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Eixo temático 04: Formação de Professores: memórias e narrativas 

RESUMO 

Atualmente, todas as escolas devem se tornar inclusivas, desta forma, qualquer professor pode 

receber em suas turmas um aluno com deficiência. Diante deste fato, surge a hipótese de que 

os professores de Educação Física lançados no mercado de trabalho, recorrem a outros meios 

para buscar a sua especialização, visto que, a graduação não é suficiente na sua preparação 

para a inclusão escolar. Devido a essa possibilidade, o objetivo da presente pesquisa foi 

verificar a efetividade dos currículos dos cursos de Educação Física na formação de 

professores para o trabalho de pessoas com deficiência. Com esse fim, foram analisadas as 

grades curriculares das três Instituições de Ensino Superior que em Sergipe oferecem este 

curso, além de se aplicar um questionário a uma amostra de dez professores da área, tratando 

de suas formações acadêmicas. Foi verificado que a oferta de disciplinas que abordam o tema 

Inclusão era diminuta ou inexistente. Constatou-se também, que sete dos entrevistados não 

tiveram nenhuma disciplina que tratasse da deficiência, todos os pesquisados não se sentiam 

preparados para trabalhar com esses alunos logo após sair da universidade. Este estudo foi 

uma pesquisa descritiva de levantamento (Status Study), que segundo Flegner (1995) visa 

mais às informações para a solução do problema do que para o teste das hipóteses.  
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ABSTRACT 

Currently, all schools must become inclusive, so any teacher can receive in their courses a 

student with disabilities. Given this fact, there is the assumption that physical education 

teachers launched the labor market, they resort to other means to seek the expertise, given that 

graduation is not enough in their preparation for school inclusion. Because of this possibility, 

the goal of this research was to assess the effectiveness of the curricula of schools physical 

education in teacher training for the work of people with disabilities. To this end, we analyzed 

the curricula of the three Higher Education Institutions that offer this course in Sergipe, and 

apply a questionnaire to a sample of ten teachers in the area, dealing with their academic 

backgrounds. It was found that the provision of courses that address inclusion was low or 

nonexistent. It was also found that seven of the respondents had no discipline that dealt 

disability, all respondents did not feel prepared to work with these students soon after leaving 

university. This study was a descriptive survey (Status Study), that second Flegner (1995) 

refers more to the information to solve the problem than to test the hypotheses. 

Keywords: Curricula, Disabilities, Inclusion. 

                                                             
1 Aluno do NPGED da UFS, sendo bolsista FAPITEC e pesquisador do grupo de pesquisa em Inclusão Escolar 

da Pessoa com Deficiência da UFS. 
2 Aluna do curso de Licenciatura em Educação Física da UFS e participante do grupo de pesquisa em Inclusão 

Escolar da Pessoa com Deficiência da UFS 

mailto:acnsufs@yahoo.com.br
mailto:laragoveia@hotmail.com


1. INTRODUÇÃO 

Em épocas passadas a deficiência era ligada a total incapacidade daqueles que a 

possuíam e a sua existência era permeada por explicações baseadas no misticismo.  

O atendimento educacional às pessoas em situação de deficiência começou a se 

tornar importante quando se percebeu que indivíduos com limitações físicas, mentais ou 

características atípicas de comportamento conseguiam desenvolver suas potencialidades 

quando estimuladas. 

No Brasil, apenas no século XIX, tiveram início as tentativas de escolarização das 

pessoas com deficiência. Segundo Kassar (2000), há indícios da escolarização deste grupo na 

época do Império, em instituições de ensino especial.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional instaurada em 1996, afirma que 

é de responsabilidade do poder público a matrícula, preferencialmente na rede regular de 

ensino, além de apoio especializado quando necessário. 

Seguindo as recomendações das políticas públicas governamentais, entende-se que 

o atendimento educacional às pessoas em situação de deficiência deve ocorrer dentro da rede 

regular de ensino, e não podendo nenhuma escola se negar a receber um aluno nesta situação, 

é perceptível que qualquer professor está passível de receber em suas turmas um aluno em 

situação de deficiência. O que não se sabe é se estes professores possuem preparação 

pedagógica para inserir efetivamente estes alunos em um processo real de aprendizagem.  

Diante da importância e necessidade de se estabelecer o que rege os ditames atuais 

das Políticas Públicas, a questão que desencadeou o seguinte estudo foi: os currículos dos 

cursos de Educação Física das Instituições de Ensino Superior Sergipanas tornam os futuros 

profissionais aptos a trabalhar com pessoas em situação de deficiência?  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Histórico do Processo de Inclusão  

Em épocas passadas a deficiência era ligada a total incapacidade daqueles que a 

possuíam e a sua existência era permeada por explicações baseadas no misticismo.   

A própria religião, com toda sua força cultural, ao colocar o homem como 

“imagem e semelhança de Deus”, ser perfeito, inculcava a idéia de condição 



humana como incluindo perfeição física e mental. E não sendo “parecidos 

com Deus” os portadores de deficiências (ou imperfeições) eram postos à 

margem da condição humana. (MAZZOTTA, 2005 pg.16).  

De acordo com Mazzotta (2005), as primeiras medidas para atendimento aos 

deficientes foram tomadas na Europa, refletindo uma nova visão sobre o entendimento social 

a essa questão. Estas medidas desencadearam em uma preocupação de atendimento 

educacional às pessoas deficientes e foram sendo incorporadas em países como Estados 

Unidos e Canadá, sendo posteriormente espalhadas para outras nações, entre elas o Brasil.  

[...] podemos localizar a participação de pessoas com deficiência na 

educação brasileira na época do Império, mas em instituições especializadas, 
no Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin 

Constant), em 1854, e no Instituto dos Surdos e Mudos (atual Instituto 

Nacional da Educação dos Surdos – INES), em 1856 [...]. Ainda no final do 
século, temos a participação de crianças com retardo mental em instituição 

pública especializada em Salvador, criada em 1814. (KASSAR, 2000 pg.4). 

De acordo com a mesma autora, documentos do Ministério da Educação, 

demonstram a participação de crianças com diferentes tipos de deficiência em escolas da rede 

regular de ensino do Rio de Janeiro, no final do século XIX. Porém, não há como 

exemplificar de qual forma ocorria o trabalho com estes alunos. O que se sabe é que as 

primeiras classes especiais surgiram na passagem do século XIX para o século XX, ancoradas 

em uma necessidade científica de separar os alunos normais dos que possuíam deficiência. 

[...] os alunos com desenvolvimento atípico eram segregados em diferentes 

salas de aulas para que não ocorressem interferências no ritmo de 
aprendizado dos demais alunos. Durante esse período histórico, educava-se 

em nome da “ordem e do progresso”, na tentativa de evitar que deficientes 

não educados se tornassem criminosos ou perturbadores da ordem social. 

(ZANFELICI, 2008 pg.254). 

Segundo Mazzotta (2005), as primeiras iniciativas oficiais de abrangência nacional 

ocorreram na segunda metade do século XX. Em 1957 foi criada a Campanha para Educação 

do Surdo Brasileiro, com o intuito de prestar assistência, no mais amplo sentido, em todo 

território brasileiro. Nos anos seguintes foram criadas Campanhas de assistência para outros 

tipos específicos de deficiência. Essas iniciativas foram substituídas pelo CENESP (Centro 



Nacional de Educação Especial), criado pelo Ministério de Educação e Cultura em 3 de Julho 

de 1973, com o objetivo de melhorar em todo território brasileiro o atendimento aos 

excepcionais. Este órgão funcionou até 1986, quando foi transformado na Secretaria de 

Educação Especial (SEESP).  

De acordo com Góes e Laplane (2007), a Constituição Brasileira de 1988 aderiu a 

vários preceitos referentes aos direitos da pessoa com deficiência, inclusive na esfera 

pedagógica. A LDB de 1996, diz que é responsabilidade do poder público a matrícula 

preferencialmente na rede regular de ensino, e apoio especializado quando necessário.   

Este apanhado demonstra um conjunto de ações isoladas ou em conjunto que 

possibilitaram às pessoas em situação de deficiência sair de uma posição marginalizada 

perante a sociedade rumo à conquista de direitos constitucionalmente garantidos a todos os 

cidadãos.  

2.2. Conceito de Inclusão 

A educação inclusiva tem como princípio primordial promover a interação e 

participação de todos os alunos da escola, para que aprendam juntos, independente das 

diferenças entre eles, com o intuito de melhorar a qualidade de ensino e combater a exclusão.  

[...] a educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado 
na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como 

valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de equidade formal 

ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro 

e fora da escola. (BRASIL, 2007 pg.1). 

Segundo a Política Estadual de Educação Especial de 2006, entende-se que a 

educação inclusiva é a que ocorre dentro da rede regular de ensino, para alunos em situação 

de deficiência ou não, em todos os níveis, ou seja, da educação infantil ao ensino superior. 



Ainda para Política Nacional de Educação Inclusiva de 2007, a educação inclusiva 

passa a integrar o processo pedagógico de ensino da escola regular, promovendo um 

atendimento eficaz aos alunos em situação de deficiência. 

Uma mudança na estrutura da organização escolar é de suma importância para que, 

além de incluir o aluno, a escola consiga fazer com que ele permaneça dentro de sua esfera.  

A construção de um processo emancipatório e ousado como a proposta da 
educação inclusiva não diz respeito apenas à inserção de alunos com 

deficiência na escola comum, mas principalmente compreende o acesso, a 

permanência e o sucesso dos mesmos [...]. (FREITAS, RODRIGUES e 

KREBS, 2005 pg.36). 

Para que este sucesso ocorra é importante o professor identificar as necessidades e 

habilidades do aluno com deficiência, para que desta forma possa criar estratégias de 

organização e planejamento de ensino, proporcionando um atendimento pedagógico eficaz. 

Sendo assim, se faz necessário criar meios de acessibilidade, interesse e sucesso 

destes alunos na escola, para que se adaptem rapidamente ao ambiente, e não se sintam 

desmotivados e excluídos, acarretando assim um possível afastamento do ambiente escolar.  

Para Nakayma (2007), é preciso respeitar os seguintes princípios para que a escola 

se torne verdadeiramente inclusiva: 

1º Princípio: Aceitação das Diferenças - não ter atitudes discriminatórias com o aluno em 

situação de deficiência; 

2º Princípio: Acessibilidade – organização de toda estrutura escolar para ter condições de 

atender a todos os alunos; 

3º Princípio: Currículo Multicultural Crítico – elaboração de um currículo que abranja a 

diversidade do povo brasileiro, respeitando sua cultura e as suas diferenças; 



4º Princípio: Pedagogia Diferenciada – implementação de diferentes atividades para uma 

classe de crianças diversificadas; 

5° Princípio: Avaliação Formativa – importância de o professor estar sempre observando o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos durante todas as aulas;  

6º Princípio: Formação do Professor Crítico-Reflexivo – professores que reflitam sobre o 

planejamento de ensino e realizem modificações quando necessário; 

7º Princípio: Gestão Participativa – é preciso que todas as pessoas que fazem parte da escola 

estejam unidas para proporcionar um ensino de qualidade para todos os alunos. 

8º Princípio: Parceria Escola x Família x Comunidade – para que o aluno tenha uma 

aprendizagem de qualidade é necessária a participação dos pais nas atividades propostas pela 

escola, além do total interesse pelo desenvolvimento do filho nas aulas. 

9° princípio: Serviço de Apoio Pedagógico Especializado – para que o processo de educação 

realmente alcance sucesso é necessário que a escola trabalhe em conjunto com profissionais 

de outras áreas, a exemplo de: psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros. 

Além de levar o aluno a um processo pedagógico real, a educação inclusiva é a 

maneira mais eficaz de preparar o aluno em situação de deficiência para a vida em sociedade, 

pois é desenvolvido durante as aulas um sentimento de respeito e solidariedade entre os 

educandos com e sem deficiência, o que facilita a compreensão e o respeito dentro e fora da 

escola.  

Stainback e Stainback (1999), relatam o fracasso de um ambiente não inclusivo na 

vida posterior à escola, com o relato de uma pessoa em situação de deficiência que estudou 

em ambientes especiais:  



Eu me formei... totalmente despreparado para o mundo real. Então, ficava 

em casa o dia todo, trancado, achando que conseguir um emprego era algo 

completamente fora de questão... Acredite-me, um ambiente segregado não 

prepara para uma vida integrada... (Stainback e Stainback 1999, pg.24) 

Apesar do reconhecimento da importância da inclusão, este processo ainda esbarra 

em inúmeras barreiras que atrapalham a sua efetivação. Dentre os fatores mais notáveis estão: 

uma estrutura arquitetônica que possibilite acessibilidade a todos nas escolas, preparação de 

professores para trabalhar com a diversidade de alunos e recursos materiais que propiciem um 

efetivo trabalho pedagógico.  

 A afirmação de que a inclusão representa a única e melhor solução [...] põe 

em evidência um mecanismo discursivo que opera para assegurar a eficácia 

do discurso. Sua fraqueza, entretanto, reside no fato de que em certo 
momento o discurso contradiz a realidade educacional brasileira, 

caracterizada por classes superlotadas, instalações físicas insuficientes, 

quadros decentes cuja formação deixa a desejar. Essas condições de 
existência do nosso sistema educacional levam a questionar a própria idéia 

de inclusão como política que, simplesmente, insira alunos nos contextos 

escolares existentes. (GÓES E LAPLANE, 2007 pg.18). 

3. OBJETIVOS 

3.1. Geral 

Verificar a efetividade dos currículos dos cursos de Educação Física na formação 

de professores para o trabalho com pessoas em situação de deficiência.  

3.2. Específicos 

    3.2.1. Analisar os currículos das Instituições de Ensino Superior; 

    3.2.2. Realizar um questionário de investigação específico, na intenção de compreender 

como se da a formação do professor de Educação Física.  

4. METODOLOGIA 

                Neste trabalho, diante da hipótese levantada, percebe-se que os atuais professores 

de Educação Física lançados no mercado de trabalho, recorrem a outros meios para buscar a 

sua profissionalização no tocante ao ensino com pessoas em situação de deficiência, visto 

que, a Instituição de Ensino Superior, não prepara o professor de Educação Física, que atuará 



na escola de ensino regular, onde segundo as propostas atuais das políticas públicas, deve 

ocorrer a inclusão escolar da pessoa com deficiência. 

Este estudo foi uma pesquisa descritiva de levantamento (Status Study), que 

segundo Flegner (1995) visa mais às informações para a solução do problema do que para o 

teste das hipóteses, ou seja as questões são formuladas mais para fornecer informações sobre 

variáveis entre si, apesar de que os resultados poderão apresentar relações entre as variáveis. 

Este tipo de pesquisa caracteriza-se pela interrogação direta dos indivíduos, cujo 

comportamento deseja-se conhecer. (GIL, 2004. p.50). 

A população desta pesquisa foi formada pelos professores de Educação Física que 

atuam nas escolas regulares públicas e privadas na cidade Aracaju, trabalhando com alunos 

em situação de deficiência.  

Já a amostra não probabilística e intencional, foi composta de 2 homens e 8 

mulheres.  

Segundo Richardson (2008), para que a amostra seja intencional, esta deve possuir 

características que definam a população, assegurando a presença do sujeito-tipo, este sujeito 

nesta pesquisa, foi caracterizado como sendo professor de educação física, que exerça suas 

funções em uma escola de ensino regular pública ou privada, localizada na cidade de Aracaju, 

que tenha incluído em suas turmas alunos em situação de deficiência. 

O instrumento utilizado para a coleta foi um questionário que de acordo com 

Cervo e Bervian (2002), é: “a forma mais utilizada para coletar dados, pois possibilita medir 

com melhor exatidão o que se deseja [...]. Ele contém um conjunto de questões, todas 

logicamente relacionadas com um problema central”. Neste havia indagações sobre a 

graduação, possíveis especializações e espaço para sugestões dos professores que trabalhavam 

com pessoas em situação de deficiência. Este procedimento foi realizado nos locais de 

trabalho e nos horários livres dos sujeitos pesquisados, sempre acompanhado pelos 

pesquisadores. 

Também para a coleta de dados foram analisados os currículos de Educação Física 

dessas três instituições de ensino, levando-se em consideração as matérias obrigatórias de 

cada curso e as que os graduandos podiam escolher como complemento ao currículo, 

classificadas como optativas. 



5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Análises dos Currículos 

Na Instituição de Ensino Superior-IES “A”, das quarenta e uma (41) disciplinas 

obrigatórias ofertadas pelo curso 1, não existe uma disciplina que aborde a Temática da 

Inclusão e Atendimento Educacional Especializado-A.E.E., já nas disciplinas optativas, das 

trinta e seis (36) existentes, somente existem duas disciplinas que abordam a Temática da 

Inclusão e A.E.E.  

Disciplinas que Abordam o Tema: 

- Metodologia do Ensino da Educação Física Especial 

- Psicologia do Excepcional 

Nesta mesma IES, nas disciplinas obrigatórias ofertadas pelo curso 2, num total de 

trinta e cinco (35) disciplinas, somente existe uma disciplina que abordam a Temática da 

Inclusão e A.E.E.  

Disciplina que Aborda o Tema: 

- Educação Física, Adaptação e Inclusão 

Em relação ao total de disciplinas optativas ofertadas pelo curso 2, ainda desta IES, 

que são num total de quinze (15), existem apenas uma disciplina optativa que abordam a 

Temática da Inclusão e A.E.E.  

Disciplina que Abordam o Tema: 

- Psicologia do Excepcional 

 É importante frisar, que nesta IES, de acordo com as novas Políticas, ocorreu uma 

divisão do curso de Educação Física, para relevância deste estudo, só foram analisados os 

cursos de licenciatura, que torna efetivo a questão da inclusão escolar. 

Na IES “B”, das trinta e sete (37) disciplinas obrigatórias ofertadas pelo curso 1, existe 

apenas uma disciplina que aborde a Temática da Inclusão e A.E.E. 

Disciplina que Aborda o Tema: 



- Educação e Diversidade 

 Já nas disciplinas optativas ofertadas pelo curso 1 da IES “B”, das seis (06) existentes, 

não existe uma disciplina que aborde a Temática da Inclusão e A.E.E. 

Na IES “B” das trinta e seis (36) disciplinas obrigatórias ofertadas pelo curso 2, 

somente existe uma disciplina que aborda a Temática da Inclusão e A.E.E. 

Disciplina que Aborda o Tema: 

- Libras 

Já nas disciplinas optativas do curso 2 desta mesma IES, num total de dois (02), não 

existe uma disciplina que aborde a Temática da Inclusão e A.E.E. 

Na mesma situação que a IEF “A”, esta IES, também sofreu uma divisão do curso de 

Educação Física, onde pelas mesmas questões também só foram analisados os cursos de 

licenciatura. 

Na IEF “C”, que só possui um curso de licenciatura, na análise de seu currículo, que 

possui trinta e sete (37) disciplinas obrigatórias, existem três (03) disciplinas que abordam a 

Temática da Inclusão e A.E.E.  

Disciplinas que Abordam o Tema: 

- Educação Especial 

- Teoria e Prática da Educação Física Adaptada 

- Libras 

OBS.: O curso não disponibiliza disciplinas optativas. 

5.2. Questionário 

Do total de professores que responderam ao questionário sete (07) afirmaram não 

possuir nas grades curriculares que cursaram disciplinas obrigatórias que tratassem da 

temática Inclusão, destes dois (02) disseram haver disciplinas optativas no currículo, sendo 

que um teve interesse de cursá-la e outro não.  



Os três (03) restantes cursaram uma grade curricular na qual havia uma única 

disciplina obrigatória, não havendo nenhuma complementar ou optativa. 

Todos os professores investigados disseram não se sentir preparados para trabalhar 

com pessoas em situação de deficiência logo após a conclusão da graduação.  

Quanto aos cursos de especialização posteriores à graduação, quatro (04) dos 

profissionais questionados afirmaram já ter participado. Todos atribuíram maior importância 

em seu trabalho às especializações posteriores do que ao conteúdo aprendido na universidade 

nesta área. Dos seis (06) que não freqüentaram especializações, dois (02) relatam ainda 

pretender cursar. 

Sete professores atribuíram grande importância à experiência adquirida 

diariamente para diminuir as dificuldades encontradas. 

Todos os professores sugeriram uma ampliação das disciplinas que tratem das 

pessoas em situação de deficiência, para que desta forma as dificuldades de um trabalho 

posterior possam ser diminuídas.  

5.3. Discussão 

No presente estudo quando analisada a oferta de disciplinas na área de educação 

inclusiva pelas Instituições de Ensino Superior Sergipanas para o curso de Educação Física, se 

percebeu uma demanda diminuta ou inexistente desta oferta. Esse achado vai de encontro ao 

estudo de Michels (2006), no qual relata que para a formação de profissionais do âmbito 

educacional, deve haver a oferta de disciplinas que considerem propostas para a educação de 

alunos em situação de deficiência. 

De acordo com Araújo e Ribeiro (2004), o parecer nº 215/87 sugeriu que os cursos 

de Educação Física inserissem em suas grades uma disciplina que atendesse às pessoas em 

situação de deficiência: Educação Física e Esporte Especial. Os mesmos autores ainda citam 

que a partir de 1992 foram inseridas disciplinas com abordagens inclusivas nos currículos dos 

cursos de Educação Física. Em Sergipe, não foram observadas estas alterações no currículo 

obrigatório da única Instituição de Ensino Superior que nesta época oferecia o curso. 

Este dado explica o elevado percentual de entrevistados que não cursaram 

nenhuma disciplina que tratasse a Educação Física de uma forma inclusiva ou adaptada, 

levando-se em consideração que 60% se formaram a mais de uma década 



Cidade e Freitas (2002), confirmam este achado ao destacar que por causa de uma 

preocupação tardia com o atendimento educacional às pessoas em situação de deficiência, 

muitos professores que hoje atuam nas escolas não obtiveram durante a graduação conteúdos 

relacionados à Educação Física adaptada. 

Filus e Martins Júnior (2004), afirmam que atualmente quase todos os cursos de 

Educação Física possuem em seus currículos uma disciplina que trata de inclusão, fato este 

que pode ser observado nos programas das universidades pesquisadas neste estudo, 

excluindo-se o curso 1 da universidade A, que não possui nenhuma disciplina obrigatória 

nesta temática. No entanto, este é um currículo que vem sendo substituído desde 2007 e estará 

em vigor apenas enquanto estiver formando alguns graduandos remanescentes. 

Apesar da inserção nos currículos de disciplinas que tratem da Educação Física 

adaptada é comum que os egressos dos cursos não se sintam preparados para o trabalho com 

alunos em situação de deficiência, fato que ocorreu com 100% dos entrevistados deste estudo. 

Filus e Martins Júnior (2004), investigando a mesma situação encontraram um percentual de 

78,58% para os professores que acreditam que a graduação não fornece subsídios suficientes 

para o trabalho com pessoas em situação de deficiência, e o percentual de 21,42% para os que 

consideram que a graduação forneceu conteúdos suficientes para ministrar as aulas. Cruz 

(2001), apud Filus e Martin Júnior (2004), ressalta que uma idéia corriqueira nos estudantes 

em final de curso é não sentirem-se preparados para trabalhar com pessoas em situação de 

deficiência. 

Araújo e Ribeiro (2004), colocam como uma causa provável para esse despreparo 

ou desmotivação, a dificuldade em se trabalhar com o corpo não perfeito, “incapaz” de obter o 

rendimento alcançado entre as pessoas que não possuem deficiência. Este é um provável traço 

da Educação Física embasada em resquícios tecnicistas. 

O despreparo ou desinteresse não exclui a possibilidade do profissional que atua 

em escolas receber em sua turma um aluno em situação de deficiência. 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 

especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 

para todos. (Resolução CNE nº02/2001 Art 2º) 

Os cursos de especialização se tornam fatores muito importantes para aperfeiçoar o 

trabalho dos professores. Neste estudo, todos os professores que fizeram cursos de pós-

graduação atribuíram maior importância a eles do que ao conteúdo aprendido durante a 



graduação, pois durante as especializações todo o conteúdo abordava a temática específica. 

Filus e Martins Júnior (2004), encontraram um resultado semelhante ao investigar qual a 

importância, para a população de estudo, dos cursos de pós-graduação, obtendo um percentual 

de 71,42% para os que acreditavam que os cursos de especialização eram essenciais. 

A experiência adquirida com o trabalho do dia-a-dia, apesar de não ser uma 

pergunta deste estudo, também foi citada como um ponto muito importante para diminuir as 

dificuldades que os professores encontram inicialmente. Filus e Martins Júnior (2004), ao 

encontrarem resultados que demonstram que as dificuldades iniciais são minimizadas no 

decorrer do trabalho enfatizam: “[...] com a prática, os professores ultrapassam as dificuldades 

iniciais da sua falta de experiência em lidar com essa população...” (Filus e Martins Júnior 

(2004 pg. 83). 

Ao tratar de sugestões, os professores entrevistados neste estudo foram unânimes 

ao sugerir uma ampliação de disciplinas que tratem deste tema durante a graduação, 40% 

deles enfatizaram a oferta de conteúdos práticos e não apenas teóricos. Dentre os 

entrevistados de Filus e Martins Júnior (2004), apenas 7,14% não acreditavam ser necessário 

uma mudança na estrutura curricular dos cursos de graduação em Educação Física.   

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados encontrados no presente estudo demonstram que o conteúdo 

ofertado durante a graduação não fornece subsídios suficientes para o trabalho de professores 

com pessoas em situação de deficiência. 

Devido a isso, estes professores recorrem às especializações posteriores que foram 

fatores muito importantes para aperfeiçoar o trabalho. Outro fator que se percebe é que a 

experiência adquirida diariamente é muito importante para diminuir as dificuldades iniciais. 

Todos os professores entrevistados sugeriram uma ampliação da quantidade de disciplinas 

que tratem deste tema durante a graduação. Concluiu-se que o conteúdo ofertado durante a 

graduação não oferece subsídios suficientes para o trabalho de professores com alunos em 

situação de deficiência 

Cabe as Políticas Públicas não só aqui em Sergipe, mas em todo o país, estabelecer 

uma preparação maior do professor que está em formação nas IES, ofertando mais disciplinas 

referentes aos temas, inclusive disciplinas que disponibilizem além da teoria também a 



prática, visto que é exigência atual da legislação em vigor, como também de direito das 

pessoas com deficiência a inclusão escolar. 

Neste estudo foram analisadas somente as disciplinas que possuíam uma abordagem 

inclusiva. Porém, para um resultado mais detalhado se julga necessário analisar o conteúdo 

programático de todo o currículo ofertado pelas Instituições de Ensino Superior, levando-se 

em consideração a possibilidade de disciplinas não específicas para a temática ofertarem 

conteúdos relevantes.  
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