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RESUMO

A pesquisa analisou as ações do professor de Educação Física direcionadas a inclusão de alunos deficientes intelectuais nas aulas de
Educação Física. Pretendeu verificar qual o papel e/ou lugar da Educação Física no processo de Inclusão. É uma pesquisa de campo
descritiva exploratória de estudo de caso. Têm como população escolas públicas da cidade de Aracaju/SE. A amostra são
professores de Educação Física e alunos deficientes intelectuais do ensino fundamental. Teve como instrumento de coleta de dados
questionários de observação sistemática. Nas ações do professor para com os alunos, pode-se perceber que tinham facilidade de
incluí-los nas aulas. É sugerido aos professores e especificamente aos de Educação Física estar atualizados no que se refere à
Educação Inclusiva.
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ABSTRACT

The research examined the actions of the Physical Education teacher directed the inclusion of intellectually disabled students in

physical education classes. Intended to verify the role and/or place of Physical Education in Inclusion process. It is a descriptive

exploratory field research case study. Public schools have the population of the city of Aracaju/SE. The sample are teachers of

Physical Education and intellectually disabled elementary students. Had the instrument for collecting data from questionnaires

systematic observation. The actions of the teacher to the students, one can easily realize that they had to include them in class. It

is suggested to teachers and specifically to physical education be updated with regard to inclusive education.
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A deficiência intelectual esta sendo constantemente discutida pela educação física, com intenção de possibilitar e assegurar a

inclusão de pessoas com diversos tipos de necessidades especiais. Essa pesquisa trata exclusiva e especialmente dentre os vários

tipos de deficiência, uma: a deficiência intelectual.

Falando de deficiência, os portadores delas foram ao longo do tempo e ainda são vistos como doentes seres incapazes e que

sempre estão em maior desvantagem, sendo conceituados pelas pessoas que não possuem esta característica, como alvo de

sentimento de pena, que necessitam de caridade popular e de assistência social, mas de pessoas de direitos e deveres sociais, onde

se inclui o direito à Educação, Educação Física (ginástica, jogos, danças, lutas e esportes), saúde, lazer, entre outros (DARIDO e

RANGEL, 2005).

Mais especificamente Mittler (2008) comenta que as escolas sofrem grande reflexo da sociedade onde elas funcionam, o que

acontece nas escolas é uma ação/reação refletida da sociedade.

As discussões sobre a deficiência intelectual através da perspectiva da inclusão é importante, pois precisa ser trabalhado com

urgência, dando-lhe uma atenção especial. Encontra-se apoio em Diehl (2008), quando afirma que uma educação inclusiva é aquela

em que a valorização, o incentivo, o apoio e o acolhimento estão presentes em todos os momentos.

Partindo desse ponto de vista, a Educação Física Escolar pode ser um veículo de inclusão. A prática de atividades físicas desde que

aplicada com coerência e responsabilidade, proporciona aos indivíduos uma maior autonomia, autoconfiança, havendo participação

no processo educacional, facilitando sua integração na sociedade. Para garantir uma sociedade inclusiva, onde todas as pessoas

tenham acesso à vida em sociedade, é preciso acolhimento à diversidade humana e a aceitação de diferenças individuais,

principalmente no que se refere às deficiências (BRASIL, 1996).

A Educação Física, no sentido da inclusão, tem o objetivo de garantir o acesso e a participação de todos os alunos em todas as

possibilidades de oportunidades oferecidas pelos seus conteúdos e impedir a segregação e o isolamento dos mesmos. As aulas não

podem ser organizadas de maneira rigorosa e difícil, mas como uma proposição que poderá ser modificada com a necessidade do

grupo. O direito de participar de jogos, danças, lutas, ginásticas e esportes devem ser garantidos às crianças, jovens e adultos

livres de qualquer sujeição de raça, gênero, nível sócio-econômico, comunicação, inteligência, capacidade perceptiva e habilidade

motora.

O presente trabalho trata de um assunto de importância teórica e prática na Educação. Com interesse de levar às pessoas, uma

melhor compreensão sobre o assunto e a partir das considerações apresentadas refletirem sobre a funcionalidade da Educação

Física no processo de inclusão de alunos com deficiência intelectual. E o esclarecimento de mitos e verdades acerca da deficiência e

da capacidade desenvolvida a partir da Educação Física.

A proposta pretendeu pesquisar a grandeza da Educação Física como ponte de acesso para a inclusão e interação de alunos

portadores de deficiência intelectual e analisar as ações do professor de Educação Física direcionadas à inclusão dos alunos

deficientes intelectuais a partir do cotidiano das aulas, bem como teve a intenção de observar que papel a Educação Física tem

assumido com vistas a possibilitar a inclusão dos alunos com deficiência intelectual no contexto escolar.

Através das reflexões apresentadas emergi uma questão: Qual o papel e/ou lugar da Educação Física no processo de inclusão?

A questão do estudo surgiu a partir de experiências vividas em sala de aula, onde podia observar que alguns alunos não se

interessavam em determinadas matérias e ao mesmo se sentiam excluídos por sentir dificuldades de compreensão das mesmas.

Partindo desse princípio, a pesquisa pretende expor o que as aulas de educação física escolar representam e qual a sua relevância
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no contexto da inclusão.

Para a realização desta pesquisa buscou-se embasamentos teóricos relacionados ao tema. Utilizou-se a pesquisa de campo do tipo

descritiva exploratória de estudo de caso, tendo como população dessa pesquisa escolas públicas da cidade de Aracaju/Sergipe. A

amostra para coleta de dados foi composta por professores de Educação Física das escolas referidas, e alunos deficientes

intelectuais do ensino fundamental que praticam Educação Física regularmente. Tendo como instrumento de coleta de dados,

questionários estruturados de observação sistemática das aulas de Educação Física.

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

A escola é um estabelecimento público ou privado, onde é ministrado ensino coletivo igualitário a todos (universalização do ensino)

com disciplinas e/ou matérias que compõem seu currículo. A educação física assim como outras matérias que existem no currículo

escolar da educação básica têm funções e benefícios a serem adquiridos. Olhada pelas suas relações interdisciplinares por está

ligadas a outra matérias como ciências, matemática e temas transversais e a complexa rede de sentidos e significados que carrega,

pode contribuir significativamente no estabelecimento de valores que possibilitam diálogo fundamentado na troca de saberes

(DARIDO e RANGEL, 2005).

O princípio geral da educação física no ensino fundamental reside no “desenvolvimento da aptidão física no contexto de

necessidades individuais e de grupo como uma das bases do crescimento biopsicossocial” (KUNZ, 2004, p.117). Sendo assim, a

Educação Física escolar promove o desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades físicas, sociais e cognitivas. Fica entendido

que a educação física, enquanto componente curricular é responsável pela formação da cidadania, através dos aspectos históricos,

culturais, sociais, econômicos e políticos que a compõe.

A Educação Física Escolar é um componente curricular da Educação Básica, cuja oferta deverá está integrada à proposta pedagógica

da escola pública e privada, tendo ajustes às faixas etárias e às condições da população escolar, e sendo facultativa nos cursos

noturnos (BRASIL, 1996).

Ela tem como objetivo a consciência e compreensão corporal do aluno, onde se espera que o aluno após o período formal de aulas

deve ter condições de manter um programa de atividade física regular, apreciar um jogo, posicionar-se criticamente perante o uso

de anabolizantes, violência e outros assuntos sociais, sem o auxílio de especialistas (DARIDO e RANGEL, 2005).

No que se refere aos portadores de deficiência intelectual, a Educação Física seria um grande aliado no processo de inclusão dos

mesmos. Na interpretação do texto de Brasil (1998) a Educação Física Escolar tem o princípio da inclusão, que envolve a

valorização dos conhecimentos, da diversidade e da expressão de cada aluno como processo de inclusão. Nela o substantivo

inclusão está associado a ambientes e relacionamentos abertos à diversidade humana, e situações que envolvem pessoas com

deficiência.

Dessa forma é importante enfatizar também que não é pretensão da Educação Física Escolar tornar seus alunos atletas

profissionais, mas sim sistematizar situações de ensino e aprendizagem que garantem aos alunos o acesso a conhecimentos

práticos e conceituais (BRASIL, 1998). Ou seja, deve oportunizar a todos os integrantes dessa comunidade escolar experiências que

desenvolvam suas potencialidades de forma democrática, visando o aprimoramento de habilidades físicas, cognitivas e sociais.

De forma concisa a educação física escolar tem como objetivo principal integrar e levar o aluno a vivenciar a cultura corporal do

movimento formando cidadão e fazendo com que possam usufruir dos jogos, das danças, dos esportes, das lutas e das ginásticas

em benefício do exercício da cidadania e da melhora da qualidade de vida de cada aluno. Levando-os a conviver com a diversidade
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gerando ambientes abertos a inclusão.

Na educação física escolar houve várias mudanças nas suas concepções num processo de diversas transformações tanto em

pesquisas quanto como componente curricular nas escolas. Concepções essas que se diferenciavam em conteúdos procedimental,

conceitual e atitudinal, no aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a ser. Dentre essas concepções estavam a

biológico-funcional, técnico-esportiva, formativo-recreativa, desenvolvimentista, da promoção da saúde, a sociocultural e

construtivista (DARIDO e RANGEL, 2005).

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

No século passado começou a estabelecer uma definição para a deficiência intelectual e/ ou mental e essa definição diz respeito ao

desempenho intelectual, que seria inferior à média estatística das pessoas em relação à dificuldade de adaptação.

A característica essencial da deficiência mental é quando a pessoa tem um funcionamento intelectual

significativamente inferior, acompanhado de limitações significativas no funcionamento, levando em

consideração várias formas de inteligência (DIEHL, 2008, p. 75).

Existem várias origens de deficiência intelectual que podem ser classificadas em diversas áreas. De acordo com Fonseca (1995,

p.16-17) no campo médico, a deficiência pode ser causada por vários fatores como, por exemplo:

Nos fatores pré-natais, temos alterações cromossômicas, autossômicas, genossômicas que alteram

informações genéticas [...] são mais relacionados com as condições da deficiência do trabalho de parto e

de proteção fetal, que decorrem num período de grande vulnerabilidade.

Os fatores neonatais, mais significativos que podem ocorrer depois do nascimento causando eventuais

alterações no neonato são; idade do feto, tamanho do feto, efeitos de doenças maternas, anoxia, doença

da membrana hialina, incompatibilidade Rh, infecções, doenças metabólicas, hemorragias, convulsões, etc.

Todos estes fatores de risco pré-natais e neonatais podem causar desde a lesão mínima do cérebro ou

disfunção mínima do cérebro até paralisia cerebral.

Na sociedade em que vivemos é comum chamar uma pessoa com deficiência intelectual, de doente mental, mas por falta de

conhecimento, esses indivíduos, ou seja, a sociedade está cometendo um equívoco. Pois os deficientes intelectuais e os doentes

mentais possuem características e comportamento distintos. È o que afirma Diehl (2008, p. 86), quando diz que:

A pessoa com doença mental nasce ou adquire essa condição em conseqüência de uma desordem do

organismo. Porém, o individuo com deficiência intelectual mantém a percepção da realidade. Já a pessoa

com doença mental tem distúrbio de personalidade.

Seguindo a citação acima, as pessoas com deficiência intelectual não possuem um só tipo de comportamento. Quando eles recebem

adequadamente estímulos, seu desenvolvimento social e afetivo é gradativamente normalizado, é o que pensa Diehl (2008) quando

afirma que a educação e os valores morais são lapidados através de uma boa criação, da maneira como são acolhidos e como os

estímulos são transmitidos.

Como fatores determinantes no desenvolvimento afetivo e social das crianças com deficiência intelectual , bem como para os

demais que necessitam de cuidados educacionais especiais, vê-se na família e na escola os dois principais norteadores deste

desenvolvimento. Cabe à escola o papel de estar sempre em sintonia com a família para então melhorar e contribuir da melhor

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_educacao_fisica_escolar_e_o_processo_de_inclusao_de_alunos_defi.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



forma possível com o desenvolvimento da criança.

Conforme Vigotsky (1991 apud Silva, 2008, p.3) “o aprendizado é uma das principais fontes da criança em idade escolar; e é

também uma poderosa força que direciona o seu desenvolvimento, determinando o destino de todo o seu desenvolvimento

mental”.

Portanto é através da família e do comportamento dos seus membros em relação à criança e em relação aos próprios membros,

que a criança com deficiências interioriza a alegria, a satisfação e o amor, ou então o contrário. O objetivo principal da escola é

tornar a criança mais autônoma perante o indivíduo adulto. Mas para que isso aconteça é necessário que ocorra um bom

relacionamento com outras pessoas.

Numa escola que tem uma cultura que possibilita a exclusão de todos os que não se enquadra nos padrões esperados, a Educação

Física é muitas vezes influenciada por esta cultura escolar, seguindo e participando nesta exclusão.

De acordo com Brasil (1996) na Lei 9394/96, a inclusão é uma proposta com a igualdade de direitos educacionais para todos em

ambientes favoráveis já garantidos por lei. Porém, tais direitos nem sempre são garantidos aos cidadãos e a ferramenta inclusão

não é utilizada. E, é dever da escola prestar o comum atendimento às crianças portadoras de deficiência intelectual e essa tarefa

precisa ser marcada pela compreensão, pela dedicação e pela paciência.

Falando sobre o deficiente intelectual e sua relação com as atividades corporais, Diehl (2008) afirma que as habilidades motoras

são obtidas quando o aluno possui um bom auto-conceito. É relevante que o profissional de educação física esteja atento ao

comportamento afetivo e social de cada indivíduo, pois a reação emocional presente a cada tarefa solicitada pode ser diferenciada.

A auto-estima estimula a participação nas atividades físicas, proporcionando o domínio de habilidades. Diehl (2008), afirma que

nós, profissionais da educação, possuímos metodologias adequadas para proporcionar aos alunos deficientes condições de

desenvolver suas habilidades. E, que possam dar-lhes a chance de participar mais ativamente das atividades.

Portanto, as atividades devem ser organizadas de maneira a ser alterada conforme a necessidade do grupo, considerando a

criatividade e a sociabilidade dos indivíduos envolvidos (DIEHL, 2008). Os conceitos devem ser transmitidos de forma clara e

divertida e a participação dos alunos deve ser voluntária.

ENSINO INCLUSIVO

A Educação é uma questão de direitos humanos, onde os portadores deficiência devem fazer parte das escolas, devendo estas,

modificarem seu funcionamento para a inclusão de todos os alunos, segundo (STAINBACK, 1999), isto foi dito na Conferência

Mundial de 1994 da UNESCO sobre Necessidades Educacionais Especiais. O ensino inclusivo compreende a prática da inclusão de

todos, independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural, onde as escolas terão que satisfazer as

necessidades dos alunos. (idem, 1999).

O autor traz a necessidade das escolas modificarem o seu funcionamento objetivando incluir todos os alunos independentemente do

talento individual de cada um, ou tipo de deficiência, seja ele rico ou pobre, ou que pertença a qualquer contexto cultural,

importando apenas que as escolas assumam bem e de forma clara, o objetivo satisfazer as necessidades dos alunos.

No campo educacional, o processo inclusivo deve passar por reforma de forma a possibilitar diversas oportunidades educacionais e

sociais oferecidas pela escola, dando aos seus alunos o acesso a essas oportunidades, pois o processo inclusivo está no coração da

política educacional e social. O objetivo desta reforma é garantir a todas as crianças o acesso as oportunidades que a escola tenha
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disponível, a fim de beneficiara todos, incluindo aqueles com deficiência ou dificuldade de aprendizagem, os que se ausentam das

aulas e os que estão em risco de exclusão. (MITTLER, 2008).

A inclusão exige mais do que apenas um currículo global que assegure aos alunos o acesso a este e suas possibilidades. Deve

existir uma investigação sobre o que está disponível, assegurando o que é acessível e relevante aos alunos na escola. Havendo uma

gama variada de possibilidades e oportunidades, muitos ou todos os alunos, seja em escolas ou classes especiais, serão inclusos.

(MITTLER, 2008).

A escola para trabalhar a inclusão, não vai precisar apenas de um currículo globalizado que promova o acesso de todos os alunos às

praticas deste e suas possibilidades, deve-se procurar novas propostas, buscando as mais disponíveis na nossa realidade,

procurando a que seja mais acessível e que, por conseguinte tenha relevância para os alunos, dentro da escola. Desta forma se a

escola puder oferecer uma diversificação em suas possibilidades e oportunidades, poderão contribuir para a inclusão de muitos ou

até mesmo todos os alunos.

Para Pacheco et al (2007, p.14) “O termo ‘Educação Inclusiva’ cobre variadas tentativas de atender a diversidade total das

necessidades educacionais dos alunos nas escolas de um bairro”. Portanto uma escola inclusiva deve trabalhar de forma diferente

da escola tradicional sendo mais flexível e diversificada. Ela deve trabalhar valores com o objetivo de promover a igualdade e a

aceitação entre o alunado, isso no ponto de vista social. Em suas práticas pedagógicas, deve trazer uma abordagem dinâmica,

flexível, de forma a colaborar com todos os alunos, onde esta preocupação não faz parte do contexto de uma escola tradicionalista.

A inclusão pressupõe que a escola adéque todos os alunos que desejam matricular-se em sua localidade, não esperando assim que

o aluno com necessidades especiais procure se ajustar a escola. (PACHECO et al, 2007).

Assim se a escola não adéqua aos seus alunos, tenham eles quaisquer tipos de deficiência ou dificuldade, não estará ela

colaborando com uma educação inclusiva.

Fazer com que os sonhos se tornem realidade não é tarefa fácil, e em se tratando de Educação Física, principalmente, onde a

história da educação física escolar traz a exclusão e a marginalização para com aqueles com menos habilidades, meninas e

portadores de necessidades especiais, incluindo ainda o que a mídia nos mostra todos os dias, a ditadura estética, valorizando o

corpo perfeito. (SOLER, 2005).

Fica para o professor de educação física uma árdua tarefa, a de fazer com que as aulas contemplem a todos os alunos, de forma

que todos participem, independentemente das diferenças que existam na turma, para que sejam respeitadas as diversidades de

cada aluno, estabelecendo assim um processo inclusivo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização desse trabalho buscou-se embasamento nas bibliografias relacionadas ao tema. Foi utilizada a pesquisa de campo

que de acordo com Mattos, Bhecher e Rosseto Junior (2004, p.15) “tem como características observar, registrar, analisar,

descrever e correlacionar fatos ou fenômenos sem manipulá-los, procurando descobrir com precisão a freqüência em que um

fenômeno ocorre e sua relação com outros fatores”.

É uma pesquisa do tipo descritiva exploratória que segundo Gil (2006, p.44) “tem como objetivo primordial a descrição das

características de determinada população, fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis”. De estudo de caso que de

acordo com Yin (1981 apud Gil 2006, p.73) “é um estudo empírico que investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de
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realidade”.

Tendo como população dessa pesquisa escolas públicas que se localizam na cidade de Aracaju/Sergipe. População de acordo com

Gil (2006, p.99) “é um conjunto definido de elementos que possuem determinadas características”. A amostra para a coleta de

dados foi composta por 4 (quatro) professores de Educação Física, 4 (quatro) Escolas distintas, em um período de três semanas

totalizando 12 (doze) observações no total e uma média de 50 (cinquenta) alunos do 1º ciclo do ensino Fundamental de 4 (quatro)

turmas. As turmas eram mistas, compostas por 19 meninas e 31 meninos e todos tinham algum tipo de deficiência intelectual. Foi

colocada uma média de alunos, pois não havia a mesma quantidade de alunos durantes as três semanas de aulas observadas.

Segundo Marconi e Lakatos (1990, p.28) "a amostra é uma parcela conveniente selecionada do universo (população); é um

subconjunto do universo”.

A pesquisa teve como instrumento de coleta de dados, questionários estruturados de observação sistemática das aulas de Educação

Física. Que segundo Lakatos e Marconi (1990, p.81) “o observador sabe o que procura e o que carece de importância em

determinada situação; deve ser objetivo, reconhecer possíveis erros e eliminar sua influência sobre o que vê ou recolhe”.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para a realização deste trabalho foi solicitado à Secretaria de Educação, junto à Divisão de Educação Especial uma autorização para

a realização da pesquisa em escolas que atendem a modalidade de Educação Especial.

Como técnica de análise dos dados foi adotada a análise de conteúdo que de acordo com Berelson (1952 apud Gil 2006, p.165)

como “uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesta das

comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações”.

A partir do proposto no roteiro de observação, que foi formulado estrategicamente para a análise temática, foram extraídos os

seguintes temas que orientaram a análise e interpretação dos dados coletados:

• O conteúdo abordado nas aulas de Educação Física

• Os procedimentos do professor durante as aulas

• O comportamento e interação dos alunos no decorrer das aulas

• Características das turmas observadas

Para uma melhor compreensão dos dados foram realizadas codificações para as escolas, caracterizando-as como escolas: X, Y, W e

Z.

A observação do trabalho de pesquisa com os professores de Educação Física e alunos Deficientes Intelectuais nas aulas de

Educação Física, permitiu pôr em questão, analisar e dar resposta ao verdadeiro problema da pesquisa. E também deu a

oportunidade de chegar ao objetivo do trabalho.

Mediante as informações e interpretações obtidas nos dados coletados, chegou-se aos seguintes resultados da atual guia

investigativa:

CATEGORIAS

ESCOLA TIPO DE
CONTEÚDO ADAPTAÇÕES CONFIGURAÇÃO DURANTE

AS AULAS
PAPEL DO

CONTEÚDO
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X Jogos
Cooperativos Inclusão Mesclado com

brincadeiras
Depois de

outra atividade

Conteúdo,
socialização e

recreação

Y Atletismo Atletismo
adaptado Somente o atletismo Não

mencionado
Utiliza

atletismo

W
Jogos

Cooperativos e
Pré-Esportivos

Socialização Mesclado com
esporte

Antes de outra
atividade

Aquecimento;
ferramenta
pedagógica.

Z Jogos
Cooperativos

Nenhum jogo é
adaptado

Mesclado com
brincadeiras Depois Socialização

TABELA1: O conteúdo nas Aulas de Educação Física

No que se refere às aulas de Educação Física das quatro turmas especiais das respectivas escolas X, Y, W e Z. Nas escolas X, W e Z

os professores utilizam o jogo e na escola Y o professor utiliza o Atletismo como conteúdo para com os alunos Deficientes

Intelectuais. Nas escolas em que os professores utilizam os jogos, são praticados os cooperativos, pré-esportivos e os de

socialização, tanto como conteúdo, socialização, ferramenta pedagógica e aquecimento quando mesclado com alguma prática

esportiva ou brincadeira (dados referidos às escolas X, W e Z). Na escola Y o Atletismo é utilizado como treinamento e preparação

para campeonatos internos e paraolímpicos, sendo o mesmo adaptado.

Os conteúdos das aulas não são adaptados. Foi justificado que só são adaptados quando existe uma dificuldade da parte do aluno

na prática do mesmo. O jogo é utilizado sozinho quando é conteúdo da unidade e quando não é conteúdo, é mesclado com o

esporte e brincadeiras nas escolas X, W e Z, sendo esse, utilizado antes da prática esportiva como aquecimento e socialização dos

alunos e depois nas brincadeiras. Na escola Y tem um aquecimento aeróbico antes da prática do Atletismo.

Seguindo a hermenêutica de Mittler (2008) para que se tenha inclusão é necessário que se adote e tenha elementos que

influenciem a fomentação da mesma. O jogo e o atletismo são fortes elementos para que haja inclusão, principalmente por sua fácil

manipulação e execução nas aulas de Educação Física.

CATEGORIAS

ESCOLA DIFICULDADE
HABILIDADE
TÉCNICA DO
PROFESSOR

CONTROLE
SOBRE A
TURMA

RELAÇÃO
PROFESSOR/ALUNO

CLAREZA E
OBJETIVIDADE

ENTENDIMENTO
DOS ALUNOS

X Não Sim Controle Ótima Sim Sim

Y Não Sim Controle Relação com diálogo,
boa Professor é claro

Alguns alunos
tiveram dúvidas

W Não Sim Controle
Relação alegre e

primária Sim Sim

Z Não Sim Controle Relação boa Sim Sim

Tabela 2: Os procedimentos do professor durante as aulas

Os professores não apresentaram nenhuma dificuldade na prática dos conteúdos nas escolas X, Y, W e Z. Demonstraram

competência na execução das suas aulas e controle sobre as turmas. Apenas na turma da escola Y os alunos aparentaram estarem
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confusos e tiravam dúvidas sobre determinado movimento com professor. O relacionamento professor/aluno aparenta ser bom,

com muito diálogo e respeito em todas as turmas. Todos os professores são objetivos na prática de suas aulas. Os alunos

entendem a mensagem do professor.

Para um melhor esclarecimento da análise em discussão Fonseca (1995) descreve que é necessário que na Educação Especial

tenham professores capacitados tecnicamente para trabalhar com alunos com deficiência. Isso deve ocorrer pelo fato do aluno ter

direito de ser atendido e assistido de forma satisfatória e com rendimento das aulas.

CATEGORIAS

ESCOLA
AUTONOMIA E

FAMILIARIZAÇÃO
COM O CONTEÚDO

PROFESSOR
ELOGIA OS

ALUNOS E OS
ALUNOS

ELOGIAM SEUS
CLEGAS NAS

AULAS

RELAÇÃO
ALUNO/ALUNO

DEMONSTRAM
TIMIDEZ

X Sim, todos Sim: professor e
alunos

Ótima, com
companheirismo Não

Y Sim Sim: professor e
alunos Boa Não

W Sim, todos Sim: professor e
alunos Boa e divertida Não

Z Sim, todos Sim: professor e
alunos

Boa com
companheirismo Não

Tabela 3: O comportamento dos alunos no decorrer das aulas

CATEGORIAS

ESCOLA
PARTICIPAM

ATIVAMENTE E SÃO
INCLUÍDOS NAS AULAS

DIFICULDADE NA
EXECUÇÃO DO

CONTEÚDO

GOSTAM DE FICAR
A VONTADE NAS

AULAS
X Sim, todos Não Gostam e se divertem

Y Sim, todos
Sim, dúvidas em alguns

movimentos Gostam
W Sim, todos Não Sim, todos
Z Sim, todos Não Sim, todos

Tabela 4: Participação dos alunos no decorrer das aulas

Nas aulas práticas das escolas X, Y, W e Z os alunos participavam ativamente das aulas. Enquanto estão participando ativamente

das aulas todos os alunos demonstraram-se incluídos nas atividades. Todos os alunos demonstraram estar à vontade, sem precisar

da intervenção do professor na execução de certos movimentos ou certas atitudes do aluno, exceto em alguns momentos da escola

Y, onde alguns alunos tiveram dúvidas de como se fazia a execução de certos movimentos do atletismo.

Durante as aulas foi observado que quando os alunos alcançam algum objetivo, os professores os elogiam e isso é de extrema

importância em uma aula de Educação Física. O diálogo e a auto-estima estimulam a participação dos alunos em atividades físicas,

proporcionando o domínio de habilidades físicas e cognitivas (DIEHL, 2008).
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Entre os alunos, no que se refere ao comportamento, quando se alcançam algum objetivo da aula eles comemoram, se abraçam,

elogiam uns aos outros, demonstram companheirismo, existe uma boa relação entre os alunos com diálogo e aparentam gostar das

aulas. Os alunos não demonstram timidez ou inibição durante as aulas. Todos os alunos são atendidos coletivamente e

individualmente quando necessário nas 4 (quatro) turmas observadas.

Sobre características marcantes, logo abaixo está um quadro que descreve essas características dos alunos das escolas X, Y, W e Z:

ESCOLA CARACTERÍSTICA MARCANTE
X Otimismo, persistência, cooperação e hiperatividade.
Y Otimismo
W Persistência e cooperação
Z Otimismo e competitividade

Tabela 5: Características das turmas observadas

Lembrado por Diehl (2008) e Mariotti (2003) que algumas características são essenciais para a inclusão dos envolvidos:

cooperação, persistência e companheirismo. Algumas dessas características estão presentes nos alunos das turmas das escolas X,

Y, W e Z, demonstrando que existe a inclusão dos alunos nas atividades

As aulas demonstraram ter um bom rendimento, com duração normal de uma hora aula (50 minutos). As quatro turmas

observadas tinham uma média de 12 alunos. As aulas práticas de Educação Física eram feitas na quadra, galpão e sala de aula das

respectivas escolas.

CONCLUSÃO

Através dos resultados obtidos pelas vias investigativas da pesquisa, pode-se perceber que em 100% das escolas pesquisadas os

conteúdos da Educação Física estão sendo praticados, principalmente jogo, atletismo e esporte. Os mesmos contam como

instrumento educativo e de inclusão, além de exercer um relevante papel pedagógico na Educação Física Escolar. Essa afirmação

pôde ser confirmada através dos resultados observados nas escolas.

O problema de pesquisa questiona qual o papel e/ou lugar da Educação Física no processo de inclusão. Pelas observações e análises

da pesquisa a Educação Física tem um papel fundamental no processo de inclusão, por ser de fácil aplicação, dinâmica, não

complexa, adaptável e não produz fadiga nos alunos. Os conteúdos da Educação Física Escolar podem ser utilizados como

socialização, recreação, terapia, ferramenta pedagógica, como atividade de aquecimento e iniciação ao esporte.

No que se refere às ações dos professores para a inclusão dos alunos nas aulas, pode-se perceber que todos tinham facilidade de

incluir os alunos em suas aulas. Isso ocorre pela gama de possibilidades e o dinamismo que possuem nos conteúdos Educação

Física Escolar.

É sugerido aos professores da Educação Básica e mais especificamente aos de Educação Física estar sempre atualizados no que se

refere à Educação Inclusiva. Pois a Educação Física foi, é e será um grande instrumento da inclusão no cotidiano escolar.
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