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INTRODUÇÃO

Durante minha vida acadêmica tive a oportunidade de desenvolver projetos voltados à educação especial,
denominação dada na época a esta modalidade da educação que atendia as pessoas com deficiência. Estes
trabalhos estavam voltados à aplicação de atividades relacionadas aos conteúdos da educação física com
esta clientela analisando-se seus benefícios e as dificuldades encontradas pelos professores que as
realizavam.

Tendo em vista que em minha formação existia a disciplina curricular especifica relacionada à metodologia
de ensino junto à pessoa com deficiência, porém a mesma não foi ofertada no período de 1997 a 2000
(ano que conclui o meu curso) e mesmo após esse período outros professores relatam que não houve
oferta da mesma, o que colabora para a existência do desconhecimento com relação às deficiências
trabalhadas e como desenvolver uma pratica pedagógica coerente, que permitisse ao aluno desenvolver e
ampliar suas habilidades.

Muitos dos conhecimentos adquiridos em minha prática pedagógicos forma provenientes de cursos extra
faculdade e da própria atuação profissional com esta clientela.

De acordo com estudos desenvolvidos na área por diversos autores, percebi que a Educação Física
mostra-se como um campo vasto e muito rico para o desenvolvimento das habilidades das pessoas com
deficiência, no entanto nos deparamos com uma série de dificuldades enfrentadas pelos professores.

O movimento pela Inclusão trouxe a tona essa problemática, pois nos deparamos com o despreparo não
apenas dos profissionais, mas do contexto educacional que está inadequado para lidar com a diversidade.

As escolas ditas inclusivas oferecem estrutura precária para receber esses alunos, tornando-os apenas
“números de matrículas”, mas suas verdadeiras necessidades educacionais não são priorizadas.

A nova Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência (2007), objetiva assegurar a inclusão escolar das
pessoas com deficiência promovendo o acesso a aprendizagem no ensino comum.

Segundo a Politica de Inclusão no turno contrário, deverá ser oferecido a este aluno, o Atendimento
Educacional Especializado, em salas que devem estar preparadas física e estruturalmente, com recursos
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didáticos e profissionais capacitados, para receber alunos com dificuldade de aprendizagem, alunos cegos,
surdos, deficientes físicos e intelectuais, superdotados, autistas entre outros, que necessitem desse
serviço.

Este serviço deve ser um meio, um mecanismo na promoção da aprendizagem e da permanência, de fato,
do aluno com deficiência na escola regular.

Além do Atendimento Educacional Especializado, fica assegurada nesse documento, a acessibilidade
universal e a formação continuada para professores e profissionais da educação.

Tendo em vista tais queixas e angústias dos atuais professores que estão recebendo em suas aulas
pessoas com as diversas deficiências,esta pesquisa tem por objetivo discutir as dificuldades pedagógicas
dos professores de Educação Física da rede municipal de ensino de Nossa Senhora do Socorro no que se
refere a prática pedagógica e condições favoráveis a inclusão nas aulas da disciplina.

A EDUCAÇÃO FÍSICA E O PROCESSO DE INCLUSÃO

A Educação Física voltada às pessoas com deficiências surgiu na década de 50 no pós - guerra devido ao
retorno de vários soldados lesionados na II Guerra Mundial com mutilações, cegos e surdos e foi
desenvolvido inicialmente nos EUA por Benjamin Limpton e na Inglaterra por Lwduing Gwtman como
forma de reabilitação motora e inserção social.

De acordo com Araújo (1998, p.20) o desporto Adaptado buscou não só um valor terapêutico, mas o
poder de restabelecer novos caminhos e dar novas oportunidades e possibilidades de interação retornando
a sociedade uma pessoa mais eficiente e menos incapaz.

No Brasil por influência do movimento inglês e norte-americano e as iniciativas de Robson Sampaio de
Almeida no Rio de Janeiro e Sérgio Serafim Del Grande em São Paulo tinha o objetivo de fazer o paciente
alcançar o mais alto nível de saúde, independência, equilíbrio e controle permitido pelo nível de sua lesão.

Notamos uma tendência médica de atuação do profissional de Educação física já que estava voltada para
reabilitação.

Seguindo a evolução histórica da Educação Física escolar voltada para a pessoa com deficiência não
permitia nas décadas de 60 a 70, a participação do aluno que tivesse alguma incapacidade físicos sendo os
mesmos excluídos de sua prática. Segundo Santin apud Sousa (1988) “ É interessante observar que a
Educação Física é a única disciplina capaz de criar leis que dispensasse os alunos que mais necessitavam
da atenção do educador”.

Para alguns a Educação Física é sinônimo de determinado perfil físico, de desempenhos isso ser norma de
dispensa. Note-se ainda que em nenhum outro curso como história, por exemplo, o aluno é dispensado.Na
década de 80, onde a cientificidade da Educação Física demonstra a amplitude de suas possibilidades de
atuação, apesar de ainda ter um caráter militarista aproximam seus conteúdos da realidade e da função
escolar.

Neste Período segundo PEDRINELLI (1994) a Educação Física adaptada ganha ênfase não diferenciando
seus conteúdos, mas oferecendo meios de aplicá-los respeitando a individualidade dos alunos com
deficiência e adequando metodologias, oferecendo aos indivíduos com deficiência as mesmas
oportunidades dos ditos “normais” desenvolvendo suas potencialidades.

A partir da Lei de diretrizes e bases da educação 9.394/96 propõe nos artigos 58 “a oferta da Educação
Especial preferencialmente na rede regular de ensino ofertando serviços especializados se não for possível
a sua integração nas classes comuns”. No que se refere à Educação Física ocorre uma mudança em sua
concepção passando a ser obrigatória em todo o ensino fundamental.

De acordo com a LDB “A Educação Física, integrada á proposta pedagógica da escola, é componente
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curricular da educação básica, ajustando-se ás faixas etárias e ás condições da população escolar.”

Diante desta perspectiva oferecendo-se as pessoas com deficiência o atendimento educacional especial ou
regular, conseqüentemente a educação física passa a fazer parte do cotidiano escolar destas pessoas que
segundo ROSADAS (1994) não significam apenas aquisição de habilidades, mas sim contribui para o
desenvolvimento das potencialidades humanas.

Conhecendo o aluno com deficiência, o professor poderá adequar a metodologia a ser adotada, levando
em consideração em que grupo de educandos haverá maior facilidade para aprendizagem e o
desenvolvimento de todos; por quanto tempo o aluno pode permanecer atento ás tarefas solicitadas, para
que os possa adequar às atividades às possibilidades do mesmo; os interesses e necessidades do aluno
em relação às atividades propostas; a avaliação constante do programa de atividades, permitindo, assim,
efetivar as adequações necessárias, e as possibilidades e capacidades dos alunos, em conformidade com
os conteúdos curriculares e os objetivos da Educação Física.

Segundo Cidade & Freitas apud Carmo (1997, p.26) É importante que o professor tenha os conhecimentos
relativos ao seu aluno tais como: Tipo de deficiência, idade em que apareceu a deficiência, se foi repentina
ou gradativa, se é transitória ou permanente, as funções e estruturas que estão prejudicadas.

É necessário, também, que esse educador conheça os diferentes aspectos do desenvolvimento humano: o
aspecto cognitivo; o aspecto motor; a interação social e afetivo-emocional. Trata-se de instrumentos
essenciais que o professor deve conhecer, mas não são os únicos para os quais ele deve direcionar seu
olhar.

Visto que existem possibilidades e o potencial de cada um para melhor intervir nas devidas práticas
pedagógicas necessárias ao desenvolvimento eficaz do aluno.

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

Para conseguir atingir o objetivo deste trabalho, tomaremos como base para o processo investigativo
sobre as dificuldades pedagógicas do professor de Educação Física e a inclusão do aluno com deficiência
nas escolas regulares do município de Nossa Senhora do Socorro, a pesquisa qualitativa de cunho
descritivo que segundo Triviños (2009,p.120):

Alguns autores entendem a pesquisa qualitativa como uma “expressão genérica”. Isto significa, por um
lado, que ela compreende atividades de investigação que podem ser denominadas específicas. E por outro,
que todas elas podem ser caracterizadas por traços comuns. Esta é uma idéia fundamental que pode
ajudar a ter uma visão mais clara do que pode chegar a realizar um pesquisador que tem por objetivo
atingir uma interpretação da realidade do ângulo qualitativo.

Para auxiliar este processo, utilizaremos a pesquisa descritiva como procedimento de investigação que
segundo Triviños (1992) se adéqua melhor para o âmbito da educação, pois não interfere no resultado da
pesquisa e com isso, promove o entendimento dos fatos observados levando assim a uma avaliação mais
confiável buscando os significados desse universo.

Como sujeitos da pesquisa, fizeram parte 10 professores de Educação Física das escolas municipais do
Município de Nossa Senhora do Socorro que possuem alunos com deficiência nas suas turmas de ensino
regular do fundamental menor (1º ao 5º ano) ao fundamental maior (6º a 9º ano) matriculados no ano
letivo de 2012.Estes professores efetivos fazem parte da rede pública municipal numa média de 3 a 5 anos
e tem formação superior em Educação Física Licenciatura numa variação de 2 a 10 anos de conclusão do
curso.

Inicialmente foi feito um levantamento das escolas municipais que trabalham com alunos que tem alguma
deficiência e se as mesmas ofertam a disciplina Educação Física ministrada por professor licenciado para
atuar com Educação Física Escolar.
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Em seguida junto com o coordenador de educação Física do município foi encaminhado para as escolas e
para e-mails dos professores um questionário com perguntas referentes a quantidade de alunos com
deficiência que possui em suas turmas,quais as deficiências atendidas,nível de formação do professor
incluindo se possui especialização na área e/ou já fez cursos sobre o assunto,tempo de formação
acadêmica,e por fim dificuldades principais que encontra para incluir o aluno em suas atividades.

Tendo em mãos as devolutivas dos professores iniciou-se a análise dos dados e o encaminhamento da
pesquisa averiguando essas dificuldades e buscando-se meios de prestar apoio necessário aos professores.

O levantamento de dados da presente pesquisa foi baseado na idéia da entrevista semi-estruturada, que
segundo Triviños (1987, p.66):

Entrevista semi-estruturada é aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e
hipóteses, que interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, junto
de novas hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as respostas do informante. Desta maneira o
informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco
principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa.

Por meio das respostas emitidas pelos entrevistados elencamos os elementos necessários para a análise
dos dados coletados.

Após a coleta dos dados obtidos por meio da entrevista semi-estruturada, os mesmos foram analisados
por categorias de acordo com as perguntas elaboradas que contemplam a compreensão de inclusão pelo
professor, como lida com este processo em sua prática pedagógica, formação específica para atuação com
pessoas deficientes, dentre outros pontos que foram abordados.

Podemos dividir estas categorias da seguinte forma:

Categoria 1 – compreensão de inclusão escolar;Categoria 2 – dificuldades estruturais que influem no
sucesso da inclusão escolar;Categoria 3- dificuldades na Prática Pedagógica

Tendo a divisão por categorias, iniciamos a análise; com referência a primeira categoria que trata sobre a
compreensão de inclusão escolar, percebeu que todos os dez professores pesquisados possuem
conhecimento sobre o que é inclusão e como a escola deve estar apta a receber a clientela da Educação
Especial.

Porém 40% dos professores, não visualizam a inclusão escolar como favorável devido ao nível de
comprometimento dos alunos em termos cognitivos e motores, pois os mesmos possuem uma grande
defasagem entre idade e série, entraram tardiamente na escola,não possuem acompanhamento paralelo
em serviços clínicos como fisioterapia,fonoaudióloga,neurologia,psicólogo o que dificulta sua permanência
e avanço escolar.

Convêm destacar que o município de Socorro possui um departamento de Educação Inclusiva dentro de
sua Secretaria de Educação que conta com uma equipe capacitada de profissionais da própria rede
municipal para fazer encaminhamentos, avaliações e acompanhar estas pessoas com deficiência no
ambiente escolar. A Equipe é formada por 2 coordenadoras que são Pedagogas e psicopedagogas,1
psicólogo,4 professores do AEE ( Atendimento Educacional Especializado),1 professora de Educação Física
na Sala de Estimulação Precoce e 1 interprete de LIBRAS e 1 Instrutora ,1 fonoaudióloga que entrou este
ano na equipe.

Os casos que chegam a secretaria por meio de encaminhamento médico ou ás vezes relatórios da própria
escola que observa os comportamentos desses alunos durante as atividades, são avaliados inicialmente
pela equipe, feita as anamneses necessárias com a família e em seguida o aluno é encaminhado para
algum dos atendimentos citados que acontecem no turno contrario ao de sua escola,obedecendo assim as
determinações da Política Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência(MEC, 2008).
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O que verificamos é que a demanda tem sido muito maior do que a possibilidade de oferecimento dos
serviços o que leva a coordenação a elencar prioridades, como ser da rede municipal e verificar se
recebem os devidos acompanhamentos por meio de outras situações como plano de saúde ou clinicas
particular, porém muitos deles não tem acesso a esses serviços que muitas vezes não são ofertados
também no serviço público.

Para amenizar um pouco essa situação de escassez de orientações, a equipe vem desde 2009, ano de
implantação dos programas de inclusão na rede municipal, oficinas de capacitação para professores e até
mesmo equipe diretiva, que incluem conhecimentos sobre as deficiências, adaptações e construção de
materiais pedagógicos, LIBRAS em três níveis ( básico 1,básico 2 e intermediário), oficinas de jogos e
recreação,além de palestras informativas com os próprios profissionais da equipe ou atuantes na área da
educação especial/inclusiva do nosso estado.

Seguindo esta análise partimos para a segunda categoria que trata das dificuldades estruturais que
colaboram para o surgimento de problemas relacionados com a inclusão. Os professores entrevistados
citaram algumas como falta de monitores para oferecer suporte aos alunos mais comprometidos, o
número excessivo de alunos em sala de aula, pois até o momento não está sendo aplicado o regimento do
conselho de educação sobre a redução do número de alunos por sala de aula a partir do momento em que
recebe o aluno com deficiência.

A falta de espaço físico apropriado ao desenvolvimento das aulas de Educação Física é outro ponto
fundamental pois não permite a concentração e aplicação dos conteúdos da disciplina Educação Física ,o
que causa dispersão dos alunos.

Em se tratando das pessoas com deficiência principalmente se não houver acessibilidade no espaço físico e
material adequado para sua utilização torna-se difícil que esta criança ou jovem participe ativamente do
processo inclusivo no ambiente escolar.

Já a terceira categoria refere-se à Prática Pedagógica do professor junto a turmas inclusivas levando-se
em consideração alguns aspectos como formação acadêmica; 40% dos professores tiveram em sua
formação disciplinas relacionadas ao conhecimento das deficiências. Este fato é confirmado por Cidade
apud Tonello quando cita:

Muitos professores de Educação Física hoje atuantes nas escolas não receberam em sua formação
conteúdos ou assuntos pertinentes à Educação Física Adaptada ou à Inclusão. Sabemos também que nem
todas as escolas estão preparadas para receber o aluno portador de uma deficiência por vários motivos,
entre eles: os professores não se sentem preparados para atender adequadamente as necessidades
daqueles alunos e os escolares que não tem deficiência não foram preparados para aceitar ou brincar com
os colegas com deficiência. (TONELLO, 2007, p. 156)

Este grupo de professores tem no mínimo 3 a 5 anos de formação e diante das mudanças legislativas que
acontecerão nesse período tiveram a oportunidade de se apropriar desses conteúdos.Podemos ter como
exemplo a Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como meio legal de
comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu
uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos
de formação de professores e de fonoaudiólogos;

já os outros 60% que tem formação entre 8 e 10 anos ,não receberão esta formação por meio de
disciplinas acadêmicas específicas,mas o conhecimento veio através de cursos e congressos externos a
faculdade.

Outro fator interessante é que muitas vezes esse interesse teve inicio após o profissional receber em sua
sala de aula o aluno com deficiência ,seja ele surdo ,cego ou deficiente intelectual e ocorra a necessidade
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de reformular sua prática.

No ano de 2012 ,foi oferecido o primeiro curso voltado aos professores de Educação Física sobre como
atuar com esta disciplina na inclusão escolar e pretende-se que o mesmo tenha continuidade ,pois não
contemplou aos vários aspectos que envolvem nossa prática.

Muitas vezes os professores não percebem que não se faz necessário “mudar” os conteúdos, mas torna-lo
acessível à necessidade do aluno seja esta de comunicação, movimento, percepção, ritmo; o importante é
fazer com que o aluno com deficiência faça parte do processo ensino-aprendizagem e não seja duplamente
excluído uma vez que não recebe o mesmo tratamento que outros e não exerce os mesmos direitos.

Os cursos, especializações, capacitações são importantes, mas se o professor também não está apto a
aprender com a diversidade, seus conhecimentos científicos não terão nenhum valor.Se faz necessária
uma mudança de olhar e disponibilidade para pesquisa constante quando atuamos com a pessoa deficiente
para buscarmos as melhores formas de inclui-la no processo educacional obtendo dessa forma as
possibilidades e oportunidades de qualquer outro aluno.

CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto na presente pesquisa, verificamos que o processo de inclusão escolar ainda
permeia muitas dificuldades.

Constatamos que um dos principais pontos está na formação profissional que ainda não contempla todos
os aspectos necessários ao entendimento das deficiências e prática pedagógica adequada a promoção da
inclusão.

Porém verificamos também que é possível que a mesma aconteça desde que haja comprometimento por
parte das organizações educacionais que representam os municípios e dos profissionais que estarão
atuando com esta clientela.

As dificuldades estruturais e materiais inadequados sempre existirão, pois não há “escola perfeita”, mas
podem ser amenizados de uma forma mais acessível a todos, desde que os envolvidos estejam
sensibilizados a causa.

Cada pessoa com deficiência recebida possui suas peculiaridades e estaremos em constantes pesquisas e
aprendizagens sobre o assunto, nenhum programa de capacitação é capaz de contemplar as experiências
práticas que serão vivenciadas pois lidamos com a diversidade.

Tendo em vista outras situações de inclusão, o município de Socorro procurou se estruturar e busca
oferecer apoio aos profissionais; muito ainda precisa ser feito, porém já houve um grande avanço, não
apenas quantitativo, mas também qualitativo nesse processo e obtém uma boa repercussão a nível
estadual.
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