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RESUMO

O estudo objetivou, em linhas, gerais caracterizar como vem sendo feita a inclusão de alunos com
deficiência física (DF) nas aulas de Educação Física na cidade de Palmeira dos Índios-AL. A pesquisa é de
natureza qualitativa. Participaram cinco alunos com DF, matriculados no Ensino Fundamental em duas
Escolas Pública e dois Professores de EF. Utilizamos entrevistas semi-estruturadas e observações para
coleta de dados. Percebemos que apesar de constar nas leis o direito garantido a criança com deficiência,
na prática esta educação passa por um momento de transição, em que muitas vezes esses direitos são
negligenciados. Nas aulas de Educação Física, objeto alvo deste estudo, percebeu-se uma falta de
preparação por parte dos profissionais entrevistados, inexistência de formação continuada para melhor
preparação profissional.

Palavras-chave: Deficiência Física. Inclusão. Educação Física.

ABSTRACT

The study aimed to broadly characterize as has been made &8203;&8203;for the inclusion of students with
disabilities (DF) in physical education classes in the city of Palmeira dos Indios- AL. The research is
qualitative in nature. Five students participated with DF, enrolled in primary schools in two public and two
EF teachers. We used semi-structured interviews and observations to collect data. We realize that although
it appears in the laws guaranteed the right to children with disabilities, in practice this education is going
through a time of transition, in which these rights are often neglected. In physical education classes, the
target object of this study, it was noticed a lack of preparation on the part of the professionals
interviewed, lack of continuing education to better professional preparation.

Keywords: Physical Disability. Inclusion. Physical Education.

1.INTRODUÇÃO

Deficiência física é todo comprometimento da mobilidade, coordenação motora geral ou da fala, causado
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por lesões neurológicas, neuromusculares e ortopédicas ou ainda por má formação congênita ou adquirida
(BRASIL.1988).

De acordo com o estatuto da criança e do adolescente (ECA) a escola não pode recusar matrícula de
criança com deficiência física, deve matricular e procurar se adaptar e capacitar seus professores para
melhor atender as necessidades desses alunos com deficiência.

De acordo com a Constituição Federal, leis nº 7.853/89, 10.048 e 10.098/00, para possibilitar o acesso de
pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, toda escola deve eliminar suas barreiras
arquitetônicas e de comunicação, tendo ou não alunos com deficiência nela matriculados no momento.

Fazer com que este direito seja realmente vivenciado por todas as pessoas com deficiência é um desafio e
este estudo tem por finalidade mostrar se a inclusão dos alunos com deficiência física (DF) nas aulas de
Educação Física, de fato, acontece.

Faleiros (2001) constatou que os alunos incluídos apresentaram ganhos quanto à socialização e à
aprendizagem; contudo, a escola não fornece o apoio necessário para a inclusão desses alunos.

O tema abordado deu-se pela necessidade de saber se nas escolas há professores de educação Física,
aptos, a incluir alunos com DF nas aulas de Educação Física, realizadas no ambiente escolar, com o
objetivo de tornar o trabalho prazeroso tanto para o professor quanto para o aluno, no intuito de vencer as
barreiras existentes. Fazendo com que as diferenças sejam mínimas, mediante o processo de socialização.

Segundo Glat e Nogueira (2002), inúmeras barreiras impedem que a educação inclusiva se torne realidade
no cotidiano das instituições de ensino. Uma delas é o despreparo dos professores para receber alunos
com necessidades especiais.

Nesse sentido, este estudo teve como objetivo geral verificar como vem sendo feita a inclusão dos alunos
com DF nas aulas de Educação Física na cidade de Palmeira dos Índios. Teve com objetivos específicos:
verificar se há algo que dificulte o processo de inclusão dos alunos com DF; analisar como vem sendo a
participação dos alunos com DF nas aulas de Educação Física; analisar se a escola oferece cursos de
capacitações para os professores para que haja uma melhoria no desenvolvimento de atividades que
incluam os alunos com DF.

Mussi (2008) afirma que a inclusão não deve ser vista como algo a ser conquistado, mas como direito de
todos encontrarem as condições necessárias para seu desenvolvimento.

A necessidade de uma educação inclusiva torna-se cada vez mais frequente no ambiente escolar. O
professor é responsável por incluir com coerência, pois tem que conhecer e respeitar o limite de cada
aluno, preocupando-se em socializá-lo sem expor. No caso dos alunos com DF, o processo de inclusão
torna-se ainda mais complexo, tendo em vista que nem sempre os espaços escolares estão adequados a
atender de maneira igualitária, estes indivíduos; e um dos momentos que ocorre esta segregação é na
aula prática de Educação Física, em função de vários aspectos os quais serão mostrados no decorrer do
estudo. De acordo com Tornello (2007, p.158) o professor deve aprender a lidar com as diferenças por
meio de atitudes e disposição para repensar o cotidiano. Dessa forma, “a escola deve entender as
diferenças como um elemento de diversidade e aprendizagem, ressaltando o potencial de cada aluno”.

2 MATERIAS E MÉTODOS

Essa pesquisa é de natureza qualitativa, que para Denzin e Lincoln (2005), se refere a um conjunto de
práticas materiais (como notas de campo, entrevistas, conversações, fotografias, narrativas e memórias
de si) que possibilitam tornar o mundo visível e transformá-lo a partir do ato de pesquisar.

Participaram da pesquisa 5 alunos com DF, estudantes do ensino fundamental, com faixa etária
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compreendida de 12 à 18 anos de idade, sendo 4 de uma escola de Rede Pública Municipal (dois
matriculados no 7º ano e dois no 9º ano) e 1 da Rede Estadual (matriculado no 8º ano) da cidade de
Palmeira dos Índios – AL. Realizamos a pesquisa, também, com 2 professores de Educação Física da
mesma Rede Pública Municipal e Estadual dos alunos supracitados. É importante ressaltar que todos os
nomes utilizados, nessa pesquisa, para diferir os alunos e professores, são fictícios visando garantir o
anonimato.

Para compreender melhor a realidade dos alunos com DF nas aulas de Educação Física, foi utilizada uma
entrevista semiestruturada, realizada com os professores (contendo 10 perguntas) e os alunos com DF
(contendo 4 perguntas). Flick (2004) argumenta que a entrevista semiestruturada tem como característica
questões mais ou menos abertas, esperando-se que essas questões sejam livremente respondidas pelo
entrevistado. Foram realizadas 17 observações, sendo onze na escola X e seis na escola Y. A observação é
uma técnica de coleta de dados, segundo Ludke e André (1986), uma das vantagens da utilização dessa
técnica é a possibilidade de um contato pessoal do pesquisador com o objeto de investigação, permitindo
acompanhar as experiências diárias dos sujeitos e apreender o significado que atribuem á realidade e as
suas ações.

A princípio foi pedida autorização as responsáveis pela escolas, as respectivas diretoras autorizaram e
informaram o dia em que os professores de Educação Física estariam nas instituições de ensino. Ambas
permitiram o início da pesquisa. Ao conversar com os professores, os mesmos consentiram o início das
observações na semana seguinte. Ficando as segundas-feiras na escola X, fazendo as observações nas
aulas do professor Cláudio e as quintas-feiras observando as aulas do professor Marcos.

3 ANÁLISE DOS DADOS

Neste tópico fizemos a caracterização dos alunos com deficiência física e dos professores, analisamos as
práticas pedagógica dos professores de Educação Física, destacamos vários pontos, tais como: a formação
docente dos professores, saber qual entendimento de professores e alunos a respeito da temática inclusão
e se a mesma acontece ou não nas aulas de Educação Física, dentre outros.

3.1 Caracterização dos alunos com deficiência física

3.1.1 Sabrina

Tem 14 anos de idade, está matriculada no 9º ano, tem Paraplegia comprometendo as funções das pernas
(MACEDO, 2008). Sabrina tem paralisia total, além disso, seus membros superiores e inferiores
apresentam má formação congênita, seus ossos são frágeis, o que dificulta a realização de algumas
atividades (seus ossos podem se quebrar mesmo que o movimento seja curto e rápido). Usa cadeira de
rodas para sua locomoção, necessitando de ajuda para se deslocar com esta. É comunicativa e interage
muito bem com seus colegas e com os professores. Demonstra bastante interesse nas aulas teóricas de
Educação Física.

3.1.2 Diogo

Tem 18 anos de idade, está matriculado no 9º ano, tem paraparesia, que é uma perda parcial das funções
motoras dos membros inferiores. (MACEDO, 2008). Em seu caso, seus pés são inversos. Ele comentou que
a deficiência foi causada por falta de espaço no útero, no processo de gestação. Tem dificuldade em
correr, e adora jogos educativos como dominó e xadrez. Não gosta de praticar esportes.

3.1.3 Carla
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Tem 12 anos de idade, está matriculada no 7º ano, tem hemiparesia que é perda parcial das funções
motoras de um hemisfério do corpo (MACEDO, 2008). Em seu caso particular, a perda parcial no lado
direito. Carla comentou que a causa da deficiência foi a mãe quando grávida ter caído de barriga no chão.
Carla aparenta ser amável, um pouco tímida, porém, interage bem com a turma e professores.

3.1.4 Fernanda

Tem 13 anos de idade, está matriculada no 7º ano, tem monoplegia que é uma perda total das funções
motoras de um só membro, podendo ser membro superior ou inferior (MACEDO, 2008). Fernanda tem
perda total das funções motoras do braço direito, comentou que a deficiência foi causada por falta de
oxigênio, durante o parto. Fernanda demonstra ser tímida, mas, às vezes apresentava um lado agressivo,
reagia com tapas e beliscões a quem de alguma maneira a apelidava de maneira desagradável.

3.1.5 Miguel

Tem16 anos de idade, está cursando o 8º ano na escola Y, tem monoparesia, que é uma perda parcial das
funções motoras de um só membro podendo ser superior ou inferior (MACEDO, 2008). A monoparesia de
Miguel é no braço direito. Disse ter nascido com a deficiência depois de uma queda que sua mãe sofreu,
ainda grávida. Adora jogar futebol, não faltava a nenhuma aula prática, às vezes no jogo de futebol
exercia o papel do goleiro, e tudo isso ele realizava sem nenhuma dificuldade. ‘’Piloto moto e dirijo carro
sem nenhuma dificuldade apesar de não ter muita força no braço direito’’. Não tinha afinidade com as
aulas teóricas de Educação Física.

No contexto da educação, o termo inclusão admite, atualmente, significados
diversos. Para quem não deseja mudança, ele equivale ao que já existe. Para
aqueles que desejam mais, ele significa uma reorganização fundamental do
sistema educacional. Enfim, sob a bandeira da inclusão está práticas e
pressupostos bastante distintos, o que garante um consenso apenas aparente e
acomoda diferentes posições que, na prática, são extremamente divergentes
(MENDES 2002, p.70)

Quadro 1: Resultados da Entrevista com os alunos com (DF) do professor Cláudio.

PERGUNTAS SABRINA DIOGO

1)Você sabe o que é
Inclusão Ou já ouviu falar
sobre o assunto

Inclusão é o ato de fazer
com eu participe de
atividades mesmo com
minha deficiência.

Já ouvi falar, mas não lembro o
que é.

2) Você gosta de participar
das aulas de Educação
Física

Da aula prática não, devido
a exposição ao sol, mas em
sala de aula gosto dos
assuntos debatidos.

Não. A disciplina que eu mais
gosto é matemática, em Educação
física só participo mesmo da aula
teórica.

3)O professor de Educação
Física adapta suas aulas
para que você possa
participar das atividades
propostas por ele

Não, algumas vezes é que
ele trabalha jogos de
raciocínio.

Não. Quando a aula é teórica
participo, mas quando é prática
não, porque os meninos jogam
sempre futsal e eu não consigo
correr.

4)Como é a interação da
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turma com você Ótima, todos me ajudam. Boa.

Fonte: dados coletados na pesquisa de campo

Quadro 2: Continuação da entrevista com os alunos com (DF) do professor Cláudio

PERGUNTAS CARLA FERNANDA
1)Você sabe o que é
Inclusão Ou já ouviu falar
sobre o assunto

Não e nunca ouvi falar. Sei não o que é.

2) Você gosta de participar
das aulas de Educação
Física

Gosto, toda aula prática eu
e as meninas jogamos
queimada.

Gosto só de jogar queimada.

3)O professor de Educação
Física adapta suas aulas
para que você possa
participar das atividades
propostas por ele

Não, ele deixa nós
mesmas formarmos o time
e jogarmos queimada.

Não. As meninas sempre jogam
queimadas e os meninos futsal.

4)Como é a interação da
turma com você

Boa, só as vezes que alguns
meninos ficam apelidando,
mas eu não ligo não, finjo
que nem ouvir.

Boa, mas as vezes os meninos me
apelidam de aleijadinha, corro e
bato neles, belisco, eu digo ao
professor mas ele não diz nada.

Fonte: dados coletados na pesquisa de campo.

Quadro 3: entrevista do aluno com DF do professor Marcos.

QUESTÕES MIGUEL
1)Você sabe o que é Inclusão Ou já ouviu falar
sobre o assunto Já ouvi falar, mas não sei o que é.

2) Você gosta de participar das aulas de
Educação Física

Gosto, mas apenas das aulas prática, sempre
jogamos futebol.

3)O professor de Educação Física adapta suas
aulas para que você possa participar das
atividades propostas por ele

Não, realizo os movimentos durante o jogo de
futebol sem nenhuma dificuldade, as vezes sou
o goleiro e o que não consigo fazer com o braço
direito faço com o esquerdo. Piloto moto e
dirijo carro sem nenhuma dificuldade apesar de
não ter força no braço direito

4) Como é a interação da turma com você
Boa, meu apelido é mãozinha que eles
colocaram mais é sem preconceito, todos me
querem no seu time durante o jogo.

Fonte: dados coletados na pesquisa de campo.

3.2 Caracterização dos professores de Educação Física

3.2.1 Professor Cláudio

Formado em Educação Física, na Faculdade São Tomás de Aquino - FACESTA. Exerce a profissão há mais
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de 12 anos e não possuía nenhuma especialização. Alegou que sua graduação não colaborou, de maneira
satisfatória, na formação de um professor capaz de incluir seus alunos com deficiência nas atividades
propostas por ele. Disse não ter dificuldades em planejar suas aulas, mas sim limitações de como adaptar
suas aulas para que o aluno com DF pudesse participar.

A inclusão escolar de alunos com necessidades especiais só será bem sucedida se
antes forem tomados e observados alguns significados: o professor regular deve
acreditar que o aluno será bem sucedido, toda a escola deve estar convicta de
aceitar e compartilhar a responsabilidade pela aprendizagem de estudantes com
necessidades especiais e os profissionais de educação devem estar predispostos a
trabalhar em colaboração com as salas de aula regulares (ERIC 2002, p.38)

.

Na escola em que trabalhava não existia a prática de Educação Física voltada para o aluno com deficiência
e que a instituição não oferecia cursos para melhor trabalhar com esses alunos. O professor Cláudio não
possui cursos voltados para área de inclusão, e quando questionado sobre o assunto disse não ter
interesse nem afinidade.

A escola precisa capacitar seus professores, preparar-se e buscar adaptar-se para esse fim. Por isso, de
acordo com o documento elaborado pelo MEC, a inclusão não significa, apenas, matricular os educandos
com necessidades especiais na classe comum, mas significa dar ao professor e a escola o suporte
necessário a sua ação pedagógica (BRASIL, 1999)

O professor Cláudio, durante a entrevista comentou que a escola não dispunha de espaço físico adequado
para as práticas de atividades físicas, principalmente quando havia a participação de alunos com DF. As
atividades eram realizadas em quadra exposta ao sol e quando chovia as aulas práticas eram canceladas.
De acordo com Gomes e Barbosa (2006, p.42)

A inadequação das instalações e dependências de parcela expressiva das escolas,
tanto pelo despreparo do docente para lidar com a inclusão escolar quanto pela
inexistência de uma prática pedagógica que contemple a diversidade das
necessidades dos alunos, além da carência de materiais básicos (livros, etc.) e de
recursos tecnológicos avançados e da ausência de equipes de apoio, representam
uma pequena amostra das barreiras a serem superadas na escola pública
brasileira para que o processo de inclusão escolar de alunos com necessidades
especiais se torne uma realidade.

O professor Cláudio quando perguntado sobre a participação dos alunos com deficiência em suas aulas,
afirmou que os alunos sem deficiência respeitavam as limitações dos colegas, ajudando sempre que
possível na realização de atividades propostas pelo professor

3.2.2 Professor Marcos

Formado em licenciatura plena em Educação Física, na Faculdade São Tomás de Aquino - FACESTA.
Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física Escolar pelo centro Universitário UNINTER.
Exerce a profissão de professor de Educação Física há 4 anos. Sua formação inicial ofereceu pouco
conhecimento para trabalhar com os alunos com deficiência.

Na escola em que trabalhava existia a prática de Educação Física voltada para o aluno com deficiência.
Embora a escola não oferecesse capacitações específicas para melhor trabalhar com esses alunos, ele
afirmava não ter dificuldades em planejar suas aulas de forma que todos pudessem participar.
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Marcos lembrou que na especialização, teve disciplinas as quais tratavam da temática inclusão, o que, por
sinal, ajudou bastante no planejamento de suas aulas; apesar de a escola não dispor de espaço adequado
e nem de recursos materiais diversificados, fator que dificulta a execução das aulas tanto para os alunos
com DF, quanto para os demais alunos.

Outro ponto observado nas aulas de Educação Física é a interação dos alunos com Miguel, eles
respeitavam e motivavam a sua participação ativa nas aulas práticas. Segundo Xavier (2002, p.19)

A construção da competência do professor para responder com qualidade ás
necessidades educacionais especiais de seus alunos em uma escola inclusiva, pela
mediação da ética, responde á necessidade social e histórica de superação das
práticas pedagógicas que discriminam, segregam e excluem, e, ao mesmo tempo,
configura, na ação educativa, o vetor de transformação social para a equidade, a
solidariedade, a cidadania.

3.3 Observações das aulas de Educação Física

3.3.1 Aulas do professor Cláudio

O professor Claudio, no primeiro momento, informou que tinha uma aluna com DF matriculada no 9º ano,
chamada Sabrina, ela é cadeirante e não participava das aulas práticas, participava penas das aulas
teóricas. Na primeira observação ao término da aula, o professor Cláudio comunicou que havia chegado ao
7º ano, mais duas alunas com DF, Carla e Fernanda e que ambas participavam das aulas prática.

No segundo momento das observações, um fato surpreendente aconteceu, Diogo, que tem DF matriculado
no 9º ano, não foi apresentado ou ao menos mencionado pelo professor Cláudio, deixando, assim, o
pesquisador mal informado da existência do aluno em sala de aula. Quando questionado sobre a falta de
informação sobre o aluno com DF, o professor Cláudio alegou que Diogo não participava de nada que era
proposto em suas aula.

O professor, por trabalhar há muito tempo na área de Educação Física, prefere tentar aprender, na prática,
como incluir seu aluno com DF; na verdade percebe-se que pelo fato de não ter afinidade com a área da
inclusão, não procura aperfeiçoamentos, acreditando que suas aulas estão sendo feitas de maneira
igualitária e satisfatória. De acordo o art.59 parágrafo III da (LDBEN 9394/1996).

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais:
professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados
para a integração desses educandos nas classes comuns.

A Secretaria de Educação Especial afirma que a busca por iniciativa pessoal sobrecarrega o professor e
deixa sem suporte o professor que não tem essa iniciativa. No primeiro caso, se fortalece a cultura de que
a busca de soluções para problemas no ensino não é responsabilidade da gestão da escola, enquanto que
no segundo, penaliza o processo de aprendizagem e o alcance dos objetivos reais da educação.

Na sala de aula o assunto discutido era produtivo, deixando de lado o velho dilema que Educação Física é
só correr ou jogar bola. Os assuntos eram debatidos pelos alunos e principalmente por Sabrina. Nas aulas
o tema abordado era sobre a importância da atividade física no processo de reabilitação promovendo a
saúde, também de como combater o sedentarismo através da caminhada e como a corrida melhorava o
desenvolvimento cardiocirculatório. De acordo com Betti(1999, pp.47-48)
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Nas aulas de Educação Física os alunos podem compreender que os esportes e as
demais atividades corporais não devem ser privilégio dos atletas profissionais ou
dos indivíduos que podem pagar por uma academia ou clube. Valorizar as
atividades físicas e reivindicar o acesso a centros esportivos e de lazer e a
programas de práticas corporais dirigidos a população em geral, é um
posicionamento que pode ser adotado a partir dos conhecimentos adquiridos nas
aulas de Educação Física.

Diante das observações em sala de aula e na quadra esportiva onde eram realizadas as aulas práticas,
ficava evidente uma falta de interesse em relação à inclusão dos alunos com DF nas aulas. Ao falar sobre a
participação dos alunos com DF em suas aulas, o professor Cláudio sempre enfatizava que todos os alunos
participavam que apenas Sabrina não participava por seu problema ósseo, porém, o Diogo também não
participava. O professor Cláudio, não o mencionava como participante nem com não participante,
esquecendo que o aluno com DF, assim como os demais alunos, poderia apresentar dificuldades para
realizar algumas atividades, mas que também poderia apresentar extrema habilidade para outras.

Percebia-se também que o professor Cláudio tinha alguns cuidados com Sabrina, utilizando jogos de
raciocínio em algumas de suas aulas, fato que a aluna gostava. Com relação a Diogo nenhuma atividade
era elaborada e quando a aula era prática Sabrina permanecia na sala conversando com alguma colega,
enquanto Diogo apenas observava a aula.

De acordo com a Secretaria de Educação Especial o suporte para o professor do ensino regular que recebe
alunos com necessidades educacionais especiais, em sua sala de aula, deve ser ministrado pela
coordenação pedagógica (ou equipe técnica, quando contar com uma), a qual deve ter conhecimento dos
conteúdos curriculares, dos métodos de ensino, dos recursos didático-pedagógicos e estimular a
criatividade do professor. A coordenação pedagógica deve ser ativa e participante no cotidiano da sala de
aula, da escola e das relações com a comunidade.

3.3.2 Aulas do professor Marcos

Nas observações do professor Marcos, percebemos que suas aulas práticas eram baseadas na modalidade
de futebol, sendo realizada toda semana, e que seu aluno com DF, o Miguel, participava ativamente do
jogo. O professor Marcos informou que Miguel não faltava a nenhuma aula prática, pois adorava jogar
futebol, e não sentia nenhuma dificuldade em realizar os movimentos no jogo, pois algumas vezes ele
também exercia o papel do goleiro. Além disso, Marcos informou também o mal desempenho de Miguel
em suas aulas teóricas.

O professor Marcos deixava sempre bem claro que o melhor caminho era ser amigo de seus alunos, sem
contrariar as vontades deles em se tratando do tempo de aula prática, que sempre queriam um tempinho
a mais, e o professor dizia abrir exceção algumas vezes para satisfazer seus alunos de uma forma
amigável e agradável.

Disse que seus alunos encontravam em suas aulas práticas um momento prazeroso, longe de problemas e
dificuldades que muitos passavam. O aluno tem direito à Educação Física não como direito formal, mas
como participação plena. O aluno não pode apenas estar formalmente presente na escola, mas deve ter
acesso pleno a todas as vivências que ela oferece. Nesse sentido, a educação física deve incluir, tanto
quanto possível, todos os alunos aos conteúdos que propõe, adotando para isso estratégias adequadas.

Por falta de material a modalidade praticada nas aulas era sempre voltada ao conteúdo esportivo na
modalidade futebol, apesar de saber que seus alunos preferiam jogar futebol ao invés de voleibol,
handebol ou qualquer outra modalidade, o professor sentia a necessidade de tornar mais ampla sua
variação de atividades para que pudesse ser vivenciada de maneira prazerosa também.
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A influência do esporte no sistema escolar é de tal magnitude que não temos o esporte da escola, mas sim
o esporte na escola (BRASIL, 2002).

Percebemos o quanto o professor transmitia confiança e parceria a seus alunos, o respeito entre professor
e aluno era bem evidente. O professor usava muitos trabalhos em equipe e alegava ser importante no
intuito de vencer as barreiras existentes, como a falta de espaço adequado, a falta de materiais, a falta de
capacitações que melhorassem o desenvolvimento de atividades mais produtivas, incluindo os alunos com
deficiência. O que seu aluno com DF, juntamente com os colegas de sala, gostava era de se divertir
jogando futebol. Então o professor colaborava para que ocorresse um momento de lazer enquanto
praticavam a atividade física. O fato de seu aluno com DF gostar da modalidade exposta pelo professor e
não ter dificuldades em realizar os movimentos do jogo, a aula não era adaptada e sim o aluno se
adaptava à aula.

Cabe a cada professor ou profissional um aprofundamento de sua realidade escolar, bem como de cada
aluno, com ou sem deficiência, para que a inclusão se concretize (ISRAEL; BERTOLDI, 2010).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão se faz cada vez mais presente nos dias atuais, não se tolera mais a exclusão de nenhum grupo
perante a sociedade. As pessoas com deficiências possuem direitos garantidos por lei, presentes na
Constituição Federal Brasileira, mas apesar da educação integral destes indivíduos ser garantida, este
estudo conseguiu observar, que na prática, esta educação passa por um momento de transição em que,
muitas vezes, esses direitos são negligenciados.

Nas aulas de Educação Física, objeto alvo deste estudo percebeu-se uma falta de preparação por parte dos
profissionais entrevistados, devido a vários fatores tais como: má preparação acadêmica, falta de recursos
e espaços apropriados, desinteresse em fazer a inclusão com os alunos com DF, inexistência de formações
continuadas para melhor preparação profissional, etc. Por parte dos alunos, percebeu-se uma frustração
decorrente da falta de adaptação nas aulas práticas de Educação Física para incluí-los, muitas vezes as
aulas limitam-se a uma única modalidade esportiva, em que o bom desempenho físico é fundamental para
a sua prática excluindo tanto os alunos menos aptos como principalmente os alunos com DF.

Espera-se que as informações contidas neste estudo, possam colaborar de maneira positiva nas relações
professor-aluno, ajudando a quebrar barreiras que impedem o avanço da educação inclusiva e que
garantam os direitos de toda criança seja ela com DF ou não, de uma prática educacional esportiva
saudável.
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