educação Física
Inclusiva

Artigo: Revista
Brasileira de Ciência do
Esporte

RIGHI; MARIN; SOUZA (2012)
“Formação continuada:
entendimentos e vivências
dos professores de educação
física no contexto do governo
estadual (RS) gestão
2007/2010”

Educação Física,
inclusão e
Formação
Continuada

Fonte: Autoria própria, 2018.
Partindo do levantamento acima e reconhecimento bibliográfico que compôs
o estado da arte, entendemos que há um número considerável de estudos entre
teses, dissertações e artigos que discutem a Educação Física Inclusiva na
Formação Continuada desses professores, todavia poucos pesquisaram sobre os
saberes dos professores acerca da temática. Abaixo, detalharemos um pouco mais
sobre os materiais encontrados.
A tese de Mahl (2012) analisa se e como um Programa de Formação
Continuada para professores de Educação Física contribui na construção e
reconstrução de saberes sobre inclusão escolar, viabilizando discursos e práticas
mais inclusivas, sobretudo, para alunos com deficiência. A pesquisa se caracterizou
como qualitativa, delineada pelos entendimentos da pesquisa-ação e os dados
foram analisados por meio de categorias. Os resultados apontaram que as
atividades desenvolvidas e edificadas a cada encontro, por meio da pesquisa,
possibilitaram a construção e a reconstrução coletiva de saberes sobre inclusão na
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formação e para além dela, na ação. Sobretudo, porque os participantes
conseguiram analisar, refletir e se posicionar sobre o que poderiam e deveriam
fazer enquanto docentes que creem na inclusão, buscaram saberes e viabilizaram
teorias e práticas inclusivas. Ainda assim enfoca que a responsabilidade da
aplicabilidade dos pressupostos da Educação Inclusiva não deve ser apenas dos
professores, uma vez que a ideia de inclusão está atrelada a múltiplas dimensões
governamentais, físicas, curriculares e atitudinais.
A dissertação de Morais Sobrinho (2017) discutiu a formação continuada em
serviço promovida pela SME/Natal, enfocando os pressupostos da Educação
Inclusiva na Educação Física Escolar no período de 2014 até 2016. A pesquisa
utilizou-se de uma abordagem qualitativa a partir do estudo de caso, apresentando
a trajetória das discussões sobre a inclusão na formação continuada dos
professores de Educação Física, assim como identificou a concepção de inclusão
expressa pelos professores.
As fontes documentais utilizadas neste estudo consistiram na análise da
avaliação anual da formação continuada em serviço produzida pela equipe de
professores-formadores, além de um questionário semiestruturado respondido
pelos professores participantes. O autor concluiu com a pesquisa que a inclusão na
perspectiva dos professores de Educação Física encontra-se vinculada apenas a
deficiência, o que delimita o seu alcance apenas aos alunos com deficiência.
Em sua dissertação, Rodrigues (2017) apresenta o programa de formação
continuada oferecido aos professores de Educação Física da rede municipal do
Natal, tendo como público alvo 137 professores que frequentaram a formação
continuada oferecida pelo município do Natal no período entre 2014-2016 e
assessores pedagógicos lotados na SME/Natal. A pesquisa caracterizou-se como
descritiva com abordagem qualitativa e utilizou como coleta de dados a observação
participante e o livro de registro produzido pela equipe de formadores, os
documentos

institucionais

da

SME/Natal,

a

proposta

de

formação

e

assessoramento do município de Natal, os relatórios e as fichas avaliativas anuais
da formação continuada realizadas pelos professores.
A autora aponta em suas considerações finais que o programa de formação
continuada oferecido aos professores de Educação Física do Natal caminha em
direção a uma perspectiva de concepção inovadora de formação continuada. Isto
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porque se alinha com referenciais teóricos contemporâneos como a reflexão, a
ressignificação da prática docente, a autonomia docente, a aproximação com as
reais necessidades dos professores, a valorização do saber docente, a
dialogicidade e o professor como protagonista de sua formação.
Tebaldi (2014), em sua dissertação, analisa a percepção de um grupo de
professores da rede municipal de ensino da cidade de Rio Claro-SP, no que diz
respeito à formação continuada em Educação Física e à inclusão do deficiente no
ensino regular. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, partindo de uma
entrevista semiestruturada em que foram coletados oito depoimentos de
professores da rede municipal de uma cidade do interior paulista e um da
professora coordenadora da Educação Especial. Os dados foram estudados
utilizando a Análise de Conteúdo Temático.
Os resultados constataram que a formação continuada vem auxiliando
pedagogicamente o professor à inclusão do educando deficiente no ensino regular.
Entretanto, alguns fatores ainda limitam a ação do professor como um trabalho
multidisciplinar: a falta de materiais e recursos, os cursos de formação nesta
perspectiva inclusiva ainda são básicos e insuficientes, a inexistência de políticas
públicas da prefeitura municipal oferecidas ao professor, conhecimentos científicos
e da intervenção pedagógica no campo das deficiências intelectuais e motoras.
Concluiu, desse modo, que a formação continuada inclusiva deve ser pensada
pelos professores para que possa atender a suas reais necessidades.
A dissertação de Cataldi (2013) apresenta uma reflexão sobre a Educação
Física Inclusiva a partir do perfil e de propostas pedagógicas de professores da
rede municipal de ensino das diversas regiões do Brasil, regularmente matriculados
no curso a distância de Aperfeiçoamento em Atividade Física para Pessoas com
Deficiência (UFJF) no período de 2008 a 2012. O estudo definiu-se como uma
pesquisa descritiva e trouxe como resultado a percepção que as demandas da
Educação Inclusiva vão além da busca da qualificação dos professores, passa pela
observação, pelo encantamento individual e coletivo, pelo respeito à diversidade e
pela valorização das diversas culturas existentes na sociedade.
Para a autora, é preciso promover uma reforma educativa que modifique
valores inerentes à escola, no sentido de desenvolver valores educacionais e
metodologias de ensino que permitam que os alunos aprendam juntos,
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independentemente de sexo, nível socioeconômico, deficiência, etnia etc. A
Educação Física Inclusiva não pode ser construída por caminhos únicos, deve ser
constituída pela extensa e intensa experimentação do movimento e permitir que as
pessoas se signifiquem pelo movimento, transpondo barreiras historicamente hostis
e excludentes para as pessoas com deficiência.
Nascimento (2012), por sua vez, procura compreender as implicações de
uma ação de formação continuada na prática pedagógica dos professores de
Educação Física no processo de inclusão a partir de um grupo de estudo chamado
Grupo Operativo de Formação (GOF). A pesquisa se baseou nos pressupostos da
pesquisa-ação crítico colaborativa, utilizando como instrumentos e procedimentos
de coleta de dados a narrativa, o diário de campo e a entrevista. Os dados foram
organizados com base na técnica de análise de conteúdo.
Como resultados a autora aponta a dificuldade de alguns professores de
Educação Física em compreender o que é a inclusão de alunos com deficiência,
como realizar a intervenção e como organizar ambientes de aprendizagem que
contemplem o aprender de todos no mesmo espaço-tempo. Além disso, põe em
evidência a importância desse tipo de ação de formação, em que, na companhia de
seus colegas de trabalho, permite maior troca de experiência, estimule a prática
reflexiva e colabore para que o professor encontre respostas às suas reais
necessidades.
O artigo de Fiorini e Manzini (2016) procura subsidiar o planejamento de
uma formação continuada a partir da identificação de situações de dificuldade e de
sucesso de dois professores de Educação Física do ensino fundamental I, que tem
em suas turmas regulares alunos com deficiência e alunos com autismo. A coleta
de dados ocorreu por meio de filmagens categorizadas com temas diferentes para
cada professor. Para P12: situações de sucesso, dificuldade relacionada à
estratégia e a falta de ação propositiva em relação à inclusão. Para P2: situações
de sucesso e dificuldades relacionadas à seleção do conteúdo, à estratégia de
ensino, ao recurso pedagógico, às características dos alunos, à falta de ação
propositiva em relação à inclusão e possibilidades e dificuldades relacionadas à
presença da professora de sala na Educação Física.
Sigla utiliza pelos autores para identificar os professores que participaram da pesquisa: P1 –
professor 1 e assim por diante.
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Os autores concluem que ambos professores encontravam dificuldades para
incluir os alunos com deficiência e alunos com autismo, no entanto, ao mesmo
tempo, também vivenciavam situações de sucesso. Os registros realizados com as
filmagens possibilitaram uma avaliação mais detalhada das reais necessidades dos
professores, bem como o entendimento de que a formação continuada deveria ser
desenvolvida, considerando o contexto das aulas, auxiliando na minimização das
dificuldades e valorizando ações de sucesso presentes no cotidiano dos
professores.
As autoras Ferreira e Cataldi (2014) buscaram identificar no artigo os
principais apontamentos históricos da Política de Educação Inclusiva Brasileira e
conhecer a prática diária de 2000 professores da rede municipal de ensino das
diversas regiões do Brasil, regularmente matriculados no curso a distância de
Aperfeiçoamento em Atividade Física para Pessoas com Deficiência na
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) no período de 2008 a 2012. Em sua
pesquisa descritiva, trouxe como resultado a sugestão de uma proposta de
Educação Física Inclusiva, que erige em outra dimensão de trabalho/movimento,
por indicar, quebrar/desestabilizar com as práticas corporais já cristalizadas e atuar
com aquelas que respeitam as diferenças de cada um. Além disso, aponta que a
Educação Física Inclusiva tem preconizado outro significado de corpo, pois
prevalece, em suas atividades, a busca do individual em prol de uma Educação
Física mais coletiva.
O artigo de Righi, Marin e Souza (2012) apresenta um enfoque na formação
continuada, levando em consideração os entendimentos e as vivências dos
professores de Educação Física no contexto do Governo Estadual do RS, gestão
2007-2010, bem como traz as diretrizes nacionais e estaduais que a regem. O
estudo foi uma pesquisa bibliográfica documental, que se realizou por meio de
entrevistas com professores de Educação Física da rede pública de ensino no
âmbito urbano e rural. Os resultados demonstram que as medidas adotadas pelo
governo não atendem às necessidades e expectativas dos professores e não
garantiram o direito à formação continuada instituídas nas diretrizes nacionais e
estaduais.
Diante dos estudos aqui expostos, entendemos que nossa pesquisa
apresenta à Educação Física algumas possibilidades de avanços frente ao que já
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vinha sendo pesquisado, pois ao buscar compreender a Educação Física Inclusiva a
partir dos olhares e saberes dos professores ligados a SME/Natal, pudemos realizar
uma variedade de discussões a partir das concepções inclusivas/excludentes
expostas pelos professores, tornando possível também refletir qual o papel da
Educação Física frente à inclusão, e assim compreender melhor sua especificidade
diante da difícil tarefa de tentar garantir o acesso de todos à Cultura de Movimento.
Além disso, estabelecemos uma relação entre os saberes que fazem parte do
conhecimento da Educação Física Inclusiva e o papel da formação continuada como
espaço legítimo para repensar essas questões, entendendo, como Silva (2011), que
o preparo do professor e a formação contínua devem dar conta do papel social do
educador frente à realidade.
Dessa maneira, percebemos, como professoras de Educação Física, que se
debruçar sobre os estudos da inclusão é extremamente necessário. Não é possível
ficar esperando mudanças nas concepções pedagógicas dos professores de
Educação Física sem que sejam identificados os aspectos que entravam ou que
impossibilitam avanços em seu fazer pedagógico.
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2 CAPÍTULO 1 – UMA BREVE CAMINHADA PELA EDUCAÇÃO FÍSICA
ESCOLAR E A INCLUSÃO
“Não

existe

imparcialidade.

Todos

são

orientados por uma base ideológica. A
questão é: sua base ideológica é inclusiva
ou excludente?” (Paulo Freire)

Compreendemos como Paulo Freire que todos os educadores são orientados
por uma base ideológica, que vai determinar os princípios norteadores das suas
práticas. Assim, para entender como as bases ideológicas dos professores de
Educação Física foram sendo construídas ao longo dos anos, iniciaremos neste
capítulo um breve resgate histórico dos caminhos pedagógicos percorridos pela
Educação Física Escolar.
Observamos nessa caminhada uma trajetória de exclusões e inclusões
definidas por concepções ideológicas dominantes e contra hegemônicas que foram
ao longo dos anos construindo e reconstruindo os saberes que hoje compõem a
Educação Física Escolar. Revisitar tal percurso é uma tentativa de entender
minimamente as bases ideológicas que sustentaram as abordagens metodológicas
da Educação Física Escolar, bem como os elementos delas herdados, tendo em
vista que ainda influenciam de alguma forma a formação profissional e as práticas
pedagógicas de seus professores, configurando-se em avanços e desafios postos à
Educação Física atual.
A Educação Física Escolar brasileira foi oficialmente estabelecida em 1851,
com a reforma Couto Ferraz, influenciada pelas novas ideias vindas da Europa, em
especial da França. A Revolução Francesa e a ascensão da classe burguesa
exigiam o surgimento de um homem novo, que pudesse “[...] suportar uma nova
ordem política, econômica e social, um novo modo de reproduzir a vida sob novas
bases [...], cuidará igualmente dos aspectos mentais, intelectuais, culturais e físicos”
(SOARES, 2012, p. 3), por entender, com isso, que ao cuidar do corpo também se
cuidava da sociedade em construção. Assim, podemos dizer que a Educação Física
nesse contexto era:
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[...] a disciplina necessária a ser viabilizada em todas as instâncias, de
todas as formas, em todos os espaços onde poderia ser efetivada a
construção desse homem novo: no campo, na fábrica, na família, na escola.
A Educação Física será a própria expressão física da sociedade do capital.
Ela encarna e expressa os gestos automatizados, disciplinados, e se faz
protagonista de um corpo “saudável”; torna-se receita e remédio para curar
os homens de sua letargia, indolência, preguiça, imoralidade, e, desse
modo, passa a integrar o discurso médico, pedagógico... familiar. (SOARES,
2012, p.3-4)

Desse modo, percebemos que a Educação Física Escolar emerge na Europa
com objetivos claros a que e a quem devia servir, ao capital. Faz parte, então, da
construção de uma nova sociedade regida pelo Estado burguês, contribuindo para a
ascensão do capitalismo.
Segundo Soares (2012), a missão da Educação Física, na sociedade do
capital, é expressa por uma visão biológica e naturalizada da sociedade e dos
indivíduos, voltando-se para disciplinar a vontade, adequar e reorganizar os gestos e
atitudes necessárias à manutenção da ordem. Assim, a partir de 1800, começam a
surgir por toda a Europa, principalmente na Alemanha, Suécia, França e Inglaterra,
os “métodos ginásticos”, que se constituíam como formas científicas distintas de
conceber os exercícios físicos. Os métodos ginásticos tinham, de modo geral,
finalidades semelhantes:
[...] regenerar a raça (não nos esqueçamos do grande número de mortes e
de doenças); promover a saúde (sem alterar as condições de vida);
desenvolver a vontade, a coragem, a força, a energia de viver (para servir à
prática nas guerras e na indústria) e, finalmente, desenvolver a moral (que
nada mais é do que uma intervenção nas tradições e nos costumes dos
povos) (SOARES, 2012, p. 43).

Também tinham em comum, conforme a mesma autora, o vínculo com a
medicina, com o objetivo de corrigir vícios posturais oriundos do trabalho. Por isso
assumiram importantes funções na sociedade industrial, ganhando status.
Porém, de acordo com o Coletivos de Autores3 (1992), as associações livres
das ginásticas acima descritas não se destinavam à população escolar, o que exigiu
algumas adaptações e até o surgimento de novas propostas para se adequar ao
contexto escolar. Com isso os métodos ginásticos foram sistematizados por muitos
3

Carmen Lúcia Soares, Celi Taffarel, Elizabeth Varjal, Lino Castellani Filho, Micheli Ortega Escobar e
Valter Bracht.
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estudiosos como: P. H. Ling (sueco), Amoros (francês), A. Spiess (alemão), por
médicos como P. Tissié, por fisiologistas como G. Demeny e por professores de
música como J. Dalcrone. A sistematização das ginásticas fornece, a partir de séries
de exercícios rígidos, oriundos das ciências biológicas, um caráter científico que
sustenta seu conteúdo de ensino, atribuindo à Educação Física certo respeito no
sistema educacional. O foco era fazer exercícios para melhorar a saúde.
O excessivo valor atribuído aos exercícios físicos pelos médicos teve
funções muito particulares e importantes no processo de transformação da
sociedade e de formação das elites, num primeiro momento, assim como
para “educação” da população em geral, num segundo momento. Através
de conhecimentos específicos, oriundos da biologia, da anatomia e da
fisiologia, os médicos higienistas conseguiram argumentos suficientes para
creditar em suas palavras e ações a confiança necessária das famílias de
elite, ou seja, do Estado. Cada medida tomada, cada proposta executada,
tudo repercutia na estrutura daquela nova sociedade em desenvolvimento.
(SOARES, 2012, p.67)

Aos médicos foi creditado todo o poder de decidir quem podia ou não fazer
exercícios. Somente os referidos profissionais detinham conhecimento sobre as
capacidades biológicas particulares de cada indivíduo. “O professor desempenhava
um papel secundário, digamos assim, um papel auxiliar direto, um papel de executor
de tarefas pensadas e fiscalizadas pelo médico” (CHICON, 2010, p.75).
Encontramos aqui mais uma herança histórica que até os dias atuais emperra a
prática pedagógica dos professores de Educação Física, quando se trata de alunos
com deficiência, pois na ausência do laudo médico, não se sentem aptos a
desenvolver atividades que possam garantir a participação do aluno.
Recordemos que a Educação Física Escolar brasileira emerge assim,
influenciada pelos médicos higienistas e “[...] vinculada aos ideais eugênicos de
regeneração e embranquecimento da raça, figurando em congressos médicos, em
propostas pedagógicas e em discursos parlamentares”, como única forma de manter
a “ordem” e viabilizar o “progresso” (SOARES, 2012, p. 59). Dessa forma, buscando
construir um homem modelo para uma nova sociedade, um homem com mais
aptidão física.
Nesse contexto, a ginástica passa a ser, no Brasil, uma disciplina obrigatória
no primário e a dança no secundário. Tal mudança ocorre três anos após a reforma
Couto Ferraz, em 1854, um século depois da implementação da Educação Física
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Escolar na Europa com Guths Muths, J.J. Rousseau, Pestalozzi entre outros
(DARIDO, 2003).
De acordo com Soares (2012), em meados da década de 1930, a concepção
higienista tornou-se hegemônica no país. A higiene, a raça e a moral tornaram-se os
pilares nas primeiras tentativas de compor a Educação Física na escola brasileira,
buscando incorporar como hábito para toda vida.
Complementando essa ideia, o Coletivo de Autores4 (1992) mostra que nas
quatro primeiras décadas do século XX, no Brasil, além da influência dos métodos
ginásticos, a Educação Física Escolar também sofria interferência da Instituição
Militar. Esta, ao executar o projeto de sociedade idealizado pelo Estado Novo, tinha
como uma de suas funções a formação dos profissionais de Educação Física,
tratando os exercícios físicos como instrução física militar exclusivamente prática,
não a diferenciando da prática pedagógica escolar.

[...] Sendo a Escola de Educação Física do Exército, o principal agente
formador de professores de Educação Física da época, depreende-se que
os professores formados com base nessa concepção colocavam-na em
prática, nas aulas de Educação Física realizadas no contexto escolar, não
aceitando alunos com NEEs e deixando à margem os alunos menos
habilidosos/aptos. Práticas que, por sinal, se arrastam até os dias atuais.
(CHICON, 2010, p. 74)

Para o autor, predominava no momento histórico supracitado o modelo
médico da deficiência, com uma visão medicalizada do ser humano, definindo a
pessoa com Necessidades Educacionais Especiais (NEEs) como doente, que
precisava ser curada, habilitada e preparada por instituições especializadas, para só
então participar da vida na sociedade. Sobre a escola, em especial a primária, o
autor revela:

[...] passou a ser o espaço de homogeneização a partir de resultados
obtidos com fichas médicas, pedagógicas, com os testes psicológicos e de
escolaridade. Os resultados desse volumoso número de fichas e teste
classificavam as crianças em débeis, inteligentes, retardadas, distribuindoas em lugares e espaços sociais determinados, na escola e na sociedade.
(CHICON, 2010, p. 76)

4

Carmen Lúcia Soares, Celi Taffarel, Elizabeth Varjal, Lino Castellani Filho, Micheli Ortega Escobar e
Valter Bracht.
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O estudioso complementa tal ideia afirmando que o modelo baseado nos
ideais de eugenização da raça e promoção de saúde oferecia pouco ao quase
nenhum espaço às pessoas com deficiência na sociedade. Imputa até hoje a marca
da subnormalidade a essas pessoas.
Nessa época não houve crítica ao quadro da Educação Física apontado, de
forma que fosse possível criar outra identidade curricular à Educação Física
realizada na escola. Desse modo, conforme Darido (2003), o que impossibilitou a
distinção entre a Educação Física e a instrução militar foi que tanto as concepções
médicas, como as militares, a consideravam como disciplina essencialmente prática,
sendo desnecessário desenvolver fundamentação teórica para lhe dar suporte.
Soares (2012) corrobora com a discussão comentando que no Brasil a
Educação Física confunde-se em muitos momentos históricos com as instituições
médicas e militares. Estas foram responsáveis por definir o caminho da área no país,
delimitando o espaço e o campo do conhecimento que deveria ocupar.
No entanto, na década de 40 do século passado, após a Segunda Guerra
Mundial e a ditadura do Estado Novo, ganha força no país a Escola Nova de John
Dewey. Tal modelo influencia decisivamente o discurso da Educação Física por
defender a educação do movimento como única forma de promover a educação
integral (DARIDO, 2003).
A pedagogia nova desloca o eixo da questão pedagógica do intelecto para o
sentimento; do aspecto lógico para o psicológico; dos conteúdos cognitivos
para os métodos ou processos pedagógicos; do professor para o aluno, do
esforço para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; do
diretivismo para o não-diretivismo; da quantidade para a qualidade; de uma
pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma
pedagogia de inspiração experimental baseada principalmente nas
contribuições da biologia e da psicologia. Para a escola nova, o importante
não é aprender, mas aprender a aprender. (CARMO, 2013a, p.140-141)

A Escola Nova, em oposição ao ensino tradicional, que servia a concepções
burguesas, propõe-se a ampliar sua finalidade para além dos limites de classes,
tornando-se mais humana por recrutar em todos os grupos sociais uma “hierarchia
das capacidades”, tendo por objetivo “[...] organizar e desenvolver os meios de
acção durável com o fim de “dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser
humano em cada uma das etapas de seu crescimento”, de acordo com certa
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concepção de mundo” (MANIFESTO, 1984, p.411), caracterizando-se como a
filosofia predominante na sociedade da época.
Reforçando essa compreensão, Carmo (2013a) mostra que o movimento
escolanovismo no Brasil se consolidou nos discursos e práticas das escolas de 1º e
2º graus por meio de várias correntes psicológicas que influenciaram o pensamento
pedagógico da época, levando a criança para o centro de todo o processo educativo.
Com esse movimento, tornam-se importantes a “[...] criatividade, liberdade de
aprender, aprender a aprender, respeito à individualidade e principalmente,
discursos evolucionistas das estruturas dos domínios cognitivo, afetivo e motor [...]”
(CARMO, 2013a, p.180).
Partindo da mesma compreensão, Darido (2003) complementa que a
educação integral proposta pela Escola Nova não tratava o trabalho intelectual como
superior às atividades motoras. Considerava que ambas eram importantes para
formação integral do indivíduo, o que modificou as concepções presentes na
Educação Física, passando a ser compreendida como um instrumento para
educação, substituindo seu conceito anátomo-fisiológico predominante até então
para o conceito biossócio-filosófico.
Nesse mesmo momento histórico, a educação também passava por
momentos de conflito, visto que ao mesmo tempo havia três tendências
educacionais disputando hegemonia “[...] a tendência tradicional, apoiada pela
oligarquia dirigente e a Igreja; a Escola Nova, defendida pela burguesia em
ascensão; e a tendência Libertária, presente em movimentos populares” (CARMO,
2013a, p. 22) e a Educação Física também estava envolta por tal contexto.
Embora já apontasse mudanças em suas concepções, as práticas da
Educação Física permaneceram inalteradas por vários anos, focadas nas instruções
militares, modificadas muito lentamente.
Ainda sob a influência da medicina, na década de 1950, segundo Costa e
Sousa (2004), a Educação Física começa a se preocupar em desenvolver atividades
adaptadas para pessoa com NEEs. O enfoque era nos exercícios corretivos, de
prevenção e reabilitação realizados por meio da ginástica médica. A Educação
Física Adaptada
[...] veio para suprir essa lacuna existente, realizando uma ação paralela a
uma Educação Física geral, desenvolvendo um programa de atendimento
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às pessoas com NEEs em ambientes segregados e em espaço-tempo
diferentes dos trabalhos realizados com pessoas que não apresentam
NEEs. (CHICON, 2010, p. 82)

Tratava-se de uma Educação Física preocupada em desenvolver atividades
específicas para um público igualmente específico. Na Educação Física Escolar, a
preocupação com as crianças com NEEs se consolida legalmente quando entra em
vigor, em 1961, a Lei n. 4024 de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), que
determina a obrigatoriedade da Educação Física nos ensinos primário e médio, bem
como traz pela primeira vez, em um texto legislativo brasileiro, a preocupação em
integrar o aluno com NEEs no sistema geral de educação, a fim de também incluí-lo
na comunidade (CHICON, 2010).
Entretanto, segundo Ferreira (2013), é com o esporte adaptado que a
Educação Física brasileira avança nas discussões sobre os direitos da pessoa com
deficiência. O esporte adaptado surge nesse mesmo contexto do início do século
XX, com os veteranos de guerra que tinham adquirido alguma deficiência durante a
Primeira Guerra Mundial.
Em 1958, os deficientes físicos Robson Sampaio de Almeida e Sérgio
Seraphin Del Grande trouxeram para o país a ideia do esporte paraolímpico dos
Estados Unidos. O esporte em tal formato ganhou mais visibilidade em virtude da II
Guerra Mundial e serviu como um caminho para reabilitação e para integração social
(DIAS; LOPES, 2012), mas ainda com resquícios das instruções militares.
Somente na década de 1960 é que as práticas dos professores de Educação
Física começam a assumir explicitamente outras posturas inovadoras, embora
reprimidas pela ditadura militar, que tinha como estratégia de governo disseminar o
esporte de alto rendimento 5 pelo Brasil. Então, entre 1969 e 1979, o esporte se
apresentou como um sustentáculo ideológico, sendo difundido pelo governo por
intermédio do Binômio Educação Física/Esporte, tornando possível a visibilidade do
Brasil por meio de êxitos nas competições esportivas internacionais (DARIDO,
2003).
Nesse contexto, o esporte adaptado evolui rapidamente para o esporte de
competição em 1969. O Brasil participa pela primeira vez de competições

5

O esporte de alto nível já existia no Brasil desde a década de 1920, mas apenas durante a ditadura
militar atinge seu apogeu.

34

internacionais nos II Jogos Parapanamericanos, ocorridos em Buenos Aires (DIAS;
LOPES, 2012).
Conforme Coletivo de Autores (1992, p.54-55), o esporte se expandiu por
toda a Europa por influência do Método da Educação Física Desportiva
Generalizada. No Brasil o Método foi difundido por Auguste Listello, ganhando
grande notoriedade no sistema escolar, de modo que tínhamos com mais ênfase o
esporte na escola e não o esporte da escola, que desenvolveria propostas voltadas
às necessidades pedagógicas. O esporte na escola “[...] indica a subordinação da
Educação Física aos códigos/sentidos da instituição esportiva, caracterizando-se o
esporte na escola como prolongamento da instituição esportiva”, como por exemplo,
o esporte olímpico e seus códigos e princípios (rendimentos, recordes, competição,
entre outros), que passaram a ser utilizados como referência nas instituições
escolares. Atualmente o esporte na escola ainda é muito presente nas instituições
de ensino, principalmente nas particulares, sendo utilizado principalmente para fins
de competições escolares. Todavia o esporte da escola por seu caráter mais
pedagógico e menos excludente vem ganhando adesão de muitos professores.
Nas décadas de 60 e 70, o esporte definiu o conteúdo de ensino da Educação
Física Escolar, determinando também novas relações entre aluno e professor. O
professor, que antes era visto como professor-instrutor passou a ser professortreinador e, o aluno, que antes se caracterizava como aluno-recruta, passa a ser
aluno-atleta. Além disso, pode-se observar no referido contexto uma super
valorização da racionalidade, da objetividade, da eficiência e da produtividade,
princípios que fundamentam a pedagogia tecnicista, bastante difundida na educação
nos anos 70 no Brasil (COLETIVOS DE AUTORES, 1992).
Para os mesmos autores, outra tendência ligada ao esporte também surge
nesse período. É o movimento Esporte Para Todos (EPT), ligado aos princípios da
pedagogia humanista6, que se apresentava como alternativo à prática do esporte de
rendimento na escola, mas desconsiderava os conflitos de classe presentes no
interior do processo educativo.

6

Corrente Pedagógica que se caracteriza por priorizar o ser humano acima de tudo. Em processo de
aprendizagem, valoriza sua identidade, seus limites e interesses. Surge se contrapondo a Pedagogia
Tradicional.
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É nessa fase da história que o rendimento, a seleção dos mais habilidosos,
o fim justificando os meios está mais presente no contexto da Educação
Física na escola. Os procedimentos empregados são extremamente
diretivos, o papel do professor é bastante centralizador e a prática uma
repetição mecânica dos movimentos esportivos. (DARIDO, 2003, p.3)

Assim, pedagogicamente, conforme a autora supracitada, até meados da
década de 70, predominou como principal função da Educação Física Escolar
brasileira a aptidão física. A vigor corporal dos indivíduos se configurava como
instrumento de produção e de preparo para a guerra, o que levaria o país à
prosperidade e ao desenvolvimento.
Para Chicon (2010), o modelo pedagógico presente em tal contexto histórico,
orientado pela racionalidade, eficiência e produtividade, não favorecia a inclusão.
Além disso, a Educação Física Escolar pouco existia no ensino primário e a
formação profissional deixava muito a desejar.
Todavia, de acordo com Gimenez (2015), foi em meados de 1970 que o termo
“Educação Física Adaptada” se consolidou por meio da prática desportiva, como
condição favorável ao processo de inserção social de crianças e jovens com
deficiência. Nesse período houve um grande crescimento de produções científicas
na área, dando origem ao Periódico Adapted Physical Activity Quarterly, que
representou um grande marco no mundo para expandir os estudos e debates sobre
a Educação Física e o desporto para pessoas com deficiência.
Com a abertura política na década de 80, surgiram muitas reflexões e
transformações na Educação Física Escolar. Começam a aparecer na educação,
desde o final da década de 70, discussões influenciadas pelas ciências humanas,
em especial pela sociologia, pela psicologia e pela filosofia da educação, trazendo
críticas à Educação Física tradicional, biologista, tecnicista e esportivista. Houve,
nesse momento histórico, uma efervescência de encontros, simpósios e seminários
específicos da área, como também um grande número de publicações científicas
voltadas para Educação Física Escolar (COLETIVOS DE AUTORES, 1992), (KUNZ,
1994), (MARINHO; FINK, 2010).
Conforme Gimenez (2015, p.19), com o avanço das ciências humanas,
irrompe o paradigma da complexidade, determinando que todos os fenômenos da
natureza e objetos de estudo da ciência devem ser analisados a partir de suas
relações. A deficiência deixa de ser apenas um objeto de estudo das ciências
naturais e passa a ser analisada por outras áreas como a Sociologia, a Antropologia,
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a Educação, a Economia, entre outras. Ou seja, “[...] este prisma leva em
consideração diferente níveis de análise para um problema em questão, bem como
parte do pressuposto de que a origem deste problema é frequentemente multifatorial
[...]”. Assim, a diferença passa a ser entendida não apenas pelo paradigma
médico/científico, mas por toda uma complexidade que envolve razões políticas,
econômicas, sociais, culturais, entre muitas outras.
É aprovado, no mesmo período, o Parecer n o215, de 11 de março de 1987, do
Conselho Federal de Educação, criando, entre outras, a disciplina Educação Física
Adaptada para compor o currículo dos cursos de graduação em Educação Física por
todo Brasil. A disciplina era voltada para o atendimento das pessoas com NEEs
(CHICON, 2010).
É importante destacar que embora a inclusão tenha ganhado visibilidade na
Educação Física a partir do esporte adaptado, o último não se configura como
Educação Física Inclusiva. De acordo com Leopoldino (2018), a Educação Física
Adaptada se difere da Educação Física Inclusiva por propor atividades que são
desenvolvidas exclusivamente por pessoas com deficiência. Desse modo, apesar de
oportunizar aprendizagem para as pessoas com deficiência, não se configura como
Educação Física Inclusiva, tendo em vista que não é trabalhada com todos os
alunos.
Ao mesmo tempo, surgem as primeiras publicações acadêmicas, refletindo
sobre as pessoas com deficiência e a Educação Física Adaptada no Brasil. Um dos
autores que se destacaram foi Apolonio Abadio do Carmo, que em sua tese de
doutorado “Deficiência física: a sociedade brasileira cria, "recupera" e discrimina”,
traz reflexões que denunciam o governo federal por ter criado propostas para
"recuperar" os "deficientes físicos" por meio das relações sociais do Trabalho,
Educação e Lazer, mas ao mesmo tempo não ofereceu condições objetivas para
que essas ações fossem concretizadas. As pessoas com deficiência física tinham
direito ao lazer, por exemplo, mas não tinham acesso ao transporte público, nem
quadras, nem profissionais qualificados para ensinar, não trazendo mudanças
significativas para suas vidas (CARMO, 1989).
Apresenta também, no campo da educação, uma discussão sobre os
conceitos de integração e de segregação. Constata a urgência da necessidade de
se encontrar meios para garantir o princípio do acesso ao conhecimento e
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permanência nas escolas públicas para as pessoas com deficiência, independente
de sua condição social ou limitação física.
Apareceram também nos anos 80 diversas abordagens pedagógicas com
preocupações referentes às concepções de ensino, de conteúdo, método e práticas
para Educação Física Escolar. Segundo Darido (2003) essas abordagens coexistem
atualmente de alguma forma na Educação Física Escolar, tentando romper com o
modelo mecanicista. Entre as abordagens, a autora aponta dez que merecem
destaque por contribuir mais intensamente com o pensamento pedagógico nacional:
Psicomotricidade,

Desenvolvimentista,

Construtivista-Interacionista,

Sistêmica,

Jogos Cooperativos, Cultural, Crítico-Superadora, Saúde Renovada, CríticoEmancipatória e a relacionada aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s).
Com o aparecimento de tais abordagens fica nítida a preocupação dos
profissionais da área em definir que conhecimento deve compor a Educação Física
Escolar. Embora, de acordo com Marinho e Fink (2010), a maior parte dessas
discussões e publicações não chegaram aos professores que estavam em exercício
nas escolas, o que só se modificou com a publicação e distribuição dos PCN’s.
Desde então os aspectos metodológicos vêm se tornando tema de preocupação dos
profissionais de Educação Física que estão nas escolas de todo Brasil. Assim, as
discussões giram em torno de dois eixos:
De um lado, persistindo o modelo tradicional que pretende preservar os
objetos básicos da disciplina conforme previstos nas próprias legislações
oficiais e que se configuram, basicamente, no desenvolvimento das
modalidades esportivas e por intermédio deste o atingimento de metas
sócio-educacionais como o fomento à saúde e a formação da
personalidade. Por outro lado, ocorre cada vez mais intensamente o
desenvolvimento de projetos para uma Educação Física Escolar
comprometida com finalidades mais amplas, ou seja, além da sua
especificidade, deve ainda se inserir nas propostas político-educacionais de
tendência crítica da Educação Brasileira. (KUNZ, 1994, p. 11)

Inseridas como propostas críticas, por suas finalidades mais amplas, as
concepções Crítico-Superadora e a Crítico-Emancipatória, bem como a concepção
de Aulas Abertas, que não é citada acima juntamente com as demais, mas que
também surgiu contemporânea às anteriores, trazem grandes contribuições para
pensar na Educação Física numa perspectiva de transformação social.
Conforme Darido (2003), as abordagens Crítico-Emancipatória e CríticoSuperadora surgem vinculadas aos ideais críticos e progressistas oriundos da teoria
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marxista em ascensão na educação brasileira da época, reverberando na Educação
Física Escolar na tentativa de romper com o modelo hegemônico do esporte e da
aptidão física, que gerava alienação, contradições e injustiças sociais. As duas
concepções de ensino acima mencionadas defendem a Educação Física como meio
de intervenção social, baseadas no materialismo histórico e dialético que visa expor
por meio de uma reflexão crítica os problemas causados pelo esporte de alto
rendimento dentro das escolas, principalmente aos alunos excluídos das aulas por
serem menos hábeis em determinadas práticas esportivas.
As Aulas Abertas também surgem influenciadas por ideias críticas e
progressistas, mas recebe maior interferência da Escola de Frankfurt. É orientado
por objetivos educacionais prioritários (regulamentos, diretrizes e recomendações),
discutidos por Hessischer Kulturminister (HILDEBRANDT, 2009).
Em visita ao Brasil em 1991, o professor alemão Reiner Hildebrandt
apresenta para a área da Educação Física a Concepção de Aulas Abertas. Trata-se
de um ensino direcionado para o aluno no processo, na problematização e na ação
comunicativa, constituída pela intervenção do professor e pelos objetivos de ação
dos alunos (KUNZ, 1994).
Os objetivos do ensino aberto sugerem formas de comportamentos,
posicionamentos e capacidades a serem valorizadas no trabalho da Educação
Física na escola. Bem como servem como proteção contra intervenções estaduais e
sociais que venham neles interferir, uma vez que os objetivos interligam a
responsabilidade política, social, religiosa e cultural (HILDEBRANDT; LAGING,
1986). Assim, os objetivos que devem ser adquiridos pelos alunos são:
[…] pensamento autônomo e crítico, mobilidade intelectual, abertura
cultural, resistência, satisfação no trabalho, praticidade, capacidade de
cooperação, sensibilidade social, responsabilidade consciente e capacidade
para auto-responsabilidade. Neles são expressas as tarefas gerais de todos
os esforços de aprendizagem: “capacitar o aluno ao pensamento fluente e
ao relacionamento. (HILDEBRANDT; LAGING, 1986, p.5)

Nesse sentido, para atingir os objetivos educacionais prioritários, na
concepção de ensino aberto deve ser orientada a participação dos alunos, no
planejamento e na execução do ensino, a promoção da capacidade criativa,
cooperativa, comunicativa e subjetivação do ensino. Para Hildebrandt e Laging
(1986), o aluno só alcançará a fluência e a capacidade de ação social quando tomar
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consciência do que faz na escola, desenvolvendo a capacidade de organizar seus
objetivos e sua própria aprendizagem.

Para isso deve-se abrir mão do ensino

fechado, no qual o planejamento é monopolizado pelo professor, assim como
orientar o ensino para o aluno e não para o conteúdo.

- O receptor de todos os esforços pedagógicos no ensino da Educação
Física (e não só nesta matéria) é o aluno. Ele deverá ser capacitado a
dominar situações de vida atuais e futuras através da aquisição de formas
de comportamento e co-determinação e o poder-fazer.
- O primeiro objetivo do ensino da Educação Física é menos a transmissão
abstrata de formas imanentes do esporte (decurso de movimentos e ações
normatizadas, regras e normas competitivas) e a repetição destas pelos
alunos, e muito mais a capacidade de autovalorização e auto-interpretação
destas formas (por exemplo, por motivos de saúde, sob aspectos sociais
comunicativos, porque “me” agrada ou sob o aspecto da melhora de
rendimento e comparação dos próprios rendimentos com os dos outros), a
capacidade de autocondução das ações despotivo-motoras e do agir social
competente. Estas idéias de colocação de objetivos servem finalmente
apenas a um objetivo: auto-realização da própria pessoa no esporte.
(HILDEBRANDT; LAGING, 1986, p.19)

Com isso, o autor mostra que o aluno deve adquirir conhecimento de forma
autoconsciente, ampliando seus horizontes de vida e de experiências. Podemos
dizer que a concepção aberta de ensino contribui significativamente para pensar
sobre problemas da pedagogia da Educação Física, questionando o modelo de
transmissão do conhecimento e a posição atribuída ao aluno no processo de ensino
aprendizagem.
Com o lançamento do livro “Metodologia do Ensino de Educação Física”,
também em 1991, escrito pelo Coletivo de Autores, surge a concepção CríticoSuperadora, tratando questões epistemológicas e metodológicas da Educação
Física. Influenciada pelos educadores José Libâneo e Demerval Saviani, tal
abordagem pedagógica tem como finalidade a transformação social (DARIDO,
2003), (KUNZ, 1994).
A abordagem Crítico-Superadora traz como proposta pedagógica para a
Educação Física uma estruturação em ciclos de escolarização, procedimentos
didático-metodológicos e o conhecimento da cultura corporal:
[...] Ela será configurada com temas ou formas de atividades,
particularmente corporais, como as nomeadas anteriormente: jogo, esporte,
ginástica, dança ou outras, que constituirão seu conteúdo. O estudo desse
conhecimento visa apreender a expressão corporal como linguagem.
(COLETIVOS DE AUTORES, 1992, p. 62)
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Com essa proposta, os autores defendem que o homem se apropria da
cultura

corporal

e

expressa

um

sentido/significado

de

acordo

com

sua

intencionalidade lúdica, artística, agonística, estética, entre outras. Destarte, a
cultura corporal, ao ser trabalhada na Educação Física Escolar, pode suscitar
discussões sobre problemas sócio-políticos como por exemplos: papéis sexuais,
relações sociais do trabalho, preconceitos, deficiência e distribuição de renda,
oportunizando uma compreensão dialética da realidade social, partindo dos
interesses de classe social, sem a intenção de doutrinar, mas viabilizando por meio
dos conteúdos, a leitura da realidade e construindo “[...] laços concretos com
projetos políticos de mudanças sociais” (COLETIVOS DE AUTORES, 1992, p.6263).
Os conteúdos da cultura de movimento devem partir da realidade dinâmica e
concreta do aluno, buscando outra compreensão dessa mesma realidade,
sobrepujando o senso comum e construindo uma leitura crítica e mais ampla da
realidade. Embora a corrente Crítico-Superadora traga outro olhar para o fazer
docente, não rompe completamente com o ensino da técnica, mas sugere, conforme
o Coletivo de Autores (1992), que, ao ensinar, o professor desenvolva suas aulas a
partir do significado que os conteúdos possuem para os alunos, e não a partir dos
gestos técnicos. Assim, a metodologia proposta implica em um processo de
apreensão da realidade:
Os conteúdos selecionados, organizados e sistematizados devem promover
uma concepção científica de mundo, a formação de interesses e a
manifestação de possibilidades e aptidões para conhecer a natureza e a
sociedade. Para isso, o método deve apontar o incremento da atividade
criadora de um sistema de relações sociais entre os homens. (COLETIVOS
DE AUTORES, 1992, p.87)

Em vista disso, o Coletivo de Autores (1992) defende que as aulas devem
tornar-se espaços intencionalmente organizados de tal forma que o aluno possa
apreender o conhecimento da Educação Física e dos aspectos da realidade que a
envolve, sendo importante considerar também habilidades e atitudes. As práticas
avaliativas devem ter caráter produtivo-criativo e reiterativo para que seja possível
aos alunos identificar e superar conflitos no processo de ensino aprendizagem.
Enfim, é preciso que haja uma articulação entre o que se faz, o que se pensa e o
que se sente, aproximando-se de uma percepção mais ampla da atividade proposta.
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Para Kunz (1994), a abordagem crítico-superadora traz duas inquietações
que merecem ser refletidas: a utilização da expressão “Cultura Corporal” como área
de conhecimento da Educação Física Escolar, por reforçar o dualismo corpo e
mente, suscitando um pleonasmo, pois não há como existir nenhuma atividade
culturalmente humana que não seja corporal. Bem como por não apresentar um
modelo alternativo prático para o esporte, que vislumbrasse a relevância sóciopolítica e educacional desse conteúdo, superando seus entraves.
De tal modo, inspirado na teoria crítica da escola de Frankfurt e na
fenomenologia, o professor e pesquisador Eleonor Kunz apresenta, por meio da
pedagogia Crítico-Emancipatória, uma “transformação didático-pedagógica” dos
esportes, enfocando a cultura de movimento como conteúdo básico da Educação
Física Escolar. Nesse sentido, tenta alcançar uma proposta com referências práticas
para uma Educação Física Escolar que contribua para a reflexão e a emancipação
dos alunos (DARIDO, 2003). Assim,
[...] o ensino na concepção crítico-emancipatória deve ser um ensino de
libertação das falsas ilusões, de falsos interesses e desejos, criados e
construídos nos alunos pela visão de mundo que apresentam a partir do
conhecimento. O ensino escolar necessita, desta forma, basear-se numa
concepção crítica. (DARIDO, 2003, p.15)

Para atingir tais objetivos, Kunz (1994) propôs que a Educação Física Escolar
se voltasse para a formação da cidadania dos alunos. Em contrapartida, a mera
instrumentalização técnica do trabalho tornava o homem alienado.
Segundo o autor supracitado, com a modernização tecnológica das
sociedades atuais, o homem é conduzido a assumir apenas uma forma de conduta
padronizada e estereotipada. No esporte de rendimento, isso também se reflete,
pois “[...] embora o homem não seja substituído por máquinas, torna-se ele próprio
uma máquina de rendimento [...]” (KUNZ, 1994, p.24). Assim, deve-se atingir
resultados cada vez melhores, sendo muitas vezes submetido a treinamentos
inumanos. Com base em tais reflexões podemos dizer que na concepção críticoemancipatória:
O objetivo de ensino da Educação Física é assim, não apenas o
desenvolvimento das ações do esporte, mas propiciar a compreensão
crítica das diferentes formas da encenação esportiva, seus interesses e
seus problemas vinculados ao contexto sociopolítico. É, na prática, permitir
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apenas o desenvolvimento de formas de encenação do esporte que são
pedagogicamente relevantes. (KUNZ, 1994, p.67)

Ao discutir que o esporte deve ser pedagogicamente relevante para o aluno, o
autor mostra que o esporte de rendimento na escola só fomenta vivências exitosas
para os mais hábeis, caracterizado pela minoria, enquanto que a maioria
experimenta o insucesso e o fracasso por não conseguir realizar o movimento com
perfeição. Mas se faz necessário entender que o esporte não pode ser descartado
da Educação Física Escolar, pois se constitui como uma das objetivações culturais
universais expressas pelo movimento do homem e, sendo assim, precisa ser
contemplado de forma responsável.
Para Kunz (1994), ao discutir o ensino do esporte na Educação Física
Escolar, a teoria tem capacidade de antecipar ações práticas, mas, é a partir
também de propostas práticas concretas que o desenvolvimento teórico pode tomar
um novo impulso. Desse modo, o que se propõe com a transformação didáticopedagógica defendida pela concepção crítico-emancipatória é permanecer com o
significado dos movimentos esportivos. Muda, sobretudo, o sentido individual e
coletivo destes quando possibilita ao aluno, por exemplo, a realizar movimentos do
seu jeito sem a “perfeição” de gestos técnicos da modalidade trabalhada na aula.
Após uma breve apresentação das três abordagens pedagógicas críticas,
podemos dizer que o papel da Educação Física sofre mudanças significativas ao
sugerir a valorização do social como fundamental para compreender a construção
histórica dos homens. Atribui outros sentidos, significados, interesses e condições
objetivas que nos fazem pensar em elementos essenciais que possam estimular
mudanças reais e concretas nas práticas pedagógicas da Educação Física Escolar.
Paralelo ao aparecimento dessas concepções, estava se fortalecendo, pelo
mundo e no Brasil, um movimento em prol da inclusão das pessoas com deficiência.
Não apenas no âmbito da educação, mas também na saúde, no trabalho, no lazer,
na habitação, no esporte, enfim, em todas as áreas nas quais havia excluídos.
O termo inclusão é recente e teve sua origem na palavra inglesa
fullinclusion. Segundo Stainback e Stainback (1992) trata de um novo
paradigma que definem da seguinte maneira: a noção de “fullinclusion”
prescreve a educação de todos os alunos nas classes e escolas de
bairro...reflete mais clara e precisamente o que é adequado: todas as
crianças devem ser incluídas na vida social e educacional da escola e
classe de seu bairro, e não somente colocados no curso geral mainstream
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da escola e da vida comunitária, depois de ele já ter sido excluído.
(MANTOAN, 1997, p.176)

Com isso, pode-se dizer que a inclusão é um termo novo, tendo em vista que
apresenta, até o momento, apenas vinte e sete anos de trajetória. No entanto, as
conquistas de direitos da pessoa com deficiência na educação percorreram um
longo caminho de dificuldades e superação, como se observa nos paradigmas
abaixo.
Nas sociedades primitivas e antigas, tínhamos o paradigma da exclusão, de
acordo com o qual as pessoas com deficiência eram expulsas das comunidades ou
exterminadas por serem consideradas incapazes para o trabalho e sustento da
família, assim como por pertencer ao território da magia e da religião. As referidas
concepções se estenderam por boa parte da sociedade medieval, até começar a
surgir timidamente uma visão científica da deficiência, dando início ao paradigma da
segregação, que permitia o convívio doméstico, mas impedia a participação de tais
pessoas na vida social, relegando-as ao esconderijo de seus lares ou lugares a elas
destinadas, como manicômios. Nessa época, aparecem as primeiras intervenções
educacionais voltadas para pessoas com deficiência a partir de um modelo médico
ou clínico, que atendia um público alvo específico, de acordo com a deficiência
apresentada (MARTINS, 2015). Esse atendimento especializado dá início, segundo
Glat e Blanco (2009, p.15), à Educação Especial que se configurou tradicionalmente:

[...] como um sistema paralelo e segregado de ensino, voltado para o
atendimento especializado de indivíduos com deficiência, distúrbios graves
de aprendizagem e / ou de comportamento, altas habilidades ou
superdotação. Foi caracterizando-se como serviço especializado por
agrupar profissionais, técnicas, recursos e metodologias específicas para
cada uma dessas áreas. Estes especialistas se responsabilizaram pelo
ensino e aprendizagem dos alunos então chamados de “especiais”, mesmo
quando estes participavam de turmas comuns em escolas comuns.

Em função dessas novas demandas educacionais, avanços da ciência, da
tecnologia e de novas expectativas sociais, esse modelo especializado vai sendo
questionado pelos profissionais da Educação Especial. Começa, então, a erguer-se
como alternativa uma nova proposta educativa menos segregadora, em que o
sistema escolar deva absorver todos os alunos, dando origem, no final do século XX,
ao paradigma da integração. Este se constitui com a tentativa de aceitar e adaptar,
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tanto quanto possível, as pessoas com deficiência na sociedade (GLAT; BLANCO,
2009), (MARTINS, 2015).
Os profissionais que compõem a Educação Especial percebem a necessidade
de desenvolver um processo de transformação das concepções teóricas e práticas
do paradigma em questão e passam a defender que não é a pessoa com deficiência
que deve ser adaptada à escola, mas sim a instituição de ensino que precisa se
ajustar às necessidades de seus alunos. É necessário oferecer condições para que
seus educandos possam usufruir do ambiente escolar, avançando em sua
aprendizagem e socialização, dando início às discussões do paradigma da inclusão
(GLAT; BLANCO, 2009), (MARTINS, 2015). Segundo as mesmas autoras, o
paradigma da inclusão não emerge necessariamente como uma ruptura do
paradigma da integração, mas modifica fundamentalmente o papel da escola no
processo.

Mais do que uma nova proposta educacional, a Educação Inclusiva pode
ser considerada uma nova cultura escolar: uma concepção de escola que
visa ao desenvolvimento de respostas educativas a todos os alunos.
Diferencia-se, assim, da escola tradicional, que exige a adaptação do aluno
às regras disciplinares e às suas formas de ensino, sob pena de punição e /
ou reprovação. O conceito de resposta educativa indica a preocupação da
escola em responder às necessidades apresentadas por seus alunos, em
conjunto, e a cada um deles em particular, assumindo efetivamente o
compromisso com o sucesso na aprendizagem da totalidade do corpo
discente [...] (GLAT; BLANCO, 2009, p. 17)

Reforçando tal entendimento, Mantoan (2004) aponta que as escolas
inclusivas propõem uma mudança radical de paradigma educacional. Deixa de lado
a integração das pessoas com deficiência por um modo de organização do sistema
educacional que considera as necessidades de aprendizagem de todo e qualquer
aluno e que é estruturado em função das especificidades. Dialogando com o referido
pensamento, Glat e Blanco (2009, p.16) defendem que:

A Educação Inclusiva significa um novo modelo de escola em que é
possível o acesso e a permanência de todos os alunos, e onde os
mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, são
substituídos por procedimentos de identificação e remoção das barreiras
para aprendizagem. Para tornar-se inclusiva a escola precisa formar seus
professores e equipe de gestão, e rever as formas de interação vigentes
entre todos os segmentos que a compõem e que nela interferem. Precisa
realimentar, sua estrutura, seu projeto-político pedagógico, seus recursos
didáticos, metodologias e estratégias de ensino, bem como suas práticas
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avaliativas. Para acolher todos os alunos, a escola precisa, sobretudo,
transformar suas intenções e escolhas curriculares, oferecendo um ensino
diferenciado que favoreça o desenvolvimento e a inclusão social.

Tentando atingir os objetivos postos pelo novo paradigma da Educação,
destaca-se a Conferência Mundial de Educação para Todos (1990) como o primeiro
grande marco da Educação Inclusiva. Assinala, entre outras coisas, a existência de
100 milhões de crianças sem acesso ao ensino primário, sendo mais da metade
desse número de meninas, assim como 960 milhões de adultos, compostos por dois
terços de mulheres analfabetas. Em busca de eliminar as diferenças entre gêneros,
reduzir o analfabetismo e garantir a universalização da Educação Básica, os
Estados-membros do evento se uniram em torno das metas prioritárias para o novo
milênio (MARTINS, 2015).
Percebe-se, assim, que o movimento em prol de uma Educação Inclusiva não
enfocava diretamente as pessoas com deficiência. A integração ocorreu oficialmente
com a Conferência de Salamanca (1994), que trouxe princípios, políticas e práticas
direcionadas ao atendimento das necessidades educacionais especiais, tentando,
assim, eliminar disparidades existentes na educação das pessoas que apresentam
deficiências das que não apresentam (MARTINS, 2015). A partir de então,
começaram a ser questionadas com mais fervor as garantias de direitos iguais para
as pessoas com deficiência, tanto o acesso, quanto a permanência na escola.
As duas conferências foram e ainda são marcos importantíssimos nas ações
educativas voltadas para a participação de todos no ensino regular, pois apontam
para a necessidade de incluir todos no processo de educação formal, de modo que
ninguém fique de fora da escola. Isso desde o início de sua escolarização, uma vez
que a educação é considerada um direito fundamental do ser humano, independente
da classe social, da idade, do gênero, da raça, das dificuldades e diferenças
(MARTINS, 2015).
Dando outro enfoque, Silva (2011) mostra que a inclusão é consequência do
aprofundamento das discussões das teorias críticas da educação, resultando nas
concepções pós-críticas que apontam para uma nova Era, em que o currículo deve
abranger as diferenças e o multiculturalismo como questões emergentes da
sociedade que quer se libertar e tornar-se mais humana e justa. Surge, nesse
contexto, a preocupação em romper com estereótipos e modelos pré-definidos,
valorizando a identidade cultural e biológica do indivíduo, assim como suas
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narrativas éticas, raciais e sexuais, de modo que novas visões contemporâneas
estruturais de currículo possam ser mais flexíveis e livres, oportunizando mais
respeito às diferenças.
Sob tais influências, é criada a Política de Inclusão no Brasil, modificando a
percepção de homem que, de acordo com Carmo (2013a), deixa de ser visto como
igual e homogêneo para ser considerado diferente, diverso e desigual. Entendemos,
desse modo, que pensar na Educação Física numa perspectiva inclusiva passa
necessariamente por conceitos, teorias e práticas ligadas às ações globalizadas em
prol de uma educação para todos. Uma educação que emerge, em todo o mundo,
por meio de ações políticas, culturais, sociais e pedagógicas, defendendo o direito
de todos ao ensino e à aprendizagem. Traz, também, grandes conflitos, incertezas e
questionamentos para dentro da escola, pois começam a surgir projetos políticos
pedagógicos que tentam assegurar a relação “inclusão-escolarização”, mas que, na
prática, o fazer pedagógico continua inalterado.

Esta nova visão acarretou barreira, conduziu a reações diversas nas
comunidades escolares, o que nos faz refletir sobre a importância de
orientar a sociedade em geral e de preparar bem a equipe das escolas
públicas e privadas para enfrentar o desafio de trabalhar com a diversidade
do alunado, em classe regular, numa perspectiva inclusiva (MARTINS,
2015, p.217)

Para muitos professores, essa situação passou a ser um desafio e um
problema ao mesmo tempo. Um desafio por ter que oportunizar aprendizagem para
grupos cada vez mais heterogêneos e um problema por não ter nem conhecimento
suficiente, nem estrutura adequada nas escolas que possam dar respaldo ao
trabalho necessário. Tais dificuldades afetam os professores de forma indistinta. A
Educação Física como disciplina integrante do projeto político pedagógico das
escolas sentiu e ainda sente o impacto dessas mudanças e tenta superar os
obstáculos encontrados pelo caminho (CHICON, 2010).
Soler (2005) nos mostra que a Educação Física Inclusiva é uma tarefa
árdua, pois rompe com uma história repleta de adestramento, exclusão, alienação e
marginalização dos menos hábeis, gordinhos, tímidos, meninas e portadores de
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necessidades especiais7. Resquícios das tendências e abordagens pedagógicas
tradicionais comprometidas com fatores políticos e econômicos do país.
Complementando tal pensamento, Falkenbach, Diessel e Werle (2012)
defendem que as práticas corporais desenvolvidas nas aulas de educação nas
escolas foram, durante muitos anos, apenas meios utilizados para disciplinar o
corpo, reproduzindo movimentos estereotipados e criando visões técnicas do
movimento e dualistas do ser humano, gerando segregações. De tal modo, os
autores esclarecem que é preciso romper com tais práticas, pois da mesma forma
que a Educação Física pode ser um obstáculo na construção de uma escola
inclusiva, pode ser uma aliada também.
Para Dias e Lopes (2012, p. 75), é possível para a Educação Física
colaborar com o esforço coletivo de transformação da escola na construção da
perspectiva inclusiva. Especialmente quando se utiliza da cultura de movimento para
promover a prática da inclusão de todos os alunos, "independentemente de suas
habilidades, competências, dificuldades, deficiência, condição socioeconômica e
cultural – em salas de aula que atendam às necessidades dos alunos".
Um lugar legítimo para travar essas discussões é a formação continuada.
Para Lima (2012, p.18), “[...] a formação continuada propicia ao professor ter a
oportunidade de reorganizar idéias, conhecimentos e formas de trabalhos voltados à
diversidade humana”. Possibilita também trocas de conhecimentos e experiências
que servem de eixo político norteador para desenvolver o trabalho na escola.
Reforçando tal pensamento, Nóvoa (1991) defende que a formação contínua
pode colaborar com o desenvolvimento profissional dos professores, emancipando e
consolidando, de forma autônoma, os seus saberes e valores. Além disso, contribui
para o crescimento organizacional da escola.
Considerando os aspectos supracitados, percebemos a necessidade de
refletir, no próximo capítulo, sobre as relações da formação continuada dos
professores de Educação Física e a construção de mecanismos de qualificação e
capacitação profissional que façam frente aos entraves postos à inclusão.

7

Terminologia não mais usada. A nomenclatura adequada atualmente é pessoa com deficiência.
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CAPÍTULO

2

–

ULTRAPASSANDO

OBSTÁCULOS

E

ADQUIRINDO

CONDICIONAMENTO: FORMAÇÃO CONTINUADA E INCLUSÃO

“O homem, como um ser histórico, inserido
num permanente movimento de procura, faz
e refaz constantemente o seu saber.” (Paulo
Freire)

Estamos em constante formação, pois, enquanto seres humanos, todos os
dias aprendemos coisas novas, modificando, muitas vezes, nossa forma de
perceber, compreender e agir no mundo. Isso ocorre mediante as relações e
interações que desenvolvemos com outros sujeitos em ambientes educacionais,
culturais, sociais, econômicos e políticos nos quais influenciamos e somos
influenciados. Assim, concordamos com Álvaro-Prada et al. (2010, p.369) quando
defende que:
[...] aprender é mais do que receber ou obter informações e conhecê-las ou
compreendê-las é tornar o aprendizado parte do ser, implicando
desenvolver-se com ele. Formar-se é um processo de aprendizagem que se
realiza desenvolvendo-se individual e coletivamente dentro da cultura,
incorporando-a, criando e recriando-a.

Destarte, o formar, para os autores, aplica-se em muitas dimensões, entre
elas destacam-se as individuais, ressaltando a formação da vida pessoal, social e
profissional. E em se tratando da vida de um professor, a formação ocorre
principalmente na escola, onde são criadas relações alicerçadas em estruturas
complexas que se fortalecem ou que permitem alterações. Porém, a escola não é o
único espaço de formação profissional do professor, podendo ser desenvolvida em
parceria com outras instâncias, como o Estado em seus diferentes níveis, a família e
todas as organizações estabelecidas pela sociedade (ÁLVARO-PRADA et al., 2010).
Neste capítulo discutiremos a formação continuada do professor oferecida
pelo Estado, como órgão que cria e implementa as reformas educacionais na rede
pública brasileira. Contudo, traremos alguns elementos que também se relacionam
com a formação inicial, entendendo que em muitas situações a história de uma está
estreitamente ligada à outra.
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A formação docente, tanto a inicial com o a continuada, tem trilhado no Brasil
o caminho “[...] da história política e econômica do país, reproduzindo interesses,
objetivos e ideologias dominantes” (SILVA; MARTINS, 2012, p.129). Assim
marcando, em diferentes décadas, as estruturas e funcionamentos das instituições
escolares.
Conforme as autoras, a primeira marca histórica ligada à formação de
professores ocorreu no Brasil Colônia com a atuação dos Jesuítas, que preparava
professores leigos para o ensino: “Professores leigos assumiram, então, novas
instituições de ensino, criadas para atender à demanda na época. Mal pagos,
incompetentes e despreparados, sua atuação representou um retrocesso da
educação no Brasil Colônia” (SILVA; MARTINS, 2012, p.130). Ocorreram mudanças
significativas apenas após a chegada da família real ao Brasil, que trouxe ideias
pedagógicas inovadoras para atender às demandas da corte portuguesa.
Nesse cenário é promulgada a Lei das Escolas de Primeiras Letras, em 1827,
determinando que os professores deveriam ser treinados pelo método mútuo e o Ato
Adicional de 1834, que transferia para a província a responsabilidade da instrução
primária, criando a Escola Normal. A formação dos professores ocorria com seu
deslocamento para as capitais de suas respectivas províncias com recursos
próprios. A preocupação expressa em tal momento era com os conteúdos, sem levar
em conta a didática. Aproximadamente cem anos depois, a Escola Normal de São
Paulo passa por uma reforma educacional que enriquece os conteúdos curriculares
e as atividades práticas de ensino, tornando-se centro de referência para formação
de professores de outros estados (SILVA; MARTINS, 2012), tanto na sua formação
inicial como na continuada.
Segundo as autoras acima, esse novo modelo de formação não possibilitou
avanços expressivos, uma vez que ainda permanecia muito arraigada, nas escolas
de formação, a valorização dos conteúdos. A prática das atividades pedagógicas e
didáticas não foram de fato efetivadas nas escolas.
Para Álvaro-Prada et al. (2010), a formação continuada dos professores
oferecida pelo Estado esteve durante muito tempo ligada à atualização dos
conhecimentos científicos. Porém, na década de 1930, após a Primeira Guerra
Mundial, os objetivos mudaram por razões ideológicas, políticas e econômicas,
passando a ser um produto com finalidade preventiva para evitar nacionalismos
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observados durante a guerra e também para difundir propostas pedagógicas como a
Escola Nova. Depois da Segunda Guerra Mundial, a formação permanece sendo um
produto a serviço do Estado, pois com o aparecimento da Guerra Fria, tornava-se
necessária a fim de garantir as reformas educativas que precisavam ser
implementadas na América Latina. Serviu para capacitar recursos humanos que
difundissem, em todos os níveis políticos, governamentais, econômicos e
educativos, a ideologia apoiada pelo governo federal.
Nas décadas dos anos 60, 70, 80, no auge da guerra fria, foram
desenvolvidas inúmeras ações de “capacitação, reciclagem, treinamento”,
entre outras, que pretendiam melhorar a qualidade da educação, a
alfabetização e o acesso aos produtos industriais e tecnológicos, além da
formação de mão de obra qualificada. (ÁLVARO-PRADA et al., 2010, p.
372)

Desse modo, os autores defendem que a atualização ou formação dos
professores foi se constituindo um produto de consumo oferecido pelo Estado,
consumido pelos professores e por empregadores destes. A formação continuada se
estabelecia influenciada pela política e como consequência pelas abordagens
pedagógicas vigentes em cada momento histórico vivido.
Na década de 60, não havia ainda uma preocupação explícita com a
formação contínua dos professores, mas já se observava algumas experiências que,
influenciadas pelo escolanovismo, buscavam melhorar a prática a partir de estudos
teóricos. Ao final da década supracitada, o tecnicismo começa a ditar a organização
do ensino eficiente e eficaz, dando ênfase a cursos de curta duração e palestras que
orientavam os professores para o planejamento, isso porque o ensino deveria se
restringir à prática de modelos padronizados.
Ao término dos anos 70, as concepções críticas ganharam prestígio nos
espaços de formações existentes, mas ainda se mantinha a ênfase na transmissão
dos conhecimentos, assumindo um caráter de aperfeiçoamento, atualização,
capacitação e educação permanente com base teórica crítica. Durante a década de
80, sob os efeitos das concepções reprodutivistas dos anos anteriores, a educação
passa por uma fase de análise das estruturas educacionais, focando na organização
pedagógica e no currículo (ROMANOWSKI; MARTINS, 2010). Sobre a formação
continuada nos anos 80, os autores mostram ainda que:
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[...] passa a ser considerada na carreira docente. A promoção dos
professores realiza-se considerando a titulação, os cursos de nível superior
de graduação concluídos após o ingresso nos sistemas escolares. O acesso
a níveis mais elevados na carreira profissional inclui avaliação por contagem
de pontos do número de cursos de formação continuada realizado pelo
professor. O tempo de serviço é considerado insuficiente para a progressão
profissional. A avaliação do desempenho profissional é sistemática, o chefe
imediato não indica por mérito, mas faz uma avaliação de desempenho
definida e registrada em documentos escritos, iniciando o controle do
trabalho docente. (ROMANOWSKI; MARTINS, 2010, p.290)

Segundo os autores referidos acima, as exigências aumentaram para os
professores nesse período. Uma nova tendência com base em estudos sociológicos
surge na década seguinte, rompendo com a perspectiva de análise das estruturas,
dando lugar a uma gradativa análise voltada para os professores e suas práticas.
Para Álvaro-Prada et al. (2010), é com a globalização que novas exigências
emergiram para educação e as formações iniciais e continuadas dos professores.
Dado o impacto, a partir dos anos 90, no Brasil, novas exigências irrompem de
diversos setores da sociedade para os professores, tornando-se imprescindível para
a categoria aprofundar o conhecimento na universidade.
Em conformidade com esse pensamento, Nóvoa (1991) mostra que a
formação contínua começa a ser muito discutida na década de 90. Tanto quando
aparecem problemas estruturais na formação inicial e na profissionalização em
serviço, bem como, quando passam a existir disputas políticas e sindicais que
tentam assegurar as condições de sucesso da Reforma do Sistema Educativo e
garantir a concretização do Estatuto da Carreira Docente. Assim sendo, a formação
contínua passa a ter importância não apenas com o objetivo de reciclar o
conhecimento dos professores, mas também como um desafio a sua qualificação
para o desempenho de novas funções, entre elas: administração e gestão escolar,
orientação escolar e profissional, educação de adultos, entre outras. Ou seja,
envolve uma progressão na carreira docente, que exigirá do professor uma reforma
educativa coerente, inovadora e crítica.
Ainda na mesma década, os estudiosos da educação no Brasil são
influenciados significativamente com a difusão do livro “Os professores e sua
formação”, em que o professor Antônio Nóvoa (1997) traz discussões sobre as
práticas formativas dos professores. Aponta também novos horizontes apoiados em
uma perspectiva crítica reflexiva de formação e traz a ideia de que o professor deve
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ser um intelectual em constante formação. Influenciada por essa perspectiva
reflexiva, assinala Pimenta (1997, p. 31):
A formação de professores na tendência reflexiva se configura como
uma política de valorização do desenvolvimento pessoal-profissional dos
professores das instituições escolares, uma vez que supõe condições
de trabalho propiciadoras da formação como continua dos professores,
no local de trabalho, em redes de autoformação, em parceria com outras
instituições de formação. Isto porque trabalhar o conhecimento na
dinâmica
da
sociedade
multimídia,
da
globalização,
da
multiculturalidade, das transformações nos mercados produtivos, na
formação dos alunos, crianças e jovens, também eles, em constante
processo de transformação cultural, de valores, de interesses e
necessidades, requer permanente formação, entendida como
ressignificação identitáriados professores.

Ao definir a tendência reflexiva, a autora nos mostra que é importante pensar
em uma formação que dê conta de fornecer ao professor um pensamento autônomo
e autoparticipativo, em que os processos de desenvolvimento pessoal e profissional
deste possam ser contemplados, bem como o desenvolvimento organizacional da
escola. Assim, para formar o professor, deve-se considerar a mobilização de vários
tipos de saberes que podem vir da prática reflexiva, da teoria especializada e da
militância pedagógica, compondo um corpo inacabado de conhecimento que não é
unicamente instrumental, comportam situações problemas que exigem respostas de
grande complexidade, incertezas, especificidades e de conflitos de valores
(PIMENTA, 1997).
Outro autor que também traz grandes contribuições para pensar a formação
permanente do professor é Freire (1993). De acordo com esse autor, o formador e o
formando são seres inconclusos e por esta condição humana são atraídos a se
enveredar, curiosamente, na busca pelo conhecimento de si mesmo e do mundo.
Isso, para Freire, é uma vocação ontológica, pois ao perceber que o destino não
está dado, os sujeitos sentem-se capazes de escrever ou reescrever suas histórias,
podendo contribuir para mudanças de ordem social que modifiquem as injustiças,
que desumaniza e oprime os sujeitos menos favorecidos. Para o autor:
A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa
posição política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é
permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da
consciência que ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao longo
da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas
saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. (FREIRE, 1993, p.
22-23)
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Assim, o referido autor defende que a formação permanente se funde com a
educação. Pode contribuir para a construção da autonomia dos professores por
meio de uma ação compartilhada de saberes, em que todos os sujeitos possam
expressar suas opiniões e intervir em diferentes níveis de poder.

A formação permanente freireana como princípio para políticas, programas
e práticas de formação de educadores pode se constituir em um
compromisso ético a ser assumido por educadores críticos que desejam
romper com o mito da neutralidade da educação e com a adaptação dos
seres humanos a uma suposta vida em harmonia em uma sociedade
marcada pela desigualdade. Significa pensar dentro da linguagem da
possibilidade, em que o presente e o futuro podem ser criados e recriados,
a partir de uma práxis social organizada coletivamente. (SAUL; SAUL, 2016,
p. 33)

É nesse contexto de discussão sobre formação de professor numa
perspectiva crítica reflexiva que surgem as concepções pós-críticas. Estas trazem
elementos para se pensar novas habilidades para uma educação democrática e
emancipatória, fazendo emergir o paradigma da educação inclusiva.
A educação inclusiva vem acontecendo nas escolas como uma tentativa de
identificar, compreender, respeitar e inserir os diversos sujeitos existentes no
contexto escolar, de forma que seja garantido o direito ao saber, respeitando as
diferenças dos alunos. Para tanto a educação ocidental vem nos últimos anos
refletindo sobre o currículo, a didática e questões ligadas à diversidade cultural
(SILVA, 2011).
O paradigma da inclusão aparece, conforme Martins (2015), com o advento
dos direitos humanos e dos movimentos sociais. Organizados por meio da
sociedade civil vai conseguindo, com muita campanha e pressão popular, aprovar
decretos e leis que atribuíam ao Estado a responsabilidade de regulamentar a
educação e o acesso das pessoas com deficiência à escola regular. Um dos
primeiros documentos aprovados no Brasil com a preocupação de garantir o direito
de todos à educação foi a Constituição de 1988, dando a esse paradigma maior
visibilidade, como já vinha ocorrendo por todo mundo.
O movimento mundial pela educação inclusiva pode ser entendido como
uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa
do direito que todos os alunos têm de estarem juntos, aprendendo e
participando, sem nenhum tipo de discriminação. Está, portanto,
fundamentado na concepção de direitos humanos, conjugando a igualdade
e a diferença como valores indissociáveis. (MARTINS, 2015, p. 217)
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Nesse contexto de movimento pela educação inclusiva, a educação
ocidental começa a realizar reflexões sobre a diversidade cultural, despertando um
novo olhar para o aluno diferente. Para Diehl (2008), a qualidade de vida das
pessoas com deficiências tem melhorado ao longo das últimas décadas em
detrimento das tentativas de inclusão que ocorrem na sociedade em geral, assim
como na escola.
Embora o movimento pela educação inclusiva venha ganhando notoriedade
entre os educadores, para Lima e Vieira (2017, p. 57), a formação dos professores
vem sendo influenciada pelas políticas neoliberais, o que tem gerado muitas dúvidas
e desafios para muitos docentes, pois “[...] tiveram que se ajustar às novas
necessidades em uma escola cujo modelo foi cunhado na sociedade capitalista
estruturada para desigualdade social e a exploração do trabalho”. Essas
contradições frente à inclusão marcam o campo educacional desde 1990 e
influenciam a Política Nacional de Educação Inclusiva, provocando novas formas de
pensar o aluno, suas necessidades, assim como o fazer da docência.
Como resultado do novo paradigma e das leis que foram sendo aprovadas no
Brasil, a educação da pessoa com deficiência foi deixando de ser realizada apenas
em escolas especializadas e ou em salas especiais da escola regular, passando
também a ser garantida por lei em escolas regulares juntamente com todos os
alunos. A mudança de paradigma obrigou os sistemas de ensino a “[...] evidenciar a
necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e de criar alternativas para
superá-las” (MARTINS, 2015, p. 217), refletindo diretamente em uma nova formação
profissional que exigia do professor outras competências para buscar garantir a
aprendizagem de todos os seus alunos.
Conforme Martins (2006a) a formação de professores para atuar na educação
de pessoas com deficiência era inexistente até 1929, quando surgem, nas primeiras
instituições especializadas, os primeiros profissionais interessados pela área.
Em 1946, com a Lei Orgânica do Ensino Normal, passa a existir a
preocupação em oferecer, entre outros cursos, o de especialização em Educação
Especial. Todavia o foco de tais formações estava vinculado à dimensão técnica do
professor, em que se buscava a eficiência e a produtividade para se adequar às
necessidades da sociedade. Em 1970, aparecem os primeiros cursos de pósgraduação lato-sensu, mestrado e doutorado em Educação Especial e, em 1996, é
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aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que expressa
a necessidade de garantir professores especializados para o atendimento
educacional especializado, impulsionando discussões sobre a formação de
professores na perspectiva inclusiva (SILVA; MARTINS, 2012).
Somente com o Decreto de no 6.094, o governo brasileiro lança, em 2007, o
Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, que em seu Art. 2º estabelece na
diretriz IX “garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades
educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a
inclusão educacional nas escolas públicas”. No mesmo artigo, também decreta
como diretriz XII “instituir programa próprio ou em regime de colaboração para
formação inicial e continuada de profissionais da educação” em regime de
colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a participação das
famílias e da comunidade. Tal diretriz tem como intuito a construção de projetos
pedagógicos que atendam as necessidades da organização escolar, bem como o
desenvolvimento de práticas pedagógicas que possam valorizar a diversidade
humana e consolidar uma educação para todos, em todo território nacional (BRASIL,
2007).
Assim, muitos municípios e estados passam a garantir o direito às matrículas
nas escolas públicas às pessoas com deficiência, bem como começam a investir nas
formações continuadas dos professores da educação básica da sua rede de ensino
com o intuito de disseminar a política de educação inclusiva. Como é o caso do
município de Natal/RN, por exemplo, que precisou se adequar às novas
necessidades e abordar discussões sobre a Educação Física Inclusiva nos
encontros realizados com seus professores.
Embora o PDE tenha sido lançado em 2007, na rede de ensino municipal de
Natal/RN, os debates sobre Educação Física Inclusiva só se intensificaram a partir
de 2014, quando os professores demonstraram interesse pela temática nas
avaliações finais das formações continuadas de 2013 (MORAIS SOBRINHO, 2017).
Desde então, o desejo de discutir a Educação Física Inclusiva vem crescendo a
cada ano, aparecendo em primeiro lugar na avaliação de 2018 como temática
sugerida para 2019, sendo possível observar nos livros de registros dos encontros
de formação continuada em Educação Física (NATAL, 2014-2017) e (NATAL, 20182019).
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As formações continuadas dos professores de Educação Física da rede
municipal do Natal ocorrem de quinze em quinze dias, nas segundas-feiras, com 4h
de duração para cada grupo, de acordo com o turno escolhido (matutino ou
vespertino), sendo opcional a participação do professor tanto nos encontros quanto
no turno que puder comparecer. Desse modo, se o professor optar por não
frequentar, deverá obrigatoriamente se fazer presente na escola que leciona para
cumprir o horário destinado ao planejamento semanal (NATAL, 2014-2017).
Segundo Rodrigues (2017) o atual formato das formações continuadas dos
professores de Educação Física da rede municipal do Natal surgiu com o intuito de
organizar o Referencial Curricular. No entanto, apareceram outras demandas ligadas
à Lei Complementar n o 058, que dispunha sobre o Plano de Carreira, Remuneração
e Estatuto do Magistério Público Municipal, destinando vinte e cinco por cento da
carga horária do professor “à preparação e avaliação do trabalho didático, à
colaboração com a administração da escola, a reuniões pedagógicas, à articulação
com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional em serviço” (NATAL, 2010, p.
28), voltadas para a formação profissional.
Para dar conta dessas atribuições às formações dos professores de
Educação Física, a SME/Natal conta com uma equipe composta por quatro
assessores formados em Educação Física que planejam e coordenam de quatorze a
dezesseis encontros ao ano, bem como realizam assessoramentos dos projetos 8
desenvolvidos pelos professores nas escolas (RODRIGUES, 2017); (MORAIS
SOBRINHO, 2017).
Voltando às discussões sobre a inclusão, destacamos que até 2015 foram
mais direcionadas para pessoas com deficiência, sendo ampliadas nos encontros de
2016 para aqueles alunos que se sentiam excluídos nas aulas (RODRIGUES, 2017).
As discussões sobre inclusão ocorreram em dois encontros no ano de 2014: 1º - eu
posso, vocês duvidam? Educação Física para pessoas com deficiência severas; e 2º
- as possibilidades da bocha adaptada nas aulas de Educação Física. Em 2015
foram dois: 1º - experimentando as diferenças; e 2º - jogos cooperativos nas aulas
de Educação Física. Três objetivos nortearam esses encontros: formar espectadores
para a Paralimpíadas de 2016 no Brasil; oportunizar vivências e sensações similares
8

São atividades extracurriculares desenvolvidas para complementar a carga horária do professor na

escola, como as escolinhas de esporte.
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as que são sentidas pelos atletas dos esportes paralímpicos; e apresentar
possibilidades de trabalhar com pessoas com deficiência nas aulas de Educação
Física Escolar (NATAL, 2014-2017).
Em 2016 as formações continuadas dos professores de Educação Física da
rede municipal da cidade do Natal foram redefinidas e registradas por meio de um
projeto de intervenção, no qual a inclusão é inserida como um dos eixos temáticos:
“inclusão – diversidade – cultura de movimento – indisciplina”. A ementa do projeto é
definida como
Aprofundamento dos saberes e fazeres docentes que norteiam a educação
física escolar, considerando a inclusão e a diversidade, sempre numa
perspectiva da cultura corporal, contribuindo para a reflexão da prática
docente” e como eixo temático. (NATAL, 2014-2017, p. 1)

Assim é determinado como um dos objetivos do projeto de intervenção da
formação continuada supracitada “subsidiar a prática pedagógica em Educação
Física Inclusiva nos anos iniciais e finais”. É desenvolvido no ano corrente um
encontro: “Dialogando: O olhar para a deficiência nas aulas de Educação Física”,
voltado para as possibilidades de vivenciar o goalboall, o vôlei sentado e a bocha
(NATAL, 2014-2017, p.13).
O projeto de intervenção permaneceu com o mesmo formato nos anos
seguintes, 2017 e 2018. No ano de 2017, foram duas formações: “Dialogando com
as deficiências I” e “Dialogando com as deficiências II”. Durante esses encontros,
foram trabalhadas as características dos diversos tipos de deficiências e suas
implicações no contexto escolar e nas aulas de Educação Física. Também foram
realizadas vivências direcionadas para alunos que fazem uso da cadeira de rodas e
deficientes visuais. Em 2018 ocorreu apenas um encontro de formação para debater
a Educação Inclusiva: “Inclusão x Inserção: diálogo nas aulas de Educação Física
Escolar”, sendo discutido como princípio norteador do Referencial Curricular dessa
disciplina, que estava em construção e aberto à consulta pública (NATAL, 20142017) e (NATAL, 2018-2019).
Boa parte dos encontros descritos discutiram a inclusão direcionada a um
conjunto de modalidades paradesportivas e suas aplicações em contextos
educacionais, construindo conceito sobre o corpo deficiente e dialogando sobre as
diferenças clínicas das deficiências, tentando encontrar respostas e apontar
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caminhos que possam suprir tal demanda.
Partindo do que já vinha sendo oferecido pela formação continuada de
Educação Física ligada a SME/Natal sobre inclusão, buscamos no próximo
capítulo analisar os dados coletados com a aplicação do questionário, para
compreender melhor os olhares e saberes sobre a Educação Física Inclusiva que
se fazem presentes no cotidiano dos professores pesquisados, bem como
informações acerca da Educação Física Inclusiva compreendida e vivenciada por
esses profissionais na escola.
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4 CAPÍTULO 3 – CONTEMPLANDO O CAMINHO E REFLETINDO SOBRE SUAS
NUANCES:

PERFIL,

OLHARES

E

SABERES

DOS

PROFESSORES

DE

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR ACERCA DA INCLUSÃO

“Quando

um

homem

compreende

sua

realidade, pode levantar hipóteses sobre o
desafio dessa realidade e procurar soluções.
Assim, pode transformá-la e o seu trabalho
pode criar um mundo próprio, seu Eu e as
suas circunstâncias.” (Paulo Freire)

Entendemos, de acordo com a epígrafe acima, que a compreensão da nossa
realidade é o melhor caminho para propor mudanças. Assim, neste capítulo,
apresentamos os dados obtidos com o questionário que foi aplicado com os
professores de Educação Física da SME/Natal, a fim de conhecer o perfil dos
professores, identificar concepções e saberes sobre inclusão e analisar o impacto
das concepções de Educação Inclusiva para a Educação Física Inclusiva.
O perfil dos professores pesquisados se caracteriza com vinte pessoas do
sexo feminino e dezenove do sexo masculino, tendo em sua maioria a idade acima
de trinta anos. Embora a faixa etária do público pesquisado seja elevada, 53%
destes têm apenas de onze a vinte anos de profissão.
Alguns professores (15%) informaram que além da formação em Educação
Física, também possuem outra formação (Filosofia, Engenharia Civil, Biologia, IogaMassoterapia, Pedagogia e Técnico em Turismo) e 92% dos professores concluíram
o curso de Educação Física em instituições públicas no Nordeste brasileiro. Também
foi possível constatar que aproximadamente 30% dos professores participam de
outras formações, além da oferecida pela SME/Natal e 82% possuem pósgraduação, sendo que 69% destes têm curso de especialização e 13% concluíram o
mestrado.
Saindo do perfil dos professores, adentramos na explicação sobre a
construção da elaboração do processo de categorização. Podemos dizer que na
medida em que íamos lendo, observando e analisando os dados obtidos com o
questionário, fomos elaborando o processo de categorização. Elegemos para tanto
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três categorias de análise, considerando o que foi mais ou menos recorrente nas
respostas dos professores, averiguando se algumas respostas e comentários
surgiam em questões diferentes, bem como se apresentavam em distintas fontes e
se não apareciam ou aparecia pouco (BARDIN, 2016). A partir de então
classificamos as seguintes categorias de análise: Educação Inclusiva, Educação
Física Inclusiva, e Formação Continuada e Inclusão.
Destarte, realizamos uma análise estabelecendo uma ligação entre os
resultados da pesquisa e o referencial teórico abordado, elegendo as categorias que
deram suporte para discorrer sobre as concepções de Educação Física Inclusiva.

4.1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A presente categoria foi o ponto de partida da nossa análise. Para
compreender a Educação Física Inclusiva, necessariamente, tivemos que analisar
as diversas concepções sobre a Educação Inclusiva expressas nas respostas de
algumas questões do nosso instrumento de estudo.

Gráfico 1 – Distribuição da variável “O que é para você uma Educação Inclusiva?"

Fonte: Autoria própria.
Na questão sistematizada no gráfico 1, observamos que 8% do público alvo
não apresenta clareza sobre a temática, 8% a compreendem como uma educação
voltada para pessoas com deficiência, 7% não responderam e 77% a entendem
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como educação para todos. A partir desses dados, percebemos que a maioria dos
professores ressalta a necessidade de contemplar a participação de todos os alunos
nas aulas, considerando principalmente a diversidade presente na escola, como
podemos perceber em algumas das respostas:

Não é só incluir pessoas com deficiência, mas também fazer com que
pessoas gordas, meninas, meninos, enfim todas as crianças e jovens
participem das aulas (em geral) do processo formativo escolar, inclusive na
Educação Física. (ELY)
A prática educativa que proporciona a vivência, em todos os seus níveis
(teórico/prático), por todos os alunos, independente de suas limitações
físicas, mentais, intelectuais ou sociais. (CHICO)
Educação onde todos tenham oportunidades, com igualdade, com
valorização das diferenças sociais, culturais, gênero, físicas, intelectuais,
garantindo o acesso de todos. (LEON)

As concepções acima descritas nos revelam que a compreensão dos
professores sobre Educação Inclusiva está em consonância com as definições
defendidas por alguns autores que vêm estudando a temática, como se observa em
Martins (1999, p.136), ao mostrar que a Educação Inclusiva “[...] pressupõe uma
ampla abertura na escola para atender a todos os educandos, em sala regular,
respeitando suas diferenças e atendendo às suas necessidades individuais [...]”.
Podemos observar o mesmo em Glat e Blanco (2009, p.16), quando defendem que
“o princípio básico deste modelo é que todos os alunos, independentemente de suas
condições socioeconômicas, raciais, culturais ou de desenvolvimento, sejam
acolhidos nas escolas regulares [...]”. Desse modo, entendemos que a maioria dos
professores compreende a Educação Inclusiva de forma ampliada e não apenas
pelo viés da deficiência, percebendo-a como uma educação para todos,
independente de qualquer diferença que possa existir entre o alunado.
Entretanto 16%9 das respostas revelam desconhecer dados sobre conceito,
história, leis, princípios da Educação Inclusiva, entre outros elementos que dão
suporte para pensar Educação Inclusiva nas escolas de forma ampliada. Assim,
reforçamos as concepções de Cidade e Freitas (2002) quando aponta para o direito
de todos à escola, bem como para o dever dessa instituição em acolher
9

Esse número é a somatória dos 8% que não responderam mais os 8% que responderam de forma
confusa a questão.
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qualitativamente toda a diversidade, independente de qualquer habilidade,
competência, deficiência outra condição que dificulte ao aluno sua participação ou
aprendizagem. Nesse sentido, identificamos que ainda há um número razoável de
professores que precisam compreender melhor os elementos que fundamentam a
Educação Inclusiva. Para metade desses 16% citados acima, falta coerência em
suas respostas, o que dificulta a compreensão sobre seu entendimento a respeito da
temática:

É a própria Educação. A Educação é um elemento inclusivo por natureza.
Apenas se faz necessárias leis para regulamentar. (STILLO)
É o que inclui o aluno em qualquer transtorno escolar/secundário.
(ELLOART)
Ter acesso a qualquer forma de Educação. (NARA)

Respostas como as supracitadas não externam quais concepções se têm
sobre a Educação Inclusiva, imprimindo outras discussões que extrapolam a
temática solicitada. Ao que parece, a primeira trata a inclusão e a educação como
elementos natos da sociedade, desconsiderando que ambos emergem da cultura.
Segundo Almeida (2012, p.79), “a educação é um operador de aprendizagem da
cultura” em suas expressões diversas, tanto para o cultivo de valores que facilitam o
desenvolvimento retotalizador da condição humana, como para aprender a viver.
Embora essa discussão apresente elementos importantes para pensar a relação
natureza e cultura presente na construção do conhecimento, não é nosso objetivo
aprofundá-la.
Retomamos então que, enquanto a primeira resposta se mostra equivocada,
a segunda se apresenta confusa quando afirma que o aluno deve ser incluído em
qualquer transtorno escolar/ secundário. Que transtorno é esse? Quer dizer que
pode haver também um transtorno escolar/primário? Essas respostas nos mostram
que embora o paradigma da inclusão já esteja há quase três décadas sendo
difundido em vários campos do conhecimento e especialmente no mundo
acadêmico, ainda encontramos alguns professores sem clareza dos aspectos que
compõem a Educação Inclusiva. Talvez assim ocorra em virtude da complexidade
de ter que se pensar na Educação Inclusiva a partir de “[...] um novo modelo de
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escola em que é possível o acesso e a permanência de todos os alunos [...]” (GLAT
E BLANCO, 2009, p.16).
Pensar nessa nova escola não é tão simples quanto parece, é aí que reside a
complexidade. É preciso reconhecer que não basta inserir fisicamente o aluno na
instituição, urge a necessidade de considerar outros elementos imprescindíveis,
como aponta Martins (2006b, p.19):

1 Que o governo adote, efetivamente, políticas inclusivas e não apenas
divulgue, através dos diversos meios de comunicação, que está
promovendo a inclusão escolar e que, em decorrência disto, as escolas
estão receptivas para receber a todos os educandos, sem exceção.
2. Buscar formas a fim de contribuir para mudar a escola, para torná-la
receptiva às necessidades de todos os alunos.
3. Ajudar os professores a refletir e a aceitar a sua responsabilidade quanto
à aprendizagem de todos os educandos, colaborando assim para prepará-lo
para ensinar àqueles que são comumente excluídos das escolas, por
qualquer razão.
4. Proporcionar o envolvimento dos vários elementos que constituem a
escola – do porteiro ao diretor – no processo inclusivo.
5. Possibilitar que os educandos com necessidades especiais,
efetivamente, possam se sentir parte integrante daquele ambiente
educacional, aceitos e apoiados por seus pares e pelos demais membros da
escola.

Ao elencar os elementos acima, a autora mostra que a Educação Inclusiva
está envolta por muitas nuances, exigindo a construção de uma pedagogia centrada
no aluno a partir do desenvolvimento de novas atitudes de todos os sujeitos
envolvidos. Para isso é preciso entender a Educação Inclusiva, revendo concepções
e tentando compreendê-la como responsabilidade coletiva da comunidade escolar.
Ignorando tais saberes, 8% dos professores descrevem a Educação Inclusiva
voltada apenas para pessoas com deficiências:

Aquela que assegura aos portadores de necessidades especiais o direito a
educação, com a participação do acompanhamento específico para cada
criança. (NASCIMENTO)
Ampliação das oportunidades educativas aos alunos portadores de
deficiências intelectuais e motoras. (GUE)
Incluir alunos com alguma deficiência seja de ordem física/cognitiva.
(AVATAR)
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Acreditamos que os usos obsoletos dos termos portadores de necessidades
especiais e portadores de deficiência denunciam, à primeira vista, a desatualização
dos professores frente às discussões sobre a inclusão.
Embora não tenha havido uma profunda mudança social com as substituições
das terminologias para “pessoa com deficiência”, segundo Ferreira (2013) a
interpretação que temos sobre elas se modificam. Agora são levados em conta
diversos fatores, como contexto histórico, área do conhecimento, linha teórica, entre
outros fatores que são resultados de implicações práticas e socioculturais que vêm
ocorrendo na sociedade em favor do processo inclusivo.
Os professores como educadores e atores sociais precisam estar atentos aos
processos de mudança, de modo que possam renovar seus conhecimentos e
perceber a pessoa com deficiência não mais como um portador de necessidades
especiais, isto porque não é possível deixar de portar a deficiência em algum
momento de sua existência, tampouco é o único ser capaz de ter necessidades
especiais. De forma geral todos nós temos alguma necessidade especial. Essas são
algumas das justificativas que sustentam as alterações das terminologias.
Ainda como desatualização dos professores, percebemos que a falta de
conhecimento expresso no percentual de 8%, observado no gráfico 1, está atrelado
aos objetivos da Educação Especial. O que é compreensível, em decorrência do
peso que o movimento teve e ainda tem nas conquistas da Educação Inclusiva, mas
pensar o processo de inclusão apenas com esse viés é limitá-lo. Para Soler (2005),
a inclusão precisa envolver todas as diferenças, pois as oportunidades devem ser
iguais para todos.
A discussão é tratada por Edler Carvalho (2000, p.160) como dualismo de
concepções que separam a Educação Regular da Educação Especial, “[...] tratando
de duas educações diferentes, com finalidades diferentes, talvez porque, no
imaginário coletivo, os sujeitos de cada uma estejam com cidadanias diferentes
também [...]”. Para a autora, esse equívoco de entender a Educação Especial como
subsistema à parte tem provocado grandes entraves na escola.
Um deles é que toda orientação ou cursos que tratam da Educação Especial
são direcionados para os profissionais do atendimento educacional especializado
(AEE), limitando a informação e segregando ainda mais os demais educadores do
processo de elaboração, discussão e implementação de atividades inclusivas na
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escola. Outro entrave trata de compreender erroneamente “[...] que sua competência
teórico-metodológica, enquanto educador pode ser “menor”, pois se destina a um
alunado igualmente “menor”, percebido como incompetente, excluindo-o da escola e
da ordem social” (EDLER CARVALHO, 2000, p.163). Assim, defende um repensar
sobre essas dicotomias que interferem na Educação Regular e Especial, no olhar do
professor para o aluno e no seu fazer profissional, destacando a formação inicial
como espaço legítimo para tais discussões.
Em complemento à ideia da autora, acrescentamos a formação continuada
dos professores como um lugar também legítimo e apropriado para refletir questões
do cotidiano escolar em busca de uma Educação Inclusiva.

Por conseguinte,

concordamos com Silva e Martins (2012), quando defendem que é necessário rever
a formação inicial e continuada dos professores. Investir em um processo
permanente que atenda às necessidades emergentes dos docentes, ampliando as
discussões sobre a Educação Inclusiva e tornando-os mais preparados para
compreender as demandas da educação atual. Deste modo, podendo fortalecer o
fazer pedagógico a partir de outro olhar para Educação Inclusiva que possa valorizar
a pluralidade e a diversidade presente na escola, bem como compreender o papel
da educação frente aos desafios e possibilidades da inclusão.
Todavia, apesar de estarmos cientes da importância da formação continuada
do professor para qualificá-lo junto aos seus pares, de forma que possa contribuir
para a construção de uma escola inclusiva, também compreendemos, como exposto
anteriormente, que a inclusão é um processo complexo que envolve muitos fatores
para se concretizar. Não é apenas responsabilidade dos professores, professoras ou
de suas formações, embora esteja diretamente entrelaçada a estas.

É sim

competência de toda a comunidade escolar e do município, que precisa reconhecer
a pessoa com deficiência, não como coitadinha, que precisa de solidariedade, mas
sim como cidadã de direitos. Nesse sentido trazemos os gráficos 2, 3, 4, 5 e 6 para
identificar e discutir as percepções dos nossos sujeitos de estudo sobre os aspectos
inclusivos presentes na realidade de suas escolas.
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Gráfico 2– Distribuição da variável “Você considera sua escola inclusiva?”

Fonte: Autoria própria.
No gráfico acima, percebe-se que mais da metade do grupo pesquisado
considera a escola que trabalha parcialmente inclusiva. Os demais afirmam que 23%
das escolas não são inclusivas e 26% concebem as escolas nas quais trabalham
como inclusivas. Acreditamos que tal compreensão não está atrelada às respostas
do gráfico um, em que se define o conceito de Educação Inclusiva focando apenas
na participação dos alunos, desconsiderando os múltiplos aspectos que envolvem o
referido paradigma. Com isso não estamos afirmando que os professores não
percebem os outros elementos que compõe o processo inclusivo na escola, pelo
contrário, apontam no gráfico 5 e 6, mais abaixo, diversos fatores que se
caracterizam como facilitadores e barreiras, tornando o tema mais complexo.
A escola comum se torna inclusiva quando reconhece as diferenças dos
alunos diante do processo educativo e busca a participação e o progresso
de todos, adotando novas práticas pedagógicas. Não é fácil e imediata a
adoção dessas novas práticas, pois ela depende de mudanças que vão
além da escola e da sala de aula. Para que essa escola possa se
concretizar, é patente a necessidade de atualização e desenvolvimento de
novos conceitos, assim como a redefinição e a aplicação de alternativas e
práticas pedagógicas e educacionais compatíveis com a inclusão. (RAPOLI
et al. 2010, p.9)

Para Vílchz (2018, p.13), “esse processo de reconhecimento de uma
Educação Inclusiva precisa ainda de um apoio interinstitucional e da sociedade, para
monitorar a inclusão dos diferentes grupos de estudantes com deficiência, no âmbito
privado ou público [...]”, entendendo que muitas ações inclusivas não se concretizam
por falta de cobranças enérgicas aos órgãos responsáveis.
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Completando esse pensamento, Pires (2006, p.84) defende a importância do
envolvimento de toda comunidade escolar no processo de inclusão na escola,
enfocando que é preciso transformar a instituição “[...] numa comunidade educativa
de partilha de trabalho e de cultura, com o envolvimento de todos [...]. Nunca será
demais estimular, de todas as formas, a participação de todos os que fazem a
escola, incluindo, aí, a família e a comunidade [...]”. Acrescentamos a tais membros,
os funcionários de diversos setores, os professores, a coordenação e a direção da
escola.
Assim, quando questionamos se a inclusão é discutida na escola, como
veremos no gráfico abaixo, compreendemos que a discussão não deve se resumir
aos professores, coordenadores e direção, precisa estar envolta por toda uma
comunidade escolar para que as propostas construídas possam ter respaldo de
todos os envolvidos no processo.

Gráfico 3– Distribuição da variável “A inclusão é discutida na escola?”

Fonte: Autoria própria.
É possível observar no gráfico 3 que 18% das escolas em que os professores
trabalham não realizam discussões sobre a inclusão e que 50% dialogam
parcialmente. Ou seja, temos um número muito significativo de escolas que ainda
estão muito longe de conseguir mudanças concretas na perspectiva inclusiva, tendo
em vista que não a priorizam em seus espaços de discussão. Entendemos assim,
que “[...] é preciso mudar a escola e, mais precisamente, o ensino nela ministrado. A
escola aberta a todos é o grande alvo e, ao mesmo tempo, o grande problema da
educação nestes novos tempos [...]” (MANTOAN, 2004, p.33). Então nos
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questionamos: como construir saberes consistentes sobre a inclusão que possam
favorecer mudanças na escola, sem discuti-los ou discutindo-os parcialmente?
Entendemos também que não há garantias de discussões expressivas nos
32% que responderam sim, de maneira que não temos como afirmar que haja
escolas inclusivas na rede municipal de ensino de Natal, embora 26% dos
professores tenham apontado isso no gráfico 2. Conforme Mantoan (2004, p. 48),
existe uma grande diferença entre o que se diz e o que realmente se faz nas rotinas
das escolas. Certamente, a discussão sobre a inclusão não se resume à
participação dos alunos nas aulas, como já identificamos nas respostas do gráfico 1,
requer entre outras coisas “[...] uma expansão rápida dos projetos verdadeiramente
imbuídos do compromisso de transformar a escola, para se adequar aos novos
tempos [...]”. Para tanto se faz necessário ocupar os espaços de debate,
deliberações e criações, de modo que possa surgir alternativas que tornem a
inclusão uma realidade possível.
[...] no desenvolvimento de um projeto educativo que traduza as intenções,
as necessidades de todos e os valores, a escola se afirma como uma
comunidade que fundamenta e orienta sua ação no reconhecimento do
valor da pessoa rumo a uma escola de todos e para todos, num autêntico
processo inclusivo da diversidade e das diferenças, apoiando a
aprendizagem, proporcionando as interações suscetíveis de encorajar os
menos habilitados, promovendo a reflexão, discussão e questionamento de
suas práticas de ensino e utilizando práticas pedagógicas que satisfaçam as
necessidades educativas de todos os alunos e que, acima de tudo, estes se
sintam aceitos, compreendidos e respeitados em seus diferentes estilos de
aprender, conviver e ser. (PIRES, 2006, p. 85)

Para o autor acima, a inclusão exige o envolvimento de toda a comunidade
que compõe a escola, discutindo conteúdos, fundamentos, práticas pedagógicas e
atitudes. A construção coletiva desse conhecimento influencia comportamentos,
fornece caminhos a serem trilhados e aponta os meios a serem utilizados para
concretização das ações.
Reforçando tal entendimento, Sá (2010, p.203) afirma que a comunidade
escolar deve ser a grande responsável pela construção coletiva do Projeto Político
Pedagógico (PPP), “[...] por meio de parcerias entre a escola, a comunidade e as
famílias, formando laços de colaboração e cooperação constantes entre as partes
[...]”. Tendo em vista que a coletividade 0é condição necessária não apenas para a
inclusão, mas em todos os processos sociais.
Nesse sentido nos propomos a identificar, no gráfico abaixo, alguns canais
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em que ocorrem discussões sobre a inclusão na escola, de modo que ficassem
agrupados em combinações de espaços mais utilizados pelas instituições de ensino.
Classificamos as respostas com mais de um item, tendo em vista que os professores
marcaram várias opções.
Gráfico 4 – Distribuição da variável “Se a inclusão é discutida na escola, liste abaixo
os canais em que isso acontece (pode marcar mais de um item abaixo, caso ocorra
na sua escola)"

Fonte: Autoria própria.

Constatamos com o gráfico 4 que os canais mais utilizados para discutir a
inclusão nas escolas são os que fazem uma combinação entre três ou mais espaços
pedagógicos

diferentes:

18%,

planejamentos

coletivos

sobre

o

PPP,

os

planejamentos coletivos com a coordenação, professores e etc.; e 18%,
planejamentos coletivos sobre o PPP, os planejamentos coletivos com a
coordenação, professores etc. e no planejamento individual do professor, em
parceria com a coordenação. Acreditamos que os 50% dos professores que
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marcaram, no gráfico anterior, que as escolas realizam parcialmente discussões
sobre inclusão, estejam compreendendo que as discussões não estão sendo
realizadas ou aprofundadas em todos os canais de discussão disponíveis na escola,
como podemos verificar na descrição do gráfico 4.
Somando os itens em que aparece o PPP, notamos que 50% das escolas
discutem ou discutiram a inclusão nesse documento, número que consideramos
muito inferior ao que se esperava, pois o PPP, assim como a Educação Especial,
tornaram-se obrigatórios com a LDB de 199610, em outras palavras, há mais de vinte
anos. Assim, compreendemos que construir saberes sobre a inclusão na escola
perpassa principalmente pelo PPP, pois este documento “[...] é o instrumento por
excelência para melhor desenvolver o plano de trabalho eleito e definido por um
coletivo escolar; ele reflete a singularidade do grupo que o produziu, suas escolhas e
especificidades” (RAPOLI et al. 2010, p. 21). Acrescentado esse entendimento,
concordamos que:

O PPP não pode ser um documento paralelo que não diz respeito, que não
atravessa o cotidiano escolar e fica restrito à categoria de um arquivo ou de
uma alegoria, de caráter residual. Ele altera a estrutura escolar e escrevê-lo
e arquivá-lo nos registros da escola só serve para acomodar a consciência
dos que não têm um verdadeiro compromisso com uma escola de todos,
por todos e para todos. Nossa legislação educacional é clara no que toca à
exigência de a escola ter o seu PPP; ela não pode se furtar ao compromisso
assumido com a sociedade de formação e de desenvolvimento do processo
de educação, devidamente planejado. (RAPOLI et al. 2010, p.11)

Portanto, ao desconsiderar o PPP, o coletivo escolar estará sendo omisso
com o desenvolvimento de uma escola inclusiva e democrática, que possa garantir o
acesso, a permanência, a aprendizagem e o respeito às diferenças de seus alunos.
Destacamos também o planejamento individual do professor em parceria com
a coordenação. Isso porque foi citado por 14% dos professores como único canal
utilizado pela escola, ou seja, um número significativo de professores discute a
inclusão de forma muita isolada com seus coordenadores, o que acarreta uma perda
de qualidade nas trocas de experiências e no sentimento de pertencimento quanto
aos avanços e dificuldades enfrentadas diante da inclusão na escola. Assim, a
inclusão dos alunos fica sob inteira responsabilidade do professor e não da
10

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996.
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comunidade escolar, como sugere Pires (2006, p.90): “[...] a concretização de um
processo inclusivo exige solidariedade ética, supõe posturas cuja amplitude se
multiplica de forma exponencial, a ponto de, [...] incluir todos os membros da
comunidade educativa [...]”. O que geraria assim uma ação educativa mais
consciente, responsável, cooperativa e solidária, trazendo maiores progressos.
Os resultados apresentados também apontaram que 11% das escolas já
discutiram a inclusão em outros canais também disponíveis na instituição. Na
semana pedagógica, por exemplo, foi realizada, no início do ano, uma palestra sobre
autismo, assim como o planejamento individual com a professora do Atendimento
Educacional Especializado (AEE).
Apenas 4% das escolas exploraram todos os canais de discussões listados e
nenhuma resposta contemplou o envolvimento da família, nem da comunidade
escolar. No gráfico 6, mais abaixo, os dois públicos são citados como barreiras que
entravam o processo de inclusão na escola. Será que a falta de envolvimento de tais
sujeitos nos espaços de discussão das instituições de ensino público do Natal não
está favorecendo os entraves encontrados no gráfico 6?
Conforme Pires (2006), a fim concretizar a escola para todos, há que se
realizar mudanças, transformações de princípios e de práticas. É exigido o
envolvimento de toda a comunidade escolar de forma que se torne democrática, que
abrace a diversidade e a pluralidade.

[...] só dentro de uma visão comunitária é possível desenvolver um projeto
escolar inclusivo, com uma estrutura curricular pensada, sentida e
elaborada pelos membros da escola, e nas considerações dos contextos
específicos da escola e seus sujeitos [...]” (PIRES, 2006, p. 91)

Ou seja, para o autor, além de envolver toda a comunidade escolar, também
se faz necessário criar espaços de discussões onde todos os membros que compõe
a escola possam ultrapassar suas dificuldades de forma colaborativa, criando
programas, currículos, atividades e recursos pedagógicos. Porém, Pires (2006)
adverte que essa não é a realidade que vem acontecendo na maioria das escolas no
Brasil, em que as condições estruturais da sociedade e dos sistemas de ensino não
estão sendo favoráveis para que os professores trabalhem de forma solidária e
cooperativa, como podemos verificar também em nosso estudo.
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Sobre o trabalho cooperativo na escola, Bedaque e Silva (2012) enfatizam
que, juntamente com a colaboração, tornam-se dois instrumentos importantíssimos
para se construir novos caminhos que possibilitem a aprendizagem de todos os
alunos na escola. Entendemos, assim, que o caminho da Educação Inclusiva há que
ser enfrentado coletivamente, de modo que seja superado o medo do desconhecido,
identificando barreiras que precisam ser transpassadas e aspectos que podem ser
aliados nos caminhos que precisam ser percorridos na escola, impulsionando novas
descobertas.
Desse modo, mais abaixo há dois gráficos que trazem as percepções dos
professores sobre os aspectos facilitadores e as barreiras que são encontradas nas
escolas que trabalham. Tais dados nos permitiram compreender de forma mais
ampliada a concepção que nossos sujeitos têm sobre a inclusão.

Gráfico 5– Distribuição da variável “Quais aspectos você considera como
facilitadores para inclusão na escola em que trabalha?”

Fonte: Autoria própria.
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Gráfico 6– Distribuição da variável “Quais aspectos vice considera como barreiras
para inclusão na escola em que trabalha?”

Fonte: Autoria própria.

Comparando os dados do gráfico 5 e 6, encontramos algumas informações
que nos fazem refletir sobre a estreita relação que há entre os aspectos facilitadores
e as barreiras encontradas nas escolas para pensar sobre a inclusão.
Embora o gráfico 5 aponte os aspectos estruturais11 como maiores
facilitadores para a inclusão nas escolas, o mesmo percentual para o mesmo
elemento é observado como barreira no gráfico 6. Isso nos mostra que um número
menor que 1/5 de escolas tem apoio da SME/Natal para que seja possível
concretizar as ações indispensáveis à inclusão dos alunos. Há igualmente o mesmo
número de instituições que ainda não possui o apoio necessário (da SME/Natal)
para disponibilizar a estrutura apropriada junto à escola, de forma que se possa
garantir o acesso, a permanência e aprendizagem de todos os alunos. Essas
dificuldades são apontadas por alguns autores como barreiras à inclusão (SASSAKI,
2012); (GIL, 2006); (GIMENEZ, 2015), entre outros.
Os professores trazem como maiores dificuldades ligadas aos aspectos
estruturais: a falta de recursos materiais, a quantidade excessiva de alunos por sala,
poucos funcionários e a falta de professores auxiliares, que aparece no gráfico como
outro item (com expressividade de 10%), em virtude de sua recorrência nos dados,
11

Como estruturais entendemos ser toda a organização administrativa da instituição escolar, que não
depende apenas da gestão, mas do apoio, das determinações e financiamentos da SME ligada
prefeitura municipal.
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mas que na verdade está atrelada ao apoio da SME/Natal, uma vez que esta é
quem disponibiliza o serviço do professor auxiliar nas escolas. Então, se somarmos
os 10% da falta de professores auxiliares aos 19% dos aspectos estruturais, teremos
um percentual de 29% de escolas que apresentam como barreiras os problemas de
ordem estrutural, em contraponto a 25% dos mesmos itens somados como
facilitadores.
Acreditamos que os aspectos estruturais têm um grande peso na conquista
dos avanços que podem ser obtidos na construção de uma escola inclusiva. Para
isso “[...] requer ações políticas que impactem diretamente nas reais condições do
contexto educacional e que permitam a materialização do oferecimento dos recursos
humanos, materiais e de infraestrutura [...]” (NASCIMENTO, 2017, p.159). No
entanto, não é o que vem ocorrendo no município do Natal, como apontam os
professores.
Em uma pesquisa realizada com alunos com deficiência de uma escola
pública municipal de Vitória/ES, Sá (2010) mostra que não é possível pensar na
discussão sobre a inclusão sem considerar as influências que a estrutura
educacional municipal exercem nesse processo, uma vez que determina como a
escola se organiza, definindo, por exemplo, uma quantidade excessiva de alunos em
sala. Ou seja, ao mesmo tempo em que cumpre a lei, garantido a matricula dos
alunos nas escolas, oferece condições inapropriadas para sua inclusão, como
identificamos também nas respostas acima.
As barreiras estruturais encontradas nas respostas dos professores desta
pesquisa também foram identificadas nos estudos de Gimenez (2015). Para o autor,
essa é a realidade de muitas escolas da rede pública de ensino no Brasil. Mesmo
que venham adotando políticas públicas direcionadas para eliminar a exclusão no
contexto escolar, ainda não conseguiram dar conta de tantas mudanças que
precisam ser realizadas nessa instituição para que se garanta a inclusão de todos os
seus alunos, evidenciando o crescimento de uma massa de excluídos no contexto
escolar, punindo os indivíduos que de alguma forma não conseguem acompanhar o
padrão de excelência estabelecido pelo sistema de ensino vigente.
Assim como os aspectos estruturais, os arquitetônicos também aparecem
com destaque nos dois gráficos acima, apresentando os mesmos percentuais como
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facilitadores e barreiras. Isso nos mostra ao mesmo tempo um número equivalente
de escolas com estruturas físicas adequadas e outras inadequadas.
A estrutura física se enquadra nas barreiras arquitetônicas (SASSAKI, 2012).
No Brasil, a preocupação com tais barreiras frente à acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiência12 ou com mobilidade reduzida, ganha força com a Lei no.
10.098 de dezembro de 2000, que traz como disposições gerais:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência13 ou
com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção
e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação
(BRASIL, 2000).
Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos,
das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação,
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Com a promulgação dessa lei, fica priorizada a acessibilidade da pessoa
com deficiência em reformas e construções de edifícios, nos meios de transportes e
de comunicação em todo o Brasil. Entretanto, isso não quer dizer que a
acessibilidade seja de fato garantida nos municípios do país, como se observa nos
dados fornecidos pelos professores sobre as escolas municipais de Natal/RN.
Os professores relatam que essa situação acontece em decorrências de não
haver uma estrutura arquitetônica apropriada para o acesso de alunos com
deficiência física nas escolas, bem como não há também quadras em todas as
escolas do município, o que obriga o professor a realizar as aulas em lugares
inapropriados, dificultando a participação das crianças com deficiência nas aulas de
Educação Física. Conforme Gil (2006), isso ocorre porque tais espaços não foram
pensados e construídos para pessoas que apresentavam deficiências, mas sim para
aquelas que não têm dificuldade de locomoção.

12

Nomenclatura não mais utilizada pelos estudiosos da inclusão, sendo substituída por pessoa com
deficiência.
13
Nomenclatura não utilizada mais por estudiosos da inclusão. O termo atual é pessoa com
deficiência.
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Destarte, além de enfrentar estruturas inadequadas, que impossibilitam a
acessibilidade, também não possuem materiais apropriados e não contam com
professores auxiliares que os acompanhem nas aulas, como se observa nos 10%
desse item no gráfico 6. Acrescenta-se também os aspectos atitudinais que,
diretamente ligados aos preconceitos e à discriminação, apareceram no gráfico 5
como um dos primeiros itens que vem facilitando a inclusão nas escolas. Tal
entendimento é reforçado no gráfico 6, o qual trata das barreiras, aparecendo com
um valor equivalente a metade do que representou no gráfico anterior. Ou seja, os
aspectos atitudinais vêm influenciando muito mais de forma positiva a inclusão nas
escolas, que negativamente como obstáculos a serem superados. Todavia,
consideramos que esse percentual facilitador de 18% é muito aquém das
necessidades postas ao processo inclusivo.
Segundo Gil (2006) além das barreiras arquitetônicas dos ambientes sem
acessibilidade, há duas outras que também se colocam como entrave diante da
inclusão das pessoas com deficiência, são elas: os preconceitos e a discriminação.
Lima (2006) complementa que as atitudes humanas são as maiores barreiras
da inclusão, já que excluem e desrespeitam os membros de sua sociedade,
subsistindo sob uma ótica da normalidade, em vez de ser utilizada por uma ética do
reconhecimento, do respeito e da valorização da diferença. Como enfrentamento
desse obstáculo, o referido autor propõe uma transformação ética, contínua e
consciente do ser humano, em que sejam modificados “[...] nossos sentimentos,
crenças e atitudes perante nossos pares, perante nós próprios, descobrindo, a cada
momento, que somos capazes, pela descoberta de que o outro é capaz e
descobrindo que temos um grande potencial” (LIMA, 2006, p.63), pela descoberta e
reconhecimento do potencial do outro. Ou seja, sugere uma transformação em nós
mesmos, de modo que possamos emanar para os outros, por meio de nossas
atitudes concretas, éticas e conscientes. Para o autor, sem transformação em nós
mesmos, não haverá inclusão.
O mesmo autor também defende que “a inclusão não é uma mera teoria da
moda, mas uma atitude de vida; uma expressão de sociedade e cidadania; uma
compreensão de que todos os seres humanos são humanos sem distinção” (LIMA,
2006, p.63) e que, por isso, merecem respeito. Assim, precisamos detectar em nós
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mesmos atitudes segregacionistas e excludentes para combatê-las e nos tornarmos
agentes de transformação social.
Reforçando esse entendimento, defendemos, de acordo com Amaral (1998,
p.17), que as barreiras atitudinais “são anteparos nas relações entre duas pessoas,
onde uma tem uma predisposição desfavorável em relação à outra, por ser esta
significativamente diferente, em especial quanto às condições preconizadas como
ideais”. Desse modo as atitudes são determinadas pelos preconceitos, gerando
estereótipos que causam a discriminação.
Em conformidade com tal pensamento, Sassaki (2012) afirma que as
barreiras atitudinais dizem respeito aos aspectos culturais, aos preconceitos,
estigmas, estereótipos e discriminações pelas quais passam as pessoas com
deficiência. Essas barreiras são construídas sobre a perspectiva do olhar, não
apenas dos professores e professoras, mas de toda a comunidade escolar, assim
como da sociedade.
Sob outro ponto de vista, Pires (2006) traz a atitude do homem frente à
inclusão como uma questão nuclear da ética do ser humano, uma vez que ser ético
é ter a capacidade de atribuir valores. Assim, “[...] quaisquer que sejam as
diferenças, quaisquer que sejam as limitações, exige sempre algo que representa
possibilidade da inovação e de superamento” do aluno. Acreditar, aceitar e respeitar
as especificidades das pessoas são passos importantes a serem seguidos pelos
educadores, mas também se faz necessário:

[...] libertar-se dos preconceitos, ter consciência que educar é um
compromisso do Ser com o Ser, reconhecer o valor das diferenças e a
riqueza que elas proporcionam ao desenvolvimento de cada um dos alunos
e ao crescimento profissional dos educadores. (PIRES, 2006, p. 92)

Esse conjunto de atitudes frente à inclusão não constrói uma postura ética
apenas direcionada ao diálogo e à abertura as diferenças, mas ao “[...]
enfrentamento da construção de si mesmo, a concretização do direito da
integridade, e o desenvolvimento de atitudes de alteridade [...]˜, com compromisso,
cumplicidade, amor, reconhecimento e valorização do outro como essencial para
nossa própria constituição enquanto pessoa (PIRES, 2006, p.92) e enquanto
profissional.
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Nesse sentido, Gimenez (2015, p.23) reforça que o silêncio e a omissão
diante da inclusão sugerem negligência a grandes avanços, sendo fundamental uma
“[...] revisão de conceitos e modelos educacionais, permeando concepções de aluno
e professor, papel da escola, metodologias de ensino e sistemas de avaliação [...]”.
O que, sob nosso ponto de vista, está atrelado aos aspectos pedagógicos 14 da
nossa pesquisa.
A respeito dos aspectos pedagógicos, foram ressaltados no gráfico 6 como
barreiras: o trabalho em conjunto coordenação-professor; a inclusão inserida no PPP
da escola; trocas de experiências entre os professores; interdisciplinaridade e jogos
internos para todos.
Acreditamos que um dos primeiros passos para a realização de uma ação
política escolar de inclusão é inseri-la no PPP, tendo em vista que “o PPP define os
fundamentos da estrutura escolar e deve ser coerente com os propósitos de uma
educação que acolhe as diferenças e, sendo assim, não poderá manter seu caráter
excludente e próprio das escolas dos diferentes” (RAPOLI et al. 2010, p.21).
Outro elemento que os professores indicaram como barreira para realizar a
inclusão na escola está ligado à família, aparecendo com 9% de percentual. Nas
respostas, pudemos identificar que são três as reclamações do grupo pesquisado: a
rejeição da deficiência do filho, a falta de envolvimento com a aprendizagem do filho
que tem deficiência e a superproteção em virtude da deficiência do filho.
Compreendemos que a indiferença e o descaso diante da deficiência
prejudicam o envolvimento do aluno nas aulas. Ao não aceitar que o filho tem algum
tipo de deficiência, a família impossibilita que os meios necessários para um
atendimento especializado possam ser oferecidos ao aluno, bem como que a
prefeitura possa disponibilizar um professor auxiliar para acompanhá-lo nas
atividades desenvolvidas na escola.
Faz-se necessário, então, que a família seja envolvida no processo de ensino
aprendizagem do seu filho, estando presente no dia a dia da escola. É preciso
cobrar seus direitos aos órgãos responsáveis e valorizar as potencialidades dos
seus filhos, para que estes sejam, de acordo com Augusto e Chacan (2011),

14

Elegemos como aspectos pedagógicos todos os procedimentos que dependem da coordenação
para serem concretizados.
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notados como protagonistas de suas vidas, na medida em que o olhar é transferido
da deficiência para as potencialidades.
Para os autores mencionados, o excesso de cuidados com os filhos
apresenta-se como medo de um núcleo familiar que não é composto somente pelos
pais, mas por todos os membros próximos. O medo é de que a pessoa com
deficiência possa se machucar, sofrer violências, discriminação, enfim, que passe
por alguma forma de constrangimento ou sofrimento. Entretanto o excesso de
cuidados pode causar mais transtornos que zelo.

Se para um indivíduo comum a superproteção pode ter o efeito de impedir e
atrapalhar o processo de ensino e aprendizado, o desenvolvimento
psicológico saudável e a integração social é possível imaginar qual o efeito
da superproteção em uma criança com deficiência, que além de superar
grandes obstáculos se depara com o cuidado exagerado em seu convívio
familiar [...] (AUGUSTO; CHACAN, 2011, p. 1317)

Nesse sentido, entendemos que a superproteção da família vai interferir
diretamente no processo de ensino-aprendizagem e de inclusão do sujeito na
sociedade. Ao não participar das aulas, o aluno não será submetido às relações
sociais nas quais o torna cidadão, ficando cada vez mais à margem da sociedade.
Rodrigues e Freitas (2012, p.121) reforçam a necessidade da família no
processo de inclusão da pessoa com deficiência na escola, defendendo que “[...]
torna-se de suma importância no encorajamento e na superação de algumas
dificuldades e barreiras que serão impostas pelo meio [...]”, bem como pelas
relações que são estabelecidas nesse espaço social e que podem comprometer a
maximização das potencialidades do aluno.
Sendo assim, reforçamos que a inclusão passará a ser prioridade de toda a
escola, não ficando apenas sob a responsabilidade das práticas metodológicas
individuais dos professores, mas sim do esforço coletivo de todos que compõem a
comunidade escolar, devendo ser estimulado principalmente pela coordenação e
direção das escolas.
Por fim, compreendemos que diferentemente dos dados apresentados a
partir do gráfico 1, em que o conceito de inclusão se resumia à participação de todos
os alunos nas aulas, nos demais gráficos, os professores foram apresentando
percepções mais ampliadas desse processo. Trouxeram, assim, elementos que
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compõem e interferem decisivamente na construção dos saberes necessários à
compreensão do processo inclusivo nas escolas.
Ressaltamos, conforme Glat e Blanco (2009), que a inclusão é muito mais
que garantir a matrícula de todos os alunos na escola. É preciso oportunizar o
acesso ao conhecimento em ambientes acessíveis, onde se possa aprender os
conteúdos socialmente valorizados para alunos da mesma faixa etária. É ingressar e
permanecer com a possibilidade de obter avanços em seus conhecimentos,
cabendo ao poder público políticas inclusivas que funcionem e à escola a
responsabilidade de realizar as mudanças necessárias para garantir um ensino de
qualidade para seus alunos.
4.2 EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA

Partindo da compreensão que Educação Inclusiva e Educação Física
Inclusiva são conceitos que se assimilam pelos seus fundamentos e princípios, mas
que se diferem pelas suas especificidades, analisaremos nesta categoria os olhares
e saberes dos professores pesquisados acerca da Educação Física Inclusiva. Para
tanto, trouxemos alguns gráficos em que foram sistematizadas as respostas do
questionário, dialogando com a literatura disponível.

Gráfico 7– Distribuição da variável “O que é para você uma Educação Física
Inclusiva?”

Fonte: Autoria própria.
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Ao observar as respostas da questão: “o que é para você Educação Física
Inclusiva?”, expostas no gráfico 7, percebemos que 69% dos professores entendem
a Educação Física Inclusiva em conformidade com o conceito de Educação
Inclusiva, diretamente ligada ao direito de participação de todos os alunos nas aulas.
Tal concepção é possível observar em algumas respostas:

É a Educação Física que se preocupa em realizar atividades que sejam
praticadas por todos os alunos com ou sem necessidades especiais.
(PEPA)
Onde todas as crianças tenham a possibilidade de participação de forma
efetiva. (LIS)
Fazer com que todos os alunos participem das aulas, independente de
habilidades, aspectos físicos, intelectuais, sociais, gênero, onde todos
participem sem exceção. (LEON)
A prática educativa que proporciona a vivência, em todos os seus níveis
(teórico/prático), por todos os alunos, independente de suas limitações
físicas, mentais, intelectuais ou sociais. Observada uma maior ênfase na
prática. (CHICO)

Essas respostas são percebidas como um avanço, já que em um estudo
realizado por Morais Sobrinho (2017), no qual os professores participantes da
formação continuada da SME/Natal foram questionados sobre a Educação Física
Inclusiva, os resultados apontaram que a maioria a compreendia como uma
Educação Física voltada para pessoas com deficiência. No estudo atual,
percebemos um percentual de 82%15 que a compreendem como uma Educação
Física voltada para todos, mostrando, em alguns casos, que é preciso um olhar
diferenciado para diversidade, como já exposto nas discussões da categoria
anterior. Complementando tal entendimento, trazemos os dados do gráfico 8:

15

Para esse resultado foram somados os 69% dos que compreendem a educação física inclusiva
igual a educação inclusiva e os 13% que a entendem também a partir do acesso de todos os alunos a
Cultura de Movimento.
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Gráfico 8– Distribuição da variável “A Educação Física pode ser trabalhada,
considerando quais questões?”

Fonte: Autoria própria.

O gráfico acima reforça o entendimento dos professores frente à diversidade,
mostrando que 74% percebem a inclusão para além das deficiências. Consideram,
portanto, que outros fatores também promovem a exclusão na escola, tais como as
questões de gênero e étnico-raciais, que devem ser repensadas nas aulas de
Educação Física numa perspectiva inclusiva.
A relação das questões de gênero com a inclusão também foi encontrada em
uma das respostas do questionário, na questão 9 do item Educação Física Escolar e
Práticas Pedagógicas16. Nela, os professores foram solicitados a relatar uma
experiência inclusiva que considerasse significativa em suas aulas:

Muitas vezes em jogos com caráter competitivos a escolha das equipes se
resumia a um único gênero. Por ser recorrente foi imposta a regra de times
mistos o que possibilitou a quebra dos estereótipos estabelecidos pelos
alunos. (DENILSHOW)

Ao tratar de uma experiência ligada à discussão de gênero nas aulas de
Educação Física, o professor nos faz refletir sobre a escola como parte integrante
da sociedade que reproduz exclusão não somente a partir das relações que se
estabelecem com as pessoas com deficiência. Abrange também outros sujeitos que
aparentemente estão em situação de igualdade com os seus semelhantes, mas
que na verdade não estão, como é o caso das meninas junto aos meninos nas
16

Em anexo nesta pesquisa.
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aulas de Educação Física.
Caso o professor tivesse permitido a separação das equipes por sexo,
estaria contribuindo para reforçar a segregação sexual que durante muito tempo
esteve presente, e ainda está, nas aulas de Educação Física no Brasil, e que só
vem se modificando a partir da década 1990, conforme Jesus e Devide (2006), com
discussões sobre a Co-Educação. Para os referidos autores, tal resistência em
compor equipes mistas só ocorre até o momento em os meninos percebem que há
meninas também habilidosas.

Por este fator, no início do ano letivo, quando alunos e alunas são
estimulados a participarem de aulas Mistas, identificamos o sentimento de
recusa por parte de ambos os grupos. A problematização da construção
cultural das diferenças de gênero em relação à participação de homens e
mulheres em determinadas modalidades de desporto, a partir de
discussões construídas na interação das aulas, tende a diminuir os
conflitos de gênero entre os sexos. A intervenção pedagógica do docente
torna-se fundamental para a desconstrução de alguns estereótipos e a
minimização da separação dos sexos nas aulas de EFe, incentivando a
prática de alunos e alunas nas mesmas atividades corporais, contribuindo
para o desenvolvimento da solidariedade, gerando um melhor
entendimento da construção social das diferenças de gênero e
conseqüentemente, a tolerância de ambos os sexos, sobre o seu
desempenho nas atividades motoras propostas. (JESUS; DEVIDE, 2006,
p.129)

Destarte, ao permitir atividades separadas, o professor estaria contribuindo
para a reprodução da naturalização das diferenças de gênero entre os sexos, o que
geraria mais exclusão das meninas. As questões étnico-raciais também foram
mencionadas nas respostas, em que os professores descreveram experiências
inclusivas que consideraram significativas em suas aulas, um relato que abordava a
discussão dessa temática.
Etnia racial, uma dinâmica na quadra, "jogo das diferenças", em conjunto
com outras matérias da escola e palestrantes que dominam o conteúdo
desse tema. Muito significativo para todos nós. (PATRÍCIA CONCEIÇÃO)

Embora a experiência relatada pela professora seja aparentemente um fato
isolado na escola, entendemos que vivências como essas são essenciais no âmbito
escolar. Traz à tona a compreensão de uma realidade muito presente na
construção

histórica

da

sociedade

brasileira,

a

exclusão

étnico-racial,

principalmente da população negra, como aponta Silva (2015, p. 197): “pensar o
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acesso da população negra aos direitos sociais, econômicos, culturais e jurídicos
no Brasil é considerar o processo histórico que marca e define “o lugar” dos negros
e negras na sociedade brasileira [...]”, lugar este que perpassa por uma trajetória de
exclusão e de resistência.
Em estudos apontados por Souza (2015), as políticas de ampliação de vagas
escolares para a Educação Básica são maiores para os “não brancos” que para os
brancos, entretanto, quando se observa quem tem mais anos de estudo, o número
se inverte, ficando os brancos à frente no que refere à escolaridade. Esses dados
ganham maior proporção quando somados ao ensino superior, indicando a
predominância de um grupo privilegiado no acesso ao ensino superior, em que os
negros não estão em condições de igualdade com os considerados brancos.

Diante da precariedade de vida em que se encontra a população pobre no
Brasil, a população negra é, de forma evidente, um dos segmentos mais
vulneráveis ante o processo de aviltamento da vida humana resultante das
relações sociais capitalistas, pois, no capitalismo, as desigualdades
sociais, econômicas, políticas e culturais são permeadas pela
discriminação e pelo preconceito racial, favorecendo a recriação constante
das diferenças, segundo as leis da divisão do trabalho social e da
estratificação social, o que se contradiz a “idéia” de cidadania e de
trabalhador livre, ao mesmo tempo em que as diferenças de classe e raça
são mantidas e recriadas no processo de organização coletiva da
sociedade. (SILVA, 2015, p. 201)

Desse modo, entendemos que as questões étnico-raciais no Brasil,
principalmente dos negros, precisam estar presentes nas pautas pedagógicas da
escola, tendo em vista as múltiplas exclusões às quais é submetida tal população.
Destacamos como exemplo do preconceito enfrentado pelos negros no esporte o
futebol, em que jogadores são tratados de forma hostilizadas pelos torcedores em
virtude da cor de sua pele. Infelizmente, fatos como esse são explorados
diariamente pelos meios de comunicação, mas ainda aparece muito timidamente
nos relatos dos professores, sendo relacionados à exclusão social. Como
educadores devemos tornar essencial a possibilidade de construir uma consciência
social que possa lutar contra a discriminação e a favor de oportunidades e respeito
a todos, para tanto, é imprescindível ampliar nosso conhecimento.
Nesse sentido, ao se pensar em aulas de Educação Física Inclusivas,
devemos “[...] respeitar a diversidade humana em qualquer de suas expressões:
gênero, biótipo, cor, raça, deficiência, etnia, sexualidade, aceitando e elegendo as
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diferenças individuais como fator de enriquecimento cultural” (CHICON, 2010,
p.88). Torna-se, então, fundamental repensar nas estratégias pedagógicas que
devem compor uma prática inclusiva, de forma que sejam desenvolvidas atividades
em que alunos e alunas possam aprender a conviver juntos, respeitando-se
mutuamente.
Voltando ao gráfico 7, percebemos também que há um desafio a ser
enfrentado junto aos professores, o de ampliar o conceito de Educação Física
inclusiva. Como podemos observar, 87%17 dos participantes da pesquisa não
apresentam as concepções que ressaltam as especificidades do papel da Educação
Física no processo de inclusão:

Abrangente, participativa e que se adéqua as necessidades dos alunos.
(APOLO)
Todos participando e interagindo independente das próprias capacidades.
(CAMILA OLIC)
A que possa atender a todos, com suas peculiaridades e necessidades.
(KIARA)

Essas respostas atribuem à Educação Física Inclusiva o mesmo sentido
fornecido à Educação Inclusiva, desconsiderando assim as especificidades da área
e revelando certa fragilidade conceitual. Segundo Morais Sobrinho (2017, p. 26), a
“Educação Física Inclusiva apresenta especificidades quanto aos seus conteúdos e
tais diferenças implicam saberes que, diante das demandas inclusivas, são
desafiados a se refazerem”. Assim, apesar de percebermos avanços, também
encontramos alguns desafios que precisam ser repensados diante das demandas da
Educação Física Inclusiva.
Como exemplo dessas especificidades, Chicon (2010, p.116) mostra que “[...]
ainda não conseguimos incluir aqueles alunos que não se encaixam nos modelos
preestabelecidos como os “gordinhos”, os “baixinhos”, os “magricelos”, os “inábeis”,
os “desajeitados”, entre outros [...]”. Isso porque a Educação Física esteve durante
muito tempo preocupada demasiadamente em desenvolver habilidades esportivas,
visando o desempenho em competições. A tais dificuldades soma-se a inclusão do
17

Incluímos nos 87% as respostas dos 8% que não responderam, dos 5% que não apresentaram
clareza, dos 5% que compreendem a educação física inclusiva voltada para pessoa com deficiência e
os 69% que a percebem sem diferenciar da educação inclusiva.
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aluno com deficiência que apresenta outras limitações e que também não pode ser
encaixado em atividades padronizadas.
Ressaltamos também que parte dos professores, 13%, atribuíram à Educação
Física Inclusiva o papel de garantir o acesso à Cultura de Movimento a todos os
alunos, independente de suas diferenças, como exposto nos exemplos:

Que todos os corpos (com deficiência ou não, negros, pardos, femininos,
masculinos, gordos, negros, eficientes, ineficientes, etc.) tenham acesso
aos saberes da Cultura de Movimento e exerçam sua cidadania na escola.
(ELY)
Incluir todos e nos mais diversos tipos de conteúdos (danças, lutas,
ginásticas, etc.), buscando modos de inserir alunos que preferem não se
envolver ou participar das aulas. (DANTE)
Abordagem que possibilita e garante a participação de todos os alunos,
independente de estereótipos atípicos à sociedade, e a faz com que esses
alunos se sintam importantes na sua aprendizagem e nas relações sociais,
uma Educação Física Inclusiva deve permitir que todos tenham o direito ao
respeito a aprender os conteúdos da Educação Física, considerando
cuidados inerentes as diferenças individuais de cada aluno. (IVY)
Procura trabalhar conhecimentos da cultura
desenvolvimento das aptidões físicas. (ELLOART)

corporal

e

não

o

Aqui observamos que a cultura, o movimento e o corpo são percebidos como
fundamentais para as experiências de aprendizagem nas aulas de Educação Física
Inclusiva na escola, mas o número de professores que tem essa compreensão ainda
é muito pequeno. Precisamos então refletir que:

A finalidade da Educação Física escolar, assim, é inserir o aluno no mundo
da cultura corporal do movimento18 a fim de que ele possa aprender sobre si
mesmo, sobre o meio ambiente e sobre o mundo. No entanto, a adoção de
atividades resgatando esta proposta como conteúdo pedagógico deve estar
fundamentada numa proposta lúdica, em que os jogos e brincadeiras lhe
proporcionem uma ampliação da percepção corporal. E que, ainda,
favoreçam o desenvolvimento da motricidade, da consciência do outro, da
percepção de si mesmo e do espaço que o cerca. (CAMPEÃO; HABIB;
FELBERG, 2013, p.36-37)

Nessa perspectiva, compreendemos que o papel da Educação Física frente à
inclusão é muito mais que garantir a participação dos alunos nas aulas. Passa,
18

Entendemos assim como Kunz (1994) que o termo Cultura Corporal de Movimento é redundante
como já discutido anteriormente, no primeiro capítulo deste trabalho. Adotamos em substituição o
termo Cultura de Movimento.
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conforme Ferreira e Barreto (2013), necessariamente, pelas mais diferentes
possibilidades de práticas/vivências corporais que favorecem a aprendizagem e o
conhecimento de si e do outro, intensificando valores culturais, sociais e de
qualidade de vida, por uma abordagem que valoriza a diversidade de corpos
presentes na escola, bem como por procedimentos pedagógicos que repudiam o
modelo competitivo tradicional de selecionar os mais aptos.

Logo, diferentes vivências corporais têm sido requisitadas a fim de se
constituir uma Educação Física Inclusiva. O que têm importância, nesse
momento, são as mais diversas possibilidades corporais, levando-se em
consideração um novo tipo de homem, mais especificamente, outra forma
de subjetividade. (FERREIRA; BARRETO, 2013, p. 49)

Desse modo, as autoras enfatizam a necessidade de refletir sobre a
compreensão do que é corpo e o seu significado, compreendendo que, para uma
Educação Física Inclusiva, é fundamental oportunizar práticas corporais que
enriqueçam as experiências dos alunos, independente de suas capacidades
motoras. Entendemos, assim, que é impossível pensar na Educação Física Inclusiva
sem considerar o acesso dos mais diferentes corpos à cultura de movimento.
Para pensar o corpo nas aulas de Educação Física numa perspectiva
inclusiva, nos reportamos à discussão de corpo que Dias (2012, p.75) traz a partir da
pedagogia de Freinet. A autora mostra que se a criança fosse recebida de corpo
inteiro na escola, compreenderia melhor seu papel no mundo, uma vez que “[...], seu
corpo não seria apenas visto, mas também seria tocado, percebido e ouvido, o que
garantiria que a escola seria um lugar onde o sujeito e sua existência fossem
prioridades”,

proporcionando

outra

percepção

de

mundo,

mais

rica

e

qualitativamente mais significante para ela.
Tal compreensão de corpo apareceu timidamente nas respostas dos
professores de Educação Física pesquisados, revelando outra lacuna que precisa
ser aprofundada. Defendemos, assim, que se faz necessário discutir o corpo numa
perspectiva fenomenológica19, pois diante de tantos estudos sobre a concepção de
corpo sujeito na Educação Física, ainda há uma grande lacuna entre a academia e
19 A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os problemas, segundo ela, resumem-se em
definir essências. Compreende o corpo numa dimensão ontológica e epistemológica, como nosso
meio geral de estar no mundo. O corpo é o veículo do ser no mundo vivido. MERLEAU-PONTY,
Maurice. Fenomenologia da percepção. Trad. Carlos Alberto R. de Moura. 3ª ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2006.
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os profissionais do ensino básico. Infelizmente essa é uma discussão que aqui não
será possível aprofundar, mas será explorada em outro estudo.
Diante disso, percebemos que é necessário um olhar sensível para cada
corpo presente na escola. Não só para o aluno com deficiência, embora este precise
de uma atenção diferenciada, em virtude de toda uma história repleta de exclusão
na Educação Física, mas para todo e qualquer aluno, principalmente para aqueles
que estiveram excluídos de forma velada ou explícita no ambiente escolar. Assim, é
preciso também desmistificar os 5% das respostas que percebem a Educação Física
Inclusiva apenas para os alunos com deficiência. Como podemos observar abaixo:

Que para toda atividade tem sempre algo que a criança com deficiência
possa participar. (COME SOPA)
Capacidade do professor de Educação Física incluir alunos especiais nas
aulas com adaptação das temáticas. (AVATAR)

As respostas acima indicam que ainda há entre os professores os que
compreendem equivocadamente

a

Educação

Física

Inclusiva

a

partir

do

atendimento especializado ou a cargo da Educação Física Adaptada. Embora esse
número seja pequeno, consideramos fundamental reforçar os objetivos de cada uma
das concepções de ensino.
Conforme Mendes, Conceição e Galery (2013), a Educação Física Adaptada
se diferencia da Educação Física Inclusiva por se preocupar com o desenvolvimento
afetivo, cognitivo e psicomotor dos estudantes com deficiências e por realizar
atividades separadas dos seus colegas sem deficiência. A Educação Física Inclusiva
também visa o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor, todavia, é
desempenhada com todos os alunos.
No seu surgimento, a Educação Física Adaptada teve como base os esportes
convencionais que foram adaptados para permitir que as pessoas com deficiência
participassem de atividades esportivas. Com o passar dos anos, isso envolveu não
só alterações nas práticas existentes, mas também outras novas atividades. Para os
autores, “[...] o desenvolvimento desse novo paradigma pressupõe a eliminação de
barreiras e a ressignificação dos objetivos da Educação Física (MENDES;
CONCEIÇÃO; GALERY, 2013, p.5).
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Assim, além de não conseguir distinguir a Educação Física Inclusiva da
Educação Física Adaptada, identificamos, na questão 9 do questionário, no item
Educação Física Escolar e Práticas Pedagógicas, um relato de experiência inclusivo
que consideramos equivocado:

Trabalho com as questões religiosas mostrando que no dia a dia estamos
sempre em contato com elementos das religiões africanas. (TERÊNCIO)

Acreditamos que o relato apresentado acima não corresponde às atribuições
da Educação Física na escola, nem responde a questão levantada: “Caso tenha um
relato de aula de Educação Física que considera marcante sobre umas dessas
questões acima mencionadas, compartilhe conosco. Descreva como foi sua
experiência pedagógica”. Acima estavam as questões de gênero, deficiência e
étnico-raciais. No nosso entendimento, o professor Terêncio relatou essa
experiência relacionando-a com as questões étnico-raciais, mas ao focar suas
considerações na religião fugiu do objeto de estudo da Educação Física que
perpassa pelas manifestações culturais do movimento humano, como aponta
(COLETIVO DE AUTORES, 1992); (KUNZ, 1994), entre outros.
Outras informações que nos mostram as percepções dos professores sobre
Educação Física Inclusiva são os dados sistematizados nos gráficos 9 e 10.

Gráfico 9– Distribuição da variável “Você considera suas aulas inclusivas?”

Fonte: Autoria própria.

Destacamos aqui que 26% do público pesquisado considera suas aulas
inclusivas, justificando, de forma geral, que se esforçam para planejar e tentam
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realizar atividades que possam contemplar todos os alunos, principalmente os
alunos com deficiência. Tal percepção aparece também nas respostas da questão 9
do questionário, no item Educação Física Escolar e Práticas Pedagógicas:

Um aluno autista, embora tenha sido promovido, preferia vir fazer aulas
práticas com minhas turmas ao invés de seu novo professor. (STILLO)
O autista da minha escola participa de quase todas as minhas aulas de
Educação Física. Para ele é a aula que motiva ele está na escola e
aprender em sala de aula. (ELIS)

Tanto no primeiro relato, quanto no segundo, os professores defendem que
suas aulas são inclusivas tomando por base a participação de um aluno autista nas
aulas de Educação Física. Fato como esses motivam os professores a realizar
práticas mais inclusivas, o que não quer dizer que o critério utilizado por eles para
avaliar a perspectiva inclusiva de suas aulas não seja questionável. Primeiro por
estar reduzindo o conceito de Educação Física Inclusiva apenas à participação do
aluno em suas aulas, segundo porque os motivos pelos quais o aluno está
participando provavelmente são envoltos por outros aspectos que compõem o
contexto escolar e que necessariamente deveriam ser considerados, como já
observamos nas respostas da categoria anterior. Contudo percebemos também que
as práticas pedagógicas e os aspectos atitudinais têm um grande peso no
direcionamento das ações inclusivas que podem ser conduzidas nas escolas.
De acordo com Carmo (2001), a Educação Física Escolar foi criada e
consolidada na escola a partir do desenvolvimento de atividades voltadas para
corpos ágeis, belos e eficientes, sem contemplar a presença das pessoas com
deficiência em suas aulas. Em função desses resquícios históricos, os profissionais
da área têm apresentado muita dificuldade de reestruturar suas práticas
pedagógicas, não avançando para além das adaptações, dos arranjos e dos
improvisos, o que não torna suas aulas inclusivas porque “[...] ainda não conseguiu
tratar o diverso e o uno simultaneamente” (CARMO, 2001, p.107).
Nessa linha de pensamento, o gráfico 9 mostra que 72% dos professores
acreditam que suas aulas são parcialmente inclusivas. Tal percepção é justificada
quase que unicamente por não conseguir envolver os alunos com deficiência nas
atividades propostas, mas por outro lado ampliam o conceito ao trazer outras
dificuldades: a ausência de laudos dos alunos com deficiência; carência de
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professores auxiliares; e a falta de conhecimento sobre inclusão e deficiências.
Porém, no gráfico 6, os professores revelaram que as escolas são parcialmente
inclusivas por apresentar problemas que dificultam essa inclusão, não apenas pelo
viés da deficiência, mais principalmente por problemas estruturais, atitudinais,
arquitetônicos, entre outros.
Percebemos, então, que ora os professores entendem a Educação Física
Inclusiva pelo viés da pessoa com deficiência, considerando apenas as dificuldades
didáticas para trabalhar com esse público, ora se reportam a outros elementos que
também impossibilitam a participação dos alunos nas aulas e que não diz respeito
necessariamente a aspectos ligados às deficiências, mas que tem relação com
outros fatores, como se observa no gráfico abaixo.

Gráfico 10– Distribuição da variável “A que você atribui a participação parcial dos
alunos?”

Fonte: Autoria própria.

O gráfico 10 traz as justificativas que os professores atribuíram a não
participação dos alunos nas aulas, em função das unidades temáticas desenvolvidas
em 2018. Nesse gráfico não aparece em nenhum item as dificuldades dos alunos
com deficiência como elemento que justifique a falta de participação deles nas aulas
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de Educação Física. Os itens mais citados foram falta de interesse e afinidade do
aluno com o conteúdo estudado, dificuldade em se sentir capaz de realizar os
movimentos solicitados, vergonha e timidez, entre outros.
Tais dados contrariam as justificativas fornecidas nas respostas do gráfico 9.
Isso porque os professores argumentaram que suas aulas eram parcialmente
inclusivas por não conseguir envolver os alunos com deficiência em suas aulas.
Mas, quando confrontamos essas informações com as do gráfico 10, não
identificamos nenhuma resposta que apontasse diretamente para as deficiências
dos alunos. As que mais se aproximam são as que tratam de estereótipos sociais,
mas mesmo assim também podem se aplicar a um aluno sem deficiência.
No nosso entendimento, os dados parecem ser contraditórios, uma vez que
outras dificuldades assumem lugar de destaque no gráfico 10 e as deficiências nem
mesmo são citadas. Isso nos faz pensar sobre as reais necessidades dos
professores de Educação Física ligados a SME/Natal frente à inclusão de seus
alunos. Por que, em alguns momentos, as dificuldades sobre Educação Física
Inclusiva são vistas de forma ampliada (nos gráficos 7, 8 e 10) e em outros se
resumem às deficiências (no gráfico 9)?
Conforme Chicon (2010), a tendência inclusivista que se apresenta no cenário
educacional brasileira tem deixado os profissionais muito confusos, com muitas
dúvidas e questionamentos, demonstrando despreparo e falta de informações
necessárias para o trabalho nas escolas. As questões de ordem são: o que fazer? E
como fazer?
Mas o que é a Educação Física Inclusiva? Sobre essa nova e revolucionária
forma de ensino e aprendizagem, Carmo (2013b, p.200-2011) destaca:

Educação Física Inclusiva é o conjunto de princípios e procedimentos
implementados pelos sistemas de ensino para adequar a realidade das
escolas à realidade do alunado, que por sua vez, deve representar toda a
diversidade humana. Nenhum tipo de aluno poderá ser rejeitado pelas
escolas. As escolas passam a ser chamadas inclusivas no momento em
que decidem aprender com os alunos o que deve ser eliminado, modificado,
substituído ou acrescentado nas seis áreas de acessibilidade: arquitetônica,
atitudinal, comunicacional, instrumental e programática.

Partindo de tal compreensão sobre a Educação Física Inclusiva, tentaremos
compreender quais saberes estão sendo utilizados pelos professores pesquisados
acerca do que e como fazer as aulas de Educação Física numa perspectiva
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inclusiva. Para tanto, traremos abaixo a subcategoria Educação Física Escolar e
Práticas Pedagógicas Inclusivas, enfocando os saberes que vêm interferindo nas
práticas pedagógicas dos professores e na participação dos alunos nas aulas.
4.2.1 Educação Física Escolar e Práticas Pedagógicas Inclusivas
Iniciamos esta subcategoria com os critérios utilizados para a escolha das
unidades temáticas desenvolvidas em 2018. Percebemos que as unidades
escolhidas pelos professores apresentam níveis de participações diferentes dos
alunos nas aulas de Educação Física e que isso tem dificultado a inclusão de muitos
alunos, como veremos mais adiante.
A nomenclatura “unidades temáticas” surge com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) (Esportes, Jogos e Brincadeiras, Danças, Ginásticas, Lutas e
Práticas Corporais de Aventura (PCA)) (BRASIL, 2017), em substituição aos
conteúdos dos PCN’s (Esportes, Jogos e Brincadeira, Atividades Rítmicas e
Expressivas, Lutas e Conhecimento sobre o Corpo) (BRASIL; 1998), sendo
utilizadas como base para construção dos referenciais curriculares nos municípios.
Em Natal/RN, o Referencial Curricular foi construído pelos professores nos
encontros das formações continuadas oferecidos pela SME, e por se localizar em
uma área litorânea, foram acrescentadas as Práticas Corporais Aquáticas (PCAQ)
às demais unidades temáticas propostas pela BNCC (NATAL, 2019).
Embora a BNCC não trouxesse discussões sobre Educação Física Inclusiva,
no Referencial Curricular de Natal, a inclusão é um eixo norteador para a Educação
Física (NATAL, 2019), o que vem influenciado a construção dos saberes dos
professores sobre a Educação Física Inclusiva e as práticas por eles utilizadas.
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Gráfico 11– Distribuição da variável “Qual (is) critério(s) você utilizou para as
escolhas das unidades temáticas desenvolvidas em 2018?”

Fonte: Autoria própria.

É possível constatar no gráfico 11 que há uma variedade de critérios
utilizados pelos professores para escolher as unidades temáticas que foram
desenvolvidas em suas aulas de Educação Física Escolar em 2018. Destacamos o
interesse do aluno como critério mais citado, seguido pelo item que põe a
disponibilidade da escola como fator definidor dessa escolha da unidade temática,
as sugestões dos conteúdos propostos pelos PCN’s, faixa etária dos alunos, nível da
turma, sugestões da BNCC, o conhecimento prévio do professor e as unidades
temáticas desenvolvidas nos encontros das formações continuadas, entre outros
menos citados.
Identificamos aqui algumas influências das abordagens pedagógicas que
foram, ao longo dos anos, sendo construídas pelos estudiosos da Educação Física.
Destacam-se as abordagens críticas e as concepções de aulas abertas, que, ao
nosso ver, foram as que mais apareceram no gráfico, bem como são as que trazem
maiores contribuições para se pensar na Educação Física Escolar Inclusiva, no
nosso entendimento.
Entre os elementos mais destacados no gráfico, enfatizamos: a posição
atribuída ao aluno no processo de ensino-aprendizagem e a transferência do foco
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dos conteúdos para o aluno, que foram sistematizados no item interesse do aluno.
Na concepção de aulas abertas:
Em princípio o ensino deveria orientar-se para os alunos e não para o
conteúdo ou os professores. O aluno deve ser visto como sujeito do ensino;
ele ocupa posição central neste processo. Este é um esclarecimento inicial
muito superficial do que deve ser compreendido como subjetivação da
aprendizagem. Mas coloca em evidência uma coisa: faz do aluno o ponto de
partida e, ao mesmo tempo, o ponto central das reflexões didáticas.
(HILDEBRANDT; LAGING, 1986, p.18)

Assim, ao compararmos tal concepção que põe o aluno no ponto central das
estratégias pedagógicas do professor, expressa no gráfico 11, com o interesse do
aluno e a falta de interesse do aluno como principal dificuldade de participação nas
aulas de Educação Física, gráfico 10, encontramos uma contradição. Como é
possível o professor utilizar uma estratégia para garantir a participação dos seus
alunos, colocando o aluno como sujeito ativo do planejamento, optando pelo que
deseja aprender e essa estratégia também ser o maior entrave para garantir a
inclusão de todos?
Talvez o que encontramos aqui seja uma realidade parecida com a que
Carmo (2013b, p.21) define sob o ponto de vista idealista de homem. Os professores
realizam seus planejamentos escolares tendo como base as conjunturas que fazem
sobre seus alunos, partindo de um mundo imaginário, sem ter o conhecimento
prévio da concreticidade dos seus alunos. [Os docentes] “[...] partem de um ponto de
vista abstrato, vão ao concreto e retornam ao abstrato para correções e adaptações
daquilo que foi pensado inicialmente”, mas não conseguem, de fato, atingir o que se
propõe, aumentando ainda mais a distância entre o que se ensina na escola e a
realidade do aluno.
Para esse autor, o professor necessita compreender seu planejamento sob o
ponto de vista materialista, em que “[...] a consciência é um dado secundário e a
realidade, um dado primário”. Precisa conhecer de fato seus alunos para depois
elaborar um plano de aula coerente com os interesses destes. Propõe, para tanto,
uma sequência de ações: conhecimento da realidade – reflexão sobre a realidade –
e volta à realidade com o plano que será executado (CARMO, 2013b, p.22).
Para conhecer a realidade dos alunos, as concepções de aulas abertas são
defendidas sob outro ponto de vista. As aulas precisam ser planejadas em parceria
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com os alunos, assim, os conteúdos serão adequados às necessidades desses
sujeitos, bem como os alunos serão preparados para, de acordo com seus
interesses, promoverem reflexões e ações criativas (HILDEBRANDT; LAGING,
1986). Embora as concepções de aulas abertas não estivessem ainda enfocando
uma preocupação com o aluno com deficiência, já se vinha percebendo os alunos
como sujeitos de subjetivação, que trazem um conhecimento prévio e que precisam
ser estimulados para dirigir suas próprias ações e para agir de forma autônoma.
Outra forma de utilizar o interesse do aluno na escolha dos conteúdos pode
ser

fundamentada

pela

teoria

crítico-emancipatória,

quando

enfoca

o

desenvolvimento das aulas a partir do significado que os conteúdos possuem para
os alunos, e não a partir dos gestos técnicos, valorizando o sentido individual e
coletivo das práticas corporais e possibilitando ao aluno realizar movimentos de
acordo com suas possibilidades e não mais com perfeição técnica (KUNZ, 1994).
Esse procedimento fará muita diferença no processo de inclusão de muitos
discentes, principalmente para aqueles que, por falta de oportunidade ou por
limitações de alguma deficiência, não conseguem realizar gestos técnicos com
perfeição e em virtude disso não se expõem diante dos colegas, preferindo não
participar das aulas de Educação Física.
As teorias críticas também contribuem para a valorização do conhecimento
prévio do aluno, contrapondo-se ao uso da faixa etária como critério adotado pelos
professores para escolher as unidades temáticas que foram desenvolvidas em 2018,
como exposto no gráfico 11. Quanto a isso, Carmo (2013a, p. 26) expõe que a
prática pedagógica tem demonstrado que, ao atrelar o conhecimento à idade do
aluno, o professor estará desconsiderando o conhecimento acumulado pelo sujeito,
podendo assim subestimá-lo ou, o que é pior, fazer com que o aluno se subestime.
Tal procedimento, além de contraditório aos interesses do aluno, é extremamente
danoso para o seu desenvolvimento e desempenho, principalmente se estiver em
situação de exclusão, pois já ocupa um lugar onde aparentemente não é
considerado capaz ou pronto para aprender.
Partindo de tais discussões, compreendemos que para concretizar ações
inclusivas, os professores precisam se aprofundar nas teorias críticas da Educação
e da Educação Física, tendo em vista que além de apresentarem falta de clareza
sobre a Educação Física Inclusiva, também demonstram carência no entendimento
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do que se propõem a realizar. É essencial que o professor entenda que o paradigma
da inclusão não chega à Educação Física apenas por força das leis, mas também
por toda construção acadêmica e histórica vivida por essa área de ensino, como foi
possível observar nas discussões acima, bem como no capítulo 1 do presente
trabalho.
Para aprofundar os discursos sobre as exclusões que foram construídas
historicamente junto às práticas corporais, traremos mais abaixo reflexões sobre a
participação dos alunos nas aulas de Educação Física em virtude de algumas
unidades temáticas desenvolvidas na escola.

Gráfico 12– Distribuição da variável “Observando suas aulas de Educação Física,
marque a forma de participação dos alunos em função das unidades temáticas
propostas em 2018”

Fonte: Autoria própria.

No gráfico 12, verificamos que a unidade temática jogos e brincadeiras foi a
que mais favoreceu a participação total dos alunos nas aulas de Educação Física
em 2018. Foi desenvolvida por trinta e um, dos trinta e nove professores
participantes da pesquisa.
Em uma pesquisa realizada por Darido (2003), no estado de São Paulo, foi
verificado que a ginástica como forma de aquecimento e os jogos esportivos eram
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os conteúdos mais desenvolvidos nas aulas de Educação Física. Em virtude da
breve trajetória histórica realizada no capítulo 1, no qual identificamos a influência
marcante das perspectivas tecnicista e esportivista na Educação Física Escolar,
constatamos que essa realidade examinada em São Paulo não foi um fato isolado –
provavelmente alcançou todo o Brasil.
Assim, ao percebermos, na atualidade, que os jogos e brincadeiras assumem
um lugar de destaque nas aulas de Educação Física em Natal, entendemos que
houve, neste município, mudanças nas concepções de ensino da área, em que o
esporte e a ginástica como forma de aquecimento não são mais os principais
conteúdos trabalhados nas aulas. No entanto o esporte ainda é a segunda unidade
temática mais desenvolvida, o que nos faz perceber que as unidades temáticas
ainda não ganharam a mesma importância pedagógica para os professores, sendo
identificadas com números bem distintos umas das outras no gráfico 12.
Acreditamos que isso comece a se modificar com a publicação do Referencial
Curricular do Natal, tendo em vista que trará sistematizadas todas as unidades
temáticas citadas no gráfico acima e as temáticas que deverão ser desenvolvidas
em cada uma delas, de acordo com o ano de escolaridade dos alunos. Assim, todas
as unidades temáticas deverão ser desenvolvidas durante o ano letivo conforme
determinação deste documento (NATAL, 2019). Entretanto, sabemos que as
unidades

temáticas

apresentam

especificidades

que

não

facilitaram

o

desenvolvimento equiparado das mesmas, o que já foi apontado pelos professores
no gráfico 10, quando trazem os estereótipos sociais e as proibições religiosas como
aspectos que dificultam a participação dos alunos nas aulas de Educação Física.
Sobre isso, trataremos um pouco mais adiante.
Os jogos e brincadeiras aparecem no gráfico 12 como unidade temática que
mais consegue envolver os alunos nas aulas de Educação Física. Também se
apresentam como perspectiva inclusiva na questão 9 do questionário, no item
Educação Física Escolar e Práticas Pedagógicas, em quatro relatos de experiências
descritos pelos professores:

Uma estudante com autismo que sempre entra nas aulas de Educação
Física quando estamos trabalhando jogos e brincadeiras. (INDRA)
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Tenho uma aluna que apresenta mutismo seletivo20. No início ela não queria
participar de nada! Aos poucos, foi reduzindo a timidez e melhorando. A
comunicação com ela (que ainda é não verbal). Para isso tive que deixar ela
a vontade um tempo para observá-la e assim me apropriar de coisas que
ela apresentava afinidade. Hoje em dia, foco nas atividades em grupos,
brincadeiras/brinquedos e momentos livres (lazer/recreação). Para melhorar
a participação dessa aluna. (IVY)
Um aluno com deficiência mental em aula de jogos tentei fazer com que ele
participasse, pouca participação. Quando deixei os brinquedos a vontade
sem direcionar ele, dirigiu-se a um específico e começou a manipular.
Intervi participando com o mesmo, foi prazeroso. (COME SOPA)
Consegui fazer um aluno cadeirante21 participar de uma aula de fabricação
e vivencia com pipas de papel. (BRUNO)

Os relatos acima reforçam a importância do lúdico na vida das crianças a
partir dos jogos e das brincadeiras. Por isso conseguem garantir a participação de
muitos alunos, mesmo que a atividade não seja programada pelo professor. Para
Dias e Lopes (2012, p. 79) “a criança fala de si no momento que brinca, joga,
fantasia. A criança com deficiência, independentemente da natureza desta
deficiência, também irá se manifestar dessa forma [...]”, contudo, vai exprimir sua
subjetividade de forma distinta, conforme a gravidade da sua deficiência.
De acordo com Darido e Rangel (2011), o jogo vem ganhando, desde a
década de 1970, grande importância em várias áreas do conhecimento, como a
psicologia, antropologia, sociologia e a educação. Na Educação Física, não é
diferente, entretanto, o jogo sempre esteve presente no interior da escola ligado ao
saber fazer. Com o surgimento das abordagens pedagógicas na década de 1980,
passou a ter mais notoriedade como patrimônio cultural, surgindo a preocupação
com a compreensão dos seus sentidos e significados. Foram questionados os
conteúdos que precisavam ser assimilados, as normas e atitudes que podiam ser
vivenciadas e discutidas (cooperação, inclusão, relações de gênero, pluralidade
cultural, ética, etc.) e se tornou imprescindível o conhecimento das mais diferentes
formas de se jogar um mesmo jogo. Essas mudanças fundamentaram o processo de
ensino aprendiza aprendizagem dos jogos e brincadeiras para que ficasse mais
compreensível e mais inclusivo, como percebemos nos relatos acima.

20

É considerado por estudiosos da psicologia como uma desfuncionalidade, responsável pelo aspecto
da falta de comunicação da criança com quem não faz parte de seu grupo. Não é voluntário, o
contexto social favorece essa situação, evidenciando um quadro de fobia social ou ansiedade.
21
Atualmente não se utiliza mais o termo “cadeirante”, recomenda-se pessoa que faz uso da cadeira
de rodas.
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Em contrapartida, as autoras também mostram que os jogos e as
brincadeiras, assim como as danças, os esportes, as ginásticas e as lutas, trazem
uma histórica trajetória de exclusão por terem sido construídas a partir de uma visão
que diferenciava o que deveria ser praticado por meninos e por meninas. Ou seja,
envolvidas por relações de gênero.

[...] aos primeiros, desde a infância, são permitidas e incentivadas as
brincadeiras mais agressivas e mais livre: eles jogam bola nas ruas, soltam
pipas, andam de bicicletas, rolam no chão em brigas intermináveis, escalam
muros e realizam muitas outras atividades que envolvem riscos e desafios.
As meninas, por seu lado, são desencorajadas a praticar essas brincadeiras
e atividades, e esse tratamento diferenciado reflete-se em um quadro de
desempenho motor igualmente diferenciado. (DARIDO; RANGEL, 2011,
p.169)

Essas diferenças de gênero construídas socialmente aparecem no gráfico 10
como estereótipos sociais, sendo citadas pelos professores como entraves para
envolver os alunos nas aulas. Os estereótipos também aparecem, em menor
quantidade, atrelados ao corpo com deficiência que, por apresentar esteticamente
características que fogem dos padrões estabelecidos pela sociedade como corpos
que não são “perfeitos”, “belos” e “capazes”, acabam sendo excluídos ou esquecidos
em um canto da quadra pelos colegas.
Os estereótipos podem interferir muito nas aulas de dança quando
determinam que são práticas corporais femininas. Os esportes, dependendo da
modalidade, podem ser classificados como feminino ou masculino – por exemplo, o
futebol é visto como modalidade masculina. As ginásticas, em especial a rítmica, por
apresentar leveza e graciosidade, assume características femininas. As lutas, por
sua vez, por exigir dos corpos resistência a dor, são vistas como sinônimo de
virilidade masculina (GAIO; TEREZANI, 2015).
Enfim, a forma como as práticas corporais são percebidas pela sociedade
interferem diretamente na participação dos alunos nas aulas de Educação Física,
uma vez que ao se deparar com as unidades temáticas que possam interferir no
olhar do outro, sobre sua imagem corporal e nas quais não se sentem enquadrados,
os alunos se negam a participar. Muitas vezes também discriminam os colegas que
assim o fazem, criando situações de preconceito e exclusão.
A dança, além de ser rotulada como uma atividade feminina, enfrenta outro
dilema, a resistência de muitos alunos em decorrência de suas crenças religiosas ou
101

de seus pais. Em um estudo realizado com cinco meninas evangélicas da Igreja
Assembléia de Deus, Rigoni e Prodócimo (2013) observaram que a dança é
considerada profana pela referida religião, sendo, portanto, uma manifestação
corporal proibida. Os membros da instituição religiosa também são proibidos de
escutar música que não seja as do repertório da Igreja.
Assim como a dança, existem inúmeros comportamentos tidos como
pecaminosos pelos fiéis, que dizem respeito às práticas corporais. A
Educação Física é um bom exemplo disto, sendo uma disciplina que
compõe o currículo escolar obrigatório, ela está presente no cotidiano das
aulas. Não que a aula de Educação Física em si seja considerada profana.
Mas algumas atividades trabalhadas em aula não são “bem vistas” pelo
grupo religioso, o que pode afastar as meninas desta prática. Observamos
algumas dificuldades apresentadas por estas meninas durante esta prática
escolar. Alguns exemplos são: a dificuldade que têm para sentar no chão, a
maneira como se movimentam para saltar sobre obstáculos, o fato de se
negarem a participar de alguma atividade com música e, como já dito
anteriormente, de jamais dançarem. Além disso, apresentações elaboradas
pela escola e a participação em Festas Juninas são eventos dos quais elas
passam distantes. Segundo os evangélicos, a Festa Junina é profana, pois
evoca a presença de espíritos maus (RIGONI; PRODÓCIMO, 2013, p.238).

Tais discussões reforçam a percepção dos professores à censura religiosa,
que foi apontada no gráfico 10 como um dos motivos que explicam a participação
parcial de seus alunos nas aulas de Educação Física, principalmente na dança. Mas
como garantir o direito, o acesso e a oportunidade de vivenciar os movimentos da
dança e de outras práticas corporais se a religião não permite? Essa é uma
especificidade da Educação Física que não aprofundaremos aqui, mas que precisa
ser ressaltada em virtude da sua relevância, quando pensada principalmente em um
contexto em que uma aluna tem deficiência e é evangélica. Como será possível para
o professor oportunizar aulas acessíveis diante dessa problemática? Não temos
respostas, mas temos convicção que soluções precisam ser pensadas.
Outro dado que consideramos relevante no gráfico 12 são as PCA. Sobre tal
unidade temática, os professores trazem três relatos de experiências inclusivas que
vivenciaram com seus alunos e que consideram significativas (Item Educação Física
Escolar e Práticas Pedagógicas, questão 9 do questionário aplicado nesta
pesquisa):

Parku cooperativo: montamos uma sequência de obstáculos, os alunos
passaram individualmente, depois observando os que tiveram dificuldade,
formamos duplas para que um ajudasse ao outro a passar em todos os
obstáculos. Isso permitiu que todos conseguissem êxito tendo ao sentir
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dificuldade, ser ajudado pelo colega. O objetivo foi incluir todos os alunos
mesmo os que tinham medo ou insegurança nas situações mais
desafiadoras. (EU)
Uma aula de práticas corporais de aventura (patins) onde foi possível a
inclusão de um aluno com paralisia cerebral, a felicidade dele foi tão grande
que contagiou a todos que presenciaram. (DENILSHOW)
Tive uma aluna que nunca fez a prática, mas quando foi no conteúdo de
ciclismo porque ela estava aprendendo a andar de bicicleta com o primo.
(DANTE)

Embora alguns professores já viessem trabalhando em suas aulas as Práticas
Corporais de Aventura, estas só foram oficialmente consideradas como unidades
temáticas da Educação Física com a aprovação da BNCC em dezembro de 2017
(BRASIL, 2017). Sendo assim consideradas, então, atividades muito recentes no
cotidiano pedagógico das aulas de Educação Física no Brasil.
Entretanto, mesmo sendo consideradas novas no contexto escolar, as PCA
vêm sendo grandes aliadas no processo inclusivo, pois proporcionam novas
vivências aos alunos, rompendo com os paradigmas criados em relação às aulas,
que quase sempre tinham seus conteúdos associados aos esportes de rendimento.
As PCA surgem na Educação Física em um momento histórico em que se valoriza
muito mais as experiências corporais adquiridas com as vivências, extrapolando as
atividades voltadas apenas para o rendimento (PEREIRA, 2013).
Atualmente, tais práticas ganham destaque por sua dinamicidade e
possibilidade de interromper a monotonia cotidiana. Além disso, trazem consigo uma
característica marcante e peculiar em relação às outras práticas corporais, os
sentidos humanos como: as sensações que os movimentos de riscos proporcionam,
os sentimentos com os quais os praticantes devem se confrontar para experimentar
a atividade e a intuição que passa a ser valorizada como elemento essencial na
tomada de decisão (PEREIRA, 2013).
Dessa forma, quando os professores relatam as sensações vividas por seus
alunos por estarem participando de aulas desafiadoras com as PCA, entendemos
que
Há que se refletir sobre os estudos emocionais associados à prática de
aventura, no sentido de se aprofundar os conhecimentos. Alguns dados
analisados indicam a presença de sentimentos, sensações e emoções
consideradas receosas, como ansiedade, insegurança e tensão, bem como
aquelas consideradas prazerosas como alegria, desafio, além de outros que
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articulam ambos os polos: como o medo desencadeando boas emoções
pelas características em ambientes naturais. (RIBEIRO, 2013, p. 31)

Assim, percebemos que esses sentimentos estão presentes, mesmo que
indiretamente, nos relatos acima. Nas práticas de aventura realizadas na escola, há
riscos muito menos marcantes que os praticados junto à natureza. Andar de skate,
equilibrar-se no Slakeline ou realizar algum salto semelhante aos do Parkour, por
exemplo, para uma criança que não nunca teve acesso ao equipamento, por falta de
condições financeira, por superproteção da família, por limitação de alguma
deficiência, ou por qualquer outro motivo, gera um turbilhão de sentimentos e
sensações

que,

segundo

Ribeiro

(2013),

promove

auto-superação,

autoconhecimento e prazer, oportunizando uma nova forma de conceber o esporte,
o lazer e o corpo.

Tudo isso vai depender do direcionamento que o professor vai

dar a tais experiências, não comparando performances, nem criando um clima de
competição, mas oportunizando vivências corporais seguras e de acordo com as
possibilidades de cada um.
De acordo com o gráfico 12, as PCA foram desenvolvidas por apenas sete
professores, destes, quatro conseguiram garantir a participação total dos alunos e
três a participação parcial. Acreditamos que tal unidade temática está aos poucos
conquistando os professores e os alunos, mas que em virtude do pouco tempo de
existência nas aulas de Educação Física, ainda apresenta pouca aceitação e
participação desses dois públicos.
No que tange à unidade temática Práticas Corporais Aquáticas (PCAQ),
identificamos no gráfico 12 que apresentam os menores números de participação
dos alunos. Porém, isso se justifica ao observarmos que a unidade temática referida
apresenta o maior índice no item “não desenvolvida”.
As PCAQ são também uma unidade temática muito nova para os professores
do ensino público de Natal, pois não existia como conteúdo nos PCN’s, talvez por
não haver piscinas nas escolas públicas e por não se estimular a possibilidade de
realizar aulas de Educação Física nas praias. Surgiu como proposta de unidade
temática no Referencial Curricular do município do Natal, em 2017, complementando
as propostas da BNCC (NATAL, 2019). Embora o Referencial Curricular tenha sido
construído com a participação dos professores e as PCAQ já tenham sido
desenvolvidas em um encontro da formação continuada, em 2018 (NATAL, 2018104

2019), muitos professores ainda não se debruçaram sobre as possibilidades dessa
unidade temática.
As múltiplas problemáticas que envolvem a inclusão dos alunos em algumas
unidades temáticas, acima discutidas, fez-nos constatar que é importante reforçar a
Educação Física como um direito e, portanto, deve ser incentivada e garantida a
todos os alunos por meio de todas as unidades temáticas, considerando suas
especificidades. Embora as dificuldades enfrentadas com os alunos com deficiência
não sejam citadas quando se questiona os motivos atribuídos a participação parcial
dos alunos, no gráfico 10, entendemos que os professores precisam considerar “[...]
o desafio de construir processos metodológicos que atendam a todas as demandas
apresentadas pelo seu grupo de alunos” (DIAS; LOPES, 2012, p.77), inibindo o
processo de exclusão e tornando as unidades temáticas mais acessíveis.
Nesse sentido, traremos com os dois próximos gráficos uma discussão sobre
os saberes que perpassam sobre as estratégias didáticas para a construção da
Educação Física Inclusiva.
Gráfico 13– Distribuição da variável “Você utiliza estratégias didáticas para ampliar a
participação dos alunos nas aulas de Educação Física?”

Fonte: Autoria própria.

A variável apresentada no gráfico 13 mostra que 92% do público pesquisado
diz utilizar estratégias didáticas para ampliar a participação dos alunos nas aulas de
Educação Física e, se dizem usar, acreditamos que compreendem minimamente
que “[...] o futuro da escola inclusiva depende de uma expansão rápida dos projetos
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verdadeiramente imbuídos do compromisso de transformar a escola, para se
adequar aos novos tempos” (MANTOAN, 2004, p. 48). Isso também pode indicar
que esteja ocorrendo inúmeras ações em prol da inclusão nas aulas de Educação
Física ligadas a SME/Natal, bem como pode estar sendo apresentada uma
percepção equivocada dos professores, que acreditam utilizar estratégias didáticas
inclusivas, mas que na verdade não são. Com os dados do gráfico 14, que serão
discutidos mais adiante, enfocaremos as estratégicas utilizadas e citadas pelos
professores.
Entrelaçando os dados, observamos que 98% dos professores consideram
suas aulas inclusivas, conforme gráfico 9 (26% marcou sim e 72% parcialmente) e
que no gráfico acima apenas 92% dizem utilizar estratégias didáticas para ampliar a
participação dos alunos nas aulas de Educação Física. Percebemos, assim, que 6%
de professores consideram suas aulas inclusivas ou parcialmente inclusivas, mas
não realizam estratégias didáticas para ampliar a participação de seus alunos. Não
entendemos como isso se torna possível na prática, é no mínimo contraditório.
Conforme Dias e Lopes (2012, p. 76), não é fácil para o professor efetivar
ações metodológicas inclusivas, mas são desafios que precisam ser enfrentados,
pois não se garante aulas inclusivas apenas reunindo todos os alunos em um
mesmo espaço físico. O professor precisa delinear estratégias de intervenção que
possam “[...] promover a participação efetiva dos alunos nas atividades e assim
obter o sucesso escolar de todos, ensejando a inclusão”. Entendemos que as
estratégias didáticas não dão conta sozinhas das múltiplas demandas postas à
inclusão escolar, mas podem ser verdadeiras aliadas para se conquistar a
participação e aprendizagem dos alunos.
Para compreender melhor os saberes ligados às estratégias didáticas citadas
pelos 92% dos professores, abordaremos, no gráfico que segue, os mecanismos
utilizados por esses profissionais para ampliar a participação dos alunos nas aulas
de Educação Física, em 2018, sendo sistematizadas de acordo com sete
abordagens diferentes.
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Gráfico 14– Distribuição da variável “Se respondeu sim, cite as principais estratégias
utilizadas para ampliar a participação dos alunos”

Fonte: Autoria própria.

Notamos, por meio do gráfico 14, que mais da metade das estratégias
didáticas utilizadas pelos professores são de ordem procedimentais, podendo ser
exemplificadas como: aula expositiva detalhada, adaptação das atividades
convencionais, seminários, uso de recursos áudio visuais, bônus para participação e
a realização de competições recreativas intra e extraclasse, que diversifica
metodologias, o uso de blogs e celular, roda de conversa, entre outras.
Outras estratégias também aparecem no questionário, no item Educação
Física Escolar e Práticas Pedagógicas, na questão 9, sendo relatadas como
experiências inclusivas utilizadas por uma professora e um professor. Trata-se do
uso de atividades adaptadas como conteúdo da Educação Física Escolar.
Vôlei sentado foi um sucesso. (PRETINHA)
Quando fizemos uma aula no parque das dunas, uma aula só com
atividades inclusivas para alunos com necessidades especiais22. (APOLO)

No primeiro exemplo, a professora faz uso do esporte adaptado. De acordo
com Dias e Lopes (2012, p. 56), “o voleibol sentado é uma modalidade paraolímpica
que pode ser praticada por pessoas com amputações, paralisados cerebrais ou
O termo “alunos com necessidades especiais” está obsoleto, em substituição seria utilizado os
“alunos com deficiência”.
22
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outros tipos de deficiência locomotora com mobilidade limitada”. Tal exercício
favorece a participação de alunos que não conseguem andar ou que tem pouca
habilidade.
A utilização dessa modalidade nas aulas de Educação Física também pode
ser vivenciada como uma variante do voleibol, enriquecendo os conhecimentos
sobre a cultura de movimento e favorecendo de fato a inclusão, uma vez que explora
a diversidade e permite outros olhares diante da experiência que o corpo em
movimento pode proporcionar para todos. Além disso, as autoras enfatizam que, no
voleibol sentado, é possível adaptar o grau de dificuldade às possibilidades de cada
criança, de forma que possa atender os interesses de cada um e de todos.
A bocha também é um esporte adaptado que pode ser uma experiência
corporal interessante, tendo em vista que estimula sensações sensitivas, percepção
auditiva, noção de lateralidade, noção de espaço sem visão desse espaço, entre
outros. De tal modo, utilizar o esporte adaptado como estratégia didática sem ter
alunos que precisem obrigatoriamente dele também pode ser considerada uma
prática inclusiva. Isso apenas se for desenvolvida para que todos participem,
respeitando as possíveis limitações dos alunos (DIAS; LOPES, 2012).
No segundo relato, não fica nítido se o professor Apolo realizou uma atividade
somente com os alunos com deficiência, caracterizando-se como uma atividade de
educação física adaptada ou se promoveu a vivência de atividades voltadas para as
pessoas com deficiência com toda a turma. No último caso, assumiria características
de uma Educação Física Inclusiva.
Caso o professor tenha desenvolvido a primeira proposta, acima descrita, a
sua aula pode configurar-se como excludente, por desconsiderar os alunos que não
apresentam deficiência. Na segunda hipótese, temos uma situação de aula que
pode gerar empatia, pois ao vivenciar atividades criadas para pessoas com
deficiência, sem ter a deficiência, pode-se oportunizar a esses alunos a experiência
de se colocar no lugar do outro e a vontade de contribuir para o combate ao
preconceito e à discriminação (DIAS; LOPES, 2012).
A empatia aparece no gráfico 14 como estratégia de ordem atitudinal, bem
como a cooperação para um objetivo comum, estímulo à solidariedade, à integração
e à experimentação das atividades propostas, ajudante do dia, combate ao bullying,
entre outras. Além disso, encontramos no questionário, no item Educação Física
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Escolar e Práticas Pedagógicas, outros três relatos que expressavam a importância
do envolvimento dos colegas da turma junto aos alunos com deficiência:
Há uma grande tendência dos alunos em "proteger" os alunos deficientes,
buscando incentivar e ajudar esse grupo de alunos. (CHICO)
Já tive um aluno com deficiência física no braço que tinha total apoio dos
colegas na participação nas aulas de Educação Física e inclusive participou
um tempo dos treinos de basquete. (RAJ)
A surpresa da turma, onde tínhamos um cadeirante, e fizemos com que ele
mesmo sentado fosse conduzido por um colega a passar pela corda.
(ELLOART)

Essas estratégias são descritas por Joaquim e Gimenez (2015, p.169) como
par tutor, funcionando quando um aluno sem dificuldade de aprendizagem auxilia um
aluno com deficiência. Em outras palavras, “[...] a tutoria é uma proposta de ensino
colaborativa utilizada com o intuito de beneficiar o aluno com deficiência junto ao seu
tutor [...]”, de forma que seja maximizado o desenvolvimento do aluno com
deficiência a partir da colaboração de um colega da turma.
Dias e Lopes (2012) também propõem o par tutor como estratégia de
intervenção que pode favorecer a inclusão. Seguindo a mesma perspectiva, indicam
para o par tutor um aluno sem deficiência que deve auxiliar um aluno com
deficiência, realizando atividades juntamente com seu tutorado. Todavia, sugere que
haja troca de tutores, considerando que estes precisam também realizar a atividade
solicitada, assim como, adverte que a tutoria realizada por uma única pessoa pode
se transformar num fardo para o aluno tutor. Dessa forma, além de colaborar para a
socialização e a aprendizagem do aluno com deficiência, contribui também para a
formação do sujeito que assume a função de tutor, bem como para todos os alunos
da turma, pois terão a oportunidade de aprender uns com os outros, estabelecendo
uma melhor comunicação e interação social, construindo, assim, atitudes positivas
frente à inclusão.
A estratégia do par tutor, segundo Dias e Lopes (2012), oferece benefícios
também para os professores, uma vez que adquirem habilidades pessoais e
profissionais ao oportunizar a si e aos seus alunos a convivência solidária com as
diferenças, dificuldades e possibilidades dos outros. É criada, assim, uma relação de
empatia e respeito, que com certeza será transferida para outras esferas das suas
relações sociais e dos seus alunos.
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O respeito mútuo tem sua significação ampliada no conceito de
solidariedade. Com isto, poderemos dizer que gestos de solidariedade
representam respeito para com os outros e ser solidário constitui-se no ato
de partilhar sentimentos de interdependência, de interesses comunitários e
afetos; é tomar para si questões comuns e se responsabilizar pessoal e
coletivamente por elas. Uma aprendizagem importante para o
desenvolvimento da atitude de solidariedade está relacionada com a
percepção das causas das dificuldades que os “outros” enfrentam. Assim,
quando conhecemos as condições de vida das pessoas, aprendemos a
buscar as causas das dificuldades enfrentadas pelo outro, no sentido de
contribuir para que elas não sejam perpetuadas e consigam modificar suas
atitudes (indiferentes) diante de situações injustas ou egoístas, comumente
aceitas como naturais. (DIAS; LOPES, 2012, p.74)

Por todos esses benefícios, percebemos que na estratégia de par tutor
proposta pelos autores não há espaço para o assistencialismo. O que tem mais
importância em sua utilização é o respeito à diferença como elemento enriquecedor
das relações humanas.
Retornando ao gráfico 14, observamos as estratégias didáticas de ordem
conceitual. Sobre elas, os professores citaram: discutir conceitos, contextualizar
historicamente as temáticas que forem trabalhadas com as turmas e explicar as
consequências das atividades físicas para o corpo.
A contextualização histórica dos conteúdos surge na Educação Física como
uma das propostas da pedagogia crítico-superadora que, percebendo as questões
de poder, interesse, esforço e contestação presentes na cultura corporal, passam a
defender uma Educação Física mais preocupada com a contextualização dos fatos e
do resgate histórico, passando também a valorizar não apenas questões de como
ensinar, mas também como o conhecimento é adquirido. Com essa abordagem,
tornou-se possível, na Educação Física, fazer uma leitura dos dados da realidade,
interpretá-los e emitir juízo de valor (DARIDO, 2003). Para a Educação Física
Inclusiva, tal juízo de valor pode ser positivo quando refletido nas atitudes dos
professores, nas estratégias pedagógicas, na construção do PPP, entre outros
aspectos.
Ainda observando o gráfico 14, identificamos o item “com foco nos alunos”
como estratégia didática utilizada por 12% dos professores. Esse item foi separado
dos demais por apresentar maior atenção às necessidades e desejos dos alunos,
como podemos verificar nos exemplos que seguem: selecionar de acordo com faixa
etária, série e capacidade do aluno, de acordo com interesse do aluno, escutar o
aluno sobre a não participação (individualmente), adaptar as aulas considerando as
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ideias dos alunos, ressaltar a importância de cada aluno, entre outras. Como o item
“interesse dos alunos” já foi discutido anteriormente, daremos aqui outro enfoque
que também consideramos pertinente.
No item em questão, é visível a preocupação do professor com as
subjetividades dos alunos no processo de ensino aprendizagem, o que nos faz
pensar sobre a importância do corpo como lugar de aprendizagem na Educação
Física Inclusiva. De acordo com Nóbrega (2009, p. 32), “[...] o corpo se faz presente
em todos os atos humanos, é a vida em sua plenitude, em toda a sua forma [...]”.
Essa forma de olhar para o corpo se aplica a todos os alunos, inclusive à criança
com deficiência, já que sua interação com o outro e com o mundo ao redor é
estabelecida também por trocas, pela mediação e pelo afeto. Assim, sua
subjetividade precisa ser percebida, seus interesses precisam ser contemplados e
as aulas precisam ser adaptadas as suas necessidades em harmonia com a dos
outros alunos.
Se essa estratégia está sendo utilizada com os alunos com deficiência não foi
possível detectar. Mas, entendemos que apesar de se enquadrar em uma condição
de deficiência, é um corpo sujeito, provido de sentidos e significados com interesses
e desejos que se fazem presentes em qualquer outro corpo e que assim precisam
ser considerados nas aulas de Educação Física numa perspectiva inclusiva.
Também elencamos o item “ligadas às escolhas do conteúdo” por apresentar
características mais próximas do planejamento, que da realização das aulas. Neste
tópico aparecem como estratégias: escolha de conteúdos motivadores e diversificar
conteúdos. Como outros foram citados: apoio do professor auxiliar, utilização de
materiais adaptados e providenciar materiais inexistentes na escola.
A construção de matérias para a realização das aulas de Educação Física é
outro ponto que encontramos com maior ênfase nas concepções de aulas abertas.
São propostos pelo ensino de aulas abertas: sugestões de materiais, ideias e
situações de ensino alternativo que poderiam ser adaptados de acordo com as
atividades que seriam desenvolvidas, fazendo “[...] parte deste trabalho, por
exemplo, a obtenção de determinados equipamentos para o exercício e treino, a
preparação de placas, folhas-tarefa, fichas de observação e a organização de filmes,
fotos, material de consumo” (HILDEBRANDT; LAGING, 1986, p.41). Embora não
tivesse enfocando a adaptação de materiais para aulas de pessoas com deficiência,
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essa abordagem de ensino contribui ao ampliar o papel do professor para além das
execuções das atividades tradicionais, exigindo desse profissional a construção de
instrumentos que pudessem favorecer a aprendizagem de seus alunos.
A utilização de materiais adaptados não aparece em nenhum dos relatos que
abordam a inclusão dos alunos com deficiência, porém, aparecem como estratégia
utilizada para estimular a participação dos alunos nas aulas de Educação Física.
Cremos que as experiências devam existir nas aulas dos professores pesquisados,
independentemente de serem poucas ou muitas, mas ainda não estão sendo
compartilhadas como deveriam ser, mesmo reconhecendo que tal espaço já exista
nas formações continuadas23.
Muitas vezes os professores precisam ser estimulados a sair de sua área de
conforto, por já possuir os materiais que aparentemente dão conta das necessidades
de seus alunos, bem como precisam superar as lamentações por não possuírem os
materiais apropriados, afetando principalmente aquele aluno com deficiência que
não consegue realizar a aula porque o material adequado não é disponibilizado.
Acreditamos que estratégias exitosas são fundamentais para estimular outras
experiências, que gerarão outros saberes. Após averiguar as estratégias que os
professores utilizam para ampliar a participação dos alunos em suas aulas, traremos
algumas concepções que foram identificadas a partir de uma relação estabelecida
com a categoria Formação Continuada e Inclusão.

4.3 FORMAÇÃO CONTINUADA E INCLUSÃO

Para a construção desta categoria, encontramos alguns dados na pesquisa
que consideramos pertinentes para refletir sobre os saberes dos professores acerca
da Educação Física Inclusiva e sua relação com a formação continuada. Como já
mencionada anteriormente, a inclusão é uma temática que vem sendo solicitada
desde 2013 nas avaliações finais das formações continuadas dos professores de
Educação Física da SME/Natal.

23

A quatro anos a SME/Natal vem promovendo, no final do ano, a Mostra de Experiências dos
Professores de Educação (MEPEF), onde esses profissionais se escrevem e apresentam trabalhos
que foram desenvolvidos durante o ano.
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Segundo Morais Sobrinho (2017), de 2014 a 2016, a concepção de inclusão
trabalhada nas formações continuadas em serviço da rede municipal de ensino do
Natal estiveram, quase que exclusivamente, direcionadas para a Educação Física
adaptada, o que delimitou seu alcance aos esportes associados às pessoas com
deficiência. Em complemento, encontramos, em Natal (2014-2017) e (2018-2019),
registros que também apontam para a continuidade dessa perspectiva nos
encontros realizados em 2017 e 2018, reforçando o que já tinha sido apontado pelo
autor acima.
A Educação Física Adaptada se faz presente ligada a SME/Natal, em
algumas modalidades esportivas como atletismo e bocha, desenvolvidas pelos
professores dessa rede de ensino (NATAL, 2014-2017); (NATAL, 2018-2019).
Entretanto, essa não pode ser a justificativa para torná-la a principal temática acerca
da inclusão nas formações continuadas desta rede de ensino, tendo em vista que
não dá conta das reais necessidades postas à inclusão nas aulas de Educação
Física Escolar.
Talvez essa abordagem equivocada diante das reais necessidades dos
professores de Educação Física ligados a SME/Natal seja a causa de tanta
reivindicação da temática da inclusão, aparecendo tantas vezes como sugestão nas
avaliações anuais dos professores para ser trabalhada nos anos seguintes. Tal
recorrência vem revelando a necessidade de aprofundar e repensar o trabalho
pedagógico do professor frente à Educação Física Inclusiva no âmbito da escola.
De acordo com os dados dos gráficos abaixo, podemos observar que esse
direcionamento voltado para a Educação Física Adaptada, que vinha sendo utilizado
para discutir a inclusão nas formações continuadas acima descritas, tem causado
uma sensação de estar sendo contemplados para muitos professores. Para outros
tantos têm promovido o sentimento de despreparo frente ao processo inclusivo de
seus alunos nas escolas.
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Gráfico 15 - Distribuição da variável “a formação continuada da rede municipal de
ensino da cidade do Natal contempla temas pertinentes à sua prática pedagógica?”

Fonte: Autoria própria.

Embora, no gráfico 15, haja um número significativo (92%) de professores
que asseguram que a formação continuada contempla temas pertinentes a sua
prática

pedagógica,

19%

desses

apontaram,

no

gráfico

6,

que

faltam

capacitações/cursos/conhecimentos que possam subsidiar o processo de inclusão
nas suas aulas de Educação Física. Esse cruzamento de informações seria confuso
se não tivéssemos conhecimento sobre o enfoque na Educação Física Adaptada
discutida nos encontros da formação continuada realizados até 2018. Para os
professores, as capacitações, os cursos e os conhecimentos sobre as deficiências
são essenciais para que sejam superadas as barreiras que impedem o sucesso da
inclusão na escola.
Isso fica mais evidente quando observamos o gráfico 16, que traz sugestões
de temáticas propostas pelos professores, no questionário da pesquisa, a serem
desenvolvidas nos encontros das formações continuadas em 2019.
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Gráfico 16– Distribuição da variável “O que você gostaria que fosse contemplado
sobre inclusão na formação continuada de Educação Física de 2019"

Fonte: Autoria própria.

As sugestões que mais apareceram, 77%, foram as que solicitam atividades
práticas para envolver pessoas com deficiências nas aulas, o que nos revela a
preocupação desse público com o saber fazer frente às especificidades clínicas de
cada deficiência a fim de compreender melhor suas limitações e possibilidades para
planejar atividades apropriadas. Ao discutir o saber fazer do professor de Educação
Física ligado à inclusão, Dias e Lopes (2012, p. 46) mostram que

[...] é importante, porém, conhecer tais características para melhor aplicação
das nossas propostas pedagógicas. Sob o ponto de vista motor, as crianças
com síndrome de down irão apresentar dificuldades na aquisição da
motricidade motora global, equilíbrio, organização espacial e organização
motora fina, visto que é característica da síndrome de down a hipotonia.

Para as autoras, os professores sentem necessidade de conhecer os
aspectos médicos das deficiências de seus alunos a fim de compreender melhor
suas limitações e possibilidades. Para subsidiar essa demanda, as pesquisadoras
trazem alguns elementos que explicam as especificidades clínicas das deficiências
perpassando por categorias definidas por deficiências física, mental ou intelectual e
sensorial, e por graduações de intensidade que, pode ser leve, moderada, severa ou
profunda. Mas, ao mesmo tempo em que demonstram compreender as
características específicas das deficiências como fundamental para pensar em
atividades apropriadas que estimulem o desenvolvimento das crianças, também
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advertem que os professores não podem ficar atrelados apenas a essas
características para compreender os alunos.
Conforme Diniz (2007), no Brasil, o entendimento sobre as deficiências
ainda está muito vinculado ao conhecimento biomédico. No entanto, esse quadro
vem sendo modificado por pesquisas de outras áreas do conhecimento como as
ciências humanas, que dão suporte teórico aos movimentos sociais, questionando
as verdades da hegemonia biomédica e apontando que a compreensão está muito
mais ligada aos aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos, que as
condições clínicas das pessoas.
Guhur (1994), como um desses autores, mostra que ser deficiente ou não
ser deficiente está vinculado à capacidade/incapacidade do homem estar inserido
nas relações de trabalho, num determinado contexto histórico. Assim, a definição e
representação do homem são determinadas pelas relações de produção, que
dependendo de como é realizado o trabalho, é que vai se definindo a condição
humana.
Desse modo, embora tenham ocorrido mudanças na forma de perceber a
pessoa com deficiência nas escolas, nos últimos anos, o diagnóstico médico é
quem diz se um aluno precisa de atendimento especializado ou não, o que dificulta
pensar as deficiências para além das suas características clínicas, gerando, muitas
vezes, preconceitos, que estigmatizam as possibilidades de participação e
aprendizagem dos alunos. Contribui também para que o professor supervalorize o
saber fazer associado ao conhecimento clínico das pessoas com deficiência como
essencial para sua qualificação profissional.
Retomando a discussão sobre o saber fazer do professor, Glat e Blanco
(2009, p.187-188) mostram que tal preocupação emerge entre os professores da
Educação Especial vinculada ao domínio de métodos e técnicas específicas. Isso,
ao nosso ver, também se aplica ao professor de Educação Física, pois é consensual
que “[...] precisam acumular um saber sobre as características das diferentes
manifestações da deficiência para melhor dominarem a tecnologia do ensino
‘adequada’ a cada tipo” de deficiência.
Assim, os professores solicitam, no gráfico 16, que sejam desenvolvidas nas
formações continuadas, atividades práticas para incluir pessoas com deficiência,
enfocando atividades para alunos com múltiplas deficiências, com Transtorno do
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Espectro Autista, com Deficiência Mental, Paralisia Cerebral, Microcefalia e com
Síndrome de Down. Entre os demais, 10% requereram atividades práticas para
envolver todos os alunos, incluindo os mais resistentes à participação, os gordinhos
e as meninas; 5% pediram discussões sobre conceitos e princípios relacionados à
Educação Inclusiva, bem como que fossem discutidas se as escolas do município
estão sendo inclusivas; 5% não responderam a questão e 3% demonstraram
interesse por qualquer conhecimento sobre a inclusão que pudesse contribuir para
sua prática e aprendizado.
Para Glat e Blanco (2009), essa é uma forma equivocada de conhecer os
modos e os meios de ensinar a qualquer pessoa com deficiência, tendo em vista que
ao se utilizar apenas desses métodos, o professor se apropria apenas de uma
formação tecnicista, como se esta fosse o fio condutor de sua formação. Na
realidade, como profissional da aprendizagem, deveria se especializar no aluno,
compreendendo que este constrói conhecimento, tem sentimentos, desejos e
saberes adquiridos em sua vida extraescolar, que traz um conhecimento préexistente.
Todavia, as autoras não descartam a importância dos conhecimentos
teóricos-metodológicos, mas destacam que o mais importante nesse processo é a
diversidade das ofertas educativas disponibilizadas a todos, considerando que todos
os

alunos

são

especiais,

devendo

receber

o

reconhecimento

por

suas

subjetividades. Em complemento a esse posicionamento, Carmo (2013b, p.26)
defende que:

[...] não basta apenas investir em formação continuada, conteudista. É
preciso fazer com que os professores superem valores e crenças
arraigados, mudando significativamente a forma de ver e se relacionar com
o Outro e com o conhecimento.

Entendemos, desse modo, que possuir acesso ao conhecimento das
características das deficiências é importante, mas não assegura a participação e
aprendizagem do aluno, tendo em vista que não há ninguém igual, mesmo que
tenha a mesma deficiência. Segundo Merleau-Ponty (2006, p. 478), “[...] é preciso
reconhecer a ambiguidade e o polimorfismo da consciência infantil”. Acreditamos
que isso se estende a qualquer pessoa, seja criança, adolescente, adulto, idoso, que
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tenha ou não deficiência – cada um aprenderá do seu jeito, considerando as
experiências vividas, na relação com o outro e na afetividade.
O corpo transborda os limites da matéria, não podendo mais ser reduzido à
sua pura biologia. Ao mesmo tempo, embora subjetivado e tornado palavra
e expressão, o corpo também não se restringe à representação consciente
ou inconsciente que o sujeito faz dele. O corpo apresenta aspectos que não
apenas transcendem o campo da pura subjetivação, mas também a
determinam. (WINOGRAD; MENDES, 2009, p.9)

Assim, é preciso compreender a pessoa com deficiência como um corpo que
tem subjetividade e que mesmo tendo necessidades educacionais especiais, em
decorrência de uma deficiência, não pode ser reduzido as suas dificuldades, pois
apresenta muito mais possibilidades que limitações. O olhar sensível do professor
fará toda diferença em seu processo de inclusão, como observamos no relato de
uma experiência considerada inclusiva, por um dos professores pesquisados, na
questão 9 do questionário, do item Educação Física Escolar e Prática:

Um aluno cadeirante que pedia para sair da cadeira em todas aulas de
ginástica, para rolar e brincar no tatame (ACSA).

Não fica claro no relato se a professora teve um olhar sensível para o aluno
durante essa experiência, sendo a responsável pelo(s) primeiro(s) abandono(s) da
cadeira de rodas nas aulas e, depois, estimulado pelas vivências exitosas, o aluno
ficou pedindo para descer; ou se o aluno não contava com o olhar sensível da
professora, que o deixava isolado e por isso precisava pedir para descer e ter a
oportunidade de movimentar seu corpo. Todavia, ao trazer tal experiência, fica claro
que de alguma forma o olhar sensível apareceu. Isso porque representou para
professora e está representando para nós que estamos sendo conhecedores do fato
uma experiência significativa para refletir sobre a importância de perceber o aluno
com deficiência como sujeito de possibilidades que precisa ser envolvido nas aulas.
Não é admissível que alguns alunos não participem das aulas por não serem
considerados habilidosos. Sabemos que na Educação Física isso não se restringe
aos alunos com deficiência. Segundo Chicon (2010, p. 93), já vivenciamos muitas
vezes a exclusão disfarçada nos menos hábeis, nos mais gordinhos, nos mais
lentos, enfim, naqueles que não se enquadram nos padrões preestabelecidos pela
sociedade.
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Temos clareza de que apenas a mudança na forma de olhar do professor
não será suficiente para garantir a inclusão dos seus alunos nas aulas de Educação
Física. Porém, no nosso entendimento, traz mais significação para as discussões do
processo de inclusão nas aulas de Educação Física Escolar, que pode e deve ser
abordada na formação continuada, que as atividades desenvolvidas com a
Educação Física Adaptada, até então realizadas até 2018.
Sob outro ponto de vista, percebemos que, ao se preocupar com o saber
fazer, o professor compreende a importância da metodologia para garantir a
participação de todos os alunos nas suas aulas. Sendo isso fundamental na medida
em que abre espaço para discutir nas formações continuadas possibilidades
concretas de intervenções que possam ser compartilhadas, analisadas, discutidas, a
partir de elementos concretos da realidade cotidiana da escola, permitindo também
um olhar diferenciado para os alunos excluídos e uma maior consciência do papel
do professor na inclusão escolar. No entanto, creditar a responsabilidade da inclusão
apenas aos aspectos metodológicos ou de formação desses profissionais simplifica
muito o processo de inclusão, bem como o fazer pedagógico.
O saber fazer diz respeito ao transmitir e ao formar. Sob o primeiro aspecto
consideram-se todas as habilidades necessárias ao ensino, de modo que o
momento pedagógico seja agradável e produtivo ao sucesso na
aprendizagem. Em relação à formação do aluno, o saber fazer está
relacionado a aspectos éticos que compõem a formação pessoalprofissional de cada educador. Refiro-me, em particular: aos valores que o
professor cultua e transmite (a partir de suas próprias atitudes frente às
diferenças individuais); à sua prática e ao modelo de sociedade que
idealiza. (EDLER CARVALHO, 2000, p.167)

Dessa maneira, percebemos que o saber fazer é muito mais complexo que a
mera aprendizagem de métodos e técnicas que auxiliem o professor com os alunos
com deficiência. A formação continuada tem, nesse sentido, um papel fundamental
em levar discussões em que o professor possa refletir sobre as concepções de
mundo que se deseja alcançar. Assim nos reportamos à segunda epígrafe de Paulo
Freire citada neste trabalho: “Não existe imparcialidade. Todos são orientados por
uma base ideológica. A questão é: sua base ideológica é inclusiva ou excludente?”.
É isso que deve guiar as formações continuadas dos professores de Educação
Física para que se ofereçam discussões diante do processo da inclusão de modo
que esses profissionais percebam que
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[...] a formação de professores não deve ficar resumida a métodos de
ensino, num pragmatismo que desconsidera a teoria e desvaloriza,
inclusive, a construção de teorias, a partir da própria prática. Mas, para essa
construção, além de bagagem teórica, o professor necessita estimular sua
capacidade crítica e reflexiva, para o que precisa se perceber (e agir) [...]
(GLAT; BLANCO, 2009, p.189)

Assim, compreendemos que é essencial também refletir acerca das
formações continuadas no tocante ao que se deseja alcançar e o que realmente se
precisa fazer para chegar lá, porque, às vezes, os caminhos desejados pelos
professores não serão necessariamente os que levarão ao que se precisa aprender,
muitas vezes poderão afastá-los dos objetivos almejados. Nesse sentido, a
formação continuada tem um papel fundamental no direcionamento da qualificação
profissional do professor, principalmente diante das muitas dificuldades expressas
pela categoria referida.

[...] a Educação Física deve se apoiar em profissionais que não possuem
apenas a habilidade de executar uma ação pedagógica, mas autonomia
para analisar, criar, recriar caminhos para se potencializar tais habilidades,
com o objetivo de levá-las ao pleno desenvolvimento das potencialidades de
seus educandos considerando os diferentes contextos/cotidianos
educacionais. (CHICON; SÁ, 2012, p.103)

Com isso, percebemos que os saberes sobre a Educação Física Inclusiva
atrelados à formação continuada precisam ser rediscutidos, repensados e
redirecionados para se adequarem às reais necessidades da área de ensino em
questão. Nem sempre o que essa categoria identificou como barreiras foram
percebidas como entraves que dificultavam a inclusão em suas aulas e, algumas
vezes, o que parecia para os professores ser uma estratégia inclusiva, no nosso
entendimento e segundo alguns autores, não assumia tal característica.
Acreditamos que a formação continuada tem um papel fundamental na
construção de saberes que possam ajudar de fato o professor a construir caminhos
mais claros e coerentes, tornando a Educação Física de fato mais inclusiva.
Todavia, é preciso reestruturar suas abordagens. Não dá mais para continuar
priorizando a Educação Física Adaptada, quando o que o professor realmente
precisa é ter mais clareza dos princípios e fundamentos que compõem a Educação
Inclusiva e, mais ainda, do papel da Educação Física nesse processo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS – PERCEPÇÕES DO CAMINHO TRILHADO

“Num

país

esperança

como
viva

o
é

Brasil,
em

si

manter
um

a
ato

revolucionário”. (Paulo Freire)

Diante de tantas adversidades postas pelos professores como barreiras
estruturais ligadas às ações governamentais locais e nacionais, que vem cada vez
mais sendo desvalorizadas, reduzidas ou retiradas da educação brasileira, em nome
de um Estado Mínimo, no qual o pensamento crítico acadêmico é bombardeado e a
valorização das diferenças é desqualificada, podemos dizer que estar pesquisando
sobre a Educação Física Inclusiva é um ato de resistência. E por que não dizer
revolucionário?
Desse modo, defendemos que “a esperança precisa da prática para tornar-se
concretude histórica. É por isso que não há esperança na pura espera, nem
tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que vira, assim espera”
(FREIRE, 1992, p.5). Ao utilizar os obstáculos encontrados no caminho como
pretextos para não avançar, acreditando que as dificuldades se resolvem apenas
com esperança, não contribuímos nada para superá-las, precisamos sim arregaçar
as mangas e buscar soluções para os desafios que surgem. Foi na tentativa de
encontrar caminhos para a concretude da Educação Física Inclusiva que realizamos
este estudo.
Acreditamos que a quantidade de elementos explorados nesta pesquisa não
deu conta de toda a riqueza de dados encontrados com o estudo. Contudo, foi
possível fazer uma análise significativa acerca da perspectiva de Educação Física
Inclusiva a partir das percepções dos professores da área, vinculados à formação
continuada da SME/Natal, identificando avanços e desafios a serem enfrentados.
Como avanço, apontamos que os professores têm uma concepção ampliada
sobre a Educação Inclusiva, não se restringindo apenas às pessoas com deficiência,
mas a todos os alunos. Isso porque em 2016 tal conceito era compreendido pelos
professores como uma educação voltada para pessoas com deficiência. Assim,
percebemos que embora os saberes tenham se modificado, identificamos também
fragilidades que precisam ser sanadas, principalmente porque as concepções que
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compõem esse conceito oscilam entre respostas que reduzem tal conceito e outras
que ampliam o olhar. Ora, a maioria dos professores apresentava saberes que se
resumiam à garantia de participação dos alunos nas aulas, ora, tratava a inclusão
apenas sob a perspectiva da deficiência, ora apontava diversos fatores que também
compõem o conceito, ampliando-o.
Tal forma conturbada de compreender a Educação Inclusiva traz impacto para
o seu conceito, tornando sua compreensão também confusa. No entanto, o que se
mostrou mais preocupante para essa área do conhecimento foi a falta de clareza
diante de suas especificidades no processo inclusivo. Apenas 13% dos professores
expressaram esse saber. De forma tímida, trouxeram relatos que, ao serem
discutidos, foram nos dando pistas da infinidade de problemáticas que podem ser
encontradas nas aulas de Educação Física ao explorar a cultura de movimento,
interferindo diretamente na inclusão dos alunos.
Sabemos que a Educação Física, assim como qualquer outra disciplina, deve
compreender que a construção de uma Educação Inclusiva perpassa a
ressignificação do modelo de escola vigente. Busca outra, em que deve ser possível
o acesso e a permanência de todos os alunos, independente de ter ou não
deficiência, e onde os mecanismos de eleição e discriminação, até então
empregados, devem ser substituídos por procedimentos de identificação e
eliminação das barreiras para aprendizagem. Todavia se não tiver claro qual será
seu papel diante das suas especificidades, não contribuirá qualitativamente para
todo esse processo.
Assim, entendemos que as lacunas encontradas nos saberes dos
professores, como por exemplo, conhecimento sobre corpo deveria compor mais
intensamente o arcabouço teórico-prático das formações continuadas de Educação
Física ligadas a SME/Natal, de modo que possa apoiar e orientar os professores no
cotidiano da escola a criar estratégias que possibilitem uma perspectiva mais
inclusiva.
Ao discutir as relações que a Educação Física Inclusiva pode estabelecer com
a formação continuada frente às dificuldades e possibilidades dos saberes dos
professores sobre Educação Física Inclusiva, percebemos que se as discussões
sobre a Educação Física Inclusiva ocorressem durante o ano todo, inseridas nas
unidades temáticas trabalhadas a cada encontro da formação continuada, poderiam
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oferecer maiores subsídios para fundamentar os conhecimentos dos professores.
Desse modo, proporcionaria maior confiança e menos demanda sobre inclusão nas
avaliações anuais das formações.
Como os saberes ligados à inclusão estavam sendo trabalhados nessas
formações, atrelados à Educação Física Adaptada, tornou-se legítimo para os
professores solicitar conhecimentos específicos sobre as deficiências, sobre os
métodos e estratégias apropriadas a cada uma delas, inseridas nas aulas de
Educação Física Escolar. Não obstante, compreendemos que é preciso ter cuidado
para não tornar o saber fazer a principal prioridade, como aconteceu com a
Educação Física Adaptada, e mais uma vez se equivocar, tornando o espaço crítico
das formações em um ambiente tecnicista, que não oportuniza ao professor
construir saberes que percebam a subjetividade de cada aluno, dificultando sua
compreensão frente à inclusão.
Ao perceber que os estereótipos sociais entre outros aspectos interferem na
inclusão dos seus alunos, os professores trazem à tona particularidades que fazem
das aulas de Educação Física um espaço em que se estabelecem injustiças e
desigualdades. Os métodos precisam ser repensados e modificados para que seja
possível superar as barreiras sociais que atingem as unidades temáticas, tornandose mais inclusiva.
Portanto, os professores precisam compreender a Educação Física Inclusiva
a partir das necessidades de cada um de seus alunos, que ao serem submetidos às
possibilidades corporais da cultura de movimento, apresentam situações de
exclusão que os impossibilitam de vivenciar as experiências corporais propostas,
sejam nos jogos e brincadeiras, nos esportes, nas lutas, nas danças, nas ginásticas,
nas PCA ou nas PCAQ. Entendemos a inclusão não apenas do ponto de vista da
boa vontade do professor em aprender técnicas metodológicas adequadas para
aplicar em suas aulas com os alunos, mas principalmente como um ato educativo
eminentemente político que pode influenciar no combate ou na permanência das
injustiças sociais e desigualdades presentes na escola.
Embora tenhamos entendido que conseguimos atingir nossos objetivos, visto
que trouxemos uma análise dos diversos saberes que compõe a Educação Física
Inclusiva a partir das percepções dos professores da área, vinculados à formação
continuada da SME/Natal, sabemos também que o assunto não se esgotou e nem é
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nossa intenção que isso aconteça. Ao contrário, o esforço realizado para
compreender o arcabouço conceitual que vem subsidiando as práticas pedagógicas
inclusivas de tais professores ainda é muito frágil e uma intervenção junto a esse
grupo se faz necessário.
Assim, o fato de não ter ido a campo para verificar as estratégias pedagógicas
utilizadas pelos professores que afirmaram ter aulas inclusivas, bem como intervir
construindo com aqueles que não conseguem criar de fato condições didáticas que
favoreçam a inclusão em suas aulas, são lacunas que apareceram com a pesquisa.
Ao mesmo tempo, são possibilidades que vêm nos mobilizando para galgar novos
caminhos.
Entendemos que uma nova pesquisa nessa direção pode se concretizar em
um doutorado, podendo contribuir de forma significativa para a construção de novos
saberes, olhares e, sobretudo, atitudes. Todavia, não temos certezas dos resultados,
apenas o sentimento de continuar, porque se conseguirmos concretizar estratégias
inclusivas exitosas, as crianças e adolescentes, principalmente, as com deficiência,
terão o direito à aprendizagem garantida, mostrando que é possível para a
Educação Física superar a exclusão.
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APÊNDICE A

QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR INCLUSIVA:
OLHARES E SABRES DE UM GRUPO DE PROFESSORES DO ENSINO
PÚBLICO DO NATAL/RN

NOME FICTÍCIO:

INFORMAÇÕES INICIAIS / DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
1. IDADE:
2. SEXO:
3. ANO E INSTITUIÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃOFÍSICA:

4. SOBRE SUA FORMAÇÃO, INDIQUE ABAIXO:
(
(
(
(
5.

) GRADUAÇÃO - LICENCIATURA
) ESPECIALIZAÇÃO
(
) MESTRADO
(
) DOUTORADO
(
POSSUI OUTRAFORMAÇÃO? (

) CURSANDO ESPECIALIZAÇÃO
) CURSANDO MESTRADO
) CURSANDO DOUTORADO

) SIM (

) NÃO

CASO POSSUA OUTRA FORMAÇÃO, INFORME ABAIXO:
6.
7.

TEMPO DE EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO:
NÍVEL DE ENSINO QUE LECIONA(M). PODE MARCAR MAIS DE UM,
CASO CONTEMPLE SUA REALIDADE:
(
(
(
(

) ENSINOINFANTIL
) ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
) ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
) ENSINO DE JOVENS E ADULTOS – EJA

8. TURNO(S) QUE LECIONA (PODE MARCAR MAIS DE UM):
(
) MATUTINO
(
) VESPERTINO
(
) NOTURNO
9. A FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA
CIDADE DO NATAL CONTEMPLA TEMAS PERTINENTES À SUA PRÁTICA
PEDAGÓGICA?
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(

) SIM

(

) NÃO

(

) PARCIALMENTE

10.
ALÉM DA FORMAÇÃO CONTINUADA OFERECIDA PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VOCÊ PARTICIPA DE MAIS ALGUMA?
(CURSO À DISTÂNCIA, PRESENCIAL, GRUPO DE ESTUDO,ETC.).
(
) SIM
(
) NÃO
EM CASO POSITIVO INFORME QUAL É:

EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E INCLUSÃO
1. O QUE É PARA VOCÊ UMA EDUCAÇÃOINCLUSIVA?

2. O QUE É PARA VOCÊ UMA EDUCAÇÃO FÍSICAINCLUSIVA?

PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES COM A REALIDADE DA ESCOLA
AS QUESTÕES A SEGUIR TRATAM SOBRE ASPECTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA.SUASRESPOSTASSERÃOFUNDAMENTAISPARAASPRÓXIMASETAP
ASDESSEESTUDO.COMO A MAIORIA DOS PROFESSORES TRABALHA EM
TURNOS E NÍVEIS DIFERENTES DE ENSINO, OPTAMOS EM PESQUISAR
SOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL II.
1. VOCÊ CONSIDERA SUA ESCOLA INCLUSIVA?
(
)SIM
(
) NÃO
(
) PARCIALMENTE
2. QUAISASPECTOSVOCÊCONSIDERACOMOFACILITADORESPARAAINCLUS
ÃONAESCOLAEMQUEVOCÊ TRABALHA?

3. QUAIS ASPECTOS VOCÊ CONSIDERA COMO BARREIRAS PARA INCLUSÃO
NA ESCOLA EM QUE VOCÊ TRABALHA?

4. INCLUSÃO É DISCUTIDA NAESCOLA?
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(

)SIM

(

) NÃO

(

) PARCIALMENTE

SE A INCLUSÃO É DISCUTIDA NA ESCOLA, LISTE ABAIXO OS CANAIS EM
QUE ISSO ACONTECE (PODE MARCAR MAIS DE UM ITEM ABAIXO, CASO
OCORRA NA SUAESCOLA):
( ) PLANEJAMENTO COLETIVO SOBRE O PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO;
( ) PLANEJAMENTO COLETIVO (COM COORDENAÇÃO, COM O COLETIVO
DE PROFESSORES,ETC);
(
(

) PLANEJAMENTOINDIVIDUAL;
) OUTRO:

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
1. QUAIS UNIDADES TEMÁTICAS
DA EDUCAÇÃO FÍSICA
TRABALHADAS NAS SUAS AULAS DURANTE OANO DE 2018?
(
(
(
(
(
(
(
(

FORAM

) ESPORTES
) JOGOS E BRINCADEIRAS
) DANÇAS
) LUTAS
) GINÁSTICAS
) PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA (PCA)
) PRÁTICAS CORPORAIS AQUÁTICAS (PCAQ)
) OUTRA:

2. QUAL(IS)

CRITÉRIO(S) VOCÊ UTILIZOU PARA AS ESCOLHAS DAS
UNIDADES TEMÁTICAS DESENVOLVIDAS EM 2018?
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3. OBSERVANDO SUAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, MARQUE A FORMA DE

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS EM FUNÇÃO DAS UNIDADES TEMÁTICAS
PROPOSTAS EM 2018:
UNIDADES
TEMÁTICAS
ESPORTES

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DOS ALUNOS
(
)

PARTICIPAÇÃO
PARCIAL
DOS ALUNOS
(
)

NÃO
DESENVOLVIDA
EM 2018
(
)

JOGOS E
BRINCADEIRAS

(

)

(

)

(

)

LUTAS

(

)

(

)

(

)

GINÁSTICAS

(

)

(

)

(

)

DANÇAS

(

)

(

)

(

)

PCA

(

)

(

)

(

)

PCAQ

(

)

(

)

(

)

M
4. A QUE VOCÊ ATRIBUI A PARTICIPAÇÃO PARCIAL DOS ALUNOS, CASO

TENHA SIDO MARCADA?
5. VOCÊ DEVE TER OBSERVADO INÚMERAS SITUAÇÕES QUE LEVAM O

ALUNO A NÃO PARTICIPAROU DESISTIR DAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA. RELATE AQUI, DE FORMA SINTÉTICA, ALGUMAS DE SUAS
MEMÓRIAS:

6. VOCÊ UTILIZA ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO

DOS ALUNOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃOFÍSICA?
NÃO

(

)SIM

(

)

SE RESPONDEU SIM, CITE AS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PARA
AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS.

7. VOCÊ CONSIDERA SUAS AULAS INCLUSIVAS?

(

)SIM

(

) NÃO

(

) PARCIALMENTE

JUSTIFIQUE:
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8. A

EDUCAÇÃO
FÍSICA
INCLUSIVA
CONSIDERANDO QUAISQUESTÕES?
(
(
(
(
(

PODE

SER

TRABALHADA,

) QUESTÕES DE GÊNERO
) QUESTÕES DE DEFICIÊNCIA
) QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS
) TODAS AS QUESTÕES ACIMA
) NENHUMA DAS QUESTÕES ACIMA

9. CASO

TENHA UM RELATO DE AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE
CONSIDERA MARCANTE SOBREUMAS DESSAS QUESTÕES ACIMA
MENCIONADAS, COMPARTILHE CONOSCO. DESCREVA COMO FOI SUA
EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA:
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APÊNDICE B

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Esclarecimentos
Este é um convite para você participar da pesquisa “Educação Física Escolar
Inclusiva na Formação Continuada: construindo novos caminhos no ensino
fundamental”, que tem como pesquisadora responsável a mestranda Ana Aparecida
Tavares da Silveira.
Esta pesquisa pretende desenvolver estratégias metodológicas que apontem
perspectivas inclusivas, articuladas às unidades temáticas propostas em todos os
encontros de 2019 no contexto da formação continuada dos professores de
educação física da rede de ensino do municipal da cidade do Natal.
O motivo que nos leva fazer este estudo é a constatação que a discussão
sobre inclusão é considerada freqüentemente uma demanda a ser trabalhada nas
formações continuadas, considerando os dados obtidos nas avaliações anuais
destes encontros.
Caso você decida participar, deverá colaborar com a construção dos dados
da pesquisa que serão os seguintes: a) responder questionário ou uma pergunta
sobre aspectos da inclusão escolar a cada encontro realizado na formação
continuada de Educação Física de 2019, que serão aproximadamente doze
encontros com levantamentos de dados; e b) permitir registros escritos em diário de
campo, fotográficos e em áudio dos encontros da formação continuada proposta.
Todos esses procedimentos serão regidos por princípios éticos que orientam as
pesquisas nas ciências humanas de respeito aos participantes e de preservação de
sua integridade física e mental.

Rubrica do Participante/Responsável legal:

Rubrica do Pesquisador:
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Toda a pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco, assim, poderão
surgir riscos tais como: riscos físicos, psicológicos, algum constrangimento ou
vergonha, situações de stress e medo, cansaço e fadiga, quebra do sigilo ou
anonimato, entre outros. Os mesmos serão minimizados ou sanados com os
esclarecimentos devidos em todos os momentos que se fizerem necessário.
Também serão respeitadas as individualidades e limitações de cada professor (a),
bem

como

os

procedimentos

de

segurança,

que

serão

rigorosamente

acompanhados e reforçados, de forma que sejam seguidos por todos (as), a fim de
minimizar o máximo possível as situações de riscos.
Caso venha a acontecer algum desconforto durante a pesquisa certamente
será minimizado ou eliminado, nos comprometemos a prestar-lhe assistência no
sentido de fazer intervalos na atividade, dialogar acerca da situação e resolver o
problema de forma gratuita.
Para isso, você poderá contar também com a disponibilidade da Orientadora
de nossa pesquisa, Profa. Dra. Maria Aparecida Dias, docente da UFRN e
orientadora do projeto da linha Educação e Inclusão em Contextos Educacionais, via
e-mail – cidaufrn@gmail.com ou por telefone (084) 32422180.
Durante toda a pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando ou
conversando com Ana Aparecida Tavares da Silveira, telefone 994079209 e e-mail
anatalsts@gmail.com.
Você terá como benefício uma melhor compreensão histórica e conceitual
sobre os aspectos da Educação Inclusiva e Educação Física Inclusiva, assim como
uma base metodológica mais coerente com as reais necessidades da inclusão.
Você tem o direito de se recusar e retirar seu consentimento em qualquer fase
da pesquisa, sem nenhum prejuízo a você. Em caso de permanência, os dados que
você nos fornecerá serão tratados de forma confidencial e serão divulgados apenas
em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado
que possa lhe identificar.
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Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa
pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos.
Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será
assumido pelo pesquisador e reembolsado para você.
Se sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você
será indenizado.
Qualquer dúvida sobre a dimensão ética dessa pesquisa você deverá entrar
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre
Lopes, telefone: (84) 3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 - Petrópolis Espaço João Machado - 1º Andar - Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 Natal/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra
com o pesquisador responsável Ana Aparecida Tavares da Silveira.
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Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os
dados serão construídos nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos
e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos,
concordo em participar da pesquisa “Educação Física Escolar Inclusiva na
Formação Continuada: construindo novos caminhos no ensino fundamental”,
autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou
publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.
Natal, 10 de junho de 2019.

Assinatura do participante da pesquisa

Impressão
datiloscópica do
participante

Declaração do pesquisador responsável
Como pesquisador responsável pelo estudo “Educação Física Escolar
Inclusiva na Formação Continuada: construindo novos caminhos no ensino
fundamental”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir
fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram
esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como
manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.
Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora
assumido estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde

– CNS, que

regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.
Natal, 15 de julho de 2019.

Ana Aparecida Tavares da Silveira
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