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RESUMO

As práticas motoras para pessoas com deficiência não possuem um marco específico na
história, mas foram influenciadas pelos esportes adaptados alavancando progressos nas
habilidades motoras e na integração social. No entanto, pelo caráter competitivo, necessidade
de recursos específicos e pela busca de resultados esportivos, essas práticas não conseguem
alcançar as pessoas com maior dificuldade para obter tais fins, nem atender aos alunos com
deficiência na escola. Neste sentido, a perspectiva da inclusão no ensino regular traz à
disciplina de Educação Física o desafio de receber e atuar com uma variedade de pessoas com
deficiência com as mais diversas necessidades. Com base neste cenário questiona-se: Como
os professores de Educação Física estão se colocando frente ao desafio de ministrar suas aulas
aos alunos com DI (deficiência intelectual) incluídos no ensino regular? As práticas inclusivas
evidenciadas no trabalho dos professores de Educação Física seriam inovadoras ou
tradicionais? Quais Representações Sociais são constatadas nas práticas inclusivas dos
professores de Educação Física com alunos com DI? O presente estudo teve como objetivo
investigar e analisar as Representações Sociais das práticas inclusivas realizadas com alunos
com DI elaboradas por professores de Educação Física em escolas públicas de Nova Iguaçu e
Queimados. Para tanto, o método utilizado neste estudo foi a pesquisa de campo através da
aplicação de entrevista semiestruturada, com uma abordagem multidimensional, sob um
enfoque qualitativo, e quantitativo sustentada pela abordagem Societal, para compreender o
funcionamento integrado dos elementos da pesquisa que amparam a produção discursiva
viabilizando suas ligações com os fatores cognitivos, psicológicos e sociais que designam o
alvo do estudo. Contamos com a participação de 12 entrevistados, e o tratamento dos dados
foi ainda guiado pelo software Iramuteq. Os resultados constatados indicam que as
Representações Sociais de práticas inclusivas com alunos com DI elaborada por professores
de Educação Física tem origem numa base esportivista, com o reconhecimento de que esta
prática pode excluir o aluno com DI, contudo está se constituindo na influência de práticas
que apontam à cooperação e interação social, ainda que como forma precária de inclusão.
Observamos que os professores recorrem mais ao saber prático tradicional em oposição ao
saber científico inovador, desta forma sugerimos que seja oportunizada a ampliação de novos
conhecimentos e novas práticas aos profissionais da área de Educação Física, através da
viabilização de diálogos entre a academia e a escola, como forma de disseminar o que se tem
pesquisado tornando vivas as teorias para colaborar no desenvolvimento da comunidade
escolar.

Palavras-Chave: Representações Sociais; Inclusão Escolar; Deficiência Intelectual; Educação
Física.

ABSTRACT
Motor coordination practices for people with disabilities do not have a specific milestone in
history, but they have been influenced by adapted sports activities, leveraging progress in both
motor skills and social integration. Nevertheless, due to their competitive nature, need for
specific resources and quest for sports significant results, these practices have failed to reach
people who have more difficulty to obtain such means, and to assist students with disabilities
in schools. In view of the above, the perspective of inclusion in the regular teaching process
has brought, to the Physical Education concept, the challenge of receiving and acting with a
variety of people with disabilities and the most diverse needs. Based on this scenario, we
question : How are Physical Education teachers acting in face of the challenge of teaching
their classes to students with I.D. (Intellectual Disability), included in the regular teaching
programs? Would the inclusive activities put to practice by Physical Education teachers be
innovative or traditional? Which Social Representations are found in the inclusive practices of
Physical Education teachers in relation to students with I.D.? The present study is aimed on
investigating and analyze the Social Representations of inclusive practices carried out among
students with I.D., as elaborated by Physical Education teachers in public schools located in
Nova Iguaçú, RJ, and Queimados, RJ. Therefore, the method used in this study was the field
research by employing semi-structured interviews, with a multidimensional approach, under
a qualitative focus, and the quantitative one, sustained by the Societal approach, in order to
understand the integrated functioning of the research elements that support the discursive
production, enabling its linking to the cognitive, psychological and social factors which
comprise the goal of such study. We have drawn on the participation of 12 interviewees, and
the data handling was guided by the Iramuteq software. The results achieved indicate that the
Social Representations of inclusive practices carried out among students with I.D., as
elaborated by Physical Education teachers, are originated on a sports basis with the
recognition that this practice may exclude the student with I.D., however, is constituting the
influence of practices that point to cooperation and social interaction, although as a precarious
form of inclusion. We've observed that teachers resource more to a practical, traditional
knowledge as opposed to the innovative scientific one. Thus we have suggested opportunities
for broadening new knowledges and new practices for Physical Education professionals, by
the opening of dialogue between the school and the gymnasium, which would be a way of
disseminating what we have studied, “giving life” to the theories so they can contribute to
the school community.

Key words: Social Representation,
Education

School Inclusion, Intellectual Disability, Physical
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INTRODUÇÃO
A escola “universal, laica e obrigatória” propagada pela Europa no século XIX
na forma de movimento internacional tem nos dias de hoje sua continuidade com a
proposta de “Educação Para Todos” trazendo a reboque a ideia de inclusão escolar da
pessoa com deficiência1, bem como, do aluno com NEE2 entre outras pessoas que
possam estar em situação de exclusão (BRASIL, 2015).
O Ministério da Educação e Cultura (MEC) alinha a educação brasileira com os
termos da Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948), Declaração
Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990), Declaração de Salamanca
(UNESCO, 1994), em concordância com as políticas de ensino de outros países,
afiançadas através da Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015) e propõem uma
política educativa com orientação inclusiva, em que crianças com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação devem ser
matriculadas, preferencialmente, na rede regular de ensino.
Segundo Campbell (2016, p.28) "As escolas devem ser acolhedoras e receptivas
a todos os alunos (...) escolas existem para formar as novas gerações e não apenas
alguns de seus futuros membros, os mais privilegiados". Isso implica no empenho dos
professores para atender e acolher as diferenças culturais e pessoais promovendo a
aprendizagem dos discentes como um todo, "valorizando o processo sobre o produto da
aprendizagem" (CAMPBELL, 2016, p.8).
As práticas motoras para pessoas com deficiência não possuem um marco
específico na história, mas foram influenciadas pelos esportes adaptados alavancando
progressos nas habilidades motoras e na integração social (RODRIGUES, 2006). No
1

Durante a construção do presente trabalho serão utilizados os termos pessoa com deficiência e aluno
com NEE, a saber: De acordo com o texto da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York, em 30/03/2007, promulgada a partir do
Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, pela Presidência da República. (BRASIL, 2009). Segundo a
Convenção, "pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas" (BRASIL,
2009).
2
Aluno com Necessidades Educativas Especiais (NEE) “trata-se de um conceito amplo: em vez de
focalizar a deficiência da pessoa enfatiza o ensino e a escola bem como as formas e as condições de
aprendizagem; em vez de procurar no aluno, a origem de um problema, definiu-se pelo tipo de resposta
educativa, de recursos e de apoios que a escola deve proporcionar-lhe para que obtenha sucesso escolar;
por fim, em vez de pressupor que o aluno deva ajustar-se a padrões de „normalidade‟ para aprender,
aponta para a escola o desafio de ajustar-se para atender à diversidade de seus alunos” (BRASIL, 2001,
p.33).
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entanto, pelo caráter competitivo, necessidade de recursos específicos e pela busca de
resultados esportivos, essas práticas não conseguem alcançar as pessoas com maior
dificuldade para obter tais fins, nem atender aos alunos com deficiência na escola. Neste
sentido, surgem as propostas de inclusão escolar sendo entendidas como o conjunto de
ações que visa garantir a participação igualitária de todos na sociedade, independente da
classe social, da condição física, do gênero, da orientação sexual, da etnia, entre outros
aspectos, bem como para dar significado e sentido às suas aprendizagens, valorizando e
respeitando cada um em suas diferenças. (FREITAS; LEUCAS, 2009).
A despeito de valorizar rótulos ou classificações no atendimento aos alunos em
situação de inclusão, e priorizando a sua alteridade, a universalização da educação
através das políticas de inclusão no Brasil implicam na "possibilidade de ingresso e
permanência na escola com sucesso acadêmico" (GLAT, 2013, p.13) para pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou super dotação.
Esta proposição está de acordo com o que lemos no item nº7 da Declaração de
Salamanca:
Principio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças devem
aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer
dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Escolas inclusivas devem
reconhecer e responder às necessidades diversas de seus alunos, acomodando
ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de
qualidade à todos através de um currículo apropriado, arranjos
organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as
comunidades. Na verdade, deveria existir uma continuidade de serviços e
apoio proporcional ao contínuo de necessidades especiais encontradas dentro
da escola. (UNESCO, 1994)

Por este motivo, se tem caminhado na busca de uma educação física inclusiva na
qual "os objetivos pedagógicos estão sendo estabelecidos a partir das possibilidades de
cada aluno" (FERREIRA, 2009a, p.120), posto que "para os alunos com deficiência, as
práticas corporais enriquecem suas experiências independentemente da sua capacidade
motora, tipo de deficiência e grau de comprometimento"(FERREIRA, 2009a, p.121).
Diante da complexidade da inclusão de alunos com deficiência nas aulas de
educação física, em particular aqueles com deficiência intelectual (DI), tendo em vista a
priorização dos conteúdos esportivistas na área os quais podem excluir tais alunos
(MACHADO et al., 2014), somadas a falta de estrutura e adaptação dos espaços físicos,
de materiais e de formação dos professores para atender a inclusão dos referidos alunos
(ALMEIDA, 2016), é que comparece nosso interesse no tema desta pesquisa.
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Desta forma, levantamos as seguintes questões: Como os professores de
educação física estão se colocando frente ao desafio de ministrar suas aulas aos alunos
com DI incluídos no ensino regular? As práticas inclusivas evidenciadas no trabalho dos
professores de educação física seriam inovadoras ou tradicionais? Quais representações
sociais são constatadas nas práticas inclusivas dos professores de educação física com
alunos com DI?
As questões lançadas sobre as práticas inclusivas dos professores de educação
física nasceram de experiências no exercício da docência e observações anteriores em
escolas com o modelo de educação especial (APAE-Rio), outra com modelo de
integração (escola pública no município de Japeri), e no atual trabalho em escolas
municipais de ensino regular, que está implementando o modelo pedagógico da inclusão
em Nova Iguaçu e Queimados.
Priorizamos o estudo das representações sociais (RS) e práticas inclusivas dos
professores de educação física (EF) com um olhar para os alunos com (DI) já que é o
tipo de matrícula inclusiva majoritária segundo o último censo das escolas brasileiras
(INEP/MEC 2018). Nas três formas de ensino, citadas acima, propostas de diferentes
formas encontradas na segregação, integração e inclusão, ficaram evidentes que a
inserção dos alunos com DI no ensino regular, apesar de ser mais frequente sempre
passou por entraves os mais diversos.
No caso da EF algumas situações podem suscitar insegurança na implementação
da inclusão tais como: a possibilidade do aluno se machucar nas aulas, de não ser
ofertado ao educando a atenção que este necessita, as dificuldades em mediar a
interação entre o aluno com DI e os colegas de turma, as incertezas sobre quais
atividades propor para que estes alunos tenham maior êxito nas aulas, a insegurança
pela formação incipiente nesse tema, assumir o ônus da inclusão sem cair em práticas
excludentes.
Utilizamos como suporte deste estudo a Teoria das representações sociais (TRS),
pois a mesma "nos possibilita entender e explicar a maneira que os indivíduos e grupos
elaboram, transformam e comunicam suas realidades sociais." (RATEAU et. al., 2012,
p.1). Importante destacar que Jodelet (2001) confia às RS o papel de orientar as práticas
dos sujeitos coletivos quando em situação interativa num mesmo espaço social.

20

Remetemo-nos à investigação das práticas dos professores de educação física
implicada no fazer pedagógico cotidiano das escolas, estruturados em ações coletivas
ancoradas em suas representações sociais, atualizadas pela importância de se conhecer
melhor o processo das práticas inclusivas elaboradas por estes professores com alunos
com DI.
Considerando-se os desafios para minorar preconceitos e barreiras, promovendo
o desenvolvimento e a cidadania por meio do processo de inclusão nas escolas de
educação básica, esta pesquisa tem por objetivo investigar e analisar as representações
sociais das práticas inclusivas com alunos com DI elaboradas por professores de EF,
através dos seus discursos e narrativas de práticas, com suporte da teoria das
representações sociais, no segundo segmento do ensino fundamental das escolas
públicas das redes de ensino dos municípios de Nova Iguaçu e Queimados.
Entendemos que esta proposta poderá ser relevante para promover reflexões
acerca das representações sociais das práticas inclusivas com alunos com DI, elaboradas
por professores de EF, e, deste modo, buscar a compreensão das construções de sentidos
quanto a realidade e os significados das experiências práticas desse professor para com
seu aluno incluído, suscitando o aprimoramento das práticas educativas inclusivas
através de novas estratégias de trabalho.
Do mesmo modo reiteramos a Importância desta pesquisa pela atualidade do
tema, pois conforme os estudos de Stroher; Musis (2017) sobre as representações
sociais de professores na EF escolar eles a concebem como uma área que prioriza a
prática esportiva, ancorada nos níveis de ensino médio e fundamental II, excluindo os
discentes com habilidades corporais incipientes para o esporte formal. Dentre os estudos
que fizemos, não houve na amostra nenhuma pesquisa que abordasse as representações
sociais sobre processos e práticas inclusivas dos professores de EF com alunos com DI.
Também não há, no período pesquisado, estudos aplicados na EF utilizando a teoria das
representações sociais na Baixada Fluminense.
Esta pesquisa foi estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo cujo título é
"Inclusão Escolar, Deficiência Intelectual, Educação Física Inclusiva e Adaptada"
aborda brevemente a história da educação especial e inclusiva descrevendo as
transformações políticas e paradigmáticas, o tratamento dado às pessoas com
deficiência passando pela rejeição, segregação, exclusão, integração até a perspectiva de
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inclusão vivenciada nos dias de hoje utilizando como fonte os seguintes autores:
Miranda (2003); Aranha (2005); Rodrigues; Maranhe (2008); Batalha (2009).
Narra à escolarização da EF, ainda chamada de ginástica (BETTI, 1991;
DARIDO; RANGEL, 2005; CHICON; RODRIGUES, 2013), e os primórdios dos
atendimentos educacionais brasileiros às pessoas com DI, desde os hospitais
psiquiátricos até a escola especializada com mudança gradual do modelo médico ao
modelo pedagógico (MAZOTTA, 2011), dos paradigmas de segregação ao dos serviços,
do suporte a perspectiva de inclusão escolar (BATALHA, 2009), sem esquecer dos
aspectos legais sacramentados nos eventos internacionais dos quais o Brasil se tornou
signatário (CAMPBELL, 2016) influenciando as leis da educação brasileira culminando
com a LBI 13.146/2015.
Em outro ponto do capítulo um situa-se a pessoa com deficiência através de
parâmetros clínicos, ressaltando também a definição do modelo social, que numa visão
sócio-histórico-cultural entende que as pessoas com NEE, por seus impedimentos de
longo prazo, necessitam ser atendidas sem barreiras que possam restringir sua plena
participação na escola e na sociedade. As referências que mais colaboraram nesse
momento da discussão foram: AAMR (2006); Soler (2009); Glat (2013); Chicon;
Rodrigues (2013); APA (2014).
O último tópico deste capítulo apresenta a trajetória da EFA com ideais técnicohigienistas tradicionais, começando pelas atividades físicas através dos séculos com
objetivos preventivos, corretivos, curativos e para o vigor físico-esportivo (ARAÚJO,
1997; LIMA, 2005). Aponta a criação dos esportes adaptados, primeiras práticas
sistematizadas para PcD, com origem na reabilitação, passando a figurar em
competições importantes como os jogos paraolímpicos promovendo a inserção e a
interação social das pessoas com deficiência, mas que no entanto não se aplica com
frequência nas escolas. (WINNICK, 2004; GORGATTI; COSTA, 2008; RIBEIRO,
2009).
Para finalizar arrolamos as assertivas de Rodrigues (2013) ao que atribui ser
imperativa a elaboração de currículos diferenciados, com conteúdos plurais,
metodologias e princípios que fortaleçam a inclusão, valorização da diversidade e da
diferença enquanto potencial da singularidade de cada pessoa. Propomos entrever uma
via de mão dupla na interação onde as práticas da EF possuem um viés representacional,
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defendendo as RS como guias de condutas que determinam comportamentos e práticas
(JODELET, 1989), e ainda que as atividades físicas se prestariam a transformar a
representação que temos da realidade (RODRIGUES, 2006), preparando o terreno para
o próximo set ou capítulo.
No capítulo dois trouxemos um "estudo entre práticas e representações sociais na
educação física escolar e inclusiva", inicialmente delineando caminhos para entender a
relação entre os termos inclusão/exclusão como condição para pensarmos as práticas
inclusivas na EF, e neste intento o embasamento teórico dos autores Campos (2003b;
2017); Paugam (1999; 2003); Lopes; Fabris (2013); Slee (2011) foram de suma
importância direcionando nossas considerações para uma ocorrência de proporções
multidimensionais.
Deste modo, identificamos que no termo exclusão paira uma natureza
polissêmica, onde diversos fenômenos sociais com dimensões materiais, políticos,
relacionais, gestam subjetividades e determinações simbólicas, se apresentando
amalgamado com o termo inclusão sendo propício ao estudo pela Teoria das
Representações Sociais (TRS) (CAMPOS, 2003b; 2017; SAWAIA, 2001).
Mais adiante a inclusão foi pautada como política educacional oficial do país na
qual a escola deve se transformar para atender ao direito de acesso e permanência de
todos (GLAT, 2013). Ao mesmo tempo, os diálogos sobre os temas in/exclusão dirigem
o olhar com prioridade à alteridade e a equidade, uma vez que se revelam formas
precárias de inclusão dando margem à exclusão (LIMA; CAMPOS, 2015;
CAMPBELL, 2016).
Na segunda parte do capítulo dois apresentamos a TRS enquanto proposta
científica de leitura dos conhecimentos do senso comum, a qual nos possibilita saber e
explicar como os indivíduos e seus grupos constroem, elaboram, transformam e
comunicam suas práticas e realidades sociais, destacando a título de esclarecimento as
três orientações metodológicas mais comuns (MOSCOVICI, 1961/2012; ABRIC, 2001;
2003; DOISE, 2002; RATEAU et al., 2012).
Ao concluirmos o capítulo dois descortinamos a tese iniciada por Moscovici
(1961/2012) e continuada por Jodelet (1989); Abric (2001); Campos (2003a; 2017) para
os quais as RS são um guia às ações enquanto saber prático que ligam um sujeito a um
objeto dando-lhes significação nos âmbitos cognitivo, sócio-histórico, simbólicos e
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representacionais. Deste modo, a investigação das práticas inclusivas realizadas e
elaboradas pelos professores de EF com alunos com DI devem se basear nos três
componentes formadores da noção de prática: comportamental, afetivo e cognitivo,
configurando as RS como um saber mais vivido do que pensado.
Buscamos por fim, nas bases de dados da Capes, produções científicas referente
ao tema EF, RS e inclusão escolar para análise dos processos de pertencimento e
participação sócio cultural, publicados entre 2012 e 2017,

refletindo discursos e

práticas dos profissionais de EF que evidenciaram ações ambivalentes, excludentes,
com avanços nas leis, mas não na prática, ancoradas no ensino esportivo, com
dificuldades para os que possuem poucas habilidades. Contudo ainda assim há
propostas na área de EF para celebrar a diferença (RODRIGUES, 2006) valorizando o
sentir, pensar, agir, na corporeidade e na alteridade de cada sujeito.
O capítulo 3 apresenta o método utilizado neste estudo, pesquisa de campo
através de entrevista semiestruturada, com uma abordagem multidimensional, sob um
enfoque qualitativo e quantitativo para compreender o funcionamento integrado dos
elementos da pesquisa (pensamentos, crenças, atitudes, valores) que sustentam a
produção discursiva (comunicação simbólica) que define a identidade do grupo e como
os indivíduos funcionam em suas RS.
A pesquisa realizada consta de 12 participantes, que responderam a uma
entrevista semiestruturada direcionadas ao tratamento com a abordagem quantitativa das
RS, na qual estudamos o campo consensual que os indivíduos compartilham, suas
tomadas de posição, com análise de conteúdo baseada na construção amostral guiada
pelo software Iramuteq. Do resultado das 12 entrevistas utilizamos a ocorrência das
palavras que mais interferem no corpus, suas frequências, adensadas no dendograma, no
plano cartesiano, nas frases típicas e nas variáveis suplementares.
A primeira parte da análise discute o campo consensual das práticas inclusivas o
qual organiza e relaciona as 6 classes, e os 3 blocos a partir do dendograma e da nuvem
de palavras. O segundo momento da análise refere-se às tomadas de posição dos
entrevistados advindas do corpus da análise fatorial de correspondência, organizando o
contexto semântico, mostrando as maiores interferências nas classes observadas e
posições que o discurso dos sujeitos ocupa no espaço social.
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Nas considerações finais, apresentamos os resultados deste estudo traduzindo
como se deu o alcance dos objetivos traçados, respondendo as perguntas de partida,
ressaltando os problemas elencados pelos entrevistados para a implementação das
práticas inclusivas, mostrando uma certa coerência com os achados nas pesquisas
documentais, com sugestão para o enfrentamento das dificuldades apontadas para que se
amplie as práticas inclusivas na EF. Enfim, tomamos como exemplo nossos bravos
alunos: "Posso vencer. Mas se não conseguir, que seja corajoso para tentar." (Lema das
Olimpíadas Especiais).
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CAPÍTULO 1 - INCLUSÃO ESCOLAR, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL,
EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA E ADAPTADA
1.1 - Educação Inclusiva e Educação Física Escolar na Perspectiva Inclusiva:
Breve percurso histórico
A modalidade educacional que hoje se constitui pelo atendimento a pessoas com
NEE na perspectiva da educação inclusiva, educação especial, vem de uma longa
trajetória histórica com transformações políticas e paradigmáticas, avançando em seus
conceitos, modelos e práticas culminando em "um corpo de leis que determinam formas
que a sociedade deve obedecer no convívio com pessoas com deficiência."
(RODRIGUES; MARANHE; 2008 p.6)
De acordo com as orientações para implementação da Política de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2015) considera-se público
alvo da educação especial: pessoas com deficiência (intelectual, múltipla, auditiva, com
baixa visão, cegueira, surdocegueira, deficiência física) e, ainda, que apresentem
transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação,
marcadamente aqueles estudantes que têm impedimentos de longo prazo, de natureza
física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as
demais pessoas.
É importante pontuarmos que privilegiamos em nosso estudo a representação
social das práticas inclusivas realizadas com alunos com deficiência intelectual (DI)
elaborada por professores de educação física, mas no decorrer da história da educação
inclusiva no Brasil vamos encontrar nomenclaturas difusas ora se referindo a pessoa
com uma deficiência inespecífica, ora a pessoa com DI nomeada na literatura em
referências variadas de acordo com a época narrada.
Assim, poderemos encontrar tratamentos às pessoas com DI alusivos ao "retardo
mental", "pessoa anormal", "pessoa diferente" "desvalido" ou "excepcional", bem como
os termos mais atuais como "deficiência" "deficiente", "pessoas portadoras de
deficiência", "pessoas com necessidades educativas especiais (PNEE)", "deficiência
intelectual" e assim por diante.
No contexto histórico da humanidade a compreensão e a atenção à pessoa com
deficiência passaram por várias etapas posto que pela falta de conhecimento sobre as
condições destes indivíduos, crendices e preconceitos, foram gerados frequentes
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episódios de rejeição e exclusão adiando as possibilidades de crescimento e integração
dos mesmos na sociedade como um todo. (MIRANDA, 2003)
Na idade média, com a difusão do cristianismo, as pessoas com deficiência
foram alvos de acolhimentos caridosos em asilos e hospitais criados para tal, ações estas
que não contribuíram integralmente para dizimar as situações de exclusão. E ainda tinha
um agravante: os indivíduos com deficiência eram confundidos com as pessoas que
possuíam doenças mentais sendo tratados da mesma forma com a oferta de alimentos,
vestimentas e abrigo, ainda segregados e sem qualquer atividade educativa ou laborativa
(MIRANDA, 2003).
Neste caso, estamos abordando um ponto de vista que perdurou na nossa história
e ainda comparece no atendimento aos desvalidos, e, que segundo as afirmações de
Aranha (2005) trata-se do Paradigma da Institucionalização o qual foi o "primeiro
paradigma formal a caracterizar a relação da sociedade com a parcela da população
constituída pelas pessoas com deficiência" (p.13).
O conceito de paradigma aqui pode ser entendido como um conjunto de ideias,
valores e ações que contextualizam as relações sociais, através de um princípio, modelo
ou padrão a ser seguido (ARANHA, 2005).
O paradigma da institucionalização caracterizou-se por ações de isolamento ou
confinamento como um dispositivo de controle social, e atendia ao mesmo tempo o
louco, o indigente, o pobre e o deficiente de maneira similar, com prevalência do
modelo médico, e fundamentado no que descreve Batalha (2009, p.1067):
"O paradigma da Institucionalização fundamentava-se na ideia de que a
pessoa deficiente estaria melhor protegida e cuidada em ambiente segregado
e por conseguinte a sociedade estaria protegida dela. Decorrente deste
paradigma, a criação e manutenção de Instituições Totais."

Em finais do século XVIII para início do século XIX, na Europa, ainda sob a
influência da ciência médica, começam a surgir as escolas para crianças com deficiência
mental fomentadas principalmente por Johann Heinrich Pestalozzi, grande defensor da
escola pública, para quem, segundo Rodrigues; Maranhe (2008, p.14) "todo homem
deveria adquirir autonomia intelectual para poder desenvolver uma atividade produtiva
autônoma".
Este período é marcado pela expansão de escolas e classes especiais, em escolas
públicas, para alunos com deficiência na Europa, onde se iniciam formas especializadas
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de escolarização através de práticas pedagógicas amenizando a habitual segregação
imposta aos indivíduos com deficiência.
No caso brasileiro não só os costumes, mas também as informações sobre o que
pensar e como agir numa suposta atenção às crianças com deficiência mental vinha da
Europa, e é neste modelo que estes indivíduos eram deixados na "roda dos expostos",
cuidados por instituições religiosas, alocados nos hospitais psiquiátricos, ou seja,
institucionalizados de alguma forma, já que a fase das escolas especiais por aqui só veio
mais tarde como se vê a seguir.
No Brasil, iniciou-se a propagação de escolas especiais entre meados do século
XIX e início do século XX, entretanto, neste período de transição do regime político
imperial para o republicano a educação popular e dos deficientes ainda não tinha um
alcance significativo haja vista que a população brasileira era formada por cerca de 80%
de analfabetos (JANNUZZI, 2004).
A escolarização da educação física segundo Soares et al. (1992) se deu no final
do século XVIII, em vários países europeus com a sistematização do ensino através dos
métodos de ginástica (alemã, sueca, francesa), e na Inglaterra com o movimento
esportivo.
No começo do século XIX, ainda na Europa, já havia movimentos para incluir as
atividades corporais na escola, sendo criadas as Escolas de Ginástica, na forma de
associações livres. A difusão e a importância das escolas de ginásticas e suas práticas
reconhecidas em nível mundial impulsionaram o interesse da sociedade na
implementação das aulas de ginástica no ensino escolar formal. (CHICON;
RODRIGUES, 2013).
Seguindo na mesma direção a EF escolar brasileira foi iniciada através de uma
área voltada para abordagens higienista (remetida à saúde e a profilaxia) e militarista
(disciplina pela ordem unida), as quais visavam o desenvolvimento físico e moral dos
estudantes. Durante o Brasil Império ainda se tratava a EF com a alcunha de “ginástica”
(nome pelo qual eram conhecidas as aulas iniciais de EF escolar), e a introdução oficial
da área nas escolas ocorreu em 1851 na Reforma Couto Ferraz. (DARIDO; RANGEL,
2005).
No compasso da história, em 1854 e 1857 respectivamente, no Rio de Janeiro,
foram criados o Imperial Instituto dos meninos cegos, atual Instituto Benjamin Constant
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(IBC), e o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, que a partir do seu centenário em 1957
passou a se chamar Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Segundo
Mazzotta (2011) em ambos as entidades "a preocupação era com a educação literária e o
ensino profissionalizante, sendo que em seu interior foram instaladas oficinas para
aprendizagem de ofícios..." (p.30).
Embora tenha sido um avanço para época a criação destas primeiras instituições
voltadas à educação de pessoas com deficiência, o quantitativo de alunos atendidos não
chegava a meio por cento do total apontado pelo censo demográfico de 1872 que era de
15.848 pessoas com cegueira e 11.595 pessoas com surdez (MAZOTTA, 2011).
Os dados censitários apresentados acima mostram as dificuldades para se passar
do modelo médico ao modelo pedagógico, e mesmo não se pode afirmar quais eram os
poucos alunos contemplados com os atendimentos destas instituições de ensino naquele
momento. Contudo, Jannuzzi (2004) arriscou dizer que provavelmente seriam os alunos
que "incomodavam ou pelo aspecto global ou pelo comportamento altamente
divergente" (p. 28).
Rodrigues; Maranhe (2008) mencionam que o Hospital Juliano Moreira,
fundado em 1874, na cidade de Salvador, Bahia, já traduzia alguma mudança neste
sentido sendo a primeira instituição brasileira a atender pessoas com deficiência mental
e que mais tarde outras unidades psiquiátricas criaram pavilhões de crianças com
deficiência mental, como a primeira Escola Especial para Crianças Anormais no
Pavilhão Bourneville, dentro do Hospício Nacional de Alienados, no Rio de Janeiro em
1903.
Segundo Darido; Rangel (2005), em 1882, Rui Barbosa promoveu outra reforma
na educação. Houve uma recomendação para a obrigatoriedade da ginástica nas escolas,
contudo só a capital, Rio de Janeiro, e as escolas militares o fizeram, talvez devido a
pouca estrutura física e de pessoal, posto que as escolas da época ainda estavam sendo
constituídas.
Ocorre que entre o final do século XIX e meados do século XX uma nova etapa
se inicia com a expansão de escolas regulares e classes especiais, inclusive em escolas
públicas, com um novo conceito de educação especial, no qual o indivíduo com
deficiência passa a ter atendimento educativo, escolarização especializada e
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institucionalizada, diminuindo, mas não extinguindo, as formas de segregação impostas
aos mesmos (MIRANDA, 2003).
No curso desta narrativa histórica, Betti (1991) afirma que, na década de 1920,
vários estados da federação começaram a realizar suas reformas educacionais incluindo
a EF, ou "ginástica", nos currículos escolares. Entretanto, Darido; Rangel (2005, p.2)
mencionam a desvalorização que a EF já sofria desde o início, já que “Ela estava
presente na lei, mas essa mesma lei demorou bastante para ser cumprida.”
Apesar do alcance da medicina com os pressupostos higienistas orientando toda
a população sobre saúde e higiene, serviço este que perdurou no país até
aproximadamente a década de 30, foi acontecendo uma gradual substituição dos
atendimentos médicos para os de psicologia e pedagogia e assim um novo ponto de
vista comparece com o objetivo de preparar a pessoa com deficiência para a integração
social, o Paradigma dos Serviços (BATALHA, 2009).
Em meio às transformações políticas do começo do século XX que culminou na
popularização das escolas primárias surge o movimento escolanovista que acreditava na
educação como forma de evolução social, mas este movimento não colaborou muito na
integração das pessoas com deficiência conforme destaca Rodrigues; Maranhe (2008,
p.17):
"A influência do movimento escolanovista na educação, no nosso país, ainda
que defendesse a diminuição das desigualdades sociais, ao enfatizar o estudo
das diferenças individuais e a proposição do ensino adequado e
especializado, acabou contribuindo para a exclusão dos diferentes das escolas
regulares."

Na história da educação física escolar evidenciamos um momento particular no
registro de documentos oficiais como a portaria nº13 de 01 de fevereiro de 1938 do
Ministério da Educação, retratando formas explícitas de segregação do aluno com
deficiência estabelecendo o seguinte: “a proibição da matrícula em qualquer
estabelecimento de ensino secundário de aluno cujo estado patológico o impedisse,
permanentemente, das aulas de Educação Física.” (CANTARINO FILHO, 1982, p.32).
Nesse ínterim, a educação especial, contando com poucas instituições para
atender as pessoas com deficiência mental, se fez representar por ações da sociedade
civil, que criaram algumas das escolas especiais mais relevantes na difusão da educação
das pessoas com deficiência mental, como a Sociedade Pestalozzi do Brasil em 1932 e
as APAES (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) com sua primeira unidade
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no Rio de Janeiro em 1954, depois sendo difundida para diversos estados brasileiros
oferecendo atendimento aos casos mais graves de deficiência mental. (MIRANDA,
2003).
As escolas especiais tinham por objetivo preparar as pessoas com deficiência
para sua inserção no convívio social, e, para isso teriam que ajuda-las a se adequar ao
comportamento social em voga. Para Batalha (2009) estas ações partem do Paradigma
de Serviços em situações ainda segregadas, mas caminhando para um aprofundamento
de quem são as pessoas com deficiência, como atendê-las com mais eficiência
sugerindo um meio para as propostas de integração educacional.
A educação física escolar baseada na ginástica perdurou até o começo da década
de 1960. Com a instituição do regime militar no Brasil e a influência do sucesso
esportivo da seleção brasileira de futebol nas Copas do Mundo (1958 e 1962), associouse a educação física escolar ao esporte, nascendo assim a abordagem esportivista
(BETTI,1991).
Nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, citada na
constituição de 1934 e promulgada somente em 1961 - LDBEN nº 4024/61, alterada
respectivamente pelas Leis de Diretrizes e Bases - LDB nº 5692/71 e LDB nº 9394/96,
em seu título X, explicitou o compromisso do poder público brasileiro com a educação
especial, mencionando atendimentos preferencialmente no ensino regular, apontando o
seu direito a educação, e prevendo apoio financeiro às entidades privadas dedicadas a
essa especialidade. (ARANHA, 2005, p.25)
Sobre a garantia de direitos referendada na LDB nº 4024/61, Miranda (2003)
esclarece que o atendimento das necessidades específicas dos alunos com deficiência
afiançados pela lei ficou mais no papel, demorando em se tornar realidade até pelo
menos a década de 90, quando se podiam notar os efeitos das políticas integracionistas
ainda com certa limitação.
Assim, as aulas de educação física em escolas especiais para pessoas com
deficiência, foram incorporadas por um documento expedido pelo Centro Nacional de
Educação Especial e Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa com
Deficiência (CORDE) e publicado pelo Ministério da Educação na década de 1980.
(CANTARINO FILHO, 1982).
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Neste mesmo período as Nações Unidas proclamaram a “Década para as Pessoas
com Deficiência” documento que estimula os países membros a adotarem medidas mais
concretas para garantir os direitos civis e humanos às referidas pessoas. (MODESTO,
2008).
Para tanto, fundamentado na ideia de "aprontar" o indivíduo com deficiência
para se integrar de alguma maneira produtiva na sociedade, e que também a sociedade
deve se organizar dando acesso a todos os cidadãos, surgiu o Paradigma de Suporte
caracterizado pelo pressuposto de que a pessoa com deficiência tem direito à
convivência não segregada, na diversidade, bem como sociopoliticamente calcada no
princípio da igualdade. Este é um paradigma que aponta para a inclusão garantindo "o
acesso imediato e contínuo aos recursos disponíveis aos demais cidadãos." (ARANHA,
2005, p.18).
Tanto o paradigma de serviços como o paradigma de suportes apresenta um
mesmo pressuposto inclusivo: o direito da pessoa com NEE a igualdade de acesso na
sociedade. Todavia, diferem quando o primeiro, formatado desde a segregação até a
integração, investe na promoção da mudança do indivíduo à sociedade. E o segundo,
que pode ser de diferentes tipos (social, econômico, físico, instrumental),
contextualizado na direção da inclusão social, sustenta intervenções categóricas e
afirmativas em ambos os lados, ou seja, da pessoa com deficiência e da sociedade em
geral. (BATALHA, 2009).
Também a partir da década de 1970, surgiram novas concepções pedagógicas na
educação física contrárias à visão tradicional biologicista priorizada anteriormente.
Assim, Darido (2005) assinala que as principais abordagens foram sendo adotadas nas
escolas entre as décadas de 70, 80 e 90 a saber: psicomotora, desenvolvimentista,
construtivista, crítico-superadora, crítico-emancipatória e a saúde renovada.
Estes enfoques foram implementados isoladamente com algum olhar à Educação
Física para PcD (Pessoa com Deficiência), mas ficam evidentes suas diferenças quando
comparadas com a Educação Física Tradicional, como se segue no quadro abaixo, numa
adaptação do que foi proposto por Moreira; Ferreira; Mendes (2012), trocamos o título
Educação Física inclusiva por Educação Física para PcD:
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Quadro 1- Comparação entre a Educação Física Tradicional e a Educação Física para PcD:
Educação Física Tradicional

Educação Física para PcD

Valorização da homogeneidade

Valorização da diferença

Competição

Cooperação

Ensino de "técnicas"

Espaço para a criatividade

Participação dependente do desempenho

Participação independente do desempenho

Prática unidimensional (desportiva)

Prática
multidimensional
expressiva, cultural etc.)

Relação treinador-praticante

Relação professor-aprendiz

(desportiva,

*Fonte: Adaptação do quadro proposto por Moreira; Ferreira; Mendes (2012, p. 149).

Em resumo, os pilares da educação especial incidem sob três instâncias de base:
a Tradicional, a Integrativa e a Inclusiva. A Tradicional, considerada como escola
universal, propôs a igualdade de oportunidades com possibilidade de compensar as
diferenças econômicas e sociais. Todavia, ao não reconhecer as diferenças individuais
não favorecia a equidade. Já a educação Integrativa acompanhou o paradigma
Tradicional, porém, com práticas médico-psicológicas, oferecendo algum apoio
específico aos alunos com NEE como adaptações curriculares, estratégias e tratamentos
diferentes. (BATALHA, 2009).
Chegamos então ao paradigma da Inclusão que sustenta a proposta de Educação
Inclusiva que é antes de tudo uma questão de direitos humanos, e pressupõe o
atendimento das necessidades individuais à aprendizagem de todos os alunos, com ou
sem deficiência, celebrando o convívio solidário com a diferença através da diversidade
humana na comunidade escolar. (CAMPBELL, 2016).
A Educação Física deve caminhar junto com os avanços da educação no âmbito
da inclusão escolar, já que é parte do currículo da educação básica, além de oportunizar
benefícios quanto aos aspectos psicomotores, cognitivos, sociais e afetivos a todos os
discentes.
Segundo Campbell (2016, p.139) "Incluir significa aprender, reorganizar grupos
e classes, promover interação entre alunos de outro modo onde compartilhamos um
mesmo todo." Por isso a necessidade de tornar a escola aberta às diferenças, e em
formação contínua para acolher sem distinção as diversidades étnicas, de classe, de
gênero, características pessoais, bem como as pessoas com deficiência e ou NEE.
Para Glat (2013, p.26) “o conceito de necessidade educacional especial engloba
tanto a especificidade do aluno em sua subjetividade como o contexto histórico-cultural
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em que ele vive e se constitui.” Desta forma, alunos que migram de comunidades
estrangeiras com conhecimentos e valores étnicos diferentes, bem como, um aluno que
se acidentou e encontra-se com uma das mãos imobilizadas poderiam apresentar NEE
neste momento de suas vidas para serem inseridos numa escola regular.
A implementação legal das políticas de inclusão no Brasil foi influenciada por
movimentos sociais de familiares e pessoas com deficiência, além dos diversos eventos
internacionais e os respectivos documentos recomendados dos quais o Brasil se tornou
signatário como a Conferência Mundial de Educação para Todos em Jomtien, na
Tailândia, Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades
básicas de aprendizagem (1990); e a Conferência Mundial sobre Necessidades
Educativas Especiais em Salamanca, na Espanha, que designou a Declaração de
Salamanca e a linha de ação sobre necessidades educativas especiais (1994), promovida
pela UNESCO (BATALHA, 2009; GLAT, 2013).
Lembramos que no Brasil, a chamada constituição cidadã de 1988 reforça em
seus objetivos fundamentais à promoção do bem para todos, sem preconceitos e ou
discriminação de qualquer procedência, definindo a educação como um direito de todos,
garantindo aos seus cidadãos o pleno desenvolvimento, o exercício da cidadania e a
qualificação para o trabalho.
Em função dos objetivos constitucionais citados acima, apontamos no âmbito da
educação a relevância do artigo 206, inciso I, da carta magna que estabelece a
“igualdade de condições, de acesso e de permanência na escola” (BRASIL, 1988 - art.
206) como um dos princípios para o ensino, afirmando como dever do Estado a oferta
do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.
Confirmando o compromisso da carta constitucional brasileira retomamos a já
citada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/96, que no seu
artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes
currículos, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas
necessidades de aprendizagem.
A LDB em vigor assegura também a terminalidade específica àqueles que não
atingiram o nível exigido na conclusão do ensino fundamental, em razão de suas
deficiências, e, ainda, a aceleração de estudos aos superdotados para finalização do seu
processo escolar. (BRASIL, 1996).
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Tão importante quanto a LDB 9394/96 foi a publicação da Política Nacional de
Educação Especial (PNEE) em 1994, encaminhando o processo de "integração
instrucional" condicionando o acesso às classes comuns do ensino regular aos alunos
especiais que detinham condições de acompanhar o ensino comum.
Entretanto, esses pressupostos de homogeneização da aprendizagem não
conseguiram provocar uma reformulação das práticas educacionais uma vez que, não
valorizando a diversidade nem tão pouco a alteridade no modo de aprender, manteve-se
a Educação Especial num formato semelhante ao anterior, sendo responsabilizada pela
educação dos alunos com NEE (BRASIL, 2007a).
Vale ressaltar que a década de 90 foi palco das primeiras discussões sobre a
inclusão escolar, contudo só a partir do ano 2000 as mudanças foram se expandindo
com a publicação de decretos, portarias e leis trazendo avanços significativos à
superação da visão de educação especial anterior. (BATALHA, 2009).
Neste sentido, citamos alguns documentos publicados ao cair deste milênio que
possuem grande importância e abrangência para a educação brasileira com vistas à
inclusão como a implementação da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 (PNEE - 2008), com diretrizes para a
inclusão escolar.
Segue-se em 2011 a publicação do Plano Nacional de Educação (PNE - 2011) o
qual se propõe a universalizar o ensino de indivíduos de 4 a 17 anos com deficiência,
com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede
de ensino regular. Por último, temos a recente Lei brasileira de Inclusão da pessoa com
deficiência (LEI 13.146/2015) que afirma no seu texto inicial o seguinte:
"Art. 1o É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover,
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania."

Como se pôde constatar neste tópico a história da educação especial e inclusiva
foi marcada por dicotomias, as mais variadas, episódios constantes de exclusão e
singulares enfrentamentos da sociedade em prol da pessoa com deficiência. A despeito
das leis que garantem esta nova forma de ensino muito se tem a fazer já que a educação
inclusiva segundo Glat (2013, p.32):
"é um processo progressivo e contínuo de absorção do aluno com
necessidades educativas especiais pela escola regular. Este pressupõe
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simultaneamente, a adaptação da instituição e da cultura escolar para atuar
com o aluno, e a adaptação deste aluno para que possa usufruir plenamente
do processo educacional."

Assim sendo, foi delimitado como objeto deste estudo as práticas inclusivas de
professores de educação física voltadas para os alunos com deficiência intelectual (DI),
atendidos nas escolas públicas de Nova Iguaçu e Queimados, no segundo segmento do
ensino fundamental, pois segundo Rodrigues; Maranhe (2008, p.20)

"este tipo de

deficiência é o mais frequente na população" matriculada nas escolas, necessitando de
maior atenção. Direcionamo-nos então a buscar conhecimentos sobre as pessoas com
DI nos propondo a estuda-las no tópico seguinte.
1.2 - A Pessoa com Deficiência Intelectual
A palavra deficiência etimologicamente nos remete a ideia de ausência,
insuficiência ou falta. Quando somamos ao nome deficiência a questão intelectual
observamos a generalização de comprometimentos orgânicos, etiológicos e de
condições atribuídos a indivíduos muito diferentes.
As causas que levam um indivíduo a apresentar a condição de pessoa com
deficiência surgem de uma complexidade de fatores genéticos, ambientais e ou sociais,
e podem ter suas origens determinadas em episódios pré-natais (congênitos,
hereditários, com ocorrência desde a fecundação ao nascimento), perinatais (que
incidem sobre o bebê durante ou imediatamente após o parto) e pós-natais (que
acontecem após o nascimento) (AAMR, 2006).
Do ponto de vista clínico "há também incidência aumentada de problemas de
saúde geral, como manifestações convulsivas (9 a 32%), obesidade (29% a 50%),
doenças cardiovasculares (7% a 55%), e as comorbidades psiquiátricas bastante
comuns" (SCHWARTZMAN; GERBER, 2017, p.22)
Sassaki (2003) nos alerta que o termo deficiência não deve ser confundido com
incapacidade já que vem retratar um estado pejorativo da pessoa com deficiência e não
sua real condição. Para tanto a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação inclusiva (BRASÍLIA, 2008) nos apresenta a uma pluralidade de casos os
quais ao entrarem nas escolas regulares necessitarão de recursos pedagógicos e
metodológicos educacionais específicos para o seu acesso, participação e aprendizagem:
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Consideram-se alunos com deficiência àqueles que têm impedimentos de
longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em
interação com diversas barreiras podem ter restringida sua participação plena
e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais do
desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das
interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e
atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos
com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos
com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em
qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual,
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada
criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas
em áreas de seu interesse. Dentre os transtornos funcionais específicos estão:
dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e
hiperatividade, entre outros. (BRASÍLIA, 2008, p.15)

Abenhaim (In Díaz et.al. 2009) afirma que há dois paradigmas distintos à
compreensão da deficiência: o modelo médico que trata a deficiência como uma
condição biológica limitante ou anormal da pessoa, e sua diferença é apresentado como
doença ou incapacidade comparada a um exemplo ideal de ser humano. E o modelo
social que reconhece que o fator limitante às pessoas com deficiência é a condição
imposta pelo "contexto social que cria barreiras físicas, pragmáticas e atitudinais"
(p.237) sendo que este último reconhece as pessoas com suas potencialidades e
capacidade de superação.
No âmbito da educação especial temos convivido com a coexistência de diversos
paradigmas, no entanto um paradigma não exclui o outro necessariamente, nem tão
pouco deve se esgotar por causa de um novo enfoque (GLAT, 2013). Neste sentido, o
paradigma médico teve e ainda tem prevalência sobre o social, entretanto, foram os
médicos que abriram as portas para o ensino especial como se lê na citação a seguir:
"A Educação Especial se constitui originalmente a partir de um modelo
médico ou clínico. Embora esta abordagem seja hoje bastante criticada, é
preciso resgatar que os médicos foram os primeiros a despertar para a
necessidade de escolarização de indivíduos com deficiência que se
encontravam misturados na população dos hospitais psiquiátricos, sem
distinção de patologia ou idade, principalmente no caso da deficiência
intelectual." (GLAT, 2013, p.19).

Para Batalha (2009, p.1066) "a escola foi historicamente referida como
instituição social promotora de inclusão", porém a prevalência do paradigma médico na
escola em detrimento do paradigma social, de certa forma, colocou as pessoas com
deficiência numa categoria diferenciada tornando-as incapazes por não atenderem a um
padrão de "normalidade" estabelecido justificando sua exclusão social.
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A dificuldade em se detectar os diagnósticos de deficiências entre outros
transtornos no desenvolvimento que possam afetar a aprendizagem e a interação social
como um todo, tem levado a uma série de definições e revisões nos conceitos destas
alterações posto que encontramos diferentes sujeitos, inúmeras construções culturais e
as mais variadas abordagens para atendimento. (ABENHAIM in DÍAZ et.al. 2009).
Uma referência marcante na área da saúde que serviu à educação foi a forma de
avaliação a partir do coeficiente de inteligência (QI) que foi utilizada durante muitos
anos como parâmetro para especificar casos de Retardo Mental. O CID 10 (Código
Internacional de Doenças, desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde), propõe
uma definição baseada no coeficiente de inteligência (F70-79), classificando o referido
Retardo Mental em leve, moderado e profundo, conforme o comprometimento. São
listados também sintomas de manifestações dessa deficiência entre eles dificuldades no
aprendizado e a inadequação do comportamento, bem como outras análises em áreas
diferentes. (BRASIL, 2007b).
A classificação técnica formulada através da Organização Mundial da Saúde
(OMS), em 1976, traduzida e publicada posteriormente por Portugal (1989), e utilizada
no Brasil para o entendimento das consequências da deficiência foi cunhada a partir da
CIDID3 (Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens).
Assim, numa conceituação atualizada, a Organização Mundial da Saúde – OMS
(1993) afirma que deficiência é o substantivo atribuído a toda perda ou anormalidade de
uma estrutura ou função, psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou
permanente e, portanto refere-se a um conceito biológico do ser humano. O texto ainda
menciona a ocorrência de defeitos, perdas ou distúrbios patológicos de qualquer
estrutura orgânica/corporal incluindo neste todo: as funções mentais, restringindo assim
suas capacidades locomotoras, perceptivas, de pensamento ou de relação social.
Pelo menos dois conceitos de deficiência intelectual são os que mais aparecem
nos documentos e meios oficiais da educação brasileira. Um deles está ancorado no
sistema de classificação da Associação Americana de Retardo Mental (AAMR, 2006,
p.8):
"A Deficiência intelectual é caracterizada por limitações significativas no
funcionamento intelectual global, acompanhadas por dificuldades acentuadas
no comportamento adaptativo - habilidades práticas, sociais e conceituais manifestadas antes dos dezoito anos de idade."
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E o outro nos protocolos avaliativos da Associação Americana de Psiquiatria
(APA, 2014) que em seu Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
(DSM-5) traz os seguintes critérios a serem observados no exame da pessoa com
deficiência intelectual:
Déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas,
planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e
aprendizagem pela experiência confirmada tanto pela avaliação clínica,
quanto por testes de inteligência padronizados e individualizados. Déficits em
funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir padrões de
desenvolvimento e socioculturais em relação à independência pessoal e
responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits de adaptação
limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como
comunicação, participação social e vida independente, e em múltiplos
ambientes, como em casa, na escola, no local de trabalho e na comunidade. O
início dos déficits intelectuais e adaptativos é durante o período do
desenvolvimento (APA, 2014, p. 33).

Neste movimento marcado pela consideração do termo deficiência como
sinônimo de incapacidade, os sujeitos submetidos a este crivo têm suas possibilidades
de atuação e convivência social restringida. Contudo há que se entender que "a
deficiência mental não se esgota na sua condição orgânica e/ou intelectual e nem pode
ser definida por um único saber. Ela é uma interrogação e objeto de investigação de
inúmeras áreas do conhecimento." (BRASIL, 2007b)
Glat (2013) assevera que o Brasil tem acompanhado as recomendações da
"(IASSID) - Associação Internacional de Estudos Científicos das Deficiências
Intelectuais - que vem adotando o termo Intellectual Disabilities, traduzido no Brasil
por 'déficit intelectual' " (p.80). A pesquisadora em questão alerta que este termo apesar
de sugerir menos estigmas também pode denotar ambiguidades.
Desta forma adotamos neste estudo o termo Deficiência Intelectual (DI) dado a
sua utilização em diversos documentos legais como o Plano Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE-PEI) 2008, Plano Nacional de
Educação (PNE) 2014, a Lei brasileira de Inclusão (LBI) 2015, sobre a educação
especial e inclusiva brasileira e, também por apresentar maior incidência nas matrículas
escolares do ensino regular do país, citado anteriormente, e será melhor explicitado
adiante na tabela 1.
Conforme os dados do IBGE (2010) 23,9% da população brasileira, ou seja,
45.606.048 pessoas declaram ter pelo menos uma das deficiências investigadas e
consideradas permanentes: deficiência visual, auditiva e motora, de acordo com o seu
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grau de severidade, e, também, mental ou intelectual. "Dessas pessoas, 38.473.702 se
encontravam em áreas urbanas e 7.132.347, em áreas rurais." (p.73)
O total de alunos com deficiência matriculados nas escolas brasileiras é de
1.066.446, sendo que 896.809 destes encontram-se nas escolas regulares, com
perspectiva de inclusão, que é o cenário da nossa pesquisa, e ainda, 169.637 alunos com
deficiência estão matriculados, nas chamadas, escolas exclusivas (INEP/MEC 2018).
Tabela 1- Sinopse Estatística sobre PNEE na Educação Básica (INEP/MEC 2018)
Localização

Brasil

Estado R.J.

Nova
Iguaçu

Queimados

Total de Matrículas Ensino
Regular
Cegueira
Baixa Visão
Surdez
Deficiência Auditiva
Surdo Cegueira
Deficiência Física
Deficiência Intelectual
Deficiência Múltipla
Autismo
Síndrome de Asperge
Síndrome de Rett
Transt. Desintegrativo
da Infância
Altas H.Super Dotação

896.809

49.245

1.995

570

6.159
70.832
21.559
33.994
316
111.723
585.672
51.773
77.102
12.180
2.052
35.668

469
3.258
714
2.382
10
7.883
28.595
3.296
6.177
1.097
97
2.143

13
154
43
89
0
310
1.234
109
211
23
05
45

03
29
05
20
0
65
409
26
54
09
02
12

19.451

1.058

19

0

*Fonte: A tabela 1 foi confeccionada para esta pesquisa, sendo um recorte com base nos dados das
matrículas de alunos com deficiência no ensino regular das escolas brasileiras (INEP/MEC 2018),
demonstrando os números nacionais, do Estado do Rio de Janeiro e dos dois municípios implicados nesta
pesquisa.

Verifica-se de tal modo na tabela 1 que na Sinopse Estatística sobre PNEE na
Educação Básica (INEP/MEC 2018) a maior ocorrência de matrículas é de alunos com
DI tanto no âmbito nacional, estadual, como nos dois municípios de corte da nossa
pesquisa, Nova Iguaçu e Queimados, o que sinaliza que tanto as escolas quanto os
professores de educação física estão recebendo em maior quantidade estes discentes em
suas turmas com imperativa atuação mediante a inclusão escolar.
Os conceitos de deficiência intelectual postos até aqui são identificados a partir
da anormalidade, do atraso no desenvolvimento, do comprometimento comportamental
e da inadaptação da PNEE ao meio, situações que sugerem um entrave à aprendizagem
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e à sociabilidade. No entanto, esta prevalência pode ser contraposta com um olhar para
as capacidades e potencialidades destes sujeitos visto que:
"O educando deficiente intelectual deve ser analisado como alguém que
possui um desenvolvimento condicionado por múltiplos determinantes,
presentes em um determinado momento histórico os quais são estabelecidos
por fatores sociais, econômicos, culturais e políticos. Na abordagem sóciopsicológica a deficiência passa a ser a força impulsionadora para o processo
de aprendizagem e desenvolvimento do deficiente intelectual."
(HENRIQUES, 2008, p.7)

Estes desafios se constituem em um impasse para o aprendizado na escola
regular "pela complexidade do seu conceito e pela grande quantidade e variedade de
abordagens do mesmo" (BRASIL, 2007b, p.14), além do impasse na distinção se o
aluno apresenta uma dificuldade de aprendizagem, deficiência intelectual e até mesmo
como tornar possível a realização do seu atendimento especializado na escola inclusiva.
Historicamente a predominância do modelo médico nas avaliações sobre a
pessoa com deficiência favoreceu uma representação cultural destes indivíduos
pautados no estigma da incapacidade visto que "as insuficiências corporais modificam
as relações do ser humano com o mundo e se manifestam no desenvolvimento do
comportamento diferenciado nas relações com as pessoas" (FALKENBACH et. al., in
CHICON; RODRIGUES, 2013, p.158).
O olhar preconceituoso pode fragilizar e marginalizar a pessoa com deficiência,
mas o papel da conjuntura inclusiva vem confirmar que o princípio da diferença, da
singularidade, da diversidade e da equidade deve prevalecer pautando a valorização do
sujeito em função de sua alteridade (RODRIGUES in CHICON; RODRIGUES, 2013).
Sobre o termo alteridade a Enciclopédia Larrouse Cultural (p.220) nos apresenta
o seguinte conceito: "Estado, qualidade daquilo que é outro, distinto (antônimo de
Identidade)". Esta mesma obra expõe como origem da palavra alteridade a ciência
filosófica onde o significado é uma relação de oposição entre "o sujeito pensante (o eu)
e o objeto pensado (o não eu)".
Entretanto, para Jodelet (1999) a questão da alteridade vem sendo abordada há
muito tempo desde a filosofia até as ciências humanas e sociais, contudo a psicologia
esteve distante desse debate até o surgimento das RS, inaugurada por Moscovici na
década de 1960. Neste sentido o "outro" é reconhecido como aquele que pode ter
costumes, tradições culturais e representações diferentes às do "eu". Desta feita, a
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alteridade implica em colocar-se no lugar desse "outro", alternando o seu ponto de vista
com o de outrem (p.47).
O termo alteridade então, traz a diferença em si mesmo devendo ser
compreendido nos níveis interpessoal e intergrupal posto que seja um "produto de duplo
processo de construção e de exclusão social que, indissoluvelmente ligados como os
dois lados duma mesma folha, mantém sua unidade por meio de um sistema de
representações" (JODELET,1999, p.48).
A EF na escola carrega um histórico de conteúdos rígidos, esportivizados, com
dispensas médicas aos alunos diferentes da maioria, pouco habilitados fisicamente, "que
sustentam a constatação do não enfrentamento dos professores diante da falta de
conhecimento sobre o outro e suas possibilidades." (RODRIGUES in CHICON;
RODRIGUES, 2013, p.24). Neste sentido, como falar em uma sociedade na qual todos
sejam iguais, se trabalhamos com sujeitos fisicamente diferentes, discriminados e
desiguais?
Registramos até o momento que o que mais particulariza a pessoa com DI são os
déficits e alterações nas estruturas mentais que interferem na apreensão do
conhecimento (domínio conceitual), do comportamento adaptativo (domínio prático) e
da interação social (domínio social). Todavia, estas inferências não devem ser
consideradas como variáveis únicas na distinção de um programa que atenda a evolução
do aluno com deficiência. (SCHWARTZMAN; GERBER, 2017)
Segundo Carvalho; Maciel (2003) a AAMR (2002) propõe a ampliação da
compreensão da pessoa com DI através de um enfoque funcional, bioecológico e
multidimensional, a partir de um modelo amparado em um Paradigma de Apoio, com
cinco dimensões que enfatizam a natureza e a intensidade destes suportes e sua
influência na funcionalidade e no desenvolvimento do sujeito, como se pode ver na
figura 1:
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Figura 1 - Modelo Teórico de Deficiência Intelectual AAMR - 2002.

*Fonte: Associação Americana de Retardo Mental (2006, p.22).

Sobre a primeira dimensão, Habilidades Intelectuais, Carvalho; Maciel (2013)
afirmam que se trata da capacidade geral, incluindo “raciocínio, planejamento, solução
de problemas, pensamento abstrato, compreensão de ideias complexas, rapidez de
aprendizagem e aprendizagem por meio da experiência” (p.150). As habilidades
intelectuais podem ser aferidas por meio de testes psicométricos, e tem grande peso na
avaliação da DI, entretanto necessitam de outros dados para finalização do diagnóstico.
Conforme Glat (2013) as habilidades intelectuais por serem notadamente inatas
aos indivíduos também são passíveis de desenvolvimento através da aprendizagem.
Neste sentido o aluno com DI na educação física deve ser levado a agregar novas
possibilidades de movimento corporal já que é com o corpo que ele vai vivenciar
elaborar e transformar os estímulos oferecidos.
A segunda dimensão, Comportamento Adaptativo, refere-se ao "conjunto de
habilidades conceituais, sociais e práticas adquiridas pela pessoa para corresponder às
demandas da vida cotidiana." (CARVALHO; MACIEL, 2013, p.151). Dificuldades
quanto ao domínio destas três habilidades podem influenciar a capacidade sóciointerativa do indivíduo já que constituem áreas importantes do desenvolvimento global
como se esclarece a seguir.
Entende-se por habilidades conceituais os aspectos acadêmicos, cognitivos e de
comunicação, tais como a linguagem (receptiva e expressiva); a leitura e escrita; bem
como os conceitos relacionados ao exercício da autonomia (CARVALHO; MACIEL,
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2013). Há que se pensar nos meios para se chegar a estes objetivos já que na prática as
escolas ainda priorizam a EF assumindo o controle corporal, ajustando os modos de
ser/estar, consequentemente excluindo a livre expressão e a autossuficiência do aluno
(CHICON; RODRIGUES, 2013).
Todavia, a proposição da EF na área de linguagens, códigos e suas tecnologias
(ALCT) (BRASIL, 2000), inicialmente para o ensino médio, e depois para toda a
educação básica, fazendo bloco com as áreas de Língua Portuguesa, Literatura,
Informática, Artes e Língua Estrangeira Moderna, conferiu a EF a responsabilidade de
levar os alunos a vivenciarem e conhecerem práticas corporais diversificadas, dado os
significados coletivos que a linguagem é capaz articular, bem como favorecer novas
formas de interação e representação já que "a principal razão de qualquer ato de
linguagem é a produção de sentido." (BRASIL, 2000, P.5)
Desta forma, as habilidades práticas vão se referir também à independência do
indivíduo quanto as atividades de vida diária e de vida ocupacional, a saber: vestir-se,
cuidar da higiene, arrumar a casa, deslocar-se com autonomia por meios de transportes,
comunicar-se por celulares, exercer atividades laborativas, ter capacidade de promover
segurança pessoal (CARVALHO; MACIEL, 2013), assim o corpo e o movimento se
transformam no principal meio de interação, expressão e realização da vida cotidiana.
Por fim, as habilidades sociais são aquelas relacionadas à competência social
mais apropriada para a faixa etária do aluno leia-se: a responsabilidade, a autoestima, as
habilidades interpessoais, interagir com as pessoas de maneira autônoma, defender suas
ideias e direitos, compreender e respeitar regras e normas (GLAT, 2013).
A terceira dimensão descrita no Modelo Teórico da AAMR (2002), que também
colabora na definição do quadro de DI, Participação, Interações e Papéis Sociais,
ressalta a importância da convivência do indivíduo na vida comunitária, como ele vive
no entorno que reside e que atividades realiza socialmente em diversas áreas (estudo,
trabalho, lazer, religiosidade). Avalia-se nesta instância as interações sociais e os papéis
vivenciados pela pessoa, bem como sua participação na comunidade em que vive
considerando os múltiplos contextos e relações envolvidas. (CARVALHO; MACIEL,
2013)
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A Saúde ocupa a quarta dimensão do citado Modelo Teórico da AAMR (2002),
refere-se às condições orgânicas e se destina a avaliar através de diagnósticos clínicos e
etiológicos as condições de saúde física e mental da pessoa com DI (GLAT, 2013).
Como quinta e última dimensão do Modelo Teórico da AAMR (2002) temos o
Contexto, o qual considera as condições em que a pessoa vive e está relacionado a sua
qualidade da vida. Esta dimensão abrange o microssistema que envolve o ambiente
social imediato, leia-se a família e pessoas próximas; o mesossistema que se refere a
vizinhança, a comunidade e as organizações educacionais e de apoio; e o macrossistema
que compreende o contexto cultural, práticas e valores culturais, a sociedade e os grupos
populacionais.
É importante esclarecer que o sistema proposto pela AAMR (2002) se preocupa
em compreender o desenvolvimento da pessoa com DI e as relações sociais que
estabelece, estimuladas através dos apoios pautados nas cinco dimensões, em
detrimento dos critérios quantitativos priorizados anteriormente nos testes de QI
(Quociente intelectual).
Sobre os Apoios então, eles se destinam a mediar o funcionamento do sujeito e
as cinco dimensões, dão suporte e estímulo ao desenvolvimento, a aprendizagem, aos
interesses e ao bem-estar da pessoa com DI, identificando limitações pessoais, a fim de
ampliar um perfil de ajuda adequado quanto ao tipo de sufrágio e pelo tempo que
necessitar. Para Carvalho; Maciel (2013, p.152) "o apoio se aplica às seguintes áreas:
desenvolvimento humano; ensino e educação; vida doméstica; vida comunitária;
emprego/trabalho; saúde e segurança; comportamento; vida social; proteção e defesa."
Neste sentido, o sistema de apoio proposto pela AAMR (2002) passa a ter um
olhar do diagnóstico mais voltado para uma visão sócio-histórico-cultural,
identificando-se com o conceito de "zona de desenvolvimento proximal" segundo
Vygotsky (1984/2007, p.93) que prega que:
Zona de Desenvolvimento Proximal é a distância entre o nível de
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução
independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial,
determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto
ou em colaboração com companheiros mais capazes. (Vygotsky, 1984/2007,
p.97)

E assim, com base no conceito de "zona de desenvolvimento proximal", a
AAMR (2002) destaca que a distância entre a assistência do apoio e a aquisição do
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conhecimento e da autonomia do sujeito com DI sobre um determinado conteúdo, pode
inaugurar novas aprendizagens e práticas sociais.
Acerca das diversas formas que a pessoa com DI tem para se apresentar,
aprender e interagir no cotidiano escolar, algumas alterações comparecem com mais
frequência e necessitam de maior Apoio e estímulo, especialmente os ligados a
educação física já que envolve o controle corporal, a relação do corpo em movimento
com materiais, com o meio e com o outro, além da expressividade mediante todas estas
variáveis.
O ritmo destes alunos costuma ser mais lento, algumas vezes por falta de
iniciativa e outras por dificuldades quanto a autonomia. É comum os casos de alterações
nas estruturas físicas e fisiológicas que podem interferir na resistência muscular,
respiratória, na amplitude dos movimentos e alterações do tônus muscular. O
desenvolvimento e a eficiência no âmbito psicomotor podem apresentar-se imaturos,
com alterações na percepção espaço-temporal, no equilíbrio, na coordenação motora
ampla, coordenação motora fina, no reconhecimento do esquema corporal e da imagem
corporal. A linguagem oral costuma ser reduzida ou ausente, prevalecendo a
comunicação com a linguagem gestual, onde o movimento corporal toma o lugar da
fala. (FERREIRA, 2009b).
Segundo Soler (2009) a educação física é uma área curricular na qual "o corpo
passa a ser o instrumento principal para uma aprendizagem significativa, é o mediador
entre o mundo interior e o mundo exterior, pois tudo que passa por ele é para vida toda."
(p.108). Implica, portanto para quem atua na área da educação física escolar o objetivo
de favorecer as práticas corporais do aluno incluído, contando tanto com a possibilidade
de flexibilizar a aplicação de seus conteúdos, como também com a plasticidade das
aulas interativas já que: "a construção do sujeito é a percepção de si mesmo e daquilo
que o cerca a partir da intencionalidade do meio no qual se insere." (RODRIGUES,
2013, p.14)
Desta forma, levantamos as seguintes questões a serem estudadas: Como os
professores de EF estão se colocando frente ao desafio de ministrar suas aulas aos
alunos com DI incluídos no ensino regular? As práticas inclusivas evidenciadas no
trabalho dos professores de EF seriam inovadoras ou tradicionais? Quais RS são
constatadas nas práticas inclusivas dos professores de EF com alunos com DI? Tendo
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em vista que a prática desportiva formal sempre foi priorizada no conteúdo comum da
EF, podendo incorrer na exclusão dos alunos menos habilidosos. Sobre o assunto
reiteramos que:
“A deficiência é uma categoria socialmente construída que se torna incapacitante e
restritiva não apenas pelas inerentes limitações orgânicas, mas, sobretudo pelas
consequências psicossociais, especialmente o tipo de interação ou relacionamento
que se estabelece entre os deficientes e os demais.” (GLAT, 2004, p.56).

Com este olhar, entendemos que as pessoas podem se desenvolver, aprender e
evoluir mais e melhor quanto mais rico e variado for o ambiente em que se encontram e,
supomos que a EF tenha uma riqueza de contribuições a oferecer caso suas práticas
sejam pautadas na perspectiva inclusiva com a possibilidade de propostas adaptadas.
Assunto para o próximo tópico.
1.3. - Educação Física Adaptada
O uso tradicional do modelo médico higienista para prescrição de exercícios
físicos seja de forma funcional, terapêutica, recreativa, educativa ou esportiva perpassou
os costumes de vários povos ao longo dos séculos, tendo sido utilizados por pessoas
com e sem deficiência. (ARAÚJO, 1997)
Apesar de não ser possível apresentar uma precisão cartesiana dos fatos, Lima
(2005) destaca que na história antiga e na arqueologia, por volta de 2500 a.C., vamos
encontrar dados sobre os chineses como praticantes de uma série de exercícios físicos
chamados de kung fu, um tipo de ginástica médica com objetivos preventivos,
corretivos e para remediar doenças. Esta mesma ginástica médica se tornou popular com
o passar do tempo e foi aplicada mais tarde também nas escolas chinesas.
Ainda conforme Lima (2005) para os hindus a prática da ioga era garantia de
proteção à saúde. Já para os povos greco-romanos, ainda na antiguidade, os exercícios
físicos serviam para depurar as fraquezas do corpo, e treinar os atletas sendo parte da
higiene que resultava em restauração do movimento, do vigor físico e esportivo.
A valorização da atividade física para elevação do corpo e supremacia esportiva,
tão cara a gregos e romanos na idade antiga, foi cedendo espaço aos interesses do
cristianismo que era contrário ao culto de coisas materiais, e, por conseguinte do corpo,
em detrimento da alma. Os jogos e os esportes passaram a se tornar atividades
indesejadas nos séculos que compreendem a idade média, minando as tentativas de
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promoção da educação corporal e da saúde com suporte das atividades físicas (ADAMS
et al., 1985).
Adams et al. (1985) informam que no decorrer do século XV houve um retorno
às práticas corporais voltadas à educação física em paralelo com o seu contrário, a
chamada educação mental. Na sequência, surgiram os exercícios ocupacionais,
princípios da terapia ocupacional, favorecendo as atividades diárias usadas em
tratamentos para obter força e boa saúde, bem como no uso de terapias recreativas e
esportes adaptados.
A EF na escola começou a se organizar com a chegada das escolas primárias
afiançadas num sistema multitemático na Europa, em meados do século XIX,
influenciadas por Rosseau e Pestalozzi. No Brasil, nesta mesma época, encontramos leis
que recomendavam a obrigatoriedade da ginástica (primeiro nome dado a educação
física escolar) na grade de ensino dos estudantes brasileiros (DARIDO; RANGEL,
2005).
Se a EF inicialmente voltada à escola de ensino regular ainda estava
engatinhando no Brasil e no mundo, o ponta pé inicial para a educação física adaptada
(EFA) só seria dado mais tarde impulsionado por alguns esportes e com função de
reabilitação, ressocialização e até de competição, tornando claras a distinção dos
objetivos traçados à EF na escola e a EFA na sociedade sem esquecer os laços que as
envolve.
Nessa altura do campeonato intentamos conceituar o termo EFA, e, para tanto é
importante destacar a afinidade que esta carrega em relação à educação física tradicional
como se vê na explicação de Lima (2005, p.24) com um aceno à importância dos
aspectos sociais:
A disciplina de Educação Física Adaptada também apresenta, incorporados
em seu contexto pedagógico, os ideais tradicionalistas, tecnicista e higienista,
ou seja, acompanham a mesma trajetória do processo histórico-educacional
da educação física, raízes que ainda se encontram muito presentes na
conjuntura desses professores, constatando dessa forma, a necessidade de
resgatar para o interior de nossa prática, o compromisso social.

A literatura nos mostra que vários autores contribuíram para caracterizar e
conceituar a EFA conforme seus interesses nas abordagens, pesquisas e atuação, e desta
forma a EFA é implementada de acordo com o enfoque que mais se alinha ao trabalho
dos profissionais e órgãos legais. E, apesar de servir como marco inicial da prática
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esportiva para PcD, é importante esclarecer que a EFA serve como exemplo de proposta
para alunos com deficiência, mas não se aplica integralmente na escola com as mesmas
características, já que os seus objetivos são diferentes.
Darido; Rangel (2005) assinalam que há pelo menos oito influências/tendências
teóricas na EF tradicional, as quais identificamos que podem servir de base para
conceituação e o trabalho da EFA, são elas: higienista, esportivista, psicomotricidade,
construtivista, desenvolvimentista, histórico-crítica, saúde renovada e com base nos
parâmetros curriculares nacionais.
Ocorre que os conteúdos comuns da EF escolar têm sido modificados para
atender as limitações evidenciadas nas funções motoras, e ou na capacidade de
execução das mesmas alusivas às PcD, favorecendo a inclusão escolar. Desta forma,
sugerimos a exposição de três exemplos de conceitos de EFA, a guisa de esclarecimento
sobre como tem sido evidenciado o suporte teórico e colaboração destes conhecimentos
à prática da EF com PcD na escola.
Uma proposição mais Desenvolvimentista à EFA, que é aquela norteada pela
intenção de desenvolver o comportamento motor individual através da diversidade, e da
complexidade dos movimentos, sendo este o principal meio e fim da educação física
(DARIDO; RANGEL, 2005), pode ser observada na citação do primeiro órgão oficial a
apresentar uma definição formal sobre o termo EFA, que foi a AAHPERD (American
Association for Health, Physical Education, Recreation and Dance):
"Programa diversificado de atividades desenvolvimentistas, jogos e ritmos
adequados a interesses, capacidades e limitações de estudantes com
deficiências que não podem se engajar com participação irrestrita, segura e
bem-sucedida em atividades vigorosas de um programa de educação física
geral" (PEDRINELLI, 1994, p. 7).

Já a visão Histórico-crítica baseada no discurso da justiça social tendo como
referência o marxismo e o neo-marxismo, levanta questões sobre os modos de ensinar, a
elaboração do conhecimento, valoriza a contextualização dos fatos e o resgate histórico.
O objeto de estudo principal é o corpo na cultura corporal de movimento, componente
da cultura humana, condicionado histórica e socialmente. Esta se compõe de
manifestações corporais em geral como os esportes, jogos, danças, ginásticas,
brincadeiras e lutas que exprimem sentido e significado para quem as produziu.
(SOARES et al., 1992). Lê-se em Gorgatti; Costa (2008) a seguinte conceituação à EFA
nesse viés:
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EF Adaptada é uma parte da EF, cujos objetivos são o estudo e a intervenção
profissional no universo das pessoas que apresentam diferentes e peculiares
condições para a prática das atividades físicas. Seu foco é o desenvolvimento
da cultura corporal de movimento. Atividades como ginástica, dança, jogos e
esportes, conteúdos de qualquer programa de atividade física, devem ser
considerados tendo em vista o potencial de desenvolvimento pessoal (e não a
deficiência em si). (GORGATTI; COSTA, 2008, p. 74).

Por fim, é preciso destacar a abordagem esportivista na qual é enfatizado o
esporte como cerne da EF, dado a importância e representação dos esportes em geral,
inclusive os adaptados, enquanto contextualizadores de diversas práticas da área. Assim
sendo, reiteramos à abrangência do esporte adaptado dentro da EFA que pode ser
destinado a reabilitação, ao lazer, a educação ou mesmo a competição. Sobre o esporte
adaptado na educação inclusiva Ribeiro (2009, p. 48) afiança que:
No contexto escolar o esporte adaptado destina-se ao atendimento dos
objetivos educacionais voltados à inclusão de alunos com deficiência nas
aulas de educação física. As atividades são elaboradas seguindo uma
metodologia que respeite e valorize as necessidades e características do
aluno, em que experiências vividas por ele potencializem o seu repertório
motor e em que as suas habilidades fiquem em evidência, e não as limitações
causadas pela deficiência que possui.

Depois desta breve conceituação sobre EFA voltamos nosso olhar sobre como os
jogos adaptados foram se inserindo na sociedade, servindo à reabilitação, ao lazer, a
educação e a competição. Segundo Araújo (1997, p.6) "a bibliografia existente aponta
que os atletas surdos estão entre as primeiras pessoas portadoras de deficiência que se
apresentaram na cena esportiva".
Nos EUA os alunos com surdez iniciaram o aprendizado do beisebol em 1870,
do futebol em 1885, e do basquetebol em 1906. Por causa destas iniciativas tornou-se
comum as competições nas escolas dos alunos surdos entre si. No entanto, a primeira
competição internacional formal, denominada "Jogos do Silêncio", aconteceu em 1924,
na cidade luz, Paris (ARAÚJO, 1997).
Em torno do final do século XIX houve também registros sobre a prática
desportiva entre as pessoas com deficiência visual. A primeira competição formal para
pessoas portadoras de deficiências visuais foi nos Estados Unidos entre alunos das
escolas para cegos de Overbrook e Baltimore em 1907 (ARAÚJO, 1997).
Apesar de todas estas iniciativas das escolas para pessoas com deficiência
auditiva e visual, os esportes adaptados praticados na atualidade tiveram a sua origem e
estruturação dentro dos trabalhos e estudos de reabilitação, que se dignaram a minimizar
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as sequelas dos soldados acometidos por lesões em decorrência das guerras mundiais,
inicialmente na ocorrência da primeira guerra, porém mais especificamente pela
segunda guerra mundial, por volta da década de 1940 (RIBEIRO, 2009).
Winnick (2004) informa que o esporte adaptado para pessoas com deficiência
começou a se estruturar na cidade de Aylesbury, Inglaterra, com o neurologista Ludwig
Guttmann que criou o Centro Nacional de Lesionados Medulares do Hospital de Stoke
Mandeville, destinado a tratar homens e mulheres do exército inglês feridos na Segunda
Guerra Mundial.
Com a utilização do esporte em função da "reabilitação" dos retornados de
guerra, o neurologista Guttmann procurou trabalhar seu valor terapêutico amenizando
disfunções motoras, problemas psicológicos e encontrando uma ocupação produtiva às
pessoas com deficiência, integrando-as na sociedade através de suas novas habilidades.
(COSTA; SOUZA, 2004)
Na mesma época, outra corrente vinda dos EUA usou o enfoque esportivo para
inserção social dos seus compatriotas mutilados na guerra, todavia objetivando o
esporte competitivo. Para Costa; Souza (2004, p. 31):
Essas correntes, no decorrer da história, cruzam-se formando objetivos
comuns. Saindo do componente médico-terapêutico, estendem-se à
incorporação da prática esportiva e do desporto de rendimento, procurando a
integração do atleta e sua reabilitação social.

Ainda que as atividades esportivas para pessoas com deficiência já estivessem
ocorrendo na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Alemanha, foi em 1948 que a
proposta ganhou caráter oficial, com a realização dos Jogos de Stoke Mandeville sob a
direção do Dr. Guttmann, que além de precursor da reabilitação dos deficientes através
da prática esportiva, apostou na realização de uma olimpíada especial reunindo essa
clientela em torno do esporte com a possibilidade de competição (WINNICK, 2004).
Segundo Winnick (2004) o triunfo do Dr. Guttmann e de outros profissionais da
saúde que apostaram na reabilitação e na possibilidade competitiva das pessoas com
deficiência através do esporte, viria se concretizar em 1960, na Itália, imediatamente
após a XVI Olimpíada, nas mesmas instalações, dando início aos primeiros Jogos
Paraolímpicos ou Olimpíadas dos Portadores de Deficiência. Nesse momento inicial tais
esportes entraram como esportes de apresentação e em 1964 foram oficializados como
legítima representação das paraolimpíadas.
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Na área da educação brasileira dos anos 1930 implementou-se a educação física
corretiva ou curativa nas escolas, para atender aos alunos com deficiência. Com o passar
do tempo foram aparecendo resultados positivos nesse trabalho, e aqueles alunos que
não eram capazes de participar de atividades físicas comuns, parecendo improdutivos e
sem rendimento, passaram a fazer estas e outras atividades com uma
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surpreendente. Assim, na década de 1950, viu-se a EFA passar do modelo médico para
o pedagógico, configurando-se como uma subárea da EF (WINNICK, 2004).
A Educação Física Adaptada também pode ser conceituada como a
Educação que envolve modificações ou ajustamentos das atividades
tradicionais da Educação Física para permitir às crianças com deficiências
participar com segurança de acordo com suas capacidades funcionais. Essa
modalidade tem como objeto de estudo a motricidade humana para as
pessoas com deficiência, adequando metodologias de ensino para o
atendimento às características de cada portador de deficiência, respeitando
suas diferenças individuais. (SEAMAN; De PAUW apud PEDRINELLI,
1994, p.7).

Além dos avanços pedagógicos a EFA brasileira foi ganhando espaço junto ao
treinamento esportivo ou paraolímpico, cujo movimento se iniciou na área da
reabilitação física por duas pessoas acometidas pela deficiência física em decorrência de
acidentes. Conforme Araújo (1997) narra Robson Sampaio de Almeida, do Rio de
Janeiro, e Sérgio Serafim Del Grande, de São Paulo, duas pessoas com paraplegia,
foram buscar tratamento nos EUA, viveram experiências esportivas na reabilitação
proposta por aquele país, e trouxeram semelhante programa para suas cidades.
Em 1948, Sampaio de Almeida fundou o Clube do Otimismo no Rio de Janeiro e
Del grande fundou o Clube de paraplégicos em São Paulo, instituições promotoras da
reabilitação pelo esporte adaptado. Estes dois centros esportivos para pessoas com
deficiência juntamente com diversas associações de paradesporto ajudaram na difusão e
organização dos jogos paraolímpicos, parapan-americanos entre outros, nos quais os
atletas brasileiros com deficiência em sua maioria física e visual participam com muito
sucesso superando inclusive o número de medalhas dos atletas olímpicos. (ARAÚJO,
1997).
Nos estudos de Ribeiro (2009) consta que os atletas com deficiência auditiva não
participam dos jogos paraolímpicos, devido a algumas barreiras na comunicação, pois
seria necessário dispor de inúmeros intérpretes de LIBRAS, e desta forma eles possuem
um evento apenas para pessoas surdas: o Deaf Olympics ou Surdolimpíada.
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Os deficientes intelectuais vivenciaram uma situação de idas e vindas nestes
eventos esportivos. Iniciaram sua participação em uma olimpíada específica na década
de 70: as Olimpíadas Especiais das APAES. Aos poucos foram participando dos jogos
panamericanos e criaram as Special Olympics ou Olimpíadas Especiais na década de 80.
Foram inseridos nas paralimpíadas nos anos 90, mas por ocorrência de uma fraude na
classificação funcional das olimpíadas de Sidney do ano 2000, deixaram de participar
(STEFANE et al., 2005). Segundo o site Movimento Down (2013) os atletas com
deficiência intelectual retomaram sua participação nas paralimpíadas no ano de 2012.
Atualmente uma elite de atletas do esporte adaptado do mundo todo se reúne
para participar das paralimpíadas. O aumento do número de atletas praticantes dos
esportes paralímpicos e a melhora no desenvolvimento técnico /tecnológico conferiu a
estes eventos um caráter de competição elevado. No mesmo mote, a formação e a
inclusão social da pessoa com deficiência também foram prestigiadas com os esportes
adaptados, muito embora ainda não tenham alcançado o mesmo suporte financeiro e
midiático dos jogos olímpicos (STEFANE, et al. 2005).
Para Rodrigues (2006) o esporte adaptado pode segregar caso seja voltado
apenas às competições com alto rendimento, todavia poderá colaborar com o
desenvolvimento da pessoa com deficiência se for voltado à inclusão destes alunos. O
autor defende que estamos numa fase transitória entre a prática do esporte adaptado e a
inclusão escolar, e que os professores de EF precisam investir na pesquisa de novos
conhecimentos motores, novos jogos, brincadeiras e novas atividades físicas
compatíveis com a diversidade humana.
A EF na inclusão escolar não se faz necessariamente com os esportes
paralímpicos, mas com uma grande variedade de atividades físicas e esportivas,
utilizando-se as técnicas e habilidades necessárias, com adaptações específicas, como
as apresentadas por Winnick (2004, p.85) "em seis grandes grupos: exercícios físicos e
posturais; danças e atividades rítmicas e expressiva; esportes aquáticos; esportes
coletivos; esportes individuais, em dupla e de aventura; esportes de inverno."
Sobre o termo "Atividade Física" Rodrigues (2006) ressalta que esta foi uma
herança do meio científico, e que a mesma não significa tão somente um deslocamento
de segmentos corporais, porquanto "não é centrada no indivíduo, mas é um meio de
transação, e de interação entre a pessoa e o mundo que a rodeia" (p.85).
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Os conteúdos na EF conforme propostos por Coll et al. (2000) extrapolam as
vias do fazer aprofundando as possibilidades de conhecimento da área. Desta forma,
conceitos, habilidades, saberes culturais, linguagens, valores, crenças, sentimentos,
atitudes, carecem ser organizados de maneira pedagógica para o desenvolvimento e a
socialização do aluno. Assim sendo, os conteúdos devem estimular as capacidades
cognitivas, afetivas, psicomotoras e sociais.
Coll et al. (2000) propõe que os conteúdos na EF sejam planejados a partir das
seguintes dimensões: Dimensão Conceitual - o que se deve saber sobre o movimento
corporal instituído, suas origens, suas práticas, discutindo sob o ponto de vista sócio,
histórico, cultural e afetivo. Dimensão Procedimental - trata da parte prática em si,
desde os aspectos psicomotores ao o que se deve saber fazer nas vivências com os
jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas etc. Dimensão Atitudinal - como se deve fazer,
agir mediante o patrimônio da cultura corporal ou conteúdos propostos históricamente à
EF (SOARES et al., 1992), e as atitudes morais de respeito e não preconceito.
Nesse ponto podemos evidenciar uma via de mão dupla entre às práticas na
representação social uma vez que Jodelet (1989) propõe que as RS "funcionam como
um guia de condutas, que determinam comportamentos e práticas [...] orientando e
organizando suas interações cotidianas [...] um saber que diz algo sobre o estado da
realidade" (p. 34), e as atividades físicas como representação ratificadas por Rodrigues
(2006, p. 85) sendo esta "uma ação pela qual a realidade se converte em representação.
A atividade é um processo de transformar o mundo exterior e simultaneamente de
transformar a representação que temos dele (p. 85)"
Como estamos suscitando atividades e práticas com viés representacional que
mediante tal encaminha transformações da realidade, então não podemos insistir no que
já verificamos que não expressam resultados tão positivos para os alunos com DI e que
não alcançam um patamar mais eficaz, ou seja: a ênfase nas atividades de competição, a
priorização de conteúdos teóricos e a homogeneização do ensino (RIBEIRO, 2009).
Ao encontro dessas considerações, Rodrigues (2013) assinala que é imperativa a
elaboração de currículos diferenciados, com conteúdos plurais, metodologias e
princípios que favoreçam a inclusão tais como: a equiparação de oportunidades,
estímulos à cooperação, aperfeiçoamento das habilidades individuais, valorização da
diversidade e da diferença enquanto potencial da singularidade de cada pessoa.
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Mandarino (in CHICON; RODRIGUES, 2012) aborda a in/exclusão como
forma de controlar melhor o estranho, no caso os alunos com NEE. O autor faz uma
passagem da EFA à EF inclusiva como se vê a seguir:
"Se antes os/ as ANEEs estavam capturados pelos saberes da Educação física
adaptada (MANDARINO, 2001), parece que agora se faz necessário
desvendarmos os tecidos que encobrem a aprendizagem destes alunos/as na
escola e mais especificamente na Educação Física. É preciso que a
experiência aconteça, para que a trança pedagógica delimite as suas
diferenças e legítimas formas. É necessário observar como os/as ANEEs
agem, como aparecem, como são traduzidos, diante de outros
acontecimentos, presentes no seu cotidiano escolar."

Continuando a caminhada, vamos esquadrinhar uma reflexão sobre a inclusão
escolar a partir da sua antítese, a exclusão, posto que a segunda só exista por ocorrência
da primeira, e mais especificamente, vamos estudar as representações sociais sobre as
práticas inclusivas na educação física escolar, objeto do capítulo 2.
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CAPÍTULO 2 - ESTUDO ENTRE PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR INCLUSIVA
2.1 - Inclusão X exclusão escolar
O tema da inclusão escolar tem suscitado amplo debate especialmente pelo viés
do seu contrário, ou seja, pela exclusão. Segundo Fávero (2004, p.21) "a educação
inclusiva é uma revolução, pois ela implica numa grande transformação dos ambientes
educacionais. Transformação esta que será extremamente benéfica para todos os
educandos."
Começamos por delinear um caminho para entendermos a relação entre inclusão
e exclusão escolar. Assim, sobre a origem do termo exclusão Paugam (1999) assinala
que a noção de exclusão teve origem na Europa, e apesar de grande disseminação na
França, não se constituiu em um estudo conceitual especificamente francês, mas tem
sido vivenciado no Brasil de forma naturalizada.
Através de suas raízes políticas a noção de exclusão, à luz das ciências sociais,
busca compreender os processos que envolvem diferentes conceitos como o "acúmulo
de desvantagens" sendo fruto de desigualdades, e a "desqualificação social" que se
refere àqueles que não participam plenamente na vida econômica e social, haja vista que
ambos concorrem para o enfraquecimento ou ruptura dos vínculos sociais (PAUGAM,
1999, p.50).
Em outra obra, Paugam (2003), apresenta três diferentes orientações sobre o
tema da exclusão, a saber: "a noção de trajetória" na qual a exclusão é um processo que
permite analisar a trajetória individual e coletiva das pessoas; "o conceito de
identidades", que sugere que as pessoas devem ter uma situação confortável, sobre pena
de ascenderem a uma identidade negativa produzindo uma "crise de identidade"; E, por
último a "questão do território", no qual a noção de exclusão pode estar dividida em
"determinados territórios". (PAUGAM, 2003, p. 130-171)
Confrontando olhares entre inclusão e exclusão Lopes e Fabris (2013, p. 74)
afirmam que o termo "in/excluído passa a ser um conceito que abrange tipos humanos
diversos e que vivem sob variadas condições, mas que carregam consigo uma história
de discriminação negativa."
Neste sentido há um movimento que avança na intenção de diminuir o número
de excluídos, todavia a proposta de inclusão estaria atrelada a de exclusão, sendo ambas
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consideradas faces da mesma moeda e assim “a in/exclusão deve ser a condição para
pensarmos as nossas práticas educativas escolares” (LOPES; FABRIS, 2013, p.111)
A abordagem de Slee (2011) se aproxima do que vem sendo discutido até
momento quando reforça que a inclusão é um projeto bastante amplo e não se refere
apenas a exclusão de pessoas com deficiência. Ela trata também de outras identidades
vulneráveis e oprimidas por um círculo relevante de poder que promove a desigualdade
social, econômica e política. "O projeto da educação inclusiva, portanto, é
multidimensional" (SLEE, 2011, p. 211)
A variabilidade de ocorrências veiculadas como exclusão nos meios científicos e
midiáticos é para Campos (2003b) de difícil compreensão já que não se sabe ao certo
sobre "o que eles têm em comum: fracasso escolar, minorias étnicas, minorias
religiosas, desemprego, juventude, deficientes físicos e mentais, etc." (p.96).
Na mesma linha de pensamento, Sawaia (2001) discute a in/exclusão diante da
incoerência de determinismos que legitimam subjetividades nos espaços de
sociabilidades afetivamente marcados como o mesmo expõe nesta citação:
A dialética inclusão/exclusão gesta subjetividades específicas que vão desde
o sentir-se incluído até o sentir-se discriminado ou revoltado. Essas
subjetividades não podem ser explicadas unicamente por uma determinação
econômica, elas determinam e são determinadas por formas diferenciadas de
legitimação social e individual, e manifestam-se no cotidiano como
identidade, sociabilidade, afetividade e inconsciência. (SAWAIA, 2001, p.9)

Para Sawaia (2001, p.7) “exclusão é um conceito "mala" que carrega em si
diversos fenômenos sociais. Quando centrado no aspecto econômico é tratado como
sinônimo de pobreza, entretanto, se o aspecto situado for o social é tratado como
discriminação. É ainda caracterizado como um processo complexo e multifacetado, uma
configuração de dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas" (p. 9).
Campos (2017) na mesma proporção dialoga sobre as colocações de Sawaia
(2001), mas amplia esta discussão afirmando que o entendimento de exclusão enquanto
conceito polissêmico induz a repensar a situação dos pobres e dos excluídos. Assim, a
exclusão desloca a atenção para a condição da pobreza já que "no senso comum a figura
do excluído não pode ser totalmente distinta da figura social do pobre" (CAMPOS,
2017, p.3). Neste cenário o excluído não é marcado negativamente, contudo sobre o
pobre pesa uma desqualificação social. Por fim, os marginalizados passam do
determinismo econômico para fatores políticos, sociais e simbólicos.
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Há que se pensar neste momento sobre a pertinência da abordagem da Teoria das
Representações Sociais (TRS) para analisar as situações de exclusão, posto que nem
todo problema social possa ser objeto de estudo desta teoria, mas a TRS pode se
constituir em "um instrumento de estudo importante nas situações onde os aspectos
simbólicos são determinantes das condutas, das práticas e dos comportamentos"
(CAMPOS, 2003b, p.96).
Em referência a pesquisas anteriores Campos (2003b; 2017), considera "a noção
de exclusão como polissêmica" e "útil ao estudo dos fatores simbólicos presentes em
determinadas situações sociais" (p.6), e desta forma nos apresenta às possibilidades de
três parâmetros para pesquisa da in/exclusão, implicando o viés das representações
sociais neste processo, a saber:
1º) Não se pode discutir a exclusão sem fazer referência ao valor social da inclusão;
2º) A exclusão enquanto fenômeno é também objeto de representação onde cada grupo
representa a exclusão e os seus excluídos, segundo seu posicionamento na estrutura
social, no lugar de um diferenciador social posto que se tornou um paradigma
societário;
3º) Na noção de exclusão observa-se situações de crise dos vínculos sociais ou uma
certa ruptura na integração do tecido social. (CAMPOS, 2017).
Voltando nosso olhar para o cotidiano educacional, Lima e Campos (2015)
levantam questionamentos sobre a escola enquanto reprodutora de desigualdades
sociais. Nesta interface a escola se traduz como legitimadora de procedimentos que
podem desqualificar o processo de ensino aprendizagem, nas relações de concorrências,
ou "arbitrários culturais", com vistas à exclusão de uns em benefício de outros; desta
forma a exclusão é traduzida como um "paradigma societário" que se explica nesta
citação:
Um paradigma societário é um conjunto de representações de ordem social,
suficientemente concordantes e estabilizadas no tempo, as quais organizam,
na perspectiva do conjunto de uma dada sociedade, uma reflexão sobre os
fundamentos e os modos de regulação desta mesma sociedade. Dito de outro
modo, na prática, na vida social, não há agente ou ator influente na esfera
pública atualmente que não seja chamado, às vezes exigido, a se posicionar
face à exclusão ou à situação de um grupo de “excluídos”. Não há, na esfera
pública, agente que não realize uma reflexão sobre seu lugar e sobre os
fundamentos da organização social sob o impacto do contato ou da exposição
de situações de exclusão. (LIMA; CAMPOS, 2015, p.642)
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Suscitamos assim a questão do aparecimento do tema da inclusão oficialmente
na educação na década de 90, lembrando que ocorreram eventos de referência
importantes à efetivação da inclusão educacional como o movimento internacional em
prol da democratização do ensino, que sucedeu de diversas conferências, as quais
reuniram vários países cujas deliberações originaram Declarações tais como a de
Salamanca (1994), marco na construção da “Educação para todos” (BRASIL, 1994).
Para Almeida (2016) "a relação entre os termos exclusão e inclusão é marcada
pela interdependência entre os mesmos, considerados diferentes, com funções opostas,
mas o nascimento de um é dependente da existência do outro."
A inclusão escolar vem contestar os paradigmas tradicionais e os antigos
sistemas educacionais em seus fundamentos. Ocorre que a dualidade no olhar para os
alunos que apresentam o rendimento esperado e os que não atendem as exigências
classificatórias da escola são confrontados produzindo, com isso, identidades e
diferenças, inclusão e/ou exclusão (BRASÍLIA, 2010).
Segundo Glat (2013, p.23) "a Educação Inclusiva é atualmente a política
educacional oficial do país, amparada pela legislação em vigor e convertida em
diretrizes para a Educação Básica". Deve ser assegurada conforme o previsto na LBI
2015 (Capítulo IV, artigo 27):
A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados no
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas
características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Portanto, cabe à escola a responsabilidade de se transformar para atender ao
direito de acesso e permanência de todos os discentes, posto que, necessidades
educativas especiais não são sinônimas de deficiência (orgânica), como se supõem,
estando na verdade relacionada à interação do aluno à realidade educativa na qual ele se
encontra e o provimento dos suportes e acessos que irão favorecer a sua inserção
(GLAT; PLETSCH, 2012).
Campbell (2016) enfatiza a necessidade de “diálogos pautados na alteridade e na
equidade considerando todos os aspectos e dimensões da educação inclusiva, e desta
forma afirma que" não se pode falar em educação especial, sem pensar na educação de
todos; nem falar de educação inclusiva sem antes abordar a questão da inclusão
social."(p.8)
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Dado a diversidade de alunos que os professores encontram nas escolas com ou
sem deficiência, e as experiências dos docentes com os quais vamos trabalhar,
considera-se aqui mais uma colocação de Campos (2017) com objetivo de provocar
novos questionamentos e ações pedagógicas no espaço social da escola: "Não existe
'exclusão', o que existe são formas precárias, instáveis e marginais de inclusão" (p. 7).
A guisa de ilustração trouxemos Masha Forest (in MATOAN, 2003) que nos
brinda com a metáfora da inclusão em alusão a um caleidoscópio. O caleidoscópio é
constituído por vários pequenos pedaços coloridos; todos eles são necessários para a
produção de múltiplas figuras. Caso sejam retirados alguns pedaços, teremos menos
possibilidades de figuras, e estas serão menos complexas, menos coloridas, menos
fecundas. Para dar suporte a essa complexidade, vamos aos desafios que a TRS nos
oferece no próximo tópico.
2.2 - Teoria das Representações Sociais
No começo da década de 60, Serge Moscovici, retomando os estudos do
sociólogo Émile Durkeim (da década de 50), sobre as representações coletivas,
inaugurou a chamada grande teoria ou a Teoria das Representações Sociais (TRS). A
maior diferença entre os dois termos é que as representações coletivas possuem um
caráter rígido, de manutenção da ordem social transmitida ao longo de geração em
geração e as representações sociais podem ser mutáveis sendo determinadas por um
sistema dinâmico (RATEAU et al. 2012).
A obra que inicia os estudos sobre representações sociais por Moscovici “A
Psicanálise, sua imagem, seu público” (MOSCOVICI, 1961/2012), na tradução em
língua portuguesa no Brasil apresenta questões relevantes estudadas pelo citado autor.
Vale ressaltar a ênfase que Moscovici (2003/2012) dá à produção social do
conhecimento e seu impacto nas práticas sociais, o poder das ideias no "senso comum"3
e como as pessoas partilham os conhecimentos produzidos. “Alves-Mazzotti (2008,
p.21) citando Moscovici, chama atenção para esta „teoria coletiva sobre o real”:
3

O que Moscovici denominou por senso comum refere-se a todo conhecimento compartilhado pela
sociedade entrelaçado com nossa linguagem, constitutivo das relações e de nossas habilidades. Tal
conhecimento é visto por ele como um conhecimento real, e não como uma descaracterização do
conhecimento científico. E ele afirma que “É um conjunto estruturado de descrições e explicações, mais
ou menos interligadas uma as outras da personalidade, da doença, dos sentimentos ou dos fenômenos
naturais, que todas as pessoas possuem mesmo que não estejam cientes disso.” (Moscovici, 1961/2012,
p.202). Partindo-se deste princípio a teoria das representações sociais se apresenta como uma proposta
científica de leitura do conhecimento de senso comum.
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Nas conversações diárias, em casa, no trabalho, com os amigos, somos
instados a nos manifestar sobre eles procurando explicações, fazendo
julgamentos e tomando posições. Estas interações sociais vão criando
“universos consensuais” no âmbito dos quais as novas representações vão
sendo produzidas e comunicadas, passando a fazer parte desse universo não
mais como simples opiniões, mas como verdadeiras “teorias” do senso
comum, construções esquemáticas que visam dar conta da complexidade do
objeto, facilitar a comunicação e orientar condutas. Essas “teorias” ajudam a
forjar a identidade grupal e o sentimento de pertencimento do indivíduo ao
grupo.

Vivemos em sociedade e para tal dividimos o mundo com outras pessoas, por
isso as representações sociais possuem grande importância na vida cotidiana, que no
tecer das ideias dos grupos sociais, na ação do movimento gerado, vão transformando
suas percepções e crenças, embasando os conhecimentos do senso comum em práticas e
partilhamentos.
Quando se fala em representações sociais, há que se entender que “não existe
recorte entre o universo exterior e interior do indivíduo (ou grupo), que o sujeito e o
objeto não são totalmente heterogêneos em seu campo comum” (MOSCOVICI,
1961/2012, p.45), pois o organismo é o próprio mediador. E, desta forma, a visão de
mundo que os indivíduos possuem e expressam sobre os objetos à sua volta “é
indispensável para compreender a dinâmica das interações sociais e clarificar os
determinantes das práticas sociais.” (ABRIC, 2003).
Dito de outro modo, a TRS é uma teoria do senso comum com uma "estrutura
conceitual e flexível que nos possibilita entender e explicar a maneira que os indivíduos
e grupos elaboram, transformam e comunicam suas realidades sociais" (RATEAU; et al.
2012, p.1), trata-se de um fenômeno social que orienta e organiza as condutas e as
comunicações se situando de maneira interdisciplinar nas interfaces sociais e
psicológicas.
Acerca desta teoria Moscovici (1961/2012, p.39) considera o seguinte:
“As representações sociais são entidades quase tangíveis; circulam, se
cruzam e se cristalizam continuamente através da fala do gesto, do encontro
no universo cotidiano. A maioria das relações sociais efetuadas, objetos
produzidos e consumidos, comunicações, trocas estão impregnadas delas.
Como sabemos, correspondem, por um lado, à substância simbólica que entra
na elaboração, e, por outro lado, à prática que produz tal substância como a
ciência ou os mitos correspondem a uma prática científica ou mítica."

A psicologia social é a ciência onde se insere a teoria das representações sociais,
no entanto a TRS trabalha com os conhecimentos do cotidiano, com o que pensam os
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sujeitos, como agem e partilham suas construções. Contudo Moscovici (2003/2012)
aponta à distinção entre dois universos diferenciados: o universo reificado e o
universo consensual.
O universo reificado seria o universo científico onde a realidade é construída a
partir das ciências. Já o universo consensual é onde são construídas as representações
sociais as quais "restauram a consciência coletiva e lhe dão forma, explicando os
objetos e acontecimentos de tal modo que eles se tornam acessíveis a qualquer um..."
(MOSCOVICI, 2003/2012, p.52). Observamos que estes dois universos estão dispostos
ao conhecimento, seguindo objetivos diferentes, mas ao final de uma pesquisa, por
exemplo, a TRS em sua estrutura tanto pode ser percebida como representações ou
como teoria científica.
Conforme Moscovici (2003/2012) a partir da transformação dos conhecimentos
partilhados por um dado grupo social surgem dois processos significativos que se
articulam e alicerçam a TRS: A ancoragem e a objetivação. Estes dois processos, a
título de conhecimento, envolvem os aspectos figurativos e simbólicos que situados
entre as dimensões psicológicas e sociológicas tornam o não familiar em algo familiar.
Ancorar é o mesmo que classificar, ou dar nome às coisas. Para Moscovici
(2003/2012) o ser humano precisa nomear, rotular, classificar e ou controlar os objetos e
pessoas a sua volta para se sentir seguro. Os objetos e pessoas são interpretados
conforme os significados dados por cada grupo em particular, e, desta forma estes se
tornam um critério de relacionamento entre os grupos.
Um amálgama entre o objeto novo e o velho se faz necessário para adaptação do
que parece inovador dentro de uma estrutura estável. "A ancoragem completa o
processo de objetivação. Corresponde a maneira que um objeto encontra seu lugar num
sistema de pensamento individual ou grupal preexistente." (RATEAU et all, 2012, p.7)
Segundo Moscovici (2003/2012, p.71) "objetivar é descobrir a qualidade icônica
de uma ideia ou ser impreciso; é reproduzir um conceito em uma imagem." Assim, um
novo objeto sendo comunicado poderá ser simplificado, imaginado e diagramado
(RATEAU et al., p.7). A objetivação é capaz de tornar algo não familiar na verdadeira
essência da realidade.
Os diferentes aspectos de um objeto podem ser apropriados e controlados pelos
grupos de acordo com seu arcabouço cultural e normativo, assim Moscovici
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(1961/2012) traduz o conceito de Núcleo Figurativo. Este núcleo se refere a uma
estrutura imagética em que se articulam os elementos do objeto de representação como
expressão da produção dos indivíduos a respeito de sua realidade social.
Nesta pesquisa, nos remetemos aos sujeitos, professores de educação física, que
evidenciarão suas práticas sobre o corpo que traz a diferença no sentir, na aparência e no
movimento, narradas em seus discursos e gestos, convidados a refletir sobre o seu fazer,
o que foi como é, e o que poderá ser neste novo e desafiador espaço da inclusão escolar.
Estas colocações nos remetem ao que postula Campos (2005, p.87):
A TRS é uma teoria que nos permite compreender a dimensão normativa e os
processos de transformação dos conhecimentos partilhados por um dado grupo,
acerca da realidade social. O que está em jogo é a explicação simultânea dos
processos de manutenção (resistência) e de transformação das sociedades.

Sobre esta base teórico-conceitual das formas de produção e dos elementos
constitutivos da TRS, desenvolveu-se um amplo campo de pesquisa cujas abordagens
dão sustentação a teoria em questão. Há na TRS uma diversidade de modelos teóricos
desenvolvidos a partir de três grandes orientações metodológicas, que são
complementares a grande teoria, e que tem sido referência para as pesquisas no Brasil, a
saber:

Abordagem

sociogenética,

abordagem

sociodinâmica

e

abordagem

estrutural.(ALMEIDA, 2009)
A abordagem sociogenética, foi iniciada por Moscovici (1961/2012), e tem sido
continuada pela pesquisadora Denise Jodelet. O modelo sociogenético trata do "estudo
descritivo das representações sociais como sistemas de significados que expressam as
relações que os indivíduos e grupos têm com seus ambientes." (RATEAU et. al., 2012,
p.8).
É uma abordagem voltada para os discursos onde a linguagem e a fala com seu
valor simbólico e sua estrutura fornecem elementos para codificação e categorização do
meio e dos indivíduos. São comuns a esta abordagem pesquisas qualitativas com
técnicas etnográficas, análises históricas, entrevistas em profundidade, análise do
discurso, etc. (RATEAU et. al., 2012).
Passando-se à segunda perspectiva teórica, temos a abordagem sociodinâmica ou
societal conduzida por Willem Doise, da Escola de Genebra, que parte de uma
perspectiva mais sociológica e trata das relações existentes entre as inserções dos
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indivíduos, ou ainda “das condições de produção e circulação das representações
sociais” (SÁ, 1998, p.74).
Uma das grandes contribuições desta abordagem, que dá preferência aos estudos
quantitativos, é a proposição do "paradigma das três fases" desenvolvido por Doise e
colaboradores a partir de 1992. Almeida (2009) em referência ao modelo tridimensional
aponta o que propõe tal modelo: há uma partilha de crenças comuns ou um campo
comum, o campo consensual das representações sociais, a organização das tomadas de
posição individuais sobre um dado objeto de representação e a ancoragem das
diferenças individuais.
Por fim, temos a abordagem estrutural preconizada por Jean-Claude Abric e
Flament (Escola de Aix-en-Provence), que partindo da descrição das estruturas internas
das representações sociais, desenvolveu a teoria do núcleo central. Para Abric (2001)
pela teoria do núcleo central se entende que as representações sociais apresentam uma
dupla lógica de funcionamento sendo concebida como um sistema sócio cognitivo.
Explica-se ainda a importância das representações sociais nas interações grupais
a partir de quatro funções essenciais: “Função de Saber” que permite compreender e
explicar a realidade; “Função Identitária” que define a identidade individual e grupal, a
elabora e mantém; “Função de Orientação” que guiam os comportamentos e práticas e
as relações pertinentes ao sujeito; “Função Justificadora” que justificam as tomadas de
posição e dos comportamentos intervindo inclusive na avaliação e explicação das
condutas. (ABRIC, 2003, p.28-30).
Além destas funções essenciais, Abric (2001) acrescentou à conceituação de
representações sociais dada por Moscovici a ideia de estrutura na qual a representação
social faz parte de um sistema estrutural, ou sócio cognitivo. Este sistema estrutural é
composto por um conjunto de opiniões, informações, atitudes, e crenças organizadas em
torno de uma significação central sobre um dado objeto.
Nesse sentido, o autor em questão propõe que as RS, como um conjunto de
elementos organizados e estruturados, sejam conduzidas por um duplo sistema nomeado
por ele de núcleo central (NC) e elementos periféricos (ABRIC, 2003). Estas estruturas
aqui enfatizadas possuem uma dupla função de elaboração e manutenção das RS
podendo desta forma embasar os objetivos deste estudo.
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A despeito do duplo sistema estruturante, núcleo central e sistema periférico,
Abric (2003, p.31) esclarece que o Núcleo Central:
“é determinado, de um lado, pela natureza do objeto representado, de outro,
pelo tipo de relações que o grupo mantém com este objeto, e enfim, pelo
sistema de valores e normas sociais que constituem o meio ambiente
ideológico do momento do grupo.”

O núcleo central é o elemento mais estável e resistente a mudanças e, portanto,
tem uma função geradora na qual transforma o significado dos outros elementos
constitutivos da representação dando-lhes sentido e valor. Já os elementos periféricos
organizam-se em torno do núcleo central, sendo seus componentes mais acessíveis e
concretos. Estes elementos oferecem ao núcleo central certa estabilidade e significados
quando impulsionados por diferentes situações. (ABRIC, 2003).
Os elementos periféricos resultam da ancoragem e permitem a formulação da
representação em termos concretos por sua função de concretização. Eles constituem-se
como elementos móveis e evolutivos em face ao núcleo central. Apresentam ainda uma
função reguladora adaptando a representação as evoluções do contexto social, e uma
função de defesa amparando o núcleo central nos momentos de transformação que se
opera nas mudanças. (ABRIC, 2003, p.32).
Assim sendo, a TRS ao valorizar as práticas cotidianas que regem nossa relação
com o mundo e com os outros, serve de suporte para as investigações que se pretende
realizar nesta pesquisa, já que, segundo Sá (1998, p.63) “O sujeito é considerado como
um produtor de sentido, que exprime na representação o significado que dá à sua
experiência no mundo social.”
Campos e Rouquete (2003, p.453) afirmam o seguinte sobre a abordagem
estrutural: “A „abordagem estrutural‟ das representações sociais define uma
representação social como uma organização, que é atravessada por diferentes dimensões
e não como um conjunto de eventos e processos puramente cognitivos.” Os autores
citados ressaltam a importância da dimensão afetiva nas interações sociais, seus
aspectos subjetivos e simbólicos, destacando o papel determinante deste conhecimento
estruturado para apreensão dos sentidos das representações sociais que podem ser
encontrados nas práticas educacionais.
É importante

observar que a citada dimensão afetiva, com seus aspectos

subjetivos e simbólicos, nas práticas inclusivas dos professores de EF estão a mercê das
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influências do meio em que estão inseridos, tornando peculiar as RS deste grupo como
assinalam Guareschi; Possamai (2009, p.13) "Se prestarmos atenção ao nosso agir,
veremos que é impossível pensar, falar, e mesmo agir, sem que por detrás, como
pressuposto, haja algo que tem a ver com a cultura, as crenças, os valores: é a isso que
designamos de Representações sociais".
Reiteramos assim, a importância da TRS para embasamento desta pesquisa, uma
vez que traz como funções essenciais "a compreensão, a explicação da realidade, e a
definição de identidades o que permite a proteção no que se refere às especificidades de
um grupo, a orientação de comportamentos e práticas e as justificativas de
comportamentos e posturas" (VASCONCELOS; CAMPOS, 2016, P.45) através do
vivido e dos afetos construídos e partilhados entre os sujeitos e seu grupo.
Vamos agora à linha central entre o conhecimento prático na área da EF escolar
inclusiva, e seu embasamento pelo TRS como um guia para um movimentado jogo de
saberes mais vividos que pensados.
2.3 - Práticas e Representações Sociais na Educação Física Escolar Inclusiva
Já no início dos estudos da TRS em 1961, Moscovici inaugurou um novo campo
de investigação na psicologia social defendendo a ideia de que as representações são
guias para as ações (ABRIC, 2001), ideia essa corroborada na afirmação de Jodelet
(1989, p.9) que caracteriza a representação social "como uma forma de saber prático
ligando um sujeito a um objeto." e, no que assevera Rouquette (1998, p.39) dizendo que
as produções em representações sociais "estão manifestamente ligadas às comunicações,
à pragmática e, portanto, à ação."
Os autores que estudam a TRS não foram os primeiros a tratar do tema no qual o
pensamento seria um guia para a ação (CAMPOS, 2003a). Todavia, nos anos 60, nas
três décadas seguintes e início dos anos 2000, os pesquisadores do chamado grupo do
Midi (pesquisadores do Sul da França, do Mediterrâneo), notadamente Jean-Claude
Abric, Claude Flament, Christian Guimelli e Michel-Louis Rouquette, se interessaram
pela relação entre práticas e representações sociais publicando expressiva contribuição
sobre o assunto (Wolter; Sá, 2013).
Os problemas apresentados nos diversos estudos da relação entre as
representações e práticas têm levantado questões na articulação e na interação dos
diferentes aspectos constitutivos dos sujeitos e seus grupos, bem como dos
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conhecimentos socialmente gerados e partilhados uma vez que "elementos informativos,
cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens etc.
são sempre organizados como uma espécie de saber que diz alguma coisa sobre o estado
da realidade" (JODELET, 1989, p.34).
Assim, as representações sociais funcionam como um guia de condutas, que
determinam comportamentos e práticas, e, através destas podem nortear a relação dos
sujeitos com o meio e com o outro, dando-lhes sentidos e significados pela
compreensão de sistemas simbólicos que afetam os indivíduos e grupos, orientando e
organizando suas interações cotidianas.
Rouquette (1998) apresentou alguns elementos teóricos na relação entre as
representações sociais e as práticas. Começando pela ideia de "mudança" (das práticas e
ou das representações), considerando que "mudança é a coisa mais trivial do mundo; a
explicação da mudança, uma das mais difíceis" (p.41), o termo comparece atrelado às
questões históricas e sócio-cognitivas. Trata-se da importância da pesquisa histórica
contextualizando as variáveis do tempo presente e as possibilidades de transformação na
dimensão sócio-cognitiva dos indivíduos e seus grupos.
Um segundo ponto abordado por Rouquette (1998) é o da "influência" suposta
das representações sobre as práticas, onde o autor afirma que não se deve considerar que
"as representações sociais e as práticas se influenciam reciprocamente." (p.43). O dito
autor acredita que todo pensamento e toda crença tem sua alteridade, e, portanto os
indivíduos podem agir livremente; no entanto "convêm tomar as representações como
uma condição das práticas, e as práticas como um agente de transformação das
representações." (p.43).
Por fim, Rouquette (1998), entendendo as RS como constitutivas do mundo
concreto dos atores e a própria influência das práticas sobre as RS, propõe a
decomposição

da

noção

de

prática

em

quatro

variáveis

independentes

e

contextualizadas: a prática como passagem ao ato (conhecer por si próprio);

a

frequência (com quem ocorre); o modus operandi (a forma de fazer); o cálculo
(justificação da mesma).
Verifica-se assim que certos aspectos das práticas são mais decisivos que outros
à produção e transformação das RS que propiciariam a passagem da noção intuitiva de
prática para um patamar científico. Neste sentido as RS enquanto encaminham os
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comportamentos e práticas transformam-se numa ferramenta teórico-metodológico para
estudar o pensamento e as ações das pessoas e grupos.
Encontramos em Abric (2001) um estudo norteador sobre RS e práticas com a
colaboração de autores como Flament, Guimelli, Morin, entre outros, tecendo como
objetivo geral entender como as análises teóricas propostas poderiam dar suporte ao
conhecimento das RS buscando apreender a forma como estas podem intervir nas
práticas sociais.
Desta forma, Abric (2001) aponta como premissa para o estudo das práticas
sociais as condições sócio-históricas e materiais nas quais elas se inscrevem e o modo
de apropriação de um indivíduo no seu respectivo grupo em relação aos fatores
cognitivos, simbólicos e representacionais os quais desempenham um papel igualmente
determinante. Aqui, as RS e as práticas se implicam mutuamente ao ponto de que se
houver alguma contradição nas RS ou nas práticas induz-se a transformação de uma na
outra.
A análise das RS e práticas implicadas na obra de Abric (2001) toma em conta
uma amplitude de questionamentos mostrando a árdua tarefa que envolve estes dois
termos em um duplo trabalho de análise e conhecimento. Assim, são levantados pontos
norteadores sobre a natureza e a estrutura das RS e práticas tais como: As RS são
autônomas? As práticas são impostas ou escolhidas? A que crença as RS se vinculam?
Quais são os elementos centrais das RS? As práticas podem ser integradas às RS com
simples modificação do sistema periférico? (ABRIC, 2001).
A despeito da importância das práticas serem compreendidas pela via das
representações sociais enquanto conhecimentos gerados e partilhados coletivamente, os
estudos sobre representações sociais e práticas educativas têm sido pouco enfrentados
pelos pesquisadores, entretanto ganhou um novo sentido "a partir do momento em que o
estudo das relações e trocas simbólicas foi incorporado ao estudo das práticas, e em
especial das práticas escolares." (CAMPOS, 2003a, p.11).
Campos (2017) assinala que a noção de prática tem como referência básica a
ação, e o agir dos grupos, e que a ação comporta três componentes, a saber: "o
comportamental, o afetivo e o cognitivo."(p.44), portanto a ação e o comportamento não
devem ser estudados separadamente, pois partem do "sistema ação-representacão" assim
como existe uma relação entre os papéis sociais e a práticas dos grupos instituídos.
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Segundo Jodelet (1989) é necessário dizer que:
"as representações sociais devem ser estudadas articulando elementos
afetivos, mentais e sociais e integrando, ao lado da cognição, da linguagem e
da comunicação, a consideração das relações sociais que afetam as
representações e a realidade material, social e ideal sobre a qual elas
intervêm." (p.8)

Esses elementos são mais organizados como um saber "vivido" do que
"pensando" (p. 9). Assim, representar é, pois um ato de pensamento e cuja manifestação
física se efetiva por meio da ação do sujeito em relação ao objeto representado.
Recorrendo a uma adaptação no "Espaço de Estudos das Representações
Sociais" conforme traçado por Jodelet (1989, p.11) intentamos ilustrar como se dá a
dinâmica das RS conjugando no seu entorno o sujeito e o objeto, o conhecimento e a
prática:
Figura 2 - Espaço de Estudo das Representações Sociais

Fonte: Adaptação do quadro 1 - in JODELET, 1989, p.11.

Numa leitura da figura 3 podemos supor que o sujeito constrói e expressa suas
ideias mediante o estímulo de um objeto provocador de experiências e ou vivências.
Num segundo momento passa-se a elaboração do vivido e a transformação deste
conteúdo partilhado no grupo resultando na simbolização destes materiais originando as
representações sociais do objeto em estudo.
Mediante as complexidades apontadas nas pesquisas entre as RS e as práticas os
pesquisadores têm delimitado certas dimensões específicas para seus trabalhos, pois
ainda não se conseguiu atingir a construção de um modelo único que determine os
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estudos implicados nestas duas dimensões, sendo necessário considerar as
especificidades de cada caso. (CAMPOS, 2003a).
Da mesma forma, definir o que são as práticas sociais que relacionamos com as
RS tem sido uma tarefa árdua. Abric (2001) assinala que as práticas sociais são como
um sistema de "ações representacionais"(p.110) socialmente estruturados e instituídos
pelos indivíduos e seus grupos numa relação com os papéis sociais e são definidos pelo
que representam considerando o que é real.
Por outro lado, Moliner (2001, apud Campos, 2017 , p.44) apresenta a seguinte
definição para o termo práticas sociais as quais aponta que são como "conjuntos de
condutas finalizadas pelos e para os grupos". Nestas duas definições de práticas sociais
são ressaltadas as ações ou o agir dos grupos o que para Campos (2017) implica em
admitir pelo menos três aspectos constitutivos dos atores sociais: "o comportamental, o
afetivo e o cognitivo" (p.44).
Campos (2017) considera que a TRS trata da distinção clara entre papéis e
práticas, num sistema de representação sócio-cognitivo criado pelo ator social
(indivíduo e grupo), capaz de regular as condutas, dando coerência e sentido às
situações e comportamentos. O mesmo autor apresenta três condições as quais afetam as
relações entre as práticas e as RS, a saber: a percepção que os sujeitos tem da situação; o
grau de autonomia dos sujeitos frente a cada situação; e o grau de ativação das cargas
afetivas mobilizadas.
Por fim, nosso interesse no estudo das práticas ocorre porque estas criam as
representações sociais e ainda conduzem os comportamentos dos atores envolvidos
(ABRIC, 2001). Seu estudo deve promover a análise dos processos de pertencimento e
participação sociocultural dos sujeitos da pesquisa.
Com a finalidade de conhecer a produção científica referente ao tema das
representações sociais, educação física e inclusão escolar, assim como a relação entre os
discursos e as práticas inclusivas dos professores, foi realizado um levantamento
bibliográfico nas bases de dados, pelo endereço dos portais eletrônicos de periódicos da
CAPES e SCIELO, no mês de novembro de 2017, onde utilizamos a busca de
informações sobre o assunto proposto com os seguintes descritores: “Representações
Sociais AND Inclusão Escolar”, “Representações Sociais AND Educação Física
Escolar”, no período entre anos de 2012 a 2017.
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Analisamos os estudos por meio dos títulos, resumos, e considerações finais,
tendo sido selecionado sete trabalhos sobre representações sociais e inclusão escolar, e
três trabalhos com o tema representações sociais e educação física escolar. Os estudos
tiveram como objetivos gerais investigar, explorar, identificar, determinar e analisar as
representações sociais das práticas inclusivas dos professores de EF sobre alunos com
NEE, e as representações sociais da EF escolar envolvendo a corporeidade e a formação
do docente desta área como se mostra abaixo.
As autoras Santos; Souza Santos (2012) investigaram as ideias de senso comum
que circulam entre professores acerca do autismo infantil evidenciando que as
representações sociais destes profissionais inferem uma ambiguidade sobre o tema
situando o autismo entre a doença e a deficiência. “Os professores constroem assim,
“autismos”, num processo que se ancora em diversos repertórios, da psicanálise,
neurociências, da linguagem midiática.” (SANTOS; SOUZA SANTOS, 2012, p.11).
Num cenário multifacetado e instável de incertezas individuais e coletivas os
professores recorrem ao saber prático em oposição ao saber científico.
O estudo de Fragoso; Casal (2012) intentou determinar as representações sociais
dos educadores de infância no Sul de Portugal, face da inclusão de crianças com NEE
nas escolas regulares, através da experiência de vida e acadêmica de seus professores.
Obteve como resultado que as representações sociais destes docentes são favoráveis ao
processo de inclusão apesar de ainda haver discriminação devido a falta de informação e
dificuldades de aceitação da diferença.
Mello et al. (2012) promoveram um estudo no qual analisaram em que medida
as representações sociais de professores sobre a educação física se aproximam ou se
distanciam das diretrizes curriculares da educação infantil no município de Vitória do
Espírito Santo. Os documentos em questão preveem que a educação física pode
contribuir, por meio de jogos e brincadeiras, para o desenvolvimento integral da criança,
todavia as representações sociais dos professores caracterizam-na como uma área em
que predominam os conteúdos esportivizantes, com atributos auxiliares servindo para
atuar em momentos de descanso das professoras regentes.
O artigo de Machado et al. (2014) teve como objetivo identificar as
representações sociais de professores de educação física sobre a inclusão e a
corporeidade marcadas nos corpos de alunos com NEE. Este trabalho sinaliza que o
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processo de inclusão se torna difícil por ainda haver muitas ações de exclusão e cita que
o histórico da educação física corrobora com estas ações excludentes aos alunos com
NEE. Os pesquisadores utilizaram a Teoria das Minorias Ativas (MOSCOVICI, 2011)
concluindo que a característica principal das representações sociais aqui enfatizadas
seria de influência mútua, pois o controle social atuaria de forma excludente, mas,
também daria lugar a inovação social de ações inclusivas.
O objetivo traçado por Vieira et al. (2015, p.1) no referido artigo é o de
“compreender e analisar as representações sociais dos professores sobre o processo de
ensino aprendizagem do adolescente com síndrome de Down.” Os resultados apontaram
falta de informação dos professores quanto ao trabalho docente com tais alunos, e a falta
de recursos pedagógicos para facilitar as ações de ensino aprendizagem. Portanto
comparece com veemência a representação social da exclusão pelos professores para o
aluno adolescente com síndrome de Down.
A tese de Cunha (2015) investigou as representações sociais de professores
acerca da inclusão escolar com embasamento na TRS proposta por Moscovici com a
abordagem estrutural de Jean Claude Abric (1998). No estudo de sua amostra, dois
grupos de professores, foram identificadas representações sociais diferentes para cada
grupo, portanto dois núcleos centrais diferentes em decorrência dos níveis de
familiaridade para com estes alunos. Para o grupo que possui alunos incluídos aparecem
os núcleos centrais atenção e dificuldades. Para os professores que não possuem alunos
incluídos os elementos centrais são respeito, dedicação e carinho. Em face das práticas
observadas pelo pesquisador como a necessidade do lugar marcado ao fundo da sala e
exigência de bom comportamento por parte dos alunos incluídos conclui-se pela
incidência de aspectos simbólicos compatíveis com práticas de inclusão segregada.
Com a finalidade de pesquisar as representações sociais das práticas e do papel
do professor na inclusão do aluno com transtorno do espectro autista na educação
infantil e exclusão Almeida (2016), através de sua tese, utilizou a abordagem estrutural
da TRS (ABRIC, 1998) com três grupos diferentes dispostos em três estados brasileiros.
O estudo abordou a relação de interdependência entre os termos inclusão e exclusão
ficando clara a necessidade de aceitação deste aluno que é diferente dos demais alunos
por apresentar transtornos do espectro autista, mas, também evidenciou ser
imprescindível uma formação diferenciada, apoio e suporte técnico para os professores
em suas aulas. A autora concluiu que ainda existem práticas de segregação e exclusão
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no ambiente escolar, contudo os professores pesquisados reconhecem sua implicação
em construir e desenvolver práticas diferenciadas e que contam com o auxílio do
professor especialista para adequar as antigas ações a novas práticas do cotidiano
escolar.
Utilizando-se dos portais de pesquisa das Bibliotecas Virtuais de Saúde
BIREME, SCIELO E CAPES entre os anos de 2010 e 2015 Kitahara; Custódio (2017)
realizaram uma pesquisa bibliográfica no formato revisão de literatura para conhecer as
representações sociais dos professores de alunos com deficiência no processo de
inclusão escolar. Este estudo apontou que houve avanços significativos no processo de
inclusão escolar do ponto de vista da legislação, entretanto na prática o que se verifica
são ações de resistência, falta de formação e que a lei da inclusão parece não ter saído
totalmente do papel.
Na concretização de uma revisão bibliográfica integrativa Oliveira; Vieira;
Silva; Amorim (2017) intentaram pesquisar as representações sociais dos professores de
alunos com deficiência no portal de periódico da CAPES entre março e abril de 2015.
Os autores selecionaram oito estudos com abordagem qualitativa cujos temas se
alinhavam numa proposta similar com objetivo de investigar, explorar, identificar,
determinar e analisar as representações sociais para inclusão escolar do aluno com NEE.
Assim sendo, verificou-se como resultados que as representações sociais dos
professores em relação aos alunos com deficiência se apresentam diversificadas com
predominância de preconceitos e estereótipos posto que ainda impere o paradoxo da
inclusão x exclusão. Os autores também sugerem que haja formação continuada para
promover mudanças atitudinais na escola.
Stroher; Musis (2017) fizeram artigo com um recorte de dissertação a respeito
do tema "as representações sociais dos discentes do curso de licenciatura em educação
física na Unemat-Cáceres/MT sobre o trabalho com o corpo/aluno na escola: olhares
para os conteúdos da educação física" com o objetivo de encontrar e analisar as
representações sociais que os discentes do curso de licenciatura em educação física tem
acerca do trabalho com o corpo do aluno na escola. Como resultado desta pesquisa, após
utilização da técnica de livre associação de palavras, destaca-se para representação
social dos discentes de educação física a categoria de conteúdo esporte em especial,
seguido de jogos, brincadeiras e danças o que pressupõe como afirma Jodelet (2001,
p.22) “um aspecto de definição das identidades e suas expressões na sociedade”.
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Não houve na amostra nenhuma pesquisa que abordasse as representações
sociais sobre processos de inclusão escolar de alunos com deficiência intelectual na EF.
Também não há, no período pesquisado, estudos aplicados nesta área utilizando a teoria
das representações sociais na Baixada Fluminense.
Os resultados, de uma forma geral, mostraram que as representações sociais dos
professores sobre inclusão escolar de alunos com deficiência apresentam discursos
múltiplos, instáveis, ambivalentes e excludentes. Ficou claro que o processo de inclusão
escolar obteve avanços na legislação vigente, entretanto, na prática, prevalece uma visão
assistencialista e romântica dos professores para com os alunos com deficiência, os
quais valorizam mais a visão do modelo médico em detrimento do olhar pedagógico,
sendo evidente a falta de recursos pedagógicos, e de capacitação profissional para
atender plenamente a inclusão escolar dos referidos alunos (ALMEIDA, 2016).
As pesquisas acima apontaram ainda que os professores expressam discursos
favoráveis ao processo de inclusão escolar de alunos com deficiência, mas, suas práticas
são determinadas por representações sociais ambíguas, carregadas de preconceitos,
resistência em participar deste processo, insegurança e prevalência da exclusão.
Observa-se assim um conflito entre a prática e o discurso socialmente encontrado,
concordando com o que afirma Zucchetti (2011, p.203): “Somente é possível falar sobre
a inclusão na perspectiva do contrário: a exclusão.”
Conforme Stroher; Musis (2017) na área da EF escolar sobressaem as
representações sociais que a concebem como uma área que prioriza a prática esportiva,
ancorada nos níveis de ensino médio e fundamental, excluindo os segmentos mais
recentes na atuação da educação física, educação infantil e educação inclusiva, neste
caso, os discentes com habilidades corporais ainda incipientes para o esporte formal.
Em outro momento, a educação física, foi situada pelos autores Mello et al.
(2012) como uma área auxiliar para atender às demandas extraclasse da escola,
revelando um certo distanciamento do que preconiza a lei nº 9394-96 de diretrizes e
bases da educação brasileira que insere a EF como componente curricular obrigatório
em toda a educação básica, bem como, uma desvalorização desta área de ensino.
Constatou-se então que as ações educativas tomadas para dar suporte às práticas
de inclusão dos alunos com deficiência nas escolas ainda estão sendo construídas e
implementadas (CUNHA, 2015). Contudo, entendemos que há na EF propostas de
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trabalho com um repertório facilitador e ao mesmo tempo de grande importância para o
atendimento dos alunos em questão, já que o corpo, o movimento, o jogo, o lúdico, o
esporte, a expressão e a criatividade se apresentam “como oportunidades de celebrar a
diferença e proporcionar aos alunos experiências que realcem a cooperação e a
solidariedade.”(RODRIGUES, 2003, p.80).
Na contra mão de uma EF inclusiva, (MACHADO et al., 2014, p.06) afirmam
que “A história da educação física é uma história de exclusão com os alunos menos
favorecidos, meninas e pessoas com NEE, inclusive os que estão fora da forma estética
tida como ideal.” Deste modo, situações de exclusão do aluno na educação física
podem acontecer quando o professor privilegia o esporte num alto nível de rendimento,
inadequado para alunos com deficiência ou NEE. Outra forma de exclusão seria a
“dispensa” das aulas de EF quando um aluno demonstra dificuldades em participar seja
por uma deficiência ou algum tipo de inabilidade no momento. (RODRIGUES, 2003).
Nossa escolha dos sujeitos e objeto de estudo incide em referência a
possibilidade de pesquisar como os professores de EF representam e vivenciam suas
práticas inclusivas com alunos com DI no processo de inclusão na escola regular
frequentada por estes alunos, em meio ao locus da exclusão. E, ainda, em função da
ausência de estudos de representações sociais na Baixada Fluminense sobre as práticas
inclusivas de professores de EF com alunos com DI, conforme assinala o levantamento
realizado e descrito acima.
O próximo capítulo refere-se ao estudo empírico e para este retomamos alguns
questionamentos: Em que medida os professores de EF estão conseguindo atender as
demandas para efetivar as práticas motoras de alunos com DI incluídos no ensino
regular? As práticas inclusivas evidenciadas no trabalho dos professores de EF seriam
inovadoras ou tradicionais? Quais representações sociais são constatadas nas práticas
inclusivas dos professores de EF com alunos com DI?
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CAPÍTULO 3 - ESTUDO EMPÍRICO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS DAS PRÁTICAS INCLUSIVAS COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL ELABORADA POR PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA
3.1 Método
Esta pesquisa, realizada após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa
envolvendo seres humanos, CAAE n. 82924018.6.0000.5284, consiste inicialmente em
um estudo de natureza qualitativa, descritiva e exploratória, referente as representações
sociais das práticas inclusivas com alunos com DI elaboradas por professores de EF da
rede regular de ensino dos municípios de Nova Iguaçu e Queimados, ambos
pertencentes ao estado do Rio de Janeiro. Os estudos desta natureza, segundo
Deslauriers; Kérisit (2008), são “inúmeras vezes utilizados para descrever uma situação
social circunscrita (pesquisa descritiva), ou para explorar determinadas questões
(pesquisa exploratória), que dificilmente o pesquisador que recorre a métodos
quantitativos consegue abordar” (p. 130).
Entretanto, Abric (2001) propõe que a definição da metodologia a ser utilizada
em uma pesquisa deve ser determinada por considerações empíricas, como natureza do
objeto estudado, tipo de problema, imposição da situação e outros, mas em especial pelo
sistema teórico que sustenta e justifica a investigação, e neste caso a escolha dos
instrumentos de pesquisa foi orientada pela TRS.
Desta forma, entendemos que a pesquisa através da TRS implica na utilização de
uma abordagem multimetodológica, na qual se pode aliar um enfoque qualitativo
concomitante ao quantitativo, que é aquele que prioriza apontar numericamente a
frequência e a intensidade dos comportamentos dos indivíduos de um determinado
grupo, ou população (MOREIRA; CALEFFE, 2008).
Para Moscovici (1961/ 2012) a essência do estudo das RS está em compreender
o funcionamento integrado dos elementos da pesquisa, notadamente pensamentos,
atitudes e valores que sustentam a produção discursiva dos entrevistados. Nesta direção
Alves-Mazzotti (2008) afirma que as RS estão relacionadas à linguagem, a ideologia, ao
imaginário social e, principalmente, apresentam um papel importante na orientação de
condutas e das práticas sociais, e desta forma constituem elementos essenciais à análise
dos mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo.
Este estudo foi realizado em dois momentos sendo o primeiro uma pesquisa
bibliográfica, e o segundo a pesquisa de campo através das entrevistas semiestruturadas,
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realizadas em única fase com a coleta de dados durante o segundo semestre de 2018,
seguidas naturalmente de transcrição e análise dos dados coletados.
Na coleta de dados foi utilizado um instrumento composto por duas partes. A
primeira parte, em forma de questionário, constam dos aspectos sociodemográficos dos
entrevistados (ANEXO 2), a segunda parte foi representada por um Roteiro para
entrevistas com cinco perguntas semiestruturadas, e uma última questão opcional para
relatos livres (ANEXO 3), afim de cunhar informações adicionais do interesse do
entrevistado que possam ter relevância para o tema.
Nossa partida na presente pesquisa teve como objetivo investigar as
representações sociais das práticas inclusivas realizadas com alunos com DI elaboradas
por professores de EF, pretendendo nos aprofundar no universo simbólico
representacional destes sujeitos, identificando seu campo comum (consensual) e
variações individuais/grupais, ou seja, o que eles pensam, elaboram e compartilham
sobre suas práticas cotidianas na perspectiva inclusiva, vislumbrando reflexões sobre o
tema, suscitando aprimoramento das práticas na disciplina de EF às escolas públicas de
Nova Iguaçu e Queimados.
As quadras das escolas, enquanto espaço privilegiado da disciplina de EF
algumas vezes serviu de campo estratégico para as entrevistas, que oferecendo riscos
mínimos aos entrevistados foram colhidas sem dificuldades, e com a complacência dos
que querem contribuir para o crescimento da EF também na perspectiva inclusiva. O
próximo tópico traz à luz os sujeitos da pesquisa, nesse caso um time de 12 (doze)
professores de EF.
3.2. Sujeitos
Participaram da pesquisa um total de 12 (doze) professores de EF lotados em
escolas municipais das redes regulares de ensino dos municípios de Nova Iguaçu e
Queimados, sendo 6 (seis) entrevistados em cada um destes municípios. Os referidos
entrevistados são professores de EF regentes no segundo segmento do ensino
fundamental em escolas da área urbana destas cidades.
Esta pesquisa foi autorizada pelas secretarias municipais de educação dos
municípios de Nova Iguaçu e Queimados, com assinatura dos termos de anuência das
escolas pelas respectivas autoridades dos gabinetes (Anexo 1 e 2) e aceito pelos
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professores de EF após a leitura e assinatura do (TCLE) Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (Anexo 3).
A amostra foi constituída de forma aleatória, por conveniência, até que se
chegou ao número de 12 professores de EF, os quais tivessem pelo menos em algum
momento de suas experiências no magistério, ministrado aulas para alunos com DI. O
contato com os professores de EF participantes se deu por meio de visita a 3 escolas
regulares alinhadas a perspectiva inclusiva em cada município.
As entrevistas ocorreram de forma individual, algumas vezes em sala de aula e
outras vezes na própria quadra sem a presença de alunos ou outros membros das equipes
escolares. Adotamos como critérios para inclusão dos participantes da pesquisa o
seguinte: a) Ser professor regente de EF da rede municipal de ensino de Nova Iguaçu ou
de Queimados, lotados em escolas urbanas; b) Ter trabalhado por pelo menos um ano
com alunos com DI; c) Ser professor regente de EF no segundo segmento do ensino
fundamental (6º ao 9º ano) há pelo menos 5 anos; d) Ter concordado e assinado o
TCLE em duas vias.
Os critérios de exclusão dos participantes foram os seguintes: a) não ter
trabalhado com alunos com DI em pelo menos um ano do seu tempo de magistério; b)
não ser professor de EF do segundo segmento do ensino fundamental; c) não concordar
em participar da pesquisa ou não concordar com os termos dispostos no TCLE. As
entrevistas foram realizadas em uma única etapa, nos dias em que cada professor se
encontrava nas escolas, com duração de 40 minutos a no máximo 1 hora e 30 minutos.
Verificamos na tabela abaixo os dados de caracterização dos participantes da pesquisa.
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Tabela com os dados de caracterização dos participantes da pesquisa:
Tabela 2- Perfil dos Professores Participantes da Pesquisa
Total da Amostra

12 Professores de EF participantes

Gênero

07 Femininos e 05 Masculinos

Idades

entre 31 - 40 anos
entre 41 - 50 anos
entre 51 - 60 anos

Formação

Graduação
Lato Sensu
Stricto Sensu

Tempo
de 01 - 10 anos
Total
de 11 - 20 anos
de
de 21 - 30 anos
Magistério
de 31 - 40 anos
Tempo de atuação de 01 - 10 anos
com alunos com DI de 11 - 20 anos

04 participantes
06 participantes
02 participantes
12 participantes
11 participantes
01 participante cursando mestrado
02 participantes
05 participantes
04 participantes
01 participante
08 participantes
04 participantes

*Fonte: A tabela 2 foi confeccionada para esta pesquisa, sendo um recorte dos dados censitários
apontados pelos professores de EF entrevistados.

3.3. Instrumentos e procedimentos de análise
Nosso estudo foi realizado em ambientes naturais e os procedimentos de análise
dos dados dão ênfase a um olhar qualitativo, tendo a análise de conteúdo4 como um guia
para descrição textual, concomitante ao tratamento quantitativo, representado pelo
levantamento de frequências, nuvem de palavras, dendogramas cunhados pelo Software
IRaMuTeQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de
Questionnaires) 0.6 alpha 3, desenvolvido por Pierre Ratinaud (2009), que permite fazer
análises estatísticas sobre corpus textuais, tabelas, indivíduos e palavras como as
coletadas nas entrevistas semiestruturadas, aliado a abordagem quantitativa das
representações sociais, a chamada "abordagem das tomadas de posição" ou "Societal"
(Doise, 2002, p.30).

4

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por
procedimentos objetivos e sistemáticos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção destas mensagens (BARDIN, 2004).
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Para Doise (2002) as RS se constroem nas relações de comunicação, que supõem
referentes ou pontos de referência comuns aos indivíduos e grupos implicados em trocas
simbólicas, notadamente a parte consensual da representação, a qual define a identidade
do grupo. Trata-se de revelar "como o indivíduo dispõe de processos que lhe permitem
funcionar em sociedade e, de maneira complementar, como dinâmicas sociais,
particularmente interacionais, posicionais ou de valores e de crenças gerais, orientam o
funcionamento desses processos." (p. 28).
Segundo a abordagem quantitativa das RS, propomos uma análise pela
identificação do ponto de vista partilhado pelos diferentes indivíduos deste grupo,
destacando o campo consensual das RS. Num segundo momento, nos referimos à
natureza das tomadas de posição individuais, identificando o princípio explicativo da
dinâmica social, ou o porquê os sujeitos se diferenciam entre si nas relações com esse
objeto de representação no campo comum das RS.
3.3.1. Entrevistas Semiestruturadas
Sobre a entrevista semiestruturada Manzini (1991) assevera que a mesma deve
estar focalizada no assunto sobre o qual se confecciona um roteiro previamente
estruturado com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às
circunstâncias momentâneas ao decorrer da entrevista, não planejadas inicialmente,
podendo fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão
condicionadas a uma padronização de alternativas, permitindo ao entrevistado contribuir
no processo de investigação com espontaneidade, sem perder a objetividade.
Cabe ressaltar, que as entrevistas semiestruturadas tiveram o objetivo de
identificar as RS dos professores de EF acerca de suas práticas inclusivas com alunos
com DI, dando voz ao entrevistado sem preconceituações, deixando aflorar no seu
discurso o seu fazer cotidiano. O grupo de entrevistados foi composto por um time de
12 professores de EF, sendo que todos já tiveram alguma experiência de trabalho com
alunos com DI.
Desta feita foi perguntado aos professores de EF como eles veem as aulas de EF
com os alunos com DI incluídos em suas turmas? O que muda nas aulas de EF quando
tem um aluno com DI incluído? Como os demais alunos reagem nas aulas práticas
tendo esse colega com DI incluído? Quais práticas das aulas de EF dão certo e as que
não dão certo com o aluno com DI incluído? Foi colocada uma situação problema que
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ao final pergunta: Quais sugestões de atividades práticas este professor de EF daria a um
colega de profissão para trabalhar com este aluno incluído? Por derradeiro tratou-se de
uma questão livre para que o professor de EF trouxesse sugestões ou colocações do seu
interesse sobre o tema abordado na entrevista, totalizando 6 perguntas.
Em tela, na realização das entrevistas foram utilizados instrumentos de gravação
de áudio, com a devida autorização dos participantes. As entrevistas gravadas foram
transcritas para assegurar a identificação apropriada das falas trazendo lisura às analises.
Em seguida o material das transcrições foi preparado para as análises estatísticas do
software Iramuteq funcionando como suporte nas análises textuais.
Com base na análise dos segmentos de textos decorrente da construção amostral
tomadas pelo software Iramuteq no total das 12 entrevistas, reconstruímos o discurso
consensual, fazendo uso da relação entre as palavras, a frequência em que aparecem,
suas associações em classes de palavras e a referência dos scores. Utilizamos também os
enunciados como recurso voltado a compreensão do contexto expresso nas classes do
corpus, além de frases típicas com a intenção de acessar o argumento semântico que
podem nos levar a conhecer as RS das práticas inclusivas realizadas com alunos com DI
elaboradas pelos professores de EF.
3.4. Resultados e Discussões: Abordagem Quantitativa das Representações Sociais
3.4.1. O campo comum das práticas inclusivas
Nossa partida começa no campo comum onde existe uma partilha de crenças
comuns, entre os diferentes sujeitos de um grupo, sobre um dado objeto social, neste
caso as práticas inclusivas, pois as RS se constroem na interação e no compartilhamento
entre os atores de um grupo que supõem linguagens, inclusive corporais, e referências
comuns àqueles que estão arremetidos nessas trocas simbólicas. "Estudar as RS nesta
fase significa identificar os elementos dessa base comum e a forma como eles se
organizam, ou seja, trata-se do campo comum das representações sociais." (ALMEIDA,
2009, p. 728)
A análise do corpus total indica que os discursos dos sujeitos se organizam em
torno de seis classes. Observa- se uma relação de proporção (R = 0,33) entre as classes
1 e 2, outra mais significativa (R = 0,50) entre as classes 3, 4 e 5, e uma última classe, a
classe 6, mais afastada embora interligada ao todo do corpus (R = 0,17). A Figura 3
apresenta essas classes e a relação entre elas através do Dendograma de Classificação
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Hierárquica Descendente (CHD), o qual permite compreender a ocorrência das
expressões proferidas pelos participantes, analisando-as dos seus lugares de fala sobre
suas práticas inclusivas.
Figura 3: Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente

Fonte: Iramuteq

A leitura da Figura 3 deve ser feita de baixo para cima, ou seja, num primeiro
momento, o corpus foi dividido em três subgrupos. Num segundo momento percebemos
que: do subgrupo inferior resultam as classes 2 e 1. Do subgrupo do meio evidenciamos
três classes: classe 4, 3 e 5. Por último a classe 6 aparece mais isolada, sem uma ligação
direta com uma classe específica, entretanto ligando todas as demais classes.
Desta forma, entendemos que as classes 2 e 1 possuem menor relação ou
proximidade com as classes 4, 3, 5 e também em relação a classe 6. A classe 2 possui
maior relação ou proximidade com a classe 1, assim como as classe 4, 3, e 5 possuem
maior relação ou proximidade entre si. Entretanto a classe 6, apesar de não se ligar
diretamente a nenhuma classe em particular, faz uma relação um pouco mais distante e
alinhada ao todo do corpus com as 5 classes iniciais.
Foram selecionadas as 10 palavras mais frequentes em cada classe, no sentido de
expressar a percepção que os professores têm das suas práticas inclusivas com os alunos
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com DI. As classes 1 e 2 compõem o bloco da "Cultura Corporal em Jogo". O bloco do
meio é também o maior já que compreende as classes 4, 3 e 5, o qual foi nomeado de
"Como incluir: Dificuldades no meio de campo". Por último temos a classe 6, que ao
interligar-se com todas as outras 5 classes, foi intitulada com a ideia que expressa o
todo: "Práticas Inclusiva: como fazer?".
Esta organização está disposta na figura 4, a qual também apresenta o percentual
e o nome particular de cada classe, conforme a significação das palavras que designam
as práticas inclusivas desfiadas pelos professores de EF. Em seguida vamos discutir as
particularidades de cada classe e dos três blocos formados por suas ligações posteriores.
Ainda para esta sessão temos a disposição mais um instrumento gerado pelo
Iramuteq: frases típicas dos entrevistados distribuídas nas seis classes, na sequência dos
maiores para os menores scores. Selecionamos duas frases típicas em cada uma das seis
classes, destinadas a explicar os diferentes elementos compartilhados que podem levar a
construção das RS.
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Figura 4: Representação das práticas inclusivas com alunos com DI elaboradas por
professores de EF

Fonte: Extrato da estrutura do corpus de dados dos instrumentos das entrevistas semiestruturadas, sobre
as RS das práticas inclusivas com alunos com DI elaboradas por professores de EF, resultado do
Iramuteq, organizado em seis classes, com a seleção de 10 palavras em cada classe, e com a referida
porcentagem de frequência de cada classe no interior do corpus. (N=12)

Classe 1: Jogos Competitivos X Cooperativos
Nesta primeira classe comparecem sujeitos com discursos típicos de ambos os
gêneros, trazendo para o primeiro plano um trabalho pautado numa abordagem
esportivista da EF, com a valorização dos esportes tradicionais, jogos competitivos, mas
também são levados a trabalharem com os jogos cooperativos em suas aulas. No
entanto, os professores apontam o quanto a prevalência da prática esportiva tradicional
estorva o atendimento ao aluno com DI incluído.
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Os professores afirmam que a maior barreira na mudança desta abordagem é a
ênfase na cultura esportiva já enraizada nos alunos deste segmento, pois possuem
grande interesse no conteúdo esportivo tradicional e na competição, não aceitando que o
colega com DI participe dos jogos com regras mais elaboradas, já que eles têm
dificuldades para entender e atuar, como se pode observar nas frases típicas abaixo:
Frases típicas da classe 1:
- "No segundo segmento devido ser uma fase onde o aluno é mais competitivo, eles não
querem só ajudar o colega, eles querem ganhar os jogos, querem ganhar a competição,
eles querem participar e sair dali um vencedor."
- "Porque o 6º ano se dá naquela mudança de fase do primeiro segmento para o segundo
segmento, e eles acabam tendo essa parte de não querer estar juntos, da agressividade
muito aflorada, aí eu trabalho sempre o grupo, o cooperativo e não a competição"
Como se pode ver, o esporte é um mote habitual nas aulas de EF, entretanto
quando há alunos com DI incluídos instala-se um problema: o aluno do ensino regular
deseja jogar/competir, e isso não favorece a participação do aluno com DI. A solução
encontrada

pelos

professores

de

EF

para

resolver

este

impasse

foi

conversar/conscientizar os alunos do ensino regular sobre a necessidade de incluir o
colega com DI nas atividades da turma, propor jogos cooperativos, brincadeiras
populares, estafetas, trabalhar os fundamentos dos jogos de maneira parcial, evitando os
jogos mais competitivos.
Ainda assim os professores reafirmam as dificuldades que enfrentam para incluir
o aluno com DI tendo turmas tão voltadas a ideia de competição. Esta classe interage
em razão de proximidade diretamente com a classe 2.
Classe 2: Atividades Psicomotoras e Individuais
A classe 2 é constituída somente de profissionais com discursos típicos do
gênero feminino. Os discursos das entrevistadas nesta classe se aproximam aos dos
sujeitos da classe 1, com alguma variação nas tentativas de minimizar os possíveis
episódios de exclusão nas aulas de EF. As professoras desta classe afirmam que é
importante adaptar as diversas atividades nas aulas de EF, manter um diálogo constante
com os alunos regulares, em especial nesta faixa etária, já que tem turmas que
conseguem incluir mais facilmente e outras que excluem. Observa-se que há uma
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tendência neste grupo a utilização de uma abordagem mais voltada à psicomotricidade e
aos jogos cooperativos, como se vê nas frases típicas abaixo:
Frases típicas da classe 2:
- "Eu acho que as práticas de competição, as tradicionais, as que se destaque aquele que
vence, não dão muito certo. Eu gosto muito de trabalhar com os jogos cooperativos
nesse caso, mas a gente não trabalha só com os jogos né?!"
- "Atividades com circuito psicomotor é muito bacana, e aí ele pode intercalar o grau de
dificuldades, até porque no circuito não é um atividade competitiva, então por mais que
as crianças num primeiro momento achem que estão competindo, não estão."
Na descrição desta classe sobre práticas inclusivas para alunos com DI inseridos
nas aulas de EF, as entrevistadas sugerem um investimento em aulas diferenciadas, nas
quais os professores precisam estar comprometidos. O planejamento das entrevistadas
começa com os jogos cooperativos, passando pelo circuito psicomotor, jogos de
tabuleiro, atividades psicomotoras, estafetas, atividades circenses, esportes adaptados, e
sensibilização para a comunicação corporal entre os alunos nos jogos. Elas asseveram
que é preciso implicar o aluno com DI nas atividades para que ele busque mais
autonomia, pois "ele também precisa se incluir".
Classe 3: Formas Precárias de Inclusão
Esta classe se une as classes 4 e 5 formando um bloco central na figura 4, e
ressalta em particular um discurso sobre as dificuldades para inserir o aluno com DI já
que os colegas de turma reclamam, sendo necessário fazer jogos diferenciados para
realizar esta inclusão. A classe 3 mantém ainda uma maior relação de proximidade com
a classe 4 ligando-se a esta diretamente.
É uma classe composta somente por entrevistados cujos discursos são típicos do
gênero feminino, contudo também priorizam a abordagem esportivista através das
adaptações, com foco nas atitudes de respeito, solicitando a ajuda também dos pares na
turma, ressaltando que a dificuldade de incluir o aluno com DI é porque "o mundo é
muito competitivo", e os alunos do ensino regular são reticentes na participação desse
colega com DI. Nas frases típicas abaixo podemos observar que as professoras se
baseiam nas práticas tradicionais, que nitidamente se dirigem às formas precárias de
inclusão posto que não oferecem práticas inovadoras:
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Frases típicas da classe 3:
- "Eu estipularia para ele trabalhar jogos que iniciem o esporte que ele vai dar, dentro do
planejamento dele junto aos outros professores. Se ele colocasse o handebol como um
esporte a ser trabalhado, eu procuraria indicar a ele algumas atividades de iniciação ao
handebol em detrimento do jogo em si."
"Eu queria tanto ter mais experiência na área, mais uma ajuda, uma capacitação pra
poder fazer mais, (...). Então, se o grupo aceitar interagir dá pra fazer as atividades
adaptadas, os esportes por exemplo. Mas, se eles não aceitarem eu fico sem muitas
condições."
Desta forma, uma iniciação esportiva diferenciada foi a principal solução
encontrada para facilitar à inclusão do aluno com DI nas turmas. As entrevistadas
sugerem que sejam feitas atividades através do método parcial ensinando os
fundamentos aos poucos para incluir, e assim alternem jogos cooperativos sem
prescindir dos jogos competitivos. A proposta recomenda ainda que os professores
trabalhem com jogos lúdicos, estafetas, jogos pré-desportivos, utilizem atividades
criativas estimulando o aluno com DI a se colocar no jogo.
Classe 4: Acolher e Adaptar para Incluir
A classe 4 é a que parece ser mais significativa em termo de ocorrência dos
dados sendo responsável por expressivos 27% do total do corpus. Liga-se
imediatamente a classe 3 e secundariamente a classe 5 formando um bloco de peso
central no meio de campo da amostra. É mais uma classe composta integralmente por
discursos típicos do gênero feminino.
Apresenta como dificuldades para prover práticas na inclusão de alunos com DI
nas aulas de EF, o vínculo que os alunos regulares têm com a competição evitando a
participação do colega incluído, além da falta de recursos técnicos. Assim sendo,
acenam como resolução para tal a implementação de jogos adaptados e as atitudes de
acolhimento por parte dos profissionais, todavia o olhar pedagógico, ainda que
privilegie as adaptações, é também endereçado aos esportes como expressos nas frases
típicas abaixo:
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Frases típicas da classe 4:
- "Eu diria ao professor pra fazer estafetas também, mas fazer competitivas e
cooperativas. Eu gosto muito da cooperação, mas infelizmente a gente vive num mundo
muito competitivo e eles, os alunos, gostam da competição."
- "No caso se for um jogo de voleibol vou ter que usar as regras adaptadas colocar
poucos alunos em cada lado, colocando o aluno com DI também, mas o que fazer com
os demais alunos?!"
Segundo as entrevistadas nesta classe, há a necessidade de conscientizar os
alunos do ensino regular sobre a inclusão dos alunos com DI o tempo todo, já que seus
interesses exacerbados nas competições os impulsionam ao afastamento ante aos alunos
incluídos. Desta forma, foi observado que são as práticas inclusivas tais como: jogos
com regras adaptadas, circuito psicomotor, e jogos cooperativos, os instrumentos
facilitadores nesse momento da inclusão do aluno com DI.
Os discursos nesta classe também expõem dados que simbolizam as dificuldades
de ordem técnicas para uma melhor fluência das práticas inclusivas, ou o "Acolher para
Adaptar e Incluir" os alunos com DI, notadamente a falta do laudo clínico sobre os
alunos com DI, um mediador nas turmas que possuem alunos com DI, o suporte
material e a formação/especialização na área de educação inclusiva para trabalharem
com estes alunos que "precisam de maior atenção".
Classe 5: Estar junto para Socializar
A classe 5 está ligada as classes 4 e 3, e é mais uma integrante do bloco
denominado de "Como incluir? Dificuldades no meio de campo", mas sua contribuição
em termos de ocorrência dos dados é um pouco menor em relação as demais classes
deste bloco. É uma classe formada por discursos típicos de ambos os gêneros. A ideia
central expressa nessa classe aponta para práticas que estimulem mais a socialização e o
acolhimento do aluno com DI, não revelando uma abordagem pedagógica da EF
especificamente como se pode observar nas frases típicas abaixo:
Frases típicas da classe 5:
- "Na minha ótica eu não obrigo a criança com DI a participar das aulas na parte motora,
mas sempre estarei ao lado buscando um contato, uma aproximação, uma conversa, uma
interação, para que ela se sinta acolhida pelo professor."
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- "Se ele estiver inserido no grupo ele vai matar aula, ele vai fazer bagunça, ele vai
querer namorar, ele vai estar tendo os ganhos dele de acordo com a idade dele, como já
vi muitas vezes isso acontecer, de meninos estarem no pátio matando aula e o DI estar
ali junto matando aula, feliz da vida e interagindo no grupo e o grupo acolhendo ele."
Para os entrevistados da classe 5, os alunos com DI não devem ser obrigados a
participar das atividades práticas, contudo devem ser estimulados nas áreas que mais
lhes interessam e estar juntos com os demais colegas da mesma faixa etária para se
beneficiarem da socialização.
Os entrevistados defendem o diálogo constante nas turmas para que seja
vivenciada uma interação em meio ao respeito, a tolerância, onde as aulas promovam
um espaço de socialização. A interação com a família no sentindo de acompanhar e dar
apoio ao aluno com DI também foi destacado nos discursos da classe 5, bem como os
jogos cooperativos que aparecem como mote das práticas inclusivas.
Classe 6: Idealização da Educação Física Inclusiva
Esta é a única classe formada inteiramente por discursos típicos do gênero
masculino. Apresenta como característica peculiar não estar ligada a uma classe
específica, entretanto liga-se a todas as outras 5 classes de uma só vez, formando o
terceiro bloco de dados da pesquisa o qual foi denominado "Práticas Inclusivas: Como
Fazer?". Para os entrevistados desta classe a inclusão escolar ainda está iniciando, e por
esse motivo é necessário fazer adaptações para o aluno com DI participar nos jogos da
escola.
Observa-se uma discussão sobre a EF na escola de forma idealizada, trazendo
críticas ao processo de inclusão no espaço escolar, mas ao mesmo tempo apresentando
as dificuldade para efetivar as práticas inclusivas. As práticas pautadas no esporte são
questionadas por essa classe e também são postas como uma proposta necessária até
então. Os professores inferem suas tentativas de práticas inclusivas sem contudo optar
por novas práticas, como se pode ler nas frases típicas selecionadas abaixo:
Frases típicas da classe 6:
- "Olha, as atividades coletivas é que a gente tem maior dificuldade, quando você
propõe um jogo em si seja de qualquer esporte dentro da tua prática de ensino, é muito
mais complexo."
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- "A gente tenta elaborar dentro do que se tem como fundamento do jogo, dentro da
nossa criatividade, as atividades lúdicas para que este aluno seja inserido junto ao
grupo."
Sobre o olhar pedagógico dos professores nesta classe, parecem mesclar pontos
de vista variados: ora voltados à abordagem da Cultura Corporal de Movimento que
valoriza a corporeidade e as diferentes práticas motoras regionais, ora sustentando a
abordagem esportivista, mesmo assinalando o quão complexo é trabalhar os esportes
tradicionais com turmas com alunos incluídos, ora assinalando tentativas sem
necessariamente ter sucesso nas ações implementadas, portanto idealizando práticas sem
a certeza da realização das mesmas.
Os entrevistados ressaltaram ainda as dificuldades do aluno com DI para
participar nos jogos coletivos e, por isso lhes parece melhor trabalhar com atividades
individuais com tal aluno. As sugestões de práticas inclusivas propostas por este grupo
vão de encontro às demais classes tais como: jogos lúdicos, jogos populares, jogos de
iniciação ou pré-desportivos.
A seguir vamos analisar o encontro destas 6 classes amalgamadas na formação
de 3 blocos pela aproximação dos seus discursos reafirmando o campo consensual
compartilhado entre os sujeitos da pesquisa.
Bloco 1: Cultura Corporal em Jogo
Para Betti (1993) Cultura Corporal é uma perspectiva pedagógica que
fundamenta a intervenção do professor de EF. Ela abrange valores e padrões de
atividades físicas impregnadas das dimensões simbólicas que compõe o movimento
desde o sentir, pensar e agir até as construções historicamente estabelecidas através dos
jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, brincadeiras etc.
Este primeiro bloco reúne as classes 1 e 2, que somam 31,6% do total do corpus
coletado, e foi assim denominado por ser o bloco que apresenta com veemência uma
lista de atividades utilizadas nas aulas de EF. Verifica-se, no entanto, que algumas das
atividades listadas se prestam a orientar as práticas inclusivas, mas há outras atividades
nesse hall que não colaboram com tal objetivo, estando mais associadas a exclusão do
aluno com DI, como é o caso dos esportes coletivos que envolvem a competição, num
elo com a abordagem esportivista.
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A classe 1 nesse bloco propõe um complemento entre os jogos tradicionais e os
jogos cooperativos como estratégia de práticas inclusivas para amenizar as situações de
exclusão do aluno com DI nas aulas de EF. Já a classe 2 faz uma aposta em práticas
inclusivas com base na psicomotricidade e também acrescenta um olhar e uma atenção
mais individualizada ao aluno com DI. Ambas as classes se amparam nas atividades
físicas comuns da EF como base das suas práticas inclusivas, dando ênfase ao aprender
e executar, ou aos aspectos cognitivos e psicomotores do desenvolvimento.
Bloco 2: Como Incluir? Dificuldades no Meio de Campo
Integram-se neste bloco as classes 4, 3 e 5 abrangendo 55,7% do total do corpus
da pesquisa,. As classes 4 e 3 deste bloco além de mais expressivas quantitativamente,
pois representam 42,7% do corpus, são as que trazem um discurso mais inflamado sobre
as dificuldades para prover práticas inclusivas, sendo necessário toda sorte de
adaptações, incluindo uma iniciação esportiva diferenciada para que as aulas de EF com
alunos com DI incluídos tenham um resultado positivo.
Este grupo também ressalta que a falta do aparato especializado, interfere
diretamente na qualidade das suas práticas inclusivas, leia-se: falta de laudo clínico,
mediador e formação em educação inclusiva. Os discursos típicos do gênero feminino
funcionam como núcleo principal das classes 4 e 3 enquanto na classe 5 encontramos
vozes típicas que expressam os dois gêneros. Estas classes aparecem no centro do
dendograma, como que dispondo suas reflexões sobre

"Como incluir?" já que

observam "Dificuldades no Meio de Campo" da EF.
A classe 5 parece ser a mais destoante em termos quantitativos neste bloco,
compõe-se de apenas 13% do total do corpus, e o seu contexto simbólico é da mesma
forma diferenciado dos demais. Nesta classe os alunos são levados a escolher o que
querem fazer, caso queiram participar, lembrando uma proposta Recreacionista
(DARIDO, 2005) onde o papel do professor se restringe ao papel de um mediador.
Os professores nesta classe apontam a socialização como objetivo maior da EF e
através dos jogos cooperativos que devem mediar o respeito e o acolhimento ao aluno
com DI, numa clara alusão aos aspectos sócio-afetivos do desenvolvimento como base
das suas práticas inclusivas na EF.
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Bloco 3: Práticas inclusivas: Como Fazer?
Neste bloco observa-se a soma de todas as classes do dendograma orquestrada
pela classe 6 que é o ponto de união e referência do terceiro bloco. A classe 6 é a única
cujos discursos são tipicamente masculinos. Parte dos componentes desta classe sugere
que a Cultura corporal de movimento deve colaborar na ressignificação das práticas
inclusivas sem necessariamente defini-las, mas de outra forma, há participantes da
classe 6 que apesar de acharem que o esporte de competição na escola promove a
exclusão, não se pode prescindir dele, pois "é o que mais se pratica".
Os discursos da classe 6 ainda retratam uma reflexão sobre os problemas e
soluções apontadas pelo total dos entrevistados nas 5 classes anteriores: críticas e
adesão às propostas esportivistas, sugestões de práticas inclusivas e o reconhecimento
das práticas que excluem o aluno com DI, o uso de estratégias com atividades
individuais contrastando com as atividades de jogos coletivos e cooperativos.
Reitera-se então uma certa "Idealização da EF Inclusiva", já que os
questionamentos tomam o lugar das práticas efetivas. A todo momento comparece o
contraditório, como as questões quanto aos direitos do aluno incluído e as políticas de
inclusão observadas na escola, que não atendem aos recursos que o professor necessita
para melhorar suas práticas inclusivas com o aluno com DI, e por isso a ênfase na
pergunta para todo o bloco: "Práticas Inclusivas: Como fazer?"
3.4.2. As Tomadas de Posição dos Entrevistados
Neste tópico, vamos discutir as variações das tomadas de posição individuais,
identificando o princípio explicativo da dinâmica social, como os sujeitos se
diferenciam entre si no campo comum das RS relativas as suas práticas inclusivas.
Neste intento, nosso suporte inicial será a Análise Fatorial de Correspondência (AFC)
que permite a visualização das posições, sob a forma de um plano fatorial, resultantes da
Classificação Hierárquica Descendente (CHD). "Nesta fase, estudar as representações
sociais equivale a identificar os princípios organizadores das variações individuais.
(ALMEIDA, 2009, p. 728)
A Figura 5 apresenta uma projeção fatorial, com nuvem de palavras,
correspondentes às 6 classes analisadas com associação das variáveis distribuídas nos
diferentes quadrantes, onde cada classe abarca contextos semânticos específicos
referentes a raiz da palavra que mais interferiu na classe observada.
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Figura 5: Plano Fatorial das RS sobre práticas inclusivas

Fonte: Plano Fatorial do Iramuteq confeccionado com os dados da raiz semântica das
palavras que parecem oferecer maior interferência em cada classe.
No eixo vertical, destacam-se dois agrupamentos de palavras aglomeradas, que
explicam 87,4 % da variância total das Unidades de Contexto Elementar (UCE) e
remetem para dois campos semânticos: um no plano superior, quadrante um, com as
contribuições das classes 1 e 2, e outro em oposição, no plano inferior, quadrante
quatro, onde se posicionam as palavras oriundas das classes 4, 3, 5. A classe 6
comparece destacada no quadrante dois correspondendo a 12,6% do corpus em questão.
É importante salientar que contamos nesta pesquisa com a associação de uma
variável suplementar, no caso variável de gênero, que de certa forma pode sugerir
interferência nas análises dos discursos. As classes 2, 4 e 3 são compostas somente por
discursos típicos do gênero feminino e se concentram num aglomerado do eixo vertical,
mais próximas da linha central do plano cartesiano. As classes 1 e 5 possuem discursos
típicos de pessoas de ambos os gêneros e estão mais dispostas nos pontos extremos dos
quadrantes um e quatro. Por fim a classe 6, que está inteiramente destacada no segundo
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quadrante, é composta somente por discursos típicos de participantes do gênero
masculino.
Campos (2017b), assevera que não são ressaltadas aqui as diferenças de
personalidade, pois a ênfase das análise vão olhar para as diferentes posições no espaço
social. Entretanto, conforme as variações na conjuntura das práticas, podem surgir
aspectos identitários, provocando a emergência de diferentes opiniões, que em outras
situações não apareceriam.
Fizemos um recorte das quatro palavras mais prementes destacadas na nuvem do
plano fatorial mostrado na figura 5, onde se pode observar em cada classe as tomadas de
posição pelos discursos típicos dos gêneros em separado, e também por associação dos
discursos típicos dos gênero feminino ao masculino. A nuvem de palavras agrupa e
organiza os contextos semânticos graficamente em função da frequência, assinalando o
que é mais ou menos relevante no corpus, com destaque para as palavras com fontes
maiores, as que se aproximam mais dos eixos cartesianos e que estão mais aproximadas
do centro do plano cartesiano. Esse é um tipo de recurso simples para analise lexical,
que, no entanto pode possibilitar a identificação das palavras-chave de um texto numa
leitura rápida.
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Figura 6: Extrato do Plano Fatorial das RS sobre práticas inclusivas, 4 contextos
semânticos em destaque em cada uma das seis classes

Fonte: Extrato do Plano Fatorial do Iramuteq confeccionado com os dados da raiz
semântica das palavras que parecem oferecer maior interferência em cada classe
retirado da figura 5.
Verificamos que na classe 1 a palavra central é "competição", seguida de
"esporte", "cooperativo" e "jogo". Na classe 2 a palavra central é "comprometimento",
ladeada a

"individualmente", "atividade psicomotora" e "incluir". Na classe 3 as

palavras em ordem de importância são: "deficiência", "dificuldade", "colega inserir"
"Adaptar". Na classe 4 temos as palavras: "participação", "atenção", "suporte", muito
próximas no espaço e quanto ao grau de importância, além de uma última palavra
destacada mais abaixo, "laudo". Na classe 5 sobressaem as palavras: "fundamental",
"cuidado", "interação" e "socialização". Na classe 6 aparece muito destacada a palavra
"educação física", seguido de "cultura", "crítica" e "cooperação".
Salientamos que as classes 1 e 2 apesar de estarem próximas no plano cartesiano
parecem apresentar ideias opostas na concepção de práticas inclusivas, posto que na
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classe 1 os entrevistados valorizam a "competição" "esportiva" seguido dos "jogos"
"cooperativos" numa aposta mais coletiva de atividade. Ao contrário, na classe 2 o
"comprometimento" evidenciado para "incluir" o aluno com DI prioriza um trabalho
com atividade "psicomotora" "individual". Em ambas as classes os entrevistados
empregam a dimensão procedimental dos conteúdos da EF (COLL, et al., 2000) que se
relacionam com o fazer, vivenciar, praticar.
Em nossa súmula, as práticas inclusivas mostradas nos discursos típicos do
gênero masculino são marcadas no que se tornou central à EF, ou seja "esporte",
"competição", "socialização", prevalecendo como temas da EF "Tradicional" e
"Esportivista",

articulando os aspectos cognitivos, psicomotores e sociais do

desenvolvimento.
Na origem primitiva dos esportes, observa-se uma natureza mais aguerrida,
masculina e voltada a competição como forma de superação individual (DARIDO;
RANGEL, 2005).Contudo, as proposições de Soler (2009) parecem traduzir de maneira
sensível o "Esporte" da escola justificando uma possível aplicação deste conteúdo nas
práticas inclusivas:
"Objetiva o ótimo em termos de rendimento, respeitando as características
individuais, as expectativas e as aspirações das pessoas; ocupa-se com a
pessoa comum, preocupando-se não apenas com o seu potencial, mas
também com a sua limitação; visa a aprendizagem e, portanto, submete
pessoas à prática vista como um processo de solução de problemas motores;
orienta-se para a generalidade, dando oportunidade de acesso a diferentes
modalidades, enfatiza o processo e não o produto em forma de rendimento ou
recordes, e essa orientação resulta na difusão do esporte como um patrimônio
cultural." (SOLER, 2009, p.170)

Na outra margem, os jogos cooperativos mudam a relação entre as pessoas no
jogo, já que se joga com os companheiros e não contra um adversário. As atitudes neste
jogo concorrem para agregar as pessoas, num movimento de cuidados mútuos, para
alcançarem a reta de chegada em meio a um caminho coletivo de construção e
criatividade, denotando uma sensibilidade marcada na essência dos discursos típicos do
gênero feminino. Neste ponto entendemos que sobressaem os estímulos aos aspectos
sócio-afetivos. Soler (2009) nos ajuda a entender um pouco mais a dinâmica dos jogos
cooperativos ao afirmar que:
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"Os jogos cooperativos são jogos em que os participantes jogam uns com os
outros, em vez de uns contra os outros. Joga-se para superar desafios. São
jogos para compartilhar, unir pessoas, despertar a coragem para assumir
riscos, gerando pouca preocupação com o fracasso ou com o sucesso como
fim em si mesmo. Eles reforçam a confiança mútua e todos podem participar
autenticamente. Ganhar e perder são apenas referências para o contínuo
aperfeiçoamento pessoal e coletivo." (SOLER, 2009, p.138-139)

As classes 3, 4, 5 mencionam enquanto práticas inclusivas

estratégias de

atuação na dimensão atitudinal dos conteúdos da EF (COLL, et al., 2000), referentes a
valorização, e respeito ao indivíduo em sua alteridade e seu grupo social na forma da
equidade e da inclusão, fomentando também o desenvolvimento dos aspectos sócioafetivos. Visualmente as palavras dispostas no quadrante quatro referentes as classe 3,
4, 5 são de tamanhos semelhantes, parecendo haver uma aproximação dos conceitos
implicados, ao mesmo tempo que expõem as dificuldades para incluir.
A classe 3 expressa num primeiro momento a palavra "deficiência", seguida de
'dificuldade", depois "colega inserir" e "adaptar", numa clara menção aos desafios
enfrentados para ministrar práticas inclusivas nas aulas com alunos com DI, já que os
colegas de turma são reticentes a essa inclusão, posto que preferem práticas mais
competitivas, que são mais complicadas para o colega com DI participar, sendo
necessário adaptar as atividades, configurando as "formas precárias de inclusão".
A classe 4 parece discreta visualmente, mas é numericamente maior que todas as
demais se compondo de 27% do total do corpus. Traz as palavras "participação" e
"atenção", seguidas de "suporte" e "laudo", revelando que para prover a "participação"
do aluno com DI nas práticas inclusivas é necessário dar-lhe a devida "atenção" e, para
tanto o "suporte" de um "laudo" médico, recursos materiais,e um mediador os quais
anunciam as dificuldades para "acolher, adaptar e incluir" já que a própria formação
profissional na área da educação inclusiva é evidenciada como incipiente e
imprescindível.
Percebe-se na classe 5 a ideia de que é "fundamental" o "cuidado" na hora de
ministrar as práticas inclusivas ao aluno com DI, sendo que a atuação dos profissionais
aqui é voltada à "interação" e a "socialização". A classe 5 traz exatamente em cima da
linha horizontal do plano cartesiano a palavra "socialização" fazendo supor a
importância desta variável, talvez como mote de ligação com as demais classes do eixo
vertical e até do eixo horizontal do plano fatorial.
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A classe 6 apesar de parecer mais afastada é a que liga o contexto do corpus por
completo. A variável que mais sobressai no plano fatorial é desta classe e nomeia a
própria área da "educação física", no caso é o trabalho realmente comum a todos os
entrevistados. E em seguida aparecem as palavras "cultura", "crítica" e "superação", em
clara alusão a uma dimensão "crítica" da educação física questionando sobre a "cultura"
escolar, comumente esportivista que privilegia a competição em detrimento da
cooperação.
A dimensão conceitual dos conteúdos da EF, com questionamento históricocrítico sobre as teorias e práticas (COLL et al., 2000), parece contemplar o discurso da
classe 6 que propõe estas ações como práticas inclusivas para "superação", todavia as
propostas mais no campo da idealização não apresentam práticas inclusivas efetivas.
Neste ponto identificamos que os estímulos se dirigem aos aspectos cognitivos e sociais
contemplados em ações idealizadas, sem contudo observar uma definição de suas
propostas.
Observa-se que o discurso dos entrevistados se distribui de modo mais enfático
nos quadrantes um, dois e quatro do plano fatorial de modo não-aleatório,
correspondendo às formas especificas das seis classes. Entretanto, o quadrante três
parece apresentar certo silenciamento, ou a expressão daquilo que não é fácil
manifestar: "dificuldade" para inserir o aluno com deficiência" e, consequentemente
dificuldades para atuar com práticas inclusivas.
As alocuções dos sujeitos com discursos típicos do gênero masculino estão
dispersas pelo plano fatorial, pois aparecem nos extremos dos quadrantes um, dois e
quatro. Todavia, verifica-se uma forte concentração de palavras que se aproximam e
tendem para o centro do plano fatorial, entre os quadrantes um e quatro, alusivas aos
discursos típicos do gênero feminino.
A abordagem quantitativa das RS empregada nesta pesquisa, colaborou como
princípio organizador das relações simbólicas entre os indivíduos pesquisados e o grupo
o qual pertencem, articulando os aspectos afetivos, cognitivos, psicomotores e sociais
manifestados no campo comum pelo pensamento/ação compartilhados, visualizados nas
tomadas de posição dos sujeitos em relação ao objeto "práticas inclusivas" aqui
representado.
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Utilizamos o dendograma, as frases típicas e o plano cartesiano com nuvem de
palavras, originados das entrevistas e tratados pelo software Iramuteq, nas discussões
das análises dos resultados nos tópicos anteriores sobre "O campo comum das práticas
inclusivas", e das "Tomadas de posição dos entrevistados", assim depois do jogo jogado
seguimos às considerações finais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo considerou um pequeno recorte do universo das
Representações Sociais (RS) na educação inclusiva, especificamente a cerca dos
conhecimentos elaborados por professores de educação física (EF) sobre suas práticas
inclusivas com alunos com deficiência intelectual (DI), incluídos no ensino fundamental
dos municípios de Nova Iguaçu e Queimados, aos quais endereçamos nossa
contribuição para compartilhamento e possível aproveitamento dos resultados obtidos.
Entendemos que os objetivos delineados para esta pesquisa foram alcançados na
medida em que respondemos as seguintes perguntas delineadas: 1) Como os professores
de educação física estão se colocando frente ao desafio de ministrar suas aulas aos
alunos com DI incluídos no ensino regular? 2) As práticas inclusivas evidenciadas no
trabalho dos professores de educação física seriam inovadoras ou tradicionais? 3) Quais
representações sociais são constatadas nas práticas inclusivas dos professores de
educação física com alunos com DI?
Em resposta a primeira pergunta parece-nos que os professores de EF respondem
com um questionamento importante: "Práticas Inclusivas: como fazer?". Identificamos
que há um esforço para promover práticas inclusivas que colaborem com o sucesso e a
permanência do aluno com DI incluído nas aulas de EF, Entretanto, observa-se a
prevalência da cultura esportiva, narrativas sobre as dificuldades para se modificar as
práticas pautadas nas competições e o reconhecimento do quanto isso estorva o processo
de inclusão do aluno com DI, expondo "formas precárias, instáveis e marginais de
inclusão" conforme aludidas por Campos (2017, p.7).
Na busca de recursos para ampliar suas práticas inclusivas os entrevistados
fazem uso de variações nas tomadas de posição frente às dimensões de conteúdo, com
prevalência do modelo de ensino tradicional e um lacônico contraponto com o modelo
inclusivo, entre os jogos da cultura corporal, o "acolher e adaptar para incluir",
promover a socialização e a "idealização da EF inclusiva", mas as dificuldades insistem
em se apresentar no meio de campo com a pergunta recorrente: quais práticas inclusivas
se deve fazer na EF para incluir o aluno com DI?
Com referência ao contexto comparativo da "EF tradicional" e "EF inclusiva",
tratado no capítulo 1, através da adaptação do quadro 1 de Moreira; Ferreira; Mendes
(2012, p. 149), o qual trás 6 itens comparativos das duas proposições à EF, analisando
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pelo teor das frases típicas citadas nas 6 classes, é possível afirmar que, em pelo menos
5 do total de 6 itens descritos no quadro 1, as práticas deste grupo de entrevistados estão
representadas mais fortemente no contexto da "EF tradicional" visto que:


Há uma valorização maior da "homogeneidade" e menor valorização da
"diferença";



A "competição" é um alvo muito importante ainda que se façam jogos de
"cooperação";



O ensino de "técnicas" com alusões ao ensino dos fundamentos dos jogos,
iniciação esportiva, alternativas para apresentar o esporte ao aluno com DI em
detrimento do "Espaço para a criatividade" é notório e pungente;



A "Prática unidimensional (desportiva)" é bem mais frequente do que a "Prática
multidimensional (desportiva, expressiva, cultural etc);



No

item

"Participação

dependente

do

desempenho"

e

"Participação

independente do desempenho", parece-nos complicada a participação do aluno
com DI nos esportes formais, conteúdos mais valorizados na área de EF, já que
ele tem dificuldades para aprender e executar. Caso não seja considerada a
alteridade deste aluno, o pouco desempenho dele é a nota de corte na sua
atuação.
Os participantes com discursos típicos do gênero masculino são mais alinhados a
uma proposta tradicional, e as participantes com discursos típicos do gênero feminino
caminham na busca de práticas de acolhimento e cooperação com vistas à inclusão.
Numa divisão das práticas inclusivas listadas pelos entrevistados no discurso típico do
gênero masculino, predominam a cultura esportiva e a competição onde são desejáveis
habilidades como a força e a velocidade. Enquanto isso, para o discurso típico do
gênero feminino sobressae a psicomotricidade, o acolhimento, a cooperação. Distinguise aqui a natureza masculina nas práticas pelo que apresenta de combativo e a natureza
feminina pela intervenção mais voltada ao cuidar do outro.
Neste momento, salientamos a questão da dispersão da informação, Moscovici
(2012, p. 226) adverte que "os dados que a maioria das pessoas dispõe para responder a
uma questão, para formar uma ideia sobre um objeto específico, são geralmente
insuficientes e superabundantes", podendo haver um atrito entre a quantidade de
informações recebidas e a concisão necessária para as tomadas de posição sobre o
objeto da representação. O autor ressalta também, a existência de zonas de interesse e de
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comportamentos que interferem na aquisição e circulação de conhecimentos. Portanto,
podemos inferir que o modelo de educação inclusiva no campo pesquisado ainda está
em construção e consequentemente suas RS também.
Em resposta à segunda questão alusiva às práticas inclusivas evidenciadas no
trabalho dos professores de EF, assinalamos certa discrepância sobre a realidade dos
resultados e a aparente liberdade posta à disciplina de EF para encaminhar a aplicação
de suas práticas. Para Rodrigues (2006, p. 66) a EF é uma "área curricular mais
facilmente inclusiva devido a flexibilidade inerente aos seus conteúdos", no entanto as
abordagens mais tradicionais prevaleceram nos resultados da pesquisa, em detrimento
das abordagens mais inovadoras abertas à criatividade, valorização da diferença, da
cooperação, do respeito, da solidariedade, como é o caso da inclusão escolar.
Observa-se ainda nos discursos dos entrevistados a constatação de precariedades
e fragilidades no domínio de suas práticas inclusivas, que dá a ideia de um contrassenso
já que um dos alicerces da perspectiva da educação inclusiva é o investimento na
formação do professor, e neste sentido parece que ainda não foi viabilizado de maneira
satisfatória aos sujeitos em questão.
O professor de EF refere-se às suas práticas inclusivas num trabalho mais
isolado, sem trazer à baila situações que indiquem troca de informações ou apoio
mútuo. A interdisciplinaridade, ou o que é comum a duas ou mais áreas, é um outro
ponto que chama a atenção nos discursos dos entrevistados pela ausência em si mesma,
pois poderia aprofundar seus conhecimentos através das trocas de experiências. Desta
feita, é importante pensar que antes de incluir o professor precisa estar incluído para a
construção de práticas inclusivas condizentes com a realidade a qual pertence.
Para responder a terceira pergunta "quais RS são constatadas nas práticas
inclusivas dos professores de EF com alunos com DI?" as análises dos dados
compilados pelo Iramuteq, e submetidas a abordagem quantitativa das RS,
determinando o campo consensual, bem como nas tomadas de posição que organizam as
relações simbólicas dos indivíduos com seus grupos, em face do objeto práticas
inclusivas aqui representado, se deram da seguinte forma:
No campo consensual, a partir das seis classes dispostas, os entrevistados
compartilham, com maior inferência, práticas voltadas à abordagem esportivista,
seguida de práticas psicomotoras, e em menor grau as abordagens recreacionista e
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histórico-crítica. Esses resultados se coadunam com os dados inferidos nas pesquisas
abordadas no capítulo 2, conforme Melo et al. (2012), Stroher; Musis (2017), Rodrigues
(2003; 2006) e, neste caso o conteúdo "esporte" em relação a EF pode ser observado
como "um aspecto de definição das identidades e suas expressões na sociedade."
(JODELET, 2001, p.22)
Em seguida, analisamos as tomadas de posição dos entrevistados, com base nos
três blocos formados pela união das 6 classes, que sugerem que na dimensão
procedimental dos conteúdos da EF, há um embate entre as propostas com esportes
tradicionais e jogos cooperativos. Vemos uma segunda tomada de posição, alinhada a
dimensão atitudinal dos conteúdos da EF, com vistas ao acolhimento, o respeito ao
indivíduo com DI, buscando promover adaptações com jogos cooperativos, sem perder
o vínculo com a competição, mirando a socialização, mas devido as formas precárias de
inclusão apresentadas, encontram dificuldades em suas práticas.
E, na última tomada de posição, a dimensão conceitual dos conteúdos da EF,
comparece com críticas a cultura escolar baseada nos esportes de competição, e
sugestões para exploração de práticas mais inclusivas existentes na cultura corporal de
movimento. Todavia, estes questionamentos parecem tomar o lugar efetivo das práticas
inclusivas advindas de uma possível idealização da EF inclusiva.
Nos servindo de mais um elemento de análise, as frases típicas proferidas pelos
entrevistados, podemos afirmar que a maior parte dos sujeitos ao representar suas
práticas

apresentam

variações

desde

utilizar

adaptações,

atividades

lúdicas,

psicomotoras, esportes, até propostas mais específicas como a necessidade de conhecer
melhor o aluno com DI, conscientizar a turma sobre a inclusão do colega com DI,
estimular a cooperação nas turmas. Um outro ponto que nos parece mais oculto nas
falas dos entrevistados é a ideia de que os alunos regulares "Estão excluindo", por isso a
necessidade das diversas estratégias adaptadas elencadas pelos entrevistados e a
proposição de que se o aluno regular colaborar a inclusão acontece.
Assim, podemos observar talvez a falta de vivência na perspectiva da educação
inclusiva da comunidade escolar como um todo. Se os alunos regulares excluem com
veemência provavelmente isso se repete nos outros espaços sociais e nas diversas
disciplinas da escola, sendo necessário um investimento de todos os envolvidos para
encaminhar melhor o processo de inclusão, amenizando um pouco a ideia de
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competição exacerbada e aumentando as possibilidades de cooperação no cotidiano
escolar.
Desta feita, entendemos que a presença do aluno com DI incluído nas aulas de
EF já promove estímulos, ainda que timidamente, à valorização da alteridade e a busca
da interação grupal, com um aceno sobre as dificuldades para inserir esse aluno com DI,
promovendo discussões sobre a cultura corporal de movimento que leve a realização de
práticas inclusivas.
Para Jodelet (2001, p. 32) "Certamente, há representações que cabem em nós
como uma luva ou que atravessam os indivíduos: as impostas pela ideologia dominante
ou as que estão ligadas a uma condição definida no seio da estrutura social" ou ainda
num contraponto com novas RS construídas e em construção pelos grupos sociais.
Diante do exposto as RS das práticas inclusivas com alunos com DI elaboradas pelos
professores de EF têm origem numa base tradicional esportivista e excludente e está se
constituindo na influência de práticas mais voltadas à cooperação, ou à inclusão.
Percebemos que muito se tem para caminhar na promoção das práticas
inclusivas na EF, e as políticas de inclusão precisam ser melhor atendidas, visto que há
questionamentos sobre os recursos que estão pouco viabilizados ao grupo, e que podem
ajudar na construção desse processo, tais como: materiais de EF adaptados; um
profissional mediador nas turmas com alunos com DI incluídos; conhecer a condição
clínica (Laudo) do aluno com DI para orientação das questões físicas e fisiológicas
sobre o mesmo na hora das aulas práticas; provisão de formação continuada na área de
EF inclusiva e adaptada. Necessidades semelhantes foram levantadas nos estudos de
Almeida (2016); Kitahara; Custódio (2017); Vieira et al. (2015); Rodrigues (2003;
2006), conforme se pode constatar no capítulo 2.
Num cenário de incertezas quanto a formação para atuar no locus da inclusão
escolar, os professores recorrem ao saber prático em oposição ao saber científico. No
entanto, oportunizar a ampliação de novos conhecimentos e novas práticas aos
profissionais da área de EF escolar seria o mesmo que poder transformar suas RS e
práticas. Sugerimos a viabilização de diálogos entre os pesquisadores da academia e os
professores que estão atuando na escola, como forma de disseminar o que se tem
pesquisado tornando vivas as teorias para colaborar no desenvolvimento da comunidade
escolar.
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Ao longo desta pesquisa fizemos um paralelo entre a Educação Especial, a EF
Escolar, Adaptada e inclusiva abordando os caminhos históricos, as construções teóricas
e as leis, justificados pelos principais acontecimentos no Brasil e no mundo, percebendo
que a inclusão ainda está mais apoiada nas leis do que nas práticas das escolas.
A EF com a possibilidade de flexibilização dos seus conteúdos pode trabalhar
com adaptações nas diversas práticas entendendo que "Adaptar não é criar ou remover
obstáculos, é sobretudo encontrar níveis ótimos de participação para qualquer pessoa
independente dos seus níveis de desempenho." (RODRIGUES, 2006, p.45).
A pessoa com DI neste estudo foi observada além dos dados históricos e das
classificações médicas, também num contexto pedagógico desde os modelos de
segregação, da integração e da atual inclusão com as intervenções da EF a princípio
excluindo pela diferença no desempenho, dado aos objetivos da área inicialmente
higienista, tradicional e esportivista, o qual ainda perdura nos dias de hoje, mas com
vistas às mudanças. O avanço na área da EF foi marcado pela adaptação esportiva que
foi um movimento mais voltado à reabilitação motora e a inclusão social, contudo
constituem-se em conhecimentos disponíveis à aplicação nas práticas inclusivas da EF
nas escolas.
Para falar de educação inclusiva foi preciso confrontar os pontos de vista da
inclusão com o da exclusão. Percebemos que estes termos são interdependentes entre si
e carregam uma carga afetiva e simbólica muito forte ao longo da história da sociedade.
A proposta de educação inclusiva vem trazer uma transformação pautada na
cooperação, valorização da alteridade, igualdade de oportunidade, interação social e na
equidade.
A pesquisa alicerçada na TRS tem como pauta o estudo dos universos reificado
(científico) e consensual, ou do senso comum, onde são construídas as RS tornando o
não familiar em familiar, acessível a apreciação de todos. Estudamos neste trabalho as
três abordagens mais comumente aplicadas na grande teoria (TRS), para entendimento
de alguns processos de base , mas o tratamento dos dados aqui inferidos pelo software
iramuteq foram concluídos pela abordagem quantitativa das RS, a qual descortinou
através dos discursos dos entrevistados o campo consensual, as tomadas de posição em
relação ao objeto e ao cenário estudado.
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Ao olhar para a inclusão temos que retirar a visão una do espelho para enxergar
o caleidoscópio com suas múltiplas imagens, ampliar o campo de visão, olhar para o
jogo das imagens caleidoscópicas advindas da inclusão escolar recusando os limites
impostos pelo discurso da exclusão, encaminhando uma possível ampliação do diálogo
entre a academia e as comunidades escolares. É o que intentamos neste estudo através
da TRS onde "o desejo marca no discurso uma vontade de acaso, uma recusa daquilo
que o discurso tem de limitante e decisivo" (CAMPOS; OLIVEIRA, 2005, p.85) ao
mesmo tempo que buscamos espaço no jogo com a diversidade, onde se ensina
aprendendo e se aprende ensinando, onde somos todos aprendizes e professores em
algum momento.
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ANEXO 1 - Termo de Anuência das Escolas - Nova Iguaçu
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ANEXO 2 - Termo de Anuência das Escolas - Queimados
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ANEXO 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
________________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome: .........................................................................................................................................
Sexo:Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../..........
Endereço: ....................................................................................................................................
Bairro:....................................................................Cidade:...........................................................
Telefone:(

) ................................ Email:.....................................................................................

Título do Protocolo de Pesquisa: Representações sociais das práticas inclusivas
realizadas com alunos com deficiência intelectual elaborada por professores de
educação física em escolas públicas de Nova Iguaçu e Queimados.
Subárea de Investigação: Inclusão Educacional
Pesquisadora responsável:
NOME: Denise Guerra dos Santos
Instituição: Universidade Estácio de Sá – UNESA/RJ
Endereço:Av. Presidente Vargas 642, 22º andar CEP: 20071-001 - Centro - Rio de Janeiro/RJ
Telefone:(21) 2206-9741 / 2206-9743
Email: denise.guerra@yahoo.com.br

Avaliação do risco da pesquisa:
( X ) Risco Mínimo

( ) Risco Médio( ) Risco Baixo

( ) Risco Maior

Objetivos e Justificativa: O presente projeto tem como objetivo Identificar e analisar as
representações sociais das práticas inclusivas realizadas com alunos com deficiência
intelectual elaboradas por professores de educação física no segundo segmento do ensino
fundamental de escolas públicas de Nova Iguaçu e Queimados a partir do cruzamento de
dados colhidos sobre as representações sociais destes professores no que diz respeito as
práticas inclusivas ministradas aos alunos com deficiência no ambiente da escola regular.
A relevância do presente estudo justifica-se pela necessidade em investigar as práticas
existentes no contexto da educação física escolar relacionada com o processo de inclusão
implementado na rede regular de ensino.
Procedimentos: Inicialmente os participantes estarão cientes do desenvolvimento da pesquisa
e assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a seguir serão realizados uma
entrevista com dados censitários, aplicação de questionário relativo à educação física e a
inclusão educacional.
Riscos e inconveniências: A presente pesquisa poderá apresentar riscos mínimos aos
participantes como a possibilidade de constrangimento ao responder alguma questão, contudo,
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o mesmo poderá se isentar em responder tais questões e ou desistir de participar desta
pesquisa como um todo.
Potenciais benefícios: Os benefícios oferecidos pela presente pesquisa giram em torno da
identificação das representações sociais do professor de educação física bem como na
promoção de reflexões quanto ao processo de inclusão de alunos com Deficiência na rede
regular de ensino. E, ainda, poderá contribuir com sugestões de práticas promovendo novas
estratégias de intervenção dos professores aos seus alunos incluídos.
Informações Adicionais:
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em
horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEPUNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 09h00min as 17h00min, na
Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.
Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do
mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá
total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar seu consentimento, em
qualquer fase da pesquisa.

“Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram
lidas para mim, descrevendo o estudo:“ REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DAS PRÁTICAS
INCLUSIVAS

REALIZADAS

COM

ALUNOS

COM

DEFICIÊNCIA

INTELECTUAL

ELABORADAS POR PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA". Os propósitos desta pesquisa
são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes.
Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente
na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento,
antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa
e outra para o responsável pela pesquisa.
Rio de Janeiro, __________ / ____________________ / 2018

____________________________________________
Assinatura do Participante da Pesquisa

__________________________________________
Assinatura do Responsável da Pesquisa
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ANEXO 4 - Questionário sobre as RS das práticas inclusivas com alunos com DI
elaboradas por professores de EF - Dados Censitários

Caro (a) Professor (a),
O questionário que segue é parte integrante de uma pesquisa sobre Representações
sociais das práticas inclusivas realizadas com alunos com Deficiência Intelectual (DI) elaborada
por professores de Educação Física, precisamos muito da sua colaboração. Assim, pedimos
que, por gentileza, o mesmo seja respondido com muita atenção, de forma sincera e
espontânea. Não há respostas certas ou erradas. O que nos interessa é a sua opinião.
Obrigada!
1. Caracterização do Respondente (Número________)
Nome (Opcional): ______________________________________________
1.1. SEXO:
(

) Feminino

(

) Masculino

1.2. IDADE:____________ anos
1.3. ESCOLARIDADE
(

) Superior completo

(

) Pós-graduação

(

) Mestrado

(

) Doutorado

1.4. Professor Especializado na área da Educação Especial?

(

) Sim

( ) Não

1.5. Se a reposta for positiva, em qual a área? ____________________________________
1.6.Nível escolar em que Leciona:
(
(
(

) Ensino Fundamental ( I ) anos iniciais
) Ensino fundamental ( II ) anos finais
) Ensino Médio

1.7. Tempo que possui de magistério? _________________________________________
1.8. Você tem algum aluno com D.I. incluído em suas aulas? (

) Sim ( ) Não, mas já tive.

Se a resposta for positiva, você tem a ajuda de um mediador nas suas aulas? (

) Sim ( )Não

Se a resposta for negativa, você teve a ajuda de um mediador nas suas aulas?(

) Sim ( )Não

1.9. Há quanto tempo você trabalha ou trabalhou com alunos com DI?____________________
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ANEXO 5 - Roteiro para as Entrevistas Semiestruturadas
1- Como você vê as aulas de EF com alunos com DI incluídos na escola regular?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2- O que muda nas aulas de EF quando uma turma tem alunos com DI incluído?
Precisa fazer práticas diferentes nestas aulas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3- Como os demais alunos reagem (ou reagiram) nas aulas práticas tendo como
colega

um

aluno

com

DI

incluído

em

sua

turma?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
4- Sobre as práticas nas aulas de EF quais você considera que dão certo com os
alunos com D.I incluídos? E quais você acha que não deram com estes alunos
incluídos?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5- Imagine que um amigo da faculdade professor de EF muito ligado a você,
passou em um concurso para o magistério de outro estado. Quando ele chegou à
nova escola constatou que tinha várias turmas com alunos com DI incluído. Seu
amigo então te mandou um email pedindo exemplos de atividades práticas pra
ele aplicar nestas turmas, com o intuito de melhorar as suas aulas com o aluno
com DI incluído. Quais sugestões de atividades práticas você daria ao seu
amigo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6- Professor (a), então pra terminar, já agradecendo imensamente a entrevista
concedida, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre o que
conversamos, sobre as práticas com esse aluno com DI incluído na educação
física ou mesmo alguma sugestão pra quem tá começando a receber esses alunos
nas escolas?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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APÊNDICE 1 - Entrevistas Semiestruturadas
ENTREVISTA - 01
Questão 1- Como você vê as aulas de EF com alunos com DI incluídos no segundo
segmento do ensino fundamental da escola regular?
Entrevistado - 01: “No caso, na minha experiência aqui, a gente sabe que tem vários
alunos com DI que não têm laudo”. A gente detecta por estar no dia a dia com este
aluno, vê que ele tem dificuldade em uma coisa ou outra. Só que no caso da educação
física, não sei por que, esses alunos geralmente tem prazer de fazer essa aula.
Tem vários alunos que eu descobri, por dar aula teórica e prática, dando visto no
caderno, vi que tem uma deficiência porque ele é aluno copista, ele copia muito bem,
mas quando você vai fazer algo com esse aluno, você vai descobrir que ele tem alguma
deficiência. Mas, os meus alunos quando eu detecto uma deficiência a gente conversa
muito e assim eu consigo tirar o melhor desses alunos através desses diálogos.
Temos esses alunos nas turmas sim, mas sempre vamos tentando botar práticas
diferentes que possam atender as necessidades deles. Como numa aula com vídeo que
dei, que eu vi que eles conseguem captar mais as coisas através das imagens, do que
através das palavras que muitas vezes eles não entendem. Então, eu tento passar pra eles
de várias maneiras o que eu estou falando de exemplos e assim eles absorvem melhor.
"Pesquisadora: "E é assim também na hora de fazer as atividades práticas da aula de
EF?"
Entrevistado - 01: "Na hora da prática eu acho que não tenho alunos com deficiência, a
não ser que ele tenha alguma deficiência motora, porque na hora de fazer a aula os meus
alunos sempre gostam de fazer. Os que não gostam não é porque tem deficiência, é
porque não são fãs da prática. Mas, eu tento trazer todo mundo para fazer a prática e
coloco neles aquele 'medinho' de que vão ter que fazer relatório se não fizerem a prática,
e eles não querem escrever mesmo, ainda mais os que tem DI que tem mais dificuldades
para escrever. Com os alunos com DI eu não tenho problema nenhum na hora das
práticas."
Questão 2- O que muda nas aulas de EF quando uma turma tem alunos com DI
incluído? Precisa fazer práticas diferentes nestas aulas? Na hora da prática como é?
Entrevistado - 01: "Olha só, eu tenho alunos com vários tipos de deficiência, com
laudo inclusive, só que todos eles na prática eu não preciso fazer adaptação, a não ser
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quando a prática é com alunos com deficiência motora. Mas, tirando isso eles
conseguem assimilar muito bem.
Tem horas que eu até brinco com alguns colegas de outras disciplinas e falo assim:
'você tem certeza que o aluno tal tem DI?' Não sei se pelo fato de que esses alunos que
passaram por mim, durante o meu período de trabalho docente, já gostavam mesmo de
fazer as atividades, tinham prazer em fazer as atividades...
Eu vejo que eles gostam das atividades práticas nas escolas, e tem uma vida ativa
também em casa, gostam de brincar na rua, então eles já vêm com a coordenação
motora ativada de casa. Não consigo ver diferenças nesses alunos com DI para precisar
fazer uma prática assim adaptada, a não ser que tenham alguma deficiência motora."
Questão 3- Como os demais alunos reagem (ou reagiram) nas aulas práticas tendo
como colega um aluno com DI incluído em sua turma?
Entrevistado - 01: "A gente tenta fazer o máximo para que não haja preconceito ou
bulling, e, pelo contrário, inclusive até quando eu dou aula para crianças menores eu
sinto que a turma geralmente já vem integrada desde a infância, então a turma tem o
costume de ajudar esses colegas com deficiência. Pelo menos pelas turmas as quais eu
passei, é muito raro a gente ver alguma coisa assim de preconceito. A não ser que seja
aluno que tenha entrado novo na turma, mas aí a gente consegue com o passar do tempo
fazer com que ele acabe com esse preconceito, e que ele se una a turma também, então
aí a turma abraça... eu tenho essa experiência.
Eu tenho um aluno que não é DI, e ele tem uma doença grave a qual tem o apelido
de 'osso de vidro' (doença de Ekman-Lobstein), ele tem uma grande fragilidade óssea,
mas ele gosta tanto de fazer atividades físicas, eu fico mais com medo do que ele, só
que ele faz em casa também, e aqui eu fico de olho nele, ele faz a aula com todo mundo
de forma normal. Então, porque eu vou fazer uma aula diferente para esses alunos? eles
não se isentam de fazer as atividades, esse aluno que eu citei faz as aulas perfeitamente.
Nas aulas de educação física os alunos são todos iguais, quase não vejo diferença
entre eles. Claro, eu fico mais atenta ao aluno com deficiência, porque uma queda no
caso deles é diferente, é complicado. Mas, eu não deixo que eles façam coisas diferentes
ou que eles deixem de fazer alguma coisa por causa do problema deles, eu sempre falo:
'quer fazer? vamos fazer.' Eu peço para os alunos terem mais cuidado com eles.
Por exemplo, no futsal que eu dei no semestre passado, eu fiquei temendo pelo
aluno que tem a síndrome do 'osso de vidro', mas ele queria fazer, os colegas conhecem
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o problema, então só peço que eles tenham mais cuidado ao ter o contato físico, mas ele
participa como atacante, como zagueiro, como meio, como goleiro, como todos os
demais participam."
Questão 4- Sobre as práticas nas aulas de EF quais você considera que dão certo com
os alunos com DI incluídos? E quais você acha que não deram certo com estes alunos
incluídos?
Entrevistado - 01: "As vezes, como numa atividade simples que eu fiz esse ano, que eu
coloquei uma garrafa pet no final de duas filas, numa ponta ficava a garrafa, na outra
ponta os dois participantes em cada fileira que tinham que olhar pra mim, e quando eu
jogava uma moeda pra dar cara ou coroa eles tinham que desenvolver uma ação em
equipe. Então, eles já sabiam se desse 'cara' teriam que fazer com que o participante de
trás passasse por todos, num contato através do aperto de mãos, pra que chegasse até a
ponta e quem pegasse a garrafa primeiro vencia. É um tipo de estafeta e isso facilita a
participação de todos.
Quando a gente tem um aluno com DI esse passar de aperto de mãos, passar
objetos, as vezes você perde um pouquinho no tempo, eles demoram a assimilar o que
você está passando de atividades, mas no final das contas você acaba conseguindo. Tem
atividades numa turma que rapidinho eles pegam e realizam, agora tem turmas que você
precisa explicar um pouco mais, dar um pouco mais de atenção, repetir para o aluno
com DI passar novamente para ele assimilar, no final dá tudo certo. As atividades que
eles precisam pensar e agir rapidamente dão mais trabalho."
Pesquisadora: "Então, as atividades que precisam pensar e agir rápido são as mais
complicadas. E quais você acha que dão mais certo com esse aluno com DI incluído?"
Entrevistado - 01: "No caso de alunos com DI com atividades mais motoras a gente
consegue um resultado muito melhor. Agora, se você tiver que unir o motor com ele ter
que pensar rapidamente, eles podem até conseguir atingir, só que eles demoram um
pouquinho mais, a velocidade de reação deles é um pouco mais lenta. Então você já
sabe, que se eles tiverem que usar o raciocínio a gente encontra mais dificuldades.
Mas, quando se trata de atividade mais motora você não vê diferença alguma entre
aluno com DI e aluno sem deficiência. Agora, se você pedir dois ou três comandos em
que eles tem que pensar rapidamente, eles levam mais tempo que os outros pra realizar.
Porém, mesmo demorando, no final eles ainda conseguem, porque também a gente tá lá,
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auxilia, a gente sabe quem tem mais dificuldades na tarefa, a gente ajuda e ele sai
comemorando. Mesmo demorando ele consegue fazer ou ter êxito nas atividades."
Questão 5- Imagine que um amigo da faculdade professor de EF, muito ligado a você,
passou em um concurso para o magistério de outro estado. Quando ele chegou na nova
escola constatou que tinha várias turmas com alunos com DI incluídos. Seu amigo
então, te mandou um email pedindo exemplos de atividades práticas pra ele aplicar
nestas turmas, com o intuito de melhorar as suas aulas com o aluno com DI incluído.
Quais sugestões de atividades práticas você daria ao seu amigo?
Entrevistado - 01: "Tem que ver a questão da faixa etária primeiro, mas eu daria ideia
pra esse professor começar com jogos ou atividades de inclusão, e brincadeiras que
incluam esse aluno com DI, para que ele se sinta, e ele é, igual a todos os demais
alunos. Eu começaria com esses jogos de inclusão, mas eu não sei te dizer os nomes das
atividades que eu costumo fazer. A gente vai criando também e as vezes você vê que
uns chamam de um nome e os outros chamam de outro nome a mesma atividade.
Poderia ser assim um trabalho com música, balões de aniversário, caminhar pelo espaço
e usar esse material para estimular a interação, para um trabalho de socialização inicial.
Tem aquela atividade em roda chamada nó humano, que é uma atividade muito
estimulante, eu sempre fiz, mas sempre achei esse nome estranho, eles ficam em maior
contato corporal e no final interagem muito. Eu diria ao professor pra fazer estafetas
também, mas fazer competitiva e cooperativa. Eu gosto muito da cooperação, mas
infelizmente a gente vive num mundo muito competitivo, e eles, os alunos, gostam da
competição. Então, eu incluiria as duas formas de jogo. Eu nunca deixo o competitivo
de lado porque eles gostam muito. E, a forma cooperativa, claro, não se pode deixar de
lado.
Seria bom fazer estafetas, jogos cooperativos, criar atividades. Por exemplo, eles
fazerem juntos um quebra cabeça com recortes, cada um pega uma peça e trás, isso é
muito bom pra trabalho em equipe, eles se animam porque tem que pegar peça por peça,
tem que correr até a equipe e ajudar a montar, realizar juntos. Depois, claro vai
introduzindo o nosso conteúdo do planejamento, o handebol, o futebol, vai ensinar cada
fundamento das modalidades, e aos poucos vai incluindo o aluno com DI nisso.
Eu sempre gosto de antes dos esportes formais fazer jogos com a turma, seja
cooperativos, sejam competitivos, coisas que eles possam formar os grupos, trabalharem
juntos, priorizar a socialização, e também pra você conhecer o aluno. Depois a gente vai
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se preocupando mais com os esportes formais, até porque os alunos acabam sendo mais
competitivos do que cooperativos. Eles têm aquele vínculo com a competição, é por isso
que os jogos sem ser de competição te dá um leque maior de opções. Eu acho que pode
ter competição sim, mas o de cooperação é mais amplo. Só que o professor pode
priorizar a socialização nos dois tipos de jogos, eu sugiro essa entrada aí. "
Pesquisadora: "Professora, então pra terminar, já agradecendo imensamente a
entrevista concedida, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre o que
conversamos, sobre as práticas com esse aluno com DI incluído na educação física ou
mesmo alguma sugestão pra quem tá começando a receber esses alunos nas escolas?"
Entrevistado - 01:."Eu gostei muito da entrevista, quero poder ler depois de concluída
a sua pesquisa, achei o tema fantástico na nossa área, eu ainda não tive oportunidade de
fazer um curso para atuar com os alunos especiais, mas eu tenho vontade. Aqui na
Baixada Fluminense a gente trabalha com turmas grandes e recebemos alunos incluídos
que precisam de uma dedicação maior. A gente tem que conhecer sobre isso, acho que a
gente lê muito pouco sobre inclusão, e eu vi muito pouco na minha graduação.
Só que muitas vezes a gente vê situações de alunos que se quer a gente sabe sobre
o caso dele, sobre o que ele tem, e a gente tem que formular uma aula pra esse aluno no
meio de uma turma de 45 ou 40 alunos, é muito complicado. Se você tiver
conhecimento sobre a deficiência do aluno fica mais fácil. Mas, a gente ainda se depara
com alunos especiais que não tem laudo, e a gente só consegue trabalhar com ele porque
o conhecemos no dia a dia, verificando no que ele tem deficiência no cotidiano.
Quando é deficiência motora é mais fácil de distinguir pra atuar, agora quando se
trata de DI, ou alguma síndrome que compromete questões mais fisiológicas, é muito
complicado. Então, você precisa de mais um tempo com esses alunos especiais, pra
você conhecê-los e tentar fazer algo bom pra eles. Eu costumo dar aulas teóricas e
práticas, eu gosto de ver o trabalho do aluno individualmente, dar visto no caderno,
acho que o aluno tem que pelo menos fazer o dever dele que é estudar. Quando eu dou
visto no caderno eu vejo os alunos que tem deficiência pra copiar do quadro, eu faço
questão que eles façam aulas práticas, e nisso a gente vai tentando trabalhar.
Mas, quando eu não sei eu procuro ajuda. Eu procuro ler, procuro saber sobre o
que o aluno tem, então o que eu dou de dica para quem vier trabalhar com esses alunos
é que pesquisem, estudem, procurem ver o que o aluno precisa. Muitas vezes o que eu
vejo são professores que vem à escola, escrevem no quadro, passam trabalhos, dão
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provas, e não tem uma atenção mais individualizada com os alunos, e aí não sabem das
especificidades deles, no tipo de deficiência que ele tem, será que ele precisa de mais
alguma coisa?
Eu já me deparei com casos nas escolas que eu trabalho, e já fui à orientação
pedagógica informar que o aluno apresenta dificuldades em tais áreas, para que os
outros professores possam também dar mais atenção a estes alunos. E quando eu
encontro um professor daquela turma que faz um trabalho assim, a gente faz uma
parceria e a gente consegue chegar junto, e pensar em algo melhor para aquele aluno,
mas é difícil. No ensino fundamental os alunos tem oito disciplinas, e as vezes é difícil
encontrar um professor pra fazer uma parceria, isso dificulta mais o trabalho porque
você vai atuar na especificidade do aluno e as outras áreas não."

ENTREVISTA - 02
Questão 1- Como você vê as aulas de EF com alunos com DI incluídos no segundo
segmento do ensino fundamental da escola regular?
Entrevistado - 02: "São aulas que a princípio não são diferenciadas como se tivessem
alunos de inclusão. O que acontece é que no primeiro dia de aula é feito um acordo de
convivência, aonde o principal é o respeito. Em cima desta temática do respeito toda a
situação da diversidade fica bem claro para todos. Enquanto uns tem maiores
habilidades, outros tem menores habilidades. E o senso do respeito é sempre valorizado
tanto eu para com eles e eles para comigo. Todo o processo decorre daí sem nenhum
tipo de trauma."
Questão 2- O que muda nas aulas de EF quando uma turma tem alunos com DI
incluído? Precisa fazer práticas diferentes nestas aulas? Na hora da prática como é?
Entrevistado - 02: "Na hora da prática a tolerância tem que ser acentuada, tem que ser
destacada. Vamos ser tolerantes com as dificuldades do colega. Se é uma resposta oral a
ser colocada, se é uma resposta escrita, se é uma prática motora a ser executada? Vamos
dar o tempo para aquela pessoa realizar essa prática. Então, não é alguma coisa num
dinamismo acelerado. Muitas vezes há a necessidade inclusive de: Para! Espera! e
esperamos a execução daquela tarefa. É sempre colocado essa prática da tolerância, o
exercício da tolerância com a dificuldade do outro. Mesmo para aqueles sem deficiência
intelectual."
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Pesquisadora: "Então cada um tem o seu tempo?"
Entrevistado - 02: "Cada um tem o seu tempo, e fico sempre destacando esta situação
de cada um ter o seu tempo para aquela execução. É preciso respeitar o tempo dos
colegas. Os que têm habilidades, por favor, me ajudem a ensinar, a auxiliar o que tem
maior dificuldade. E normalmente eu consigo essa colaboração sim."
Questão 3- Como os demais alunos reagem (ou reagiram) nas aulas práticas tendo
como colega um aluno com DI incluído em sua turma?
Entrevistado - 02: "Bom, eu particularmente nesta escola que estou lecionando não tive
grandes dificuldades não. Já cheguei na escola agora em agosto e os professores
anteriores fizeram um excelente trabalho com as turmas, porque a aceitação, o
acolhimento dos alunos com maiores dificuldades foram sempre bem acatados por
todos.
Temos uma única exceção de uma menina que, por todos os motivos se nega a
participar das atividades. Mas, já levei ao conhecimento da orientação educacional e
começamos a fazer um trabalho com ela, e, na minha ótica eu não faço a obrigação
dessa criança participar da aula na parte motora. Mas, estou sempre ao lado dela
buscando um contato, uma aproximação, uma conversa, uma interação, pra que ela se
sinta acolhida pelo professor. Mas, ela é que se nega a participar das atividades. Ela se
isola num canto, e fica bem nesse isolamento dela."
Pesquisadora: "Você acha que ela não está se adaptando a esta turma? Ou é a atividade
em si da educação física que ela não está se interessando?"
Entrevistado - 02: "Eu tento diversificar o máximo possível as atividades, faço o
convite a ela, e ela sempre me responde que não. Então, eu ainda não consegui
identificar o problema. Agora eu já consigo tirar um sorriso numa conversa, ela vem
conversar comigo quando está com sede, e quer sair do espaço, pra ir ao banheiro...
antes nem isso ela fazia, ficava completamente recolhida! Então, tá acontecendo, depois
de uma conversa com a orientação educacional na qual a mãe foi chamada também,
uma maior interação. Mas, ainda não consegui a participação dela dentro das atividades
motoras."
Pesquisadora: "E a turma? não favoreceu essa entrada dela em algum momento nas
propostas com as atividades físicas?"
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Entrevistado - 02: "Eles fazem o convite, mas ela ainda não aceitou. Mesmo com o
convite das colegas mais próximas dela. Ainda não consegui fazer essa entrada dela. Aí
nós respeitamos o tempo dela, se não fica sendo o contraditório."
Questão 4- Sobre as práticas nas aulas de EF quais você considera que dão certo com
os alunos com DI incluídos? E quais você acha que não deram certo com estes alunos
incluídos?
Entrevistado - 02: "Agora você me botou uma pergunta quebrada! São 38 anos de
profissão tenho que refleti pacas! (risos). Normalmente questões aonde a velocidade de
reação fica acentuada eu vejo que tem muita dificuldade de acontecer aí."
Pesquisadora:

"Por exemplo? diz aí uma atividade que você achou que usando esta

valência física, velocidade de reação, não daria ou não deu certo?"
Entrevistado - 02: "Olha, o próprio circuito de atividades motoras, aonde tem que ter a
velocidade de reação, digo, velocidade de execução, eu vejo que fica falho com esta
velocidade aí, em nível de comparação com o restante da turma. Mas, no tempo dele, no
ritmo dele, ele consegue executar. Enquanto todos executam de repente 10 repetições,
aquele ali (com deficiência) executa 3 ou 4 repetições no ritmo dele. Ele tenta
normalmente executar no melhor tempo possível."
Pequisadora:

"E o que daria ou deu certo em termos de práticas motoras nas suas

turmas?"
Entrevistado - 02: "Ah, os jogos cooperativos normalmente funcionam muito bem.
Quando eles tem que estar unidos de alguma forma, de mãos dadas participando,
geralmente segurando um mesmo objeto, eles conseguem se agregar e realizar a tarefa
como uma única equipe."
Pesquisadora: "Isso é o que une o grupo?"
Entrevistado - 02: "Sim, sim, sim! O respeito entre eles se fortalece nesse nível quando
eles tem o mesmo objetivo e todos tem que realizar a mesma tarefa. De alguma forma
eles estão unidos, ou segurando o mesmo objeto, ou de mãos dadas, normalmente
funciona muito bem."
Pesquisadora: "Estas atividades então favorecem a aprendizagem para este aluno
incluído?"
Entrevistado - 02: "Em todas as atividades sempre acontecem aprendizagens.
Principalmente para o menino que não é comprometido porque ele aprende a conviver e
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a respeitar a diversidade. E esse, claro, que é comprometido também consegue aprender
dentro da capacidade dele. Eu sempre observo que existe um avanço sim."
Questão 5- Imagine que um amigo da faculdade professor de EF, muito ligado a você,
passou em um concurso para o magistério de outro estado. Quando ele chegou na nova
escola constatou que tinha várias turmas com alunos com DI incluídos. Seu amigo
então, te mandou um email pedindo exemplos de atividades práticas pra ele aplicar
nestas turmas, com o intuito de melhorar as suas aulas com o aluno com DI incluído.
Quais sugestões de atividades práticas você daria ao seu amigo?
Entrevistado - 02: "Eu vi que tive um relativo sucesso com o circuito psicomotor
individual, ou um circuito montado em grupo aonde aconteçam atividades
colaborativas. Os jogo cooperativos também funcionam bem. O trabalho de pesquisa
teórico na turma é alguma coisa que eu vejo muitos ganhos, porque mesmo o menino
com deficiência intelectual, quando ele está tendo o apoio da família, eu acredito
sempre que ele deseja participar e tem algum sucesso. E, dentro das possibilidades dele,
ele se sente integrado nas apresentações de trabalhos de pesquisas, trabalhos orais... ele
de alguma forma tá sempre com um sorriso dentro desse grupo na hora da participação,
na apresentação. Então, eu vejo ali um ganho social, até intelectual quando é dado
permissão a ele de se expressar.
Não é o caso do meu exemplo de ensino fundamental, mas eu tive um exemplo no
ensino médio de um menino com síndrome de Down, que ele pedia na turma para dar
opinião e a turma se calava e ouvia a opinião dele. Principalmente em situação de
conflito, aonde ele vinha com uma intervenção apaziguadora. E a turma parava para
ouvi-lo, porque ele tinha muita orientação familiar de bons modos, de educação, e ele
cobrava dos colegas esses bons modos e essa educação, e a turma parava para ouvi-lo.
Por isso a minha afirmação tão positiva de que existem ganhos aí e que existe uma boa
interação sim."
Pequisadora: "Você acha que a questão se dá quando os alunos estão reunidos em
torno de uma atividade, ou haveria uma atividade específica que vai estimular o grupo
pra interação e participação?"
Entrevistado - 02: "A atividade, sendo uma atividade que eles estejam interessados,
sim, vai atraí-los. Porque essa coisa do interesse é muito pontual, né? Porque nem todos
gostam das mesmas coisas ao mesmo tempo, ainda mais adolescentes. Hoje ele está a
fim disso, amanhã a mesma coisa ele não vai estar a fim, isso é muito relativo. Mas, eu

131

acredito sempre que o fato do menino com deficiência estar participando do grupo, vai
ter benefício nisso daí.
Seja qual for a atividade, até a atividade da bagunça, até a atividade que nós
moralmente não conseguimos aceitar, se ele estiver inserido no grupo ele vai matar aula,
ele vai fazer bagunça, ele vai querer namorar, ele vai estar tendo os ganhos dele de
acordo com a idade dele, como já vi muitas vezes isso acontecer, de meninos estarem no
pátio matando aula e o DI estar ali junto matando aula, feliz da vida e interagindo no
grupo e o grupo acolhendo ele. Eu vejo muitos ganhos na inclusão em todos os
sentidos."
Pesquisadora: "Professor, então pra terminar, já agradecendo imensamente a entrevista
concedida, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre o que conversamos
sobre as práticas com esse aluno com DI incluído na educação física ou mesmo alguma
sugestão pra quem tá começando a receber esses alunos nas escolas?"
Entrevistado - 02: "Eu achei a entrevista bem completa, gostei muito do seu tema, não
tenho nada acrescentar não. Eu que agradeço a oportunidade de ser entrevistado.

ENTREVISTA - 03
Questão 1- Como você vê as aulas de EF com alunos com DI incluídos no segundo
segmento do ensino fundamental da escola regular?
Entrevistado - 03: "As vezes eu me vejo com dificuldades para realizar o trabalho.
Porque, por mais que a gente tenha o mediador na aula pra estar ajudando, temos um
número extenso de alunos, as vezes 35 alunos ou mais, e aí tem uma dificuldade muito
grande pra realizar estas atividades.
inclusive no meu preparo, eu não fui preparada com mais afinco pra trabalhar com
alunos com DI não. Também não tenho o perfil de professor que gosta de trabalhar com
alunos com DI, e as vezes eu me vejo como uma professora que acaba excluindo o
aluno que tem DI das atividades ."
Pesquisadora: "Mas, como assim? Aí o aluno com DI não participa?"
Entrevistado - 03: "Tem aluno que tem dificuldade. Eu tenho no momento uma
menina do 9º ano que tem DI, e ela diz que não gosta de fazer nada. Não gosta e toda
hora ela fica saindo e voltando pras aulas, vai ao banheiro, bebe água, não se inclui com
a turma, tem dificuldades. Eu já passei uma aula de vídeo e ela abaixou a cabeça, não
quis assistir o vídeo, era só um clipe de uma música, não era nada longo e era uma
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música que trabalha muito as brincadeiras de rua, porque eu estava trabalhando sobre os
jogos populares e ela se recusou, abaixou a cabeça, depois pediu pra ir beber água, e foi,
e demorou a voltar.
Então assim, o próprio aluno se exclui. Eu vejo que os alunos do segundo
segmento já tem um jeito de sair das atividades, evitando não participar. No segundo
segmento devido ser uma fase onde o aluno é mais competitivo, eles não querem só
ajudar o colega, eles querem ganhar os jogos, querem ganhar a competição, eles querem
participar e sair dali um vencedor. Então, o aluno que tem deficiência acaba
atrapalhando a fazer com que o time ou a equipe dele vença, então ele acaba excluindo e
o aluno com deficiência vai aceitando esta exclusão ao longo de todo seu segundo
segmento do ensino fundamental e ele vai se esquivando das atividades."
Questão 2- O que muda nas aulas de EF quando uma turma tem alunos com DI
incluído? Precisa fazer práticas diferentes nestas aulas? Na hora da prática como é?
Entrevistado - 03: "Sim, é preciso fazer práticas diferentes sim. O planejamento tem
que ser mudado, as atividades tem que ter uma direção voltada também pra esse aluno
porque ele realmente está inserido na turma, ele faz parte da turma e não pode ficar de
lado. Mas, não é o que eu vejo nas práticas das minhas atividades."
Pesquisadora: "Como assim?"
Entrevistado - 03: "Eu tenho poucos alunos incluídos no segundo segmento, tenho
apenas dois alunos com DI incluídos. Uma que não gosta de fazer quase nada e um
aluno que até hoje eu não conheci, porque ele não veio a nenhuma aula minha, não
participou de nada, então a gente acaba não botando isso em prática. A gente pode as
vezes planejar, fazer uma atividade para o dia a dia do aluno incluído, que costuma ter
uma rotina diferenciada, mas se ele não quer fazer ou não vem isso atrapalha."
Pesquisadora: "Para essa sua aluna incluída que foi citada, você conseguiu fazer
alguma atividade que a estimulasse a participar mais com a turma?"
Entrevistado - 03: "Ela se recusa a fazer as coisas e pede pra sair e diz que está
passando mal, tá com dor de cabeça e eu estou há pouco tempo com ela."
Questão 3- Como os demais alunos reagem (ou reagiram) nas aulas práticas tendo
como colega uma aluna com DI incluído em sua turma?
Entrevistado - 03: "Eu acho que os alunos agem de uma maneira natural. Eles já
conhecem os colegas, as vezes melhor do que nós professores, porque eles já estão
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todos os dias juntos, e esses colegas chamam pra participar, não discriminam, eu não
vejo discriminação da parte dos outros alunos não.
Às vezes eu vejo que o próprio aluno incluído vai se esquivando, ele é que
apresenta dificuldade de interagir com os outros colegas, porque ele vê que é um nível
diferente, ele percebe que o outro aluno tem toda uma leitura de movimentos bem
diferenciada já na prática, uma vivência maior, e ele não se inclui ali. Ele tenta fazer a
atividade uma vez ou outra, mas não consegue acompanhar o nível dos colegas. Então,
eu acredito que em alguns casos isso faz com que ele se exclua das atividades."
Pesquisadora: Você acha que é possível fazer alguma coisa a mais para trazer esta
aluna incluída para uma participação mais efetiva?
Entrevistado - 03: "Eu acho que com o número de alunos que a gente tem em turma,
com a demanda que a gente tem pra trabalhar com aluno incluído, ainda que a gente
tenha um mediador, fica muito fora da realidade. Eu acho que uma turma com alunos
incluídos, deveria ter um número de alunos reduzido pela metade do que é a realidade
hoje do nosso trabalho docente."
Questão 4- Sobre as práticas nas aulas de EF quais você considera que dão certo com
os alunos com DI incluídos? E quais você acha que não deram certo com estes alunos
incluídos?
Entrevistado - 03: "Eu acho que isso vai variar de aluno para aluno porque tem aluno
que tem DI mas ele é bem recebido no meio. Eu não tive sorte de pegar um aluno assim,
mas eu conheço alguns assim, eu sei que existe. Então, tem alunos que são limitados,
mas eles não se veem limitados. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito a questão
da família, de como o aluno se vê de como ele se entende, porque tem alunos que se
percebem limitados mesmo não sendo limitados. Então, eles mesmos se incluem em
várias atividades independente de ser aluno com deficiência ou não.
Eu acredito que o trabalho com a família é o pilar para que a gente consiga
desenvolver melhor esses alunos. E acredito que jogos cooperativos possam contribuir
muito mais do que jogos competitivos nesse caso."
Pesquisadora: "Você acha então que se a família tivesse trabalhado mais esse aluno ele
teria mais possibilidade de se incluir na turma? ou a gente na escola teria algo mais a
fazer para incluí-lo?
Entrevistado - 03: "A auto estima é tudo. Não adianta a escola querer fazer milagre
porque a escola não vai conseguir. A gente precisa trabalhar muito a auto estima, mas
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tem alunos que não tem a auto estima desenvolvida dentro de casa, independente de ele
ser incluído ou não.
A gente pega uma clientela com uma baixa auto estima muito grande, e aí quando a
gente quer desenvolver um trabalho ele já começa naquela de: 'eu não vou, eu não
consigo, eu não sirvo pra isso'. E quando acontece desse aluno ter DI fica muito mais
difícil se ele não tem a auto estima desenvolvida. E são poucos os casos em que a
família trabalha a autoestima do aluno. Eu acredito que a base familiar é fundamental."
Questão 5- Imagine que um amigo da faculdade professor de EF, muito ligado a você,
passou em um concurso para o magistério de outro estado. Quando ele chegou na nova
escola constatou que tinha várias turmas com alunos com DI incluídos. Seu amigo
então, te mandou um email pedindo exemplos de atividades práticas pra ele aplicar
nestas turmas, com o intuito de melhorar as suas aulas com o aluno com DI incluído.
Quais sugestões de atividades práticas você daria ao seu amigo?
Entrevistado - 03: "Eu iria sugerir jogos cooperativos. Tem a situação que é feito com
um tecido ou um lençol, o voleibol no tecido, o futebol no tecido também. São jogos
que no início quando ninguém se conhece dá pra fazer todo mundo junto, porque eles
não se tocam, eles vão segurando o pano tem que fazer a pontuação. E você pode
colocar de maneira cooperativa, onde todo o grupo tem o mesmo objetivo a atingir no
mesmo buraco (ou meta), como você pode colocar de maneira competitiva, onde o
grupo tem que atingir o buraco no campo do adversário. E aí tá cada um no seu espaço
segurando o tecido, você não tem confronto, você não tem muito contato físico.
Tem uma outra atividade que é muito legal também pra botar o bastão na garrafa,
onde todos vão estar segurando a ponta de um barbante e aí o grupo todo tem que fazer
com que o bastão entre na garrafa, é uma atividade muito divertida, é bem legal. E tem
um monte de atividade que eu não estou lembrando agora."
Pesquisadora: "Então seriam atividades mais cooperativas?"
Entrevistado - 03: "Eu trabalharia mais com atividades cooperativas, mas também faria
estafetas. Também faria várias estafetas diferentes, mas não no mesmo dia. Eu faria
aulas com estafetas porque é um tipo de competição que você pode fazer sem excluir o
aluno com DI."
Pesquisadora: "Então você acha que esse tom competitivo da estafeta não exclui?"
Entrevistado - 03: "Não, porque você pode escolher qual é o aluno que vai com o
outro, você pode escolher um aluno que vai ser parceiro com o outro aluno da estafeta,
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um aluno assim que esteja no mesmo nível motor do aluno que tem DI. As vezes o
aluno tem DI, mas tem uma boa agilidade, vai variar conforme cada aluno. Se for um
aluno que tenha dificuldade de locomoção, a gente pede um aluno que tenha um pouco
mais de discernimento no grupo pra ir com aquele aluno e deixar o colega ganhar as
vezes, porque é importante que o

outro também ganhe, que o aluno que tem

dificuldades possa vencer também, e ele se sinta importante no grupo."
Pesquisadora: "Professora, então pra terminar, já agradecendo imensamente a
entrevista concedida, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre o que
conversamos, sobre as práticas com esse aluno com DI incluído na educação física ou
mesmo alguma sugestão pra quem tá começando a receber esses alunos nas escolas?"
Entrevistado - 03: "No momento não estou lembrando de nada pra acrescentar não. Eu
tenho livros e vários materiais que me auxiliam nas práticas, mas nesse momento não
estou lembrando de nada não.

Agora, como sugestão eu deixaria não para os

professores, mas para os nossos governantes que dessem mais oportunidades da gente
estar se capacitando, pra que a gente possa melhorar a qualidade do nosso trabalho,
porque alguns professores ficam na mesmice, mas não é por não querer melhorar.
A gente não tem um sistema que ajuda, que contribua com cursos de qualidade, as
vezes dentro da grade de horário, não precisa ser práticas extensas, cursos extensos, mas
encontros periódicos seria muito interessante. Oferecer curso de libras também pra que
a gente possa estar fazendo, dentro do nosso próprio município, porque é fundamental.
A gente tem recebido alunos surdos, é necessário que a gente como profissional possa
também entender o nosso aluno.

ENTREVISTA - 04
Questão 1- Como você vê as aulas de EF com alunos com DI incluídos no segundo
segmento do ensino fundamental da escola regular?
Entrevistado- 04: "Eu vejo as aulas de educação física excludentes. No geral, eu
considero que elas são excludentes. Eu acho que os professores, isso é uma impressão
minha, não se sentem a vontade, ou também, levando em consideração que em geral nós
não temos um respaldo clínico, não temos o laudo do aluno incluído, em muitos casos,
nós professores acabamos colocando todo mundo no mesmo sistema.
Só com o tempo, trabalhando com a criança, embora em muitos casos a gente só
tem um ano letivo pra trabalhar essa criança, e por causa dessa correria, acaba botando
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todo mundo no mesmo patamar. Com o tempo, como é o meu caso, que eu tô aqui há
cinco anos, então, por exemplo, no caso da aluna 'E', como ela tá comigo desde sempre,
hoje eu me sinto mais segura pra trabalhar as especificidades dela. Porque o diagnóstico
na verdade não chega, e o sistema se torna opressor não só com relação as crianças,
como também ao corpo docente.
Eu tenho que estar sempre correndo atrás das respostas conteudistas, porque tenho
que classificar, tenho que dar essa resposta ao sistema, a criança se torna um número
estatístico, e só com o tempo mesmo que o professor consegue entender as necessidades
específicas desses alunos. Porque o caso é que eles não têm laudo mesmo, todo ano
pedindo o laudo e o laudo nunca vem então a gente vai sempre trabalhando com o bom
senso."
Pesquisadora: "Então, no caso é com a sua prática que você vai descobrindo como é
que vai trabalhar com esse aluno?"
Entrevistado- 04: "De acordo com o feedback que a criança vai dando, agente vai
identificando, continua pesquisando, se auto avaliando e avaliando a criança, buscando
na literatura, é assim que a gente consegue trabalhar.
Questão 2- O que muda nas aulas de EF quando uma turma tem alunos com DI
incluído? Precisa fazer práticas diferentes nestas aulas? Na hora da prática como é?
Entrevistado- 04: "Então, do ponto de vista social, a sociedade é seletiva. Quando nós
temos na sala de aula crianças tidas como diferentes, eu considero muito importante,
porque a gente consegue trabalhar de fato a tolerância, o que hoje em dia está
precisando muito. O que eu vejo com os daqui do município é que na sala de aula, isso
eu posso falar, com os meus alunos ditos como diferentes, cada um com a sua
especificidade, não percebo diferença.
Eu acho que há pequenos grupos na sala de aula que se identificam, de acordo com
suas características, pela questão da empatia. Mas, não tem a questão da indiferença,
porque se tiverem que fazer um trabalho conjunto eles fazem. Quando a gente pede pra
fazer um trabalho em pequenos grupos, eles vão juntar a panelinha e vão fazer, normal.
Mas, não tem aquela coisa de não querer dar a mão, fazer uma roda, não tem aquela
coisa de não querer sentar ao lado... não tem nada disso, eles trabalham muito bem
como equipe, entendeu?
Como eu estou pegando do 6º ao 9º ano eu trabalho dos pequenos grupos aos
grandes grupos no caso do 9º ano. Então, no caso da aluna 'E' que tá no 8º ano, agora
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que eles estão começando a trabalhar com o grupo com maiores componentes. Antes era
de duplas, trios e até quartetos, agora estou pedindo pra aumentar o número de
componentes. Então, é a experiência que tá começando a partir do 8º ano até chegar no
9º e fazer um trabalho da turma. Mas tá caminhando bem, a socialização está
caminhando bem."
Pesquisadora: "Então você faz mais trabalhos de grupos com esses alunos?"
Entrevistado- 04: "O tempo todo, sempre buscando o diálogo. É o que sempre falo o
tempo todo desde o 6º ano, quando a gente começa a trabalhar com o jogo coletivo lá
pelo 8º ano, dependendo da turma eu até puxo esse tipo de reflexão no 7º, mas aí
depende da turma, para eles começarem a entender a questão da mensagem. O primeiro
tipo de mensagem que a gente pensa é a mensagem verbal, mas quando a gente começa
a refletir sobre o não verbal eu começo a fazer as ligações com relação ao jogo, para
eles começarem a se enxergar, pra eles não só anteciparem as jogadas pensando: 'ah, o
meu colega está com a bola e está sendo marcado, e eu tenho que correr para ele me
enxergar, pra ele passar a bola pra mim.' Então o corpo tem que de alguma maneira
passar a mensagem para o outro corpo, e o outro corpo tem que entender essa
comunicação, porque a passada da bola é o reflexo da comunicação estabelecida. Então,
eu trabalho o tempo inteiro isso.
No início a gente trabalha de maneira inconsciente pra eles, mas ao longo do
processo eles já começam a refletir sobre isso, a importância do diálogo que é o que eles
vão viver na vida depois que acabar a escola, a importância da tolerância, o diálogo o
tempo inteiro."
Questão 3 - Como os demais alunos reagem (ou reagiram) nas aulas práticas tendo
como colega um aluno com DI incluído em sua turma?
Entrevistado- 04: "Então, agora no caso que a minha aluna incluída 'E' está no 8º ano,
antes ela mesma se comportava de maneira muito exclusiva, mas com o diálogo,
também ajuda muito o fato de ela estar sempre com a mesma turma, ela foi se sentindo
mais a vontade, eu acredito que seja isso também, e a turma automaticamente foi se
sentindo mais a vontade, e eles foram se conhecendo melhor.

Então hoje,

automaticamente, ela já sai de alguma aula e já vai pra quadra de roupa trocada, e troca
de roupa no banheiro junto com as outras meninas, e ela participa.
Ela e eles todos ainda não têm aquela coisa de um chamar o outro: 'vem!', eles
ainda não tem isso. Eu vejo muito mais pelo lado da timidez do que pela exclusão, e aí
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ela diz assim: 'mas ninguém me chamou para o time...', e eu digo: 'ué? ninguém te
chamou para o time? mas você apareceu? mostrou que estava interessado em querer
participar? ou você tá se escondendo ainda?'. Mas, é muito mais pelo lado da timidez do
que pela auto exclusão. Porque a partir do momento que ela percebe que tem algum
olho chamando ela, ou quando eu falo: 'você não vai jogar?', aí ela levanta logo e meio
que dá um start na cabeça e vai, e todos eles a recebem muito bem.
hoje o que eles gostam muito de jogar, o grupo todo joga muito é queimado,
meninos e meninas conseguem se relacionar muito bem no queimado. hoje em dia o
futebol é um pouco mais, mas os meninos ainda tem uma certa preferência pelas
meninas que já sabem jogar o futebol, eles não tem ainda muita paciência com aquelas
que ainda estão aprendendo a se locomover com a bola, mas já melhorou muito isso
também.
Mas assim, no caso do queimado, eles passam a bola numa boa, quem já jogou,
automaticamente, pensa em quem ainda não jogou, e eles nunca deixam ela de lado. E
ela, por outro lado, quando está em quadra, também não se esconde. Ela aparece no
jogo, ela tem uma linha de raciocínio, neste sentido, bem rápida, é impressionante no
queimado! Ela está bem incluída. Ela não tem dificuldade de integração, ela consegue
se relacionar bem com a turma."
Pesquisadora: "Você teve outra experiência com aluno com DI incluído que aconteceu
diferente desse caso que você está contando agora?"
Entrevistado- 04: "Tive com a aluna 'M', mas como eu fiquei com a 'M' só um ano eu
não sei dizer como ela está agora. Peguei a 'M' no 7º ano."
Pesquisadora: "Mas como é que era a interação com a turma?"
Entrevistado- 04: "Era difícil, era bem difícil, tanto da parte dela como da parte das
meninas. Com relação ao 7º ano que existia na época, era bem nítida a diferença do
grupo dos meninos para o grupo das meninas e vice-versa. Eles já se dividiam
automaticamente pelo gênero, e dentro do grupo das meninas já existia essa diferença
com relação a 'M', mas pelo histórico da turma na época quando eu perguntei aos
colegas, eles falaram que já vinha esse 'climinha' do 6º ano. Então assim, foi um ano
bem difícil, a 'M' ficava muito isolada, ela já se isolava, por outro lado a turma já a
isolava, não fazia questão. Mas, com muita insistência uma aluna ou outra já aceitava
chama-la pra fazer alguma atividade, mas ainda assim ela preferia fazer sozinha ou com
o mediador. Se fosse por ela, ela só ficaria com o mediador."
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Pesquisadora: "Mas e a relação com você? Você conseguia trazê-la para fazer alguma
atividade?"
Entrevistado- 04: "Então, como naquele ano tinha o mediador, ela optava em ficar com
ele. E uma outra dificuldade que eu acho, e que eu sou contra, é quando os pais chegam
na escola, e aí a criança é liberada pra ir embora da escola mais cedo, eu sou muito
contra isso. Isso dificulta muito, e isso aconteceu naquele ano. Acho que era a avó que
vinha, e me parece que esta avó tinha um controle muito grande sobre o corpo desta
menina, mas como foi muito pouco tempo que eu fiquei com ela, eu não sei dizer com
tanta firmeza."
Questão 4- Sobre as práticas nas aulas de EF quais você considera que dão certo com
os alunos com DI incluídos? E quais você acha que não deram certo com estes alunos
incluídos?
Entrevistado- 04: "Ai, é difícil essa pergunta porque eu vou muito pelo que a turma já
conhece. Muito difícil eu trazer uma novidade, uma atividade diferente. Geralmente
quando eu entro num conteúdo diferente com eles, eu penso primeiro numa pesquisa
com várias atividades e a turma pensa numa atividade pra poder praticar. E geralmente
dá certo porque como foi a escolha deles... porque a gente trabalha muito discutindo
regras, primeiro as regras, organizando as regras. Depois que eles entendem todo esse
processo de organização de jogo, eles pesquisam os jogos, e daí eles optam por qual
jogo a gente vai passar tipo um mês jogando, praticando e discutindo, então geralmente
dá certo, porque é a escolha da turma.
Eu acho que não da certo quando o professor impõe determinado jogo, que até
mesmo quando eu trago os jogos de tabuleiro eu trago uma diversidade e a turma se
divide por afinidades, e eu vou percebendo como eles vão se integrando e se
relacionando mais. Achei essa pergunta difícil."
Pesquisadora- "E você acha que o aluno com DI vai se integrando nessas atividades
com o grupo, inclusive na questão da pesquisa?"
Entrevistado- 04: "Aí no caso, essas crianças escolhem aquilo que elas gostam de
fazer, entendeu? Até mesmo quando foi o caso que eu trouxe os jogos de tabuleiro eu
fui incluindo a massinha, porque eu percebi que ela (aluna E) tinha uma dificuldade na
apraxia fina, automaticamente sem a minha interferência ela pegou a massinha. E a
partir daí eu comecei a pedir os moldes e ela foi tentando fazer, do jeito dela, porque ela
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tinha dificuldades, e ainda tem, mas tá no processo de desenvolvimento. A apraxia dela
era muito comprometida. Com relação a outra (aluna M) ela gostava muito de pintar,
então já era automático ela pedir folha e pegar lápis de cor, porque era o que ela gostava
de fazer.
Então assim, eu sempre fui muito de observar, principalmente quando eu estou no
primeiro ano com a turma eu observo muito, eu prefiro mais deixa-los a vontade dentro
do que tem né? Como na proposta da aula trabalhar a apraxia fina, então eu levo vários
jogos, vários instrumentos pra trabalhar a apraxia fina, mas dentro disso cada um vai
usar o que gosta mais. Tem os que gostam da massinha, jogos de encaixar, pintar, eu os
deixo a vontade cada um com seu instrumento, mas aí... ô pergunta difícil gente! porque
eu não trabalho com um tema fechado ou tema único, se não o aluno vai dar desculpas: 'Não quero fazer, estou com dor de cabeça, dor na unha...', mas se eles escolhem as
atividades eles fazem tudo e dá certo."
Questão 5- Imagine que um amigo da faculdade professor de EF, muito ligado a você,
passou em um concurso para o magistério de outro estado. Quando ele chegou na nova
escola constatou que tinha várias turmas com alunos com DI incluídos. Seu amigo então
te mandou um email pedindo exemplos de atividades práticas pra ele aplicar nestas
turmas, com o intuito de melhorar as suas aulas com o aluno com DI incluído. Quais
sugestões de atividades práticas você daria ao seu amigo?
Entrevistado- 04: "O que eu gosto muito é o jogo de tabuleiro transformado, eu acho
muito interessante, é trabalho cognitivo o tempo inteiro, e o jogo de tabuleiro, no caso,
muitos já conhecem, geralmente a dama e o jogo da velha que eles já conhecem a regra.
E o fato deles virarem as peças do jogo... isso dá uma remexida muito forte neles, no
caso alguns são as peças e outros são os jogadores. No jogo da velha não, eles se
deslocam e eles movimentam as peças, mas o tabuleiro da dama vira quadra, é na
quadra que acontece.
Outro jogo que eu acho bastante bacana é a batalha naval. Dá bastante trabalho pra
montar um tabuleiro de batalha naval. Aqui você tem um gabarito do tabuleiro, mas eles
não sabem o gabarito do tabuleiro. Então, conforme eles vão se movimentando no
tabuleiro, a outra equipe vai ver se é água ou se é o navio ou a embarcação, no caso eles
tem que se transformar em peças. Então assim, os jogos de tabuleiros são legais, mas
vai muito da criatividade do professor e observar a criatividade da própria turma
também, vai muito da turma.
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A própria dança, levando em consideração que se for uma turma mais resistente, eu
acho que a atividade rítmica é bem interessante, e dá pra fazer super simples com os
aros (bambolês). Eu costumo fazer como se fosse uma aula de step só que são usados os
aros, e aí no ritmo, diversos ritmos, eles precisam se deslocar para dentro, para fora,
para frente, para trás, para os lados, na diagonal... eu acho que já contribuí bastante, mas
eu vou pensar em mais alguns aqui.
Como eu sou do crossfit e os alunos sabem disso, eles me pedem algumas
atividades, então eu tento trazer algumas atividades pra eles fazerem de forma coletiva.
Outro jogo bacana que trabalha muito a coletividade e a organização mental é aquele nó
humano. Ele é bem legal! E não só na questão de interação, porque eles precisam dar
as mãos, eles precisam se ver, e ali eles precisam entender o que é direita, o que é
esquerda, trabalhar a lateralidade, a mão direita de um pega na mão esquerda do outro e
vice-versa... eles precisam ter essa percepção.
O próprio deslocamento no jogo, quando o professor interrompe o momento do
deslocamento, eles precisam entender a posição deles no espaço e como deve mover o
corpo. Porque não vai poder virar o corpo sobre o eixo, eles vão ter que se encontrar
naquele mesmo eixo, e é só uma questão de deslocamento, isso também eu acredito que
esteja trabalhando a cognição.
Trabalhar a percepção sensorial, é muito bacana. Eu monto um quarto escuro, tento
escurecer a sala o máximo possível, coloco um som ambiente, e aí a gente trabalha as
várias percepções sensoriais com vários objetos. Geralmente eu peço aos alunos para
trazerem objetos em segredo, porque um não pode dizer para o outro o que está
trazendo, como já trouxeram: limão, esponja áspera, uma lixa de parede, lixa de unha,
enfim.
Os vários materiais vão ficar num tipo de labirinto, no caso eles vão estar vendados
e ali eles vão trabalhando o tato, olfato, nas diversas texturas, tamanhos, formas, odores,
e ali eles tem que identificar o objeto, é um trabalho mais individual. Mas, para
trabalhar a coletividade, os alunos que já passaram pelo labirinto, são os condutores dos
que virão, porque precisa ter um cuidado com o corpo, no caso do cego, ali eu já estou
trabalhando inclusive essa questão das necessidades especiais físicas, que é o cuidado
com o corpo do outro.
Outro trabalho que a gente faz dentro desta questão do cuidado com o corpo do
outro, são trios ou quartetos enfileirados, e ali eles trabalham a noção de direita e
esquerda, frente e trás através do tato, então assim: os três primeiros alunos da fila se
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deslocam vendados, o último é o que enxerga e ele será o condutor. No caso, quando
este último aluno toca no ombro direito do próximo colega eles tem que ir tocando no
ombro direito do outro à frente até chegar no primeiro da fila e este mudar a direção do
grupo. Daí são vários trios e quartetos dispostos se movimentando no espaço da quadra.
E aí é aquela questão, se o que está enxergando não prestar a atenção, e os outros
que estão sentindo o toque não agirem no tempo certo, como se fosse um telefone sem
fio cego, eles tem de perceber o toque, e ter a velocidade de reação de tocar o outro, e o
outro a velocidade de reação para se deslocar ao mesmo tempo. Tem que prestar a
atenção para um grupo não bater no outro no meio do caminho.
Outro jogo que é muito legal é o próprio telefone sem fio, mas mudo, que é só o
gestual, geralmente eu faço esse jogo na sala de aula mesmo. O grupo fica organizado
um ao lado do outro, um aluno virado pra parede, e só um aluno fica virado pra mim, eu
conto uma cena através de gestos motores, então com o meu corpo eu faço uma
sequência de gestos motores, daí o aluno que tá me vendo tem que reproduzir para o
próximo que está de costas e este último vai passar para a turma."
Pesquisadora- "Mas me diz, o aluno com DI vai entender e vai conseguir participar
desta proposta?"
Entrevistado- 04: "Então, automaticamente, no final, nunca é aquilo que o professor
passou para o primeiro aluno. As vezes a gente mexe a perna direita para um lado, eles
de repente trocam para a perna esquerda e no final todos acabam se enrolando. Mas,
como é um jogo extremamente dinâmico e muito lúdico, eles te respondem na questão
da ludicidade, na participação, entendeu? Porque assim, no telefone sem fio todo mundo
se perde na participação, dependendo do número de pessoas o grupo vai se perder mais
ainda. Mas, a proposta não é o grupo fazer o código certinho, correto, a proposta é mais
para interagir com o corpo e todos eles vão chegar nesse momento de errar."
Pesquisadora: "Professora, então pra terminar, já agradecendo imensamente a
entrevista concedida, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre o que
conversamos, sobre as práticas com esse aluno com DI incluído na educação física ou
mesmo alguma sugestão pra quem tá começando a receber esses alunos nas escolas?"
Entrevistado- 04: "Então, cada um tem as suas potencialidades e suas características,
independente de quais sejam as atividades, as dinâmicas práticas, porque professor tem
esse negócio 'o cognitivo é trabalhado na sala de aula com a escrita e leitura', mas não, o
cognitivo é trabalhado o tempo inteiro. Da mesma forma que o cognitivo é trabalhado
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lendo e escrevendo, ele é trabalhado aplicando, porque na educação física eu trabalho
muito a questão da escrita, eu me preocupo porque eles têm que escrever.
Então, querendo ou não eu tenho sim que trabalhar a apraxia fina deles o tempo
todo. Mas também, eu tenho que trabalhar a coordenação locomotora, a organização
estrutural para eles entenderem o que é direita, o que é esquerda, o que é espaço. E
dentro da escola, eu acho que é muito injusto, porque a responsabilidade é única e
exclusiva da educação física, quando eu acho que as outras disciplinas deveriam sim,
trabalhar através dos jogos.
O cara não vai aprender a escrever escrevendo, ele vai aprender a escrever se
mexendo. Porque o cérebro só funciona através do movimento. Primeiro que você só
vai conseguir se organizar, a neurociência fala isso, se mexendo. O bebê primeiro se
mexe e conforme ele vai se mexendo o cérebro vai se organizando. Aí eu fico pensando:
não é possível! a neurociência fala isso, a creche trabalha através dos movimentos, e
chega na escola desestrutura tudo.
Então assim, a criança que tem um comprometimento cognitivo, é o que eu acho,
mas eu sou leiga nesse assunto, uma parte é responsabilidade sim do próprio sistema.
Porque a criança vem de um espaço aberto, em casa ela era solta, na creche ela é solta,
considerando o espaço do desenvolvimento infantil que eu já trabalhei, pra depois
chegar no primeiro ano na escola ele entrar numa caixa. E fica nove anos dentro dessa
caixa. Como querem que a pessoa interaja? que ela se expresse no caso para interagir
com o outro? é muito complicado!
E acho que qualquer que seja a atividade, ela funciona tanto para o aluno
comprometido como para o aluno dito normal. Na verdade normal ninguém é. Todo
mundo tem a sua especificidade ou o seu comprometimento, são diversos os tipos. A
mesma coisa quando você fala do aluno que é tido como homossexual, a leitura social
do aluno é que ele é homossexual. Aí, a tendência dos professores é se preocuparem
com aquele aluno e esquecerem do aluno que é tido como heterossexual, porque
subentende-se que o heterossexual já está preparado para a vida, quando na verdade não
está.
Então, acho que é muito a responsabilidade de qualquer disciplina, trabalhar o todo
do aluno o tempo inteiro. Sem a necessidade de se dispor das especificidades das
disciplinas, ainda mais nos processos avaliativos, tem que ter essas especificidades.
Mas eu acho que trabalhar a inclusão não é voltar o olho pra ficar tratando aquele
aluno como um bibelozinho, não, não é nada disso. Muito pelo contrário, eu trato igual.
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Se tiver que brigar eu brigo, se tiver que botar de castigo, eu boto de castigo. O
comprometimento com prazos de trabalho, que geralmente eu dou assim: 'tem meia hora
pra resolver', cada um vai resolver do seu jeito. Mas que faça! Porque se eu perceber
que tá enrolando, fazendo brincadeiras... porque é engraçado isso: na hora de fazer mal
criação, fazem. Na hora de xingar alguém, xinga.
Então assim, tem um processo que ele é diferenciado? Tem um processo que ele é
diferenciado, mas não quer dizer que ele não seja alcançável. De repente comparado
com outras crianças, que eu não comparo, eu comparo cada um com ele próprio e no
tempo dele.
Mas, vamos dizer assim seguindo Piaget, que criança de tantos anos está fazendo
assim, assim, assado... e essa criança com DI está completamente fora do ideal, mas é o
tempo dele, de repente ele vai levar dois anos pra conseguir, ou cinco anos pra
conseguir, mas ele vai conseguir e ele também precisa ser cobrado e não simplesmente a
gente vai passando.
Mas o sistema passa, e se o sistema passar, não quer dizer que eu vou passar
também, o sistema passa, mas comigo ele fica. Não no sentido de que eu vou reprovar,
ele vai ficar preso ou retido no sexto ou no sétimo ano. O sistema passa para o ano
seguinte, e é muito bom quando o professor é o mesmo, porque já conhece o ritmo da
criança, conhece a carência.
E lógico, o professor se autoavaliando, que isso também é muito importante, ele
vai começar buscar outras estratégias, mas sem deixar aquela criança perdida, ou se
perder, mas sempre exigindo. O que eu fico preocupada é que as vezes fica parecendo
que passa muito a mão na cabeça, fica parecendo o bebê da sala. E a criança querendo
ou não fica confortável, quem é que não quer ser tratado como um ser especial? Eu não
gosto nem desse nome 'especial'! Todos aqui são alunos, são iguais. Por isso que eu
falo, o objetivo do trabalho é esse, eu levo várias ferramentas, mas cada um vai levar o
seu tempo pra fazer, e todos terão que fazer."

ENTREVISTA - 05
Questão 1- Como você vê as aulas de EF com alunos com DI incluídos na escola
regular?
Entrevistado- 05: "Eu vejo a EF com os alunos incluídos na escola regular como uma
grande ferramenta pra que eles sejam incluídos, tanto no aspecto psicomotor, no aspecto
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social, para que os outros alunos também da turma possam entender as diferenças,
visualizar as diferenças e saber lidar com elas.
Não sei se você vai perguntar mais a frente, mas eu acho que a escola não está
preparada pra isso. A escola não está preparada para receber esse aluno, o professor não
recebe esse tipo de orientação na escola, penso que muitas vezes o próprio currículo não
é adaptado para esse tipo de aluno. A própria equipe as vezes não sabe como dar essa
orientação, então aquele professor que entende a importância da disciplina educação
física dentro desse processo de inclusão do aluno, acaba correndo atrás por si só de
como fazer isso funcionar. "
Questão 2- O que muda nas aulas de EF quando uma turma tem alunos com DI
incluído? Precisa fazer práticas diferentes nestas aulas? Na hora da prática como é?
Entrevistado - 05: "Eu acho que vai depender do grau de dificuldades que esse aluno
tem de fazer as atividades. Algumas atividades devem ser adaptadas, e sabe que agora
eu estou lembrando exatamente de uma aluna, a 'D', que tinha dificuldades motoras e
DI, e ela não queria nunca faltar no dia da EF, que ela queria participar, e a gente
sempre dava um jeito dela participar, então adaptava as atividades e entre os próprios
alunos, em determinado momento, eles se ofereciam para auxiliá-la naquela atividade já
que ela não poderia ter aquela mobilidade.
E acho que isso só vem a enriquecer a turma, e nunca percebi pelo menos nesse
caso, em nenhum momento, a turma se esquivando da participação dela. A turma topava
as atividades serem adaptadas em determinados momentos para ela. Ela não conseguia
participar de tudo, mas a parte que ela conseguia participar, eu percebia na turma o
interesse em incluí-la nas atividades, mas acho que as atividades devem ser adaptadas
para que esse aluno possa participar.
É claro que quando você trabalha com um grupo grande, aqueles alunos que não
precisam dessa adaptação, também a gente tem que tentar ver os dois lados, mesclando
para que todo mundo seja atendido. Mas, sempre de forma que aquele aluno que não
precisa da adaptação, perceba o quanto é importante adaptar pra incluir esse aluno que
não consegue dar conta de fazer todos os movimentos, ou que não consegue
compreender aquilo que é proposto na aula."
Pesquisadora: "Então, no caso, a diferença nessas aulas é só a adaptação? "
Entrevistado - 05: "Mesmo se eu trabalho com uma turma que não tem um aluno que
precisa dessas adaptações nas atividades, é importante estar lembrando a esses alunos
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que não tem dificuldades pra fazer as atividades, que a sociedade também tem pessoas
diferentes, a gente trabalha com a diversidade, a gente convive com a diversidade, e que
em alguns momentos a gente pode pensar: 'E se a gente tivesse aqui no nosso grupo, na
nossa turma, alguém que não conseguisse fazer isso? Quais são as sugestões?'.
Eu gosto muito quando tem uma turma que eu já percorri um caminho com essa
turma, para leva-los a refletir e também a pensar em atividades para o grupo: 'Imagina
se vocês fossem professores, quais atividades poderíamos fazer para tal caso? a gente
não tem os materiais... pensa aí como vocês fariam?'. E é muito interessante porque o
aluno se sente importante nesse processo, e se for o caso de ter um aluno com NEE, até
pela compreensão como é o caso da sua pesquisa, é importante levar a turma a refletir
sobre isso também."
Questão 3- Como os demais alunos reagem (ou reagiram) nas aulas práticas tendo
como colega um aluno com DI incluído em sua turma?
Entrevistado - 05: "É isso que eu estava te falando, foi o que me veio a memória
quando eu tinha essa aluna que falei incluída, o que tem recorrente na minha lembrança
é que sempre alguém se dispôs a ajuda-la nas atividades que precisava do auxílio de
outra pessoa, entendeu?
É obvio que tem quem não aceita, não vou lhe dizer que é cem por cento da turma,
que não é. Porque sempre tem aquele grupo que gosta da competição e aí eles vão dizer:
'agora professora, vamos fazer uma competição entre a gente? se vai incluir vai ter que
ficar parando, como vai fazer?'. E sempre a gente vai esbarrar nisso, seria muito utópico
dizer que a turma cem por cento do tempo vai concordar em tá abrindo mão, vamos
dizer assim, de naquele momento de estar fazendo algo exclusivo para eles."
Questão 4- Sobre as práticas nas aulas de EF quais você considera que dão certo com
os alunos com DI incluídos? E quais você acha que não deram certo com estes alunos
incluídos?
Entrevistado - 05: "Eu acho que as práticas de competição, as tradicionais, as que se
destaque aquele que vence, não dão muito certo... eu gosto muito de trabalhar com os
jogos cooperativos nesse caso, mas a gente não trabalha só com os jogos né? tem as
ginásticas que também são interessantes nesse momento, dependendo do aluno tem as
danças. Acho que o esporte sim, mas pelo caráter competitivo, dentre as unidades
temáticas é o que menos eu particularmente usaria."
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Pesquisadora: "Então você acha que os esportes envolvendo mais a competição são os
que não dão tão certo, mas as atividades mais expressivas como a dança, e também as
com os jogos cooperativos é o que seria mais interessante, né?
Entrevistado - 05: "Isso, isso. Os jogos cooperativos e essas atividades como a
ginástica também. Eu acho que os trabalhos quando você faz em grupo, em dupla, trio ,
até porque as vezes o aluno precisa de ajuda, precisa de alguém que dê uma força, que
dê uma orientação na hora...entendeu? Eu acho que também tem que ficar claro para a
turma que aquele aluno tem determinada dificuldade. Eu acho que isso as vezes a gente
peca em não falar, fingir que todo mundo é igual, mas esse igual é no direito, e isso tem
que ficar claro para o aluno, isso tem que ficar claro para a turma, que aquele aluno
precisa de uma atenção especial, e eu percebo que quando isso é falado a turma se rende
mais à cooperação ou no auxílio.
Se a gente tá falando de alunos do 6º ao 9º ano, a gente pega turmas com faixas
etárias bem distintas, não é? As vezes a gente pega uma criança no 6º ano, mas pega
quase um adulto no 9º ano, então assim, uma situação que você pega numa turma de 6º
ano, é diferente de você pegar numa turma de 9º ano. Porque tem a ver com a faixa
etária que esta turma está inclusa, e também essa diferença de faixa etária vai render
diferentes resultados na hora das práticas.
Por isso que eu acho interessante você tá levando pra turma o que o aluno incluído
precisa, meio que explicar conforme o comprometimento que o aluno incluído tem, e
chamar a turma para o auxílio, aí sim para eles serem iguais, mas com as suas
diferenças, né? Destacar que as diferenças são legais também, são coisas que podem ser
bacanas, e que a gente pode perceber que dá pra fazer de outro jeito, que não precisa ser
sempre igual pra todo mundo. Há uma outra possibilidade.
Questão 5- Imagine que um amigo da faculdade professor de EF, muito ligado a você,
passou em um concurso para o magistério de outro estado. Quando ele chegou na nova
escola constatou que tinha várias turmas com alunos com DI incluídos. Seu amigo então
te mandou um email pedindo exemplos de atividades práticas pra ele aplicar nestas
turmas, com o intuito de melhorar as suas aulas com o aluno com DI incluído. Quais
sugestões de atividades práticas você daria ao seu amigo?
Entrevistado - 05: "Uma pergunta complicada! Eu gosto muito de atividades de
estafetas. Estafetas com bolas, estafetas com obstáculos... mas eu acho que é muito
interessante isso do 1º ano até o 9º ano, acho que os alunos curtem muito. E aí se ele
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tem um aluno incluído, nesse caso hipotético, ou mais de um, ele divide nas equipes de
estafetas. Se ele tivesse três alunos incluídos, com três grandes grupos eu colocaria logo
esse aluno incluído como se ele fosse o capitão, mas não comandando a equipe, como se
ele fosse o dono do time. Imagina quando chamarem o capitão do time do aluno tal? ele
se sentirá logo importante.
Sei lá, uma atividade de estafetas com bola, com troca de passes, os grupos indo
até determinado ponto e voltando, uma corrida com obstáculos usando os cones, com
bambolês... para que também nesse caminho, dependendo do próprio grau, porque a
gente não sabe o grau de dificuldades que eles tem, você já trabalharia um percurso com
diferentes obstáculos cada vez aumentando mais.
No início você coloca só uma corda elástica no meio, vai só até o final solta a
corda e volta. Depois você pode colocar os cones e as cordas vai e volta. Depois os
cones, as cordas e os bambolês e vai e volta. Tudo que eu estou te falando eu tô
pensando no que eu já fiz e que já aconteceu, e que os alunos de uma maneira geral
responderam bem, até 9º ano.
Obviamente que você vai ter que ver o grau de comprometimento do aluno, porque
pra você colocar uma atividade de estafeta tem que considerar isso aí, pra poder pensar
nas atividades que vai propor, se não for assim não vai funcionar. Porque imagina que
todo mundo conseguiu fazer e justamente o aluno incluído não consegue fazer? Eu
estou pensando nas experiências que tive ao fazer estafetas com alunos incluídos.
Eu faço um joguinho com eles também que se chama 'passa', que é um jogo prédesportivo para o voleibol, eu faço ele ainda hoje. Eu nem falo assim: 'pra tal aluno
você tem que jogar de outro jeito'. Mas com o aluno que tem mais dificuldades de
compreensão, o outro sem dificuldades, por ele mesmo já chega mais pertinho, joga
devagar, chama pelo nome, avisa que vai jogar, espera o tempo do outro. Mas com o
colega sem dificuldades eles jogam mais rápido, já tá implícito isso, pois quando você
já costuma fazer esse tipo de trabalho o aluno leva isso na boa.
Pesquisadora: "Professora, então pra terminar, já agradecendo imensamente a
entrevista concedida, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre o que
conversamos, sobre as práticas com esse aluno com DI incluído na educação física ou
mesmo alguma sugestão pra quem tá começando a receber esses alunos nas escolas?"
Entrevistado - 05: "Eu acho tão importante trabalhar com a inclusão, mas eu só acho
que a gente enquanto professor não tem essa preparação para trabalhar com esse
público, entendeu? E isso foge muito da nossa formação, e foge muito da formação
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continuada da gente também. Porque é um público muito específico, e a educação física,
infelizmente alguns, ainda tem o caráter de competição e um caráter que remete aos
tempos antigos da educação física, dando valor a quem se destaca visando o
desempenho físico.
E aí a gente perde muito com isso, acho que a nossa disciplina perde por não dar
essa visão e esse valor que as atividades tem para incluir. Então, eu tenho percebido
com as turmas que eu atualmente trabalho, como esses alunos ficam preparados para
entender o diferente quando esse está incluso. E quanto aos mais novos e pra todos nós,
temos que estudar muito, temos que estudar sempre!

ENTREVISTA - 06
Questão 1- Como você vê as aulas de E.F. com alunos com D.I. incluídos no segundo
segmento do ensino fundamental da escola regular?
Entrevistado - 06: "Acredito que seja um trabalho de inclusão que não é difícil para o
professor de E.F. dependendo também do grau dessa deficiência intelectual. O caso que
eu tenho nessa escola aqui é um menino que tem D.I., mas ele está dentro da faixa etária
da turma e ele consegue participar de tudo, a única diferença é quando eu tenho que
fazer uma atividade mais elaborada, que eu preciso pegar ele individualmente pra poder
explicar a regra do que ele pode, do que ele não pode, e como ele deve se portar no
jogo.
Mas, se for uma atividade mais geral como um esporte, um futebol ou voleibol, ele
faz muito por imitação, ele vê os colegas fazendo e faz. Quando é um circuito eu deixo
ele sempre para fazer no meio ou no final, porque aí ele vê todo mundo fazendo o
circuito pra poder fazer a repetição. Se eu pedir para ele ser o primeiro e explicar,
complica porque pela parte cognitiva ele precisa do concreto pra entender o que tem que
fazer, na parte abstrata ele não entende, não consegue fazer."
Pesquisadora: "Então você acha que adaptando as atividades físicas fica mais fácil a
inclusão desse aluno com D.I., no ensino regular na disciplina de E.F.?!
Entrevistado - 06: " Sim, adaptando sempre. Sempre puxando ele no âmbito individual.
Faz com o grupo, estimula ele pra ver como é que ele responde, se ele não conseguiu
fazer por imitação a gente adapta o movimento, a atividade, a técnica, o jogo ou a
brincadeira, e trás individualmente e fala ou explica a ele para ele poder participar."
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Questão 2- O que muda nas aulas de E.F. quando uma turma tem alunos com D.I.
incluído? Precisa fazer práticas diferentes nestas aulas? Na hora da prática como é?
Entrevistado - 06: "Práticas diferentes não. É preciso fazer práticas inclusivas. Você
não pode pegar uma turma que tem um aluno com D.I., jogar na quadra uma bola de
futebol e achar que eles vão jogar sozinhos. Até porque, isso não é legal de fazer com
turma nenhuma, você tem sempre que fazer atividades dirigidas. Mas, como eu trabalho
muito com essa faixa etária do segundo segmento do fundamental, pegando mais o 6º
ano, eu trabalho muito com jogos cooperativos, com brincadeiras populares antigas,
envolvendo essa parte coletiva.
Porque o 6º ano se dá naquela mudança de fase do primeiro segmento para o
segundo segmento, eles acabam tendo essa parte do não tocar, do não querer estar
juntos, da agressividade muito afloradas, aí eu trabalho sempre o grupo e não a
competição. E trabalhando o grupo eu acabo sempre fazendo atividades diferenciadas
inclusive por ter ele, o aluno com D.I., incluído nessa turma. "
Pesquisadora: " Então não mudam as práticas da turma, o que você estiver planejando
para a turma esse aluno com D.I. vai participar com os outros e vai ser incluído, né?"
Entrevistado - 06: "Não muda muito. O que for proposto pra turma ele consegue ser
inserido por não ter esse teor de competição exacerbada ou as regras muito complexas.
Eu acabo fazendo uma atividade, não infantil, mas na verdade adaptada um pouco no
nível do cognitivo deles, mas que eu consigo incluir aproximando esse menino dentro
do movimento da turma."
Questão 3- Como os demais alunos reagem (ou reagiram) nas aulas práticas tendo
como colega um aluno com D.I. incluído em sua turma?
Entrevistado - 06: "Essa turma teve uma reação muito boa porque esse aluno
acompanha a turma desde o 1º ano do fundamental aqui na escola. E eu dou aulas para
eles desde o 1º ano do fundamental também, então eles estão comigo já tem 5 a 6 anos.
Então, como a turma evoluiu junto com ele desde o início do fundamental até o 6º ano,
eles acabam enxergando o menino como um aluno regular.
Claro, no 6º ano começam as situações de bulling aqui, chamar de retardado ali, ou
lerdão... esses apelidos ofensivos. E aí eu chamo em separado quem está praticando esse
bulling, chamo a atenção explico o porquê, dou um exemplo: 'você gostaria que
tratassem você assim se você tivesse algum problema, alguma deficiência?'. E aí eu
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acabo conscientizando o grupo em separados para não chamar a atenção dele, para ele
não se sentir excluído ou diminuído, e a turma acaba aceitando.
Mas, no geral os alunos que vem junto com ele desde o 1º ano não tratam ele
assim, normalmente são os que entram de fora que começam a fazer isso, mas eu chamo
em separado e trabalho a conscientização em separado."
Pesquisadora: "Mas, você já viu diferença na inclusão de algum outro aluno com D.I.
que tenha vindo de uma escola diferente, que estivesse entrando na turma pela primeira
vez, seria possível mediar a interação nas práticas?"
Entrevistado - 06: "Sim, já aconteceu, acontece de entrar um aluno com D.I. incluído
que não veio acompanhando a turma como esse que eu tenho hoje, geralmente no 6º
ano, porque o município tem muitas escolas de 1º ao 5º ano. É complicado, mas a gente
tem que fazer aquela reflexão dialógica. A gente trabalha na ideia, a gente trabalha em
cima da crítica, a gente trabalha um pouco a ideia sobre a deficiência.
Minha primeira matéria no 6º ano é a psicomotricidade, no primeiro bimestre,
sempre trabalho com a psicomotricidade. E aí eu vou entrando nessa parte motora,
muitos alunos que são regulares não conseguem fazer certos movimentos, e aí eu falo:
'você é deficiente nesse movimento, você está criticando o aluno X, mas você também
não consegue fazer.' E aí ele acaba se conscientizando.
Depois eu levo para o conteúdo da capoeira que complica um pouco mais, pois tem
movimentos que a maioria não sabe, não consegue fazer uma ginga, então a gente vai
mostrando que todo mundo tem dificuldades. E aí com o tempo, não é em uma aula ou
duas aulas, é um trabalho de meses, se duvidar um ano pra conscientizar todo mundo a
respeitar os outros."
Questão 4- Sobre as práticas nas aulas de E.F. quais você considera que dão certo com
os alunos com D.I. incluídos? E quais você acha que não deram com estes alunos
incluídos?
Entrevistado - 06: "Atividades que dão certo com alunos com D.I.: brincadeiras
populares, piques como o pique pega, pique parede que são de regras simples. Você
trabalhar com jogos cooperativos, trabalhar com o nó humano, pique ameba, pique
correntinha, são coisas que tem regras básicas e que ele consegue fazer por imitação.
O futebol também dá pra fazer porque ele tá na raiz de todo aluno no nosso país. O
futebol funciona porque eles convivem com isso toda hora na rua, na escola, na
televisão, mas qualquer outro esporte de competição com regras mais complexas, você

152

já tem que ter esse trabalho em separado. Por exemplo: eu fui ensinar o jogo de taco lá
na escola, eu não consegui explicar pra ele como é que se joga taco. Eu mostrei,
expliquei, expliquei, ele participou, mas sem saber as regras. Ele foi jogando e eu
falando: 'vai, rebate, corre.' Foi uma atividade por comando, acabava sendo tipo faz
porque eu tô falando e tá funcionando, mas garanto que se eu der de novo ele não vai
saber jogar.
Então, se as regras forem muito complexas e tiverem fora do padrão dele diário, do
rotineiro que ele assiste, vai dar trabalho. As atividades que não dão muito certo são as
com regras mais complexas, e as que soam mais abstratas que ele tem que analisar e
reagir, no caso o aluno incluído. Já o concreto na mão, o fazer com o toque, ele
consegue fazer.
As atividades que dão mais certo são as de grupo, as colaborativas, mais de grupo
cooperativas. As individualizadas, a não ser que seja atletismo, correr em linha reta, um
revezamento onde ele vai passar o bastão, ele consegue. Agora se eu falasse que tem
que dar três passos e saltar aqui, a própria contagem do passo já não está muito no
concreto, o espaço ele não visualiza direito. Se eu digo que tem essa linha pra saltar e a
outra não, aí já complica o pensamento."
Questão 5- Imagine que um amigo da faculdade professor de E.F., muito ligado a você,
passou em um concurso para o magistério de outro estado. Quando ele chegou na nova
escola constatou que tinha várias turmas com alunos com D.I. incluídos. Seu amigo
então te mandou um email pedindo exemplos de atividades práticas pra ele aplicar
nestas turmas, com o intuito de melhorar as suas aulas com o aluno com D.I. incluído.
Quais sugestões de atividades práticas você daria ao seu amigo?
Entrevistado - 06: " Eu sugeriria sempre jogos cooperativos. É uma atividade que em
qualquer turma que eu chego, que eu não conheça ninguém, eu aplico elas pra conhecer
quem são os líderes, quem são os agressivos, quem são os que não gostam do toque,
quem são os positivos, os que buscam ajudar e quem são os excluídos.
Trabalhando cooperativamente você tem que trabalhar o toque, o estar junto, o
reagir, o trabalho em conjunto, e você tira essa competição exacerbada. Então, você
gera menos violência, menos protestos, menos agressões físicas e verbais, porque eles
tem que trabalhar juntos, e no final de tudo todos vencem ou não conseguem fazer os
objetivos. Todos juntos sempre. Então, eu aconselho sempre a começar com os jogos
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cooperativos, porque se você colocar uma bola e botar uma competição, provavelmente
como você não conhece os alunos você vai ter problema muito sério.
Eu sou muito adepto das brincadeiras, dos jogos populares, eu gosto muito de
trabalhar o jogo em si. O esporte, apesar deu eu vir de uma raiz esportiva, de ter sido
atleta de basquete, de ter jogado basquete competitivamente, eu não gosto de trabalhar o
esporte em si na escola, assim sem significado.
Esse mês agora eu trabalhei com uma queimada diferente que é o dodgeball, que é
tipo uma queimada americana. Quem é queimado vai pra fora, se você segurar a bola
tem direito de salvar o colega de volta. Tem a cooperação que você tem que salvar os
colegas de volta e tem a competição de jogar a bola um no outro, mas sempre ali
orquestrando, explicando, falando, você não pode largar e achar que vai funcionar,
você tem que estar o tempo todo se desgastando durante a aula, se não você não tá
dando aula, tá enrolando"
Pesquisadora: "Professor, então pra terminar, já agradecendo imensamente a entrevista
concedida, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre o que conversamos,
sobre as práticas com esse aluno com D.I. incluído na educação física ou mesmo alguma
sugestão pra quem tá começando a receber esses alunos nas escolas?"
Entrevistado - 06: "Seria legal de repente, fazer atividades para o aluno com D.I.
investigando se a idade dele está condizente com a idade da turma. Porque se você
pegar um D.I. que é muito mais velho que a turma, você pode ter essa parte da
sexualidade mais aflorada. Na outra escola que eu trabalho, no caso com adolescentes
da educação especial e tem vários alunos com D.I., a gente tem um cuidado muito
grande dessa questão do tamanho, da força.
Porque a gente tem alunos com D.I. que já são adultos embora tenham um atraso
cognitivo, social, afetivo ou motor, e pra você misturar com alunos de idade mais baixa
tem que ter muito cuidado com relação ao toque também. Tem que ter cuidado ao
abraçar, de estar juntos, porque você pode ter reações fisiológicas não condizentes com
a idade dos colegas, como é que você vai trabalhar isso? como você vai conscientizar
isso? são complicações que a gente tem na educação inclusiva que o professor tem que
estar atento a essas coisas, até em relação a uma menina com D.I..
Eu tenho uma aluna que ela não aparenta ter deficiência nenhuma, é bonita, grande,
fala bem, só que tem D.I.. Numa turma regular, dependendo da idade como num 9º ano,
você pode ter a maldade, pode ter uma passada de mão, uma parte da sexualidade dos
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alunos regulares para com ela nas atividades, como lidar com isso? Como discutir isso
em sala de aula? Então, são reflexões que a gente tem que fazer enquanto professor, tem
que ficar atento a esse tipo de coisa.
Um dos autores do multiculturalismo crítico, o Marcos Neira, diz que a gente tem
que a partir de uma situação problema criar uma reflexão dialógica com a turma pra
trabalhar esse problema, fazendo os alunos pensarem para você sanar esse problema e
não apenas falar não pode, não pode, não pode. E sim fazer ele compreender o papel
dele nessa mini sociedade que é a escola pra poder reproduzir isso fora da escola
também, e fazer essa mudança que a gente tanto precisa."

ENTREVISTA - 07
Questão 1- Como você vê as aulas de E.F. com alunos com D.I. incluídos no segundo
segmento do ensino fundamental da escola regular?
Entrevistado- 07: "Eu praticamente não tive muito contato com alunos com D.I., mas
já tive um aluno que tinha um déficit não muito acentuado, e em todas as aulas eu
procurava me aproximar o máximo possível dele e ele apresentava situações tipo de um
autista. Ele ficava andando de um lado para o outro, rindo, gesticulando, levantando os
braços, e eu sempre procurando me aproximar. Eu pegava um material, as vezes uma
bola e tentava jogar pra ele. Isso foi acontecendo normalmente e depois de alguns meses
ele procurou interagir mais com o professor e também com a turma. Ele passou a se
socializar um pouco mais com a turma e com o professor."
Pesquisadora: "E ele respondia a alguma das práticas feitas com a turma?"
Entrevistado- 07: "Não. Ele não participava e ficava isolado mesmo. Tipo um autista
mesmo. No mundo dele, na situação dele. Mas, com o passar de alguns meses, eu
percebi que ele já participava de algumas atividades tipo queimada. Os próprios alunos
pegavam ele pelo braço, forçavam uma barrinha e ele acabava cedendo e participando
algumas vezes.
Questão 2- O que muda nas aulas de E.F. quando uma turma tem alunos com D.I.
incluído? Precisa fazer práticas diferentes nestas aulas? Na hora da prática como é?
Entrevistado- 07: "É um pouquinho complicado fazer uma aula, ou uma atividade
diferenciada com a turma, né? Mesmo porque os alunos não colaboram muito se a gente
fosse fazer uma prática visando esse aluno incluído. Só que aos pouquinhos eu mesmo
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ia tentando fazer atividades com ele e com o passar do tempo ele foi incluído. Mas, é
difícil você fazer, eu senti dificuldade em fazer uma atividade específica em que todos
os alunos pudessem participar.
Pesquisadora: "Então você acha que teria que fazer uma atividade específica para este
aluno incluído, mas que não daria pra fazer junto com a turma?"
Entrevistado- 07: "No começo eu percebi que a turma não aceitava muito, e passei eu
mesmo a tentar conquista-lo. Eu chamava o aluno: 'vamos jogar?', e por um período eu
peguei uma bola, dava a ele, as vezes ele segurava, as vezes deixava cair, aí eu jogava
de novo, e foi assim. Eu não tive oportunidade de fazer um trabalho específico com ele
e a turma, porque só depois que ele começou a interagir melhor com a turma.
Pesquisadora: "Então você acha que essa questão da inclusão, quando a gente tem
determinadas turmas fica complicado dela acontecer, no caso se a turma não aceita? e aí
como é que faz?"
Entrevistado- 07: "Eu percebi que nessa turma com esse aluno com D.I., a turma não
aceitou muito ele. Eu penso que deveria fazer um trabalho com a turma mais específico,
mostrando para a turma a importância da inclusão, para esse aluno poder participar mais
ativamente com a turma. Eu acredito que tem turmas e turmas, com relação a este aluno
eu percebi que a turma não tinha muito interesse em se envolver para ajuda-lo, mas com
relação aos alunos surdos eu vejo que existe uma interação, uma relação, uma
socialização muito melhor.
Questão 3- Como os demais alunos reagem (ou reagiram) nas aulas práticas tendo
como colega um aluno com D.I. incluído em sua turma?
Entrevistado- 07: " O problema é que o próprio aluno com D.I. não chega até a turma,
não busca interagir, pelo menos esse não chegava. O aluno surdo já chega. E agora com
as intérpretes do lado do professor fica muito melhor, muito mais fácil de fazer uma
atividade. Fica difícil se a turma não consegue aceitar o aluno com D.I., assim é
complicado de trabalhar.
Questão 4- Sobre as práticas nas aulas de E.F. quais você considera que dão certo com
os alunos com D.I incluídos? E quais você acha que não deram com estes alunos
incluídos?
Entrevistado- 07: "O que eu percebi que deu certo foi no jogo de queimada onde
participa toda a turma. E aí a turma forçou uma barrinha junto a ele puxando com todo
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cuidado, convidando com jeito ele acabou cedendo e participou. Mas, acredito que
também um voleibol é possível aceitar, mas outro esportes mais brutos tipo futsal,
basquetebol, acho que não dá não. Agora em termos de atletismo eu não tive a
oportunidade de ministrar nessa turma, talvez ele atuando individualmente, numa
corrida ou num arremesso, fosse mais fácil de realizar e ele tivesse mais interesse."
Questão 5- Imagine que um amigo da faculdade professor de E.F., muito ligado a você,
passou em um concurso para o magistério de outro estado. Quando ele chegou na nova
escola constatou que tinha várias turmas com alunos com D.I. incluídos. Seu amigo
então te mandou um email pedindo exemplos de atividades práticas pra ele aplicar
nestas turmas, com o intuito de melhorar as suas aulas com o aluno com D.I. incluído.
Quais sugestões de atividades práticas você daria ao seu amigo?
Entrevistado- 07: "Como eu também não tive mais oportunidades de trabalhar com
alunos com D.I. nas turmas, eu teria que buscar em alguma literatura exemplos de
atividades para contribuir com esse professor. Mas, acredito que o professor pode
apostar em atividades lúdicas nas quais pudessem haver um tipo de competição que
fosse bem prazerosa pra esse aluno. E tentar buscar dentro desse caso de D.I. o que seria
a necessidade mais específica para tal aluno, por que a D.I. pode variar bastante em
grau de comprometimento e dependendo do grau, acredito que um jogo coletivo que
viesse integrar, socializar ele com a turma toda seria proveitoso. Seria bom também ele
tentar desenvolver uma atividade na qual o aluno se sinta importante na turma."
Pesquisadora: "Professor, então pra terminar, já agradecendo imensamente a entrevista
concedida, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre o que conversamos das
práticas com esse aluno com D.I. incluído na educação física ou mesmo alguma
sugestão pra quem tá começando a receber esses alunos nas escolas?"
Entrevistado- 07: "Eu acredito que o seu trabalho está bem encaminhado, as perguntas
estão relacionadas ao seu objetivo, e espero que você entreviste outro professor que
tenha tido mais experiências com a inclusão de alunos com D.I. nas escolas, com mais
turmas, pra poder contribuir mais com seu trabalho."

ENTREVISTA - 08
Questão 1- Como você vê as aulas de E.F. com alunos com D.I. incluídos no segundo
segmento do ensino fundamental da escola regular?
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Entrevistado- 08: "Eu penso que a gente tem que dá maior possibilidade para que todos
participem, inclusive os deficientes. Eu abordo a turma fazendo com que todos
participem e ninguém fique de fora. Muitas vezes, principalmente com os maiores, a
gente tem que abrir um debate, discussão... porque, por mais que isso já tenha sido
falado, trabalhado, a gente tem que dar o nosso direcionamento pra eles, para que possa
efetivamente ocorrer esta inclusão.
A gente sabe que nessa faixa etária acontece muito bulling. Nessa faixa etária dos
adolescentes, mesmo a gente já tendo abordado o assunto, a gente tem que fazer essa
abordagem com o todo, com aquela turma que a gente está trabalhando."
Pesquisadora: "Você acha que mesmo assim a prática na educação física acontece?"
Entrevistado- 08: "Oh, ainda existe uma resistência... até porque nessa faixa etária já é
normal eles se separarem por grupinhos, um grupo não aceita o outro, ainda existe uma
resistência para que aconteça essa inclusão plenamente nas nossas aulas. Eu vejo isso
em todas as escolas que eu trabalho, acontece muito isso.
Turmas de 6º ano já é um pouco difícil pra que eles incluam em determinadas
brincadeiras... já falam: 'ah não, aquele ali não!'. Ou ele fica por último, porque é o mais
lento, é o que não está sacando as coisas... então aí a gente sempre tem que fazer esta
intervenção.
A intervenção do professor nas aulas quando a gente tem um aluno incluído é
muito efetiva, não tem como deixar eles por conta, tem que ser o tempo todo ali fazendo
com que essa inclusão aconteça. Não dá pra deixar os alunos com autonomia pra
resolverem certas situações não, a gente sempre tem que intervir."
Questão 2- O que muda nas aulas de E.F. quando uma turma tem alunos com D.I.
incluído? Precisa fazer práticas diferentes nestas aulas? Na hora da prática como é?
Entrevistado- 08: "Com aluno incluído específico com D.I., pelo menos nas minhas
práticas, eu prezo assim: no momento em que eu vou explicar uma atividade a gente tem
que explicar de maneira mais pausada, né? De repente vai demandar de você explicar
mais vezes até que ele assimile, mas não necessariamente eu preciso mudar a minha
atividade, entendeu?
As adaptações eu vou vendo no decorrer da aula, dependendo do grau de
comprometimento do aluno, se for mais severo, aí a gente tem que pensar na
possibilidade de inclusão desse aluno. Mas se for o comprometimento em um grau mais
moderado para leve, temos que ter o cuidado de explicar pra ele mais pausadamente,
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explicar mais vezes, demonstrar as atividades, porque eles são muito ligados no
exemplo concreto, eles precisam visualizar, ver o exemplo."
Questão 3- Como os demais alunos reagem (ou reagiram) nas aulas práticas tendo
como colega um aluno com D.I. incluído em sua turma?
Entrevistado- 08: " Vai depender do público que a gente tá atendendo, tem turmas que
são mais difíceis. Mas, se eu perceber que a turma é mais difícil, aí eu mudo um pouco a
estratégia de trabalho para um jogo cooperativo, pra eles perceberem que todos podem
participar, né?
Seria mais voltado para todo mundo participar, então para que abra essa discussão:
porque o D.I. não poderia participar nas outras atividades se nessa pode? eles vão ver
nessa atividade cooperativa que todo mundo realizou, até o D.I. estava participando.
Então, essas turmas que eu vejo que estão excluindo, tem que mudar um pouco a
abordagem sim, pra conscientizar a turma da inclusão dessa criança."
Questão 4- Sobre as práticas nas aulas de E.F. quais você considera que dão certo com
os alunos com D.I incluídos? E quais você acha que não deram com estes alunos
incluídos?
Entrevistado- 08: "Como eu falei, atividades cooperativas a gente sempre consegue
colocar todo mundo juntos para realizar as tarefas."
Pesquisadora: "Tem algum jogo assim que você acha mais interessante desses
cooperativos?"
Entrevistado- 08: " Eu costumo fazer aquele do cordãozinho ou do barbante que bota
na garrafinha, que todo mundo tem que segurar a pontinha do barbante, e aí todo
mundo tem que dar um jeitinho para a canetinha que tá lá na ponta entrar na garrafa, é
bem interessante esse que a gente fez. Agora, foi com uma turma justamente que tinha
um D.I. incluído. Mas, as atividades que são competitivas realmente é um pouco difícil
pra incluir eles, é muito complicado essa faixa etária."
Pesquisadora: "No caso são os colegas da turma que não aceitam ou os alunos com
D.I. que não conseguem participar?"
Entrevistado- 08: "São os outros que não aceitam incluir a criança com D.I., porque
eles se dispõe, mas a turma nem sempre, é isso que eu vejo. Por isso faço esses jogos
cooperativos com eles, como esse do barbante cooperativo, pra todo mundo participar.
E aí entra a satisfação de cumprir os objetivos, todo mundo faz junto, todo mundo

159

conquista junto, e então não precisa ninguém ficar de fora, e nesse jogo todos precisam
estar juntos pra cumprir os objetivos, respeitando os limites de cada um.
A gente colocou mais regras também: colocamos vendas em alguns alunos tirando
a visão destes, e outros não podiam falar, entendeu? E assim, primeiro nesse jogo todos
ficam iguais sem nenhuma limitação. Depois que eu tirei a visão de alguns e a fala de
outros, então só dois ficavam no comando, mas os demais não podiam mais agir. Os que
não estavam enxergando podiam falar, mas não estavam vendo o que tava acontecendo.
E os que estavam enxergando não podiam falar... E assim a gente foi passando, foi bem
bacana esta atividade."
Questão 5- Imagine que um amigo da faculdade professor de E.F., muito ligado a você,
passou em um concurso para o magistério de outro estado. Quando ele chegou na nova
escola constatou que tinha várias turmas com alunos com D.I. incluído. Seu amigo
então te mandou um email pedindo exemplos de atividades práticas pra ele aplicar
nestas turmas, com o intuito de melhorar as suas aulas com o aluno com D.I. incluído.
Quais sugestões de atividades práticas você daria ao seu amigo?
Entrevistado- 08: "Os jogos cooperativos são muito bons. Ele pode trabalhar com
estafetas também, passar as bolas por cima ou por baixo, passar o bambolê pelas
estafetas... vou te falar que até um aluno com D.I. num grau mais severo que os outros
ajudam também.
Atividades com circuito psicomotor é muito bacana, e aí ele pode intercalar o grau
de dificuldades, até porque no circuito não é um atividade competitiva, então por mais
que as crianças num primeiro momento achem que estão competindo, não estão. Na
verdade ali eles estão realizando movimentos, estão fazendo essa troca, associando o
tempo na hora de trocar de uma atividade pra outra, eles vão estar desenvolvendo
habilidades.
Então, as atividades com circuito são muito bacanas e ele pode fazer com a
matemática do circo, circuito com os elementos do circo como a cambalhota, arremessar
a bolinha para o alto, mas se não consegue fazer o malabares com duas bolinhas faz
com uma só, aí é cada um no seu limite. Eu aconselharia ele a fazer uma abordagem
nesse sistema."
Pesquisadora: "Professora, então pra terminar, já agradecendo imensamente a
entrevista concedida, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre o que
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conversamos das práticas com esse aluno com D.I. incluído na educação física ou
mesmo alguma sugestão pra quem tá começando a receber esses alunos nas escolas?"
Entrevistado- 08: "Não tenho muito a acrescentar não, mas pra quem tá chegando é
importante primeiro ler. Buscar conhecimentos porque a cada dia aparece um novo tipo
de deficiência, uma limitação diferente. Tem que procurar se informar, e conhecer
mais ou menos a sua turma, pra tentar realizar as atividades conforme o perfil dessa
turma. Adaptar algumas atividades, principalmente as atividades que a gente diz que são
as tradicionais da educação física, voltadas para o esporte, mas primeiramente a gente
tem que conhecer o aluno pra poder propor as atividades."

ENTREVISTA - 09
Questão 1- Como você vê as aulas de E.F. com alunos com D.I. incluídos no segundo
segmento do ensino fundamental da escola regular?
Entrevistado- 09: "Eu vejo de uma forma que somente eu estou ligada ao aluno, não
tem nenhum suporte. Em 24 anos de magistério acho que eu posso contar que tive
poucos alunos incluídos, uns cinco alunos com D.I. mais ou menos. Então assim, eu
tenho turmas com 40 alunos e aquele um com D.I. eu tenho que dar mais atenção, e o
que é que eu faço com os 40 alunos da turma? Cadê o suporte? Tem que ter uma
atividade diferenciada, as vezes eu adapto as atividades, e eu exijo menos dele do que
dos outros alunos, claro, porque não tem nem comparação. Eu que corro atrás. Chegar
material, não chega. Sou eu que tenho que fazer uma pesquisa do que seria melhor pra
ele"
Pesquisadora: "Então no caso é você que fica mais trabalhando com o aluno incluído?"
Entrevistado- 09: "Só, só. Uma vez ou outra a gente tem um estagiário, mas é um por
ano que vem fazer um estágio que fica por dois ou três meses, mas também é estagiário,
que não tem experiência. Dá um pequeno suporte."
Pesquisadora: "E você acha que com um suporte fica possível esse aluno com D.I.
estar incluído nas suas aulas?"
Entrevistado- 09: "Eu sinto que não posso dar tudo de mim para aquele aluno. Eu fico
pensando que ele podia estar sendo mais trabalhado. Na verdade eu penso assim: se eu
tivesse um filho especial, com certeza eu botava numa escola especial. Eu vejo que o
governo fala: 'vamos incluir estas crianças na rede regular.' e aí? Isso é porque eles não
querem abrir escolas para crianças especiais.
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As crianças especiais respondem bem as atividades com música, dança, arte, mas
eles não querem investir nisso. Então, criança que tem uma habilidade para desenhar e
pintar fica escondido, porque não vai ser comigo na educação física que ele vai se
desenvolver. A mesma coisa na aula dos professores de português, não tem oficinas. Eu
fico vendo meus alunos surdos ou de outras deficiências perdidos, porque nem eu sei
me comunicar com eles direito.
Questão 2- O que muda nas aulas de E.F. quando uma turma tem alunos com D.I.
incluído? Precisa fazer práticas diferentes nestas aulas? Na hora da prática como é?
Entrevistado- 09: "Eu tento fazer as práticas, mas como eu falei as turmas não tem 30
alunos, são sempre em torno de 40 alunos e tem mais ele. Eu procuro não deixar a turma
perdida, mas eu tenho que dar uma maior atenção para ele. Aqui eu trabalho com o 6º e
o 7º ano, é onde eu tenho os dois alunos com D.I. incluídos.
Então eu deixo um pouco o pessoal da turma de lado e vou atender esse aluno com
D.I., daí os outros alunos também cobram, vem me pedir atenção e perguntam: 'porque
a atividade dele é diferente da nossa?' aí eu falo que é porque ele é diferente, eu tenho
que explicar isso, entendeu?
E do material, nem falo né? se eu não comprar uma corda, uma bola, um arco esse
material não chega não. Daí nem dá pra fazer as atividades psicomotoras que esses
alunos precisam, trabalhar a lateralidade, trabalhar a coordenação motora..."
Pesquisadora: "Você acha então que fica complicado fazer as mesmas atividades para
esse aluno com D.I. incluído junto com a turma?
Entrevistado- 09: "Fica complicado sim, porque a atenção não é a mesma para todos
os alunos. Eu acho que numa escola especial o professor de educação física deve ficar
com no máximo uns 10 alunos, não com 30 ou 40 alunos. Eu me sinto triste e ao mesmo
tempo penso que este aluno poderia estar desenvolvendo várias habilidades numa escola
especial."
Questão 3- Como os demais alunos reagem (ou reagiram) nas aulas práticas tendo
como colega um aluno com D.I. incluído em sua turma?
Entrevistado- 09: "É um trabalho que você faz desde o início do ano até dezembro.
Você tem sempre que mostrar que este aluno com D.I. é diferente do outro. Os alunos
regulares sempre se estressam com os alunos com D.I.. Se a gente vai inserir o aluno
com D.I. num jogo, eles ficam sempre reclamando que ele não sabe fazer as coisas.
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Mas, para mim o que importa é que ele possa participar, ter contato com os colegas, se
socializar.
Aí eles vem dizer que o menino com D.I. não sabe fazer as atividades. Mas, eu
explico pra eles que eles também não tem tanta habilidade assim, eles também tem
dificuldades e o aluno especial vai mais devagar. Vai dar um chute, um toque diferente,
pode até errar no jogo, mas a gente tem que colocar ele no grupo.
Mas, é sempre assim, todo dia falando a mesma coisa, o preconceito é grande. Eles
sempre querem escolher o time tendo os melhores do seu lado, daí eu falo pra eles que
eles precisam saber lidar com a diferença. O 6º ano é mais complicado, eles tem uma
discriminação aflorada, não sei se é da família, da sociedade ou da mídia mesmo que
exclui. Acredito que quando chegarem no 8º e no 9º ano eles vão aprender mais e incluir
esse colega com D.I. nas suas atividades.
Questão 4- Sobre as práticas nas aulas de E.F. quais você considera que dão certo com
os alunos com D.I incluídos? E quais você acha que não deram com estes alunos
incluídos?
Entrevistado- 09: "Eu acho que a questão é a diferenciação de como você vai fazer esta
atividade. Você vai ter que adaptar todas as atividades. No caso, se for um jogo de
voleibol, vou ter que usar as regras adaptadas, colocar poucos alunos em cada lado,
colocando o aluno com D.I. também. Mas, o que fazer com os demais alunos? São pelo
menos 40 alunos.
A dificuldade maior é que os alunos sem deficiência não conseguem entender que
tem que ser feito atividade assim adaptada. Eles ficam reclamando que por causa de um
todos vão ter que fazer atividade diferente. Assim acontece com outros alunos com
deficiência também. Eu tenho os alunos com surdez e os outros reclamam que o colega
deficiente não está sabendo jogar a bola.
Tenho um aluno também que é hiperativo e tem D.I. associado. Ele tem 18 anos, a
cabeça é de criança de 10 anos e ele aqui está no 2º ano. Mas, esse aluno conseguiu
jogar ping pong, aí eu o mostrei como exemplo, porque tem aluno sem deficiência que
não consegue jogar ping pong. Ele não tem tanta rapidez, mas sabe jogar, jogou e
ganhou mais do que perdeu. Fiz o rodízio no grupo e fiquei feliz em ver que ele tem
uma boa coordenação motora."
Pesquisadora: "Então tem atividades que dá pra inserir estes meninos com D.I.?"
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Entrevistado- 09: "Tem atividades que dá pra inserir. Mas, quando é que eu vou inserir
o menino com D.I.? Tem atividades que dá, tem atividades que não dá. Esse aluno que
eu falei que tem D.I. já foi goleiro no futsal e tinha vezes que ele pegava a bola, e outras
que não pegava, igual a todos os outros. Mas, eu tenho que ficar falando pra turma
passar a bola para o aluno com D.I. o tempo todo, por que por eles não vão passar a bola
não.
Eu queria tanto ter mais experiência na área, mais uma ajuda, uma capacitação pra
poder fazer mais, só que quando aparece uma capacitação é na Barra por exemplo e eu
moro na Baixada Fluminense. Então, se o grupo aceitar interagir dá pra fazer as
atividades adaptadas, os esportes por exemplo. Mas, se eles não aceitarem eu fico sem
muitas condições. "
Questão 5- Imagine que um amigo da faculdade professor de E.F., muito ligado a você,
passou em um concurso para o magistério de outro estado. Quando ele chegou na nova
escola constatou que tinha várias turmas com alunos com D.I. incluído. Seu amigo
então te mandou um email pedindo exemplos de atividades práticas pra ele aplicar
nestas turmas, com o intuito de melhorar as suas aulas com o aluno com D.I. incluído.
Quais sugestões de atividades práticas você daria ao seu amigo?
Entrevistado- 09: "Eu gosto muito das atividades de estafetas, eu faço aqui com os
alunos e sempre dá certo em todo segundo segmento. Eu uso os cones, a corda, as bolas,
as vezes eu uso até os chinelos deles ou as mochilas pra fazer de material. Por exemplo:
'Vamos pular através das mochilas', isso quando não tem o arco. Aí dá pra trabalhar a
coordenação motora, trabalhar a noção de espaço, e eu tenho que incluir o D.I. e o aluno
regular juntos.
Se esse caso aí do professor que você falou, tiver mais de um aluno incluído na
turma, é melhor. Porque tendo mais de um igual eles ficam mais fortes. Eu gosto de
trabalhar as estafetas, e vejo que os alunos gostam porque tem os materiais para
trabalhar, parece que motiva muito.
Fazer um circuito psicomotor também com materiais dá certo. Os jogos só quando
eu vejo que eles estão melhor no domínio motor e na interação do grupo, mas seria um
joguinho adaptado também, adaptar ao grupo que ele tiver. Recreação e jogos
cooperativos também são atividades legais."
Pesquisadora: "Professora, pra terminar, já agradecendo imensamente a entrevista
concedida, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre o que conversamos das
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práticas com esse aluno com D.I. incluído na educação física ou mesmo alguma
sugestão pra quem tá começando a receber esses alunos nas escolas?"
Entrevistado- 09: "Eu penso que teria que ter mais estrutura tanto para o professor
como para o aluno. Pessoas de apoio, cursos até que o município promova essa
formação para os professores. Por exemplo: aqui tem os alunos surdos, seria bom esse
curso de libras para nós entendermos mais os alunos. Até tem os intérpretes, mas a
gente precisa explicar mais as atividades e entender as dificuldades do aluno para
ajudar.
Aqui já se tentou colocar o curso de libras para os pais, mas eles não tiveram
interesse, então o aluno não pratica também em casa, chega em casa e se comunica por
gestos. Os alunos precisam ser estimulados em casa, os que tem deficiência e os que não
tem. Os que tem deficiência mais ainda, se os pais não estimularem eles não vão
progredir muito não."

ENTREVISTA - 10
Questão 1- Como você vê as aulas de E.F. com alunos com D.I. incluídos no segundo
segmento do ensino fundamental da escola regular?
Entrevistado- 10: "Eu vejo ainda como um processo bem no início, faltam recursos e
ainda existe uma cultura dentro da escola de que esse aluno não deveria estar incluído
na escola regular. Então, eu ainda vejo como um processo que tá bem no início, e que
tem muita resistência do corpo docente das escolas pra trabalhar com esse aluno. Além
da falta de recursos que também atrapalha."
Pesquisadora: "Você diria a mesma coisa sobre a disciplina da educação física?"
Entrevistado- 10: "Sim, diria também na educação física. É complicado pelo fato de
faltar recursos pra trabalhar com este aluno, e também pela cultura que os outros alunos
trazem de casa. Então, dentro de um processo de educação física, aonde os outros
alunos precisam entender o que é a inclusão, e eles trazem de casa uma compreensão
contraproducente do seu grupo social sobre o que é a inclusão desse colega com D.I.,
faltando o respeito e também a vontade de incluir o aluno deficiente nas aulas, fica
difícil. Então, trabalhar com o aluno com D.I. é criar uma cultura dentro da sala ou da
quadra, para os outros alunos entenderem o que é a inclusão e esse aluno incluído na
aula.
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Questão 2- O que muda nas aulas de E.F. quando uma turma tem alunos com D.I.
incluído? Precisa fazer práticas diferentes nestas aulas? Na hora da prática como é?
Entrevistado- 10: "Eu faço uma educação física com uma abordagem que a gente
chama de sociocultural, onde eu pego uma prática e a gente vai estudar o significado
dessa prática, vamos fazer vivências com essa prática, e depois vai acontecer o processo
de ressignificação. Aí, quando tem um aluno de inclusão essa ressignificação vai ser
diferenciada, porque vai ser a ressignificação daquela prática pensando na inclusão
desses alunos. Então, os outros alunos tem que entender que ressignificar essa prática
dentro da escola é ressignificar pensando nesse aluno que tem a D.I..
Precisamos fazer mudanças de regras, mudanças no espaço, mudanças no material.
Se o aluno regular tem essa consciência de que é sujeito do processo, que nenhuma
cultura fica fixa no tempo e ele pode ressignifica-la, ele vai entender que isso é
importante para o aluno de inclusão, e que também ele está sendo sujeito do processo, e
como tal pode interferir na cultura que está estudando."
Questão 3- Como os demais alunos reagem (ou reagiram) nas aulas práticas tendo
como colega um aluno com D.I. incluído em sua turma?
Entrevistado- 10: "A grande dificuldade é essa: os alunos regulares trazem à escola um
modelo de cultura corporal que está instituído socialmente, e esse modelo não é um
modelo que inclui o diferente. Então, seria o modelo das práticas esportivas, que é um
modelo vindo dos esportes de alto rendimento, que é um modelo excludente, e só
privilegia os melhores ou mais os aptos. E entender que dentro da escola todos tem o
direito a prática é a grande dificuldade.
Então, pegar uma turma, em um ano só e desenvolver todo esse processo, as vezes
complica porque uma turma caminha de um jeito e a outra de outro. Aí existem práticas
exclusivas sim por parte dos alunos, porque é difícil ele entender que o outro também é
um sujeito de direito. Então, a minha interferência é justamente essa de fazer com que
esse aluno entenda e inclua o outro, modifique a regra.
Mas, existem os percalços, existem as resistências, em qualquer disciplina, em
qualquer área vai haver as resistências quando é algo diferente do que está posto como
prática cultural instituída socialmente. E isso tem que ser um projeto da escola, porque
se for um projeto só da educação física não vai resolver.
A prática da inclusão tem que estar muito bem sedimentada enquanto projeto
político pedagógico, tem que fazer parte da cultura da escola. E aí se for o professor de
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educação física sozinho fazendo isso, vai ter muita dificuldade. Então, tem que ser uma
prática discutida muito forte dentro da cultura escolar com todos os professores, todos
os atores sociais da escola, desde a pessoa que trabalha na limpeza, que trabalha na
cozinha, que no meu entender são todos agentes educadores dentro do ambiente
educacional, dentro de uma escola.Tem que ser uma prática escolar inclusiva realmente,
não só da educação física."
Questão 4- Sobre as práticas nas aulas de E.F. quais você considera que dão certo com
os alunos com D.I incluídos? E quais você acha que não deram com estes alunos
incluídos?
Entrevistado- 10: "As práticas que dão mais certo são as práticas de quando eu
trabalho o conteúdo de jogos populares, brincadeiras e danças. Nos espetáculos que eu
construí com a turma sempre os alunos com D.I. participaram junto a essas turmas.
Agora as práticas que eu tenho mais dificuldades são as práticas esportivas, porque é
uma cultura corporal hegemônica no meio social.
E é nesse modelo do esporte de rendimento que eles não consegue pensar por
exemplo: um chute diferente daquele do modelo de performance, e se o aluno com D.I.
chuta diferente do que está instituído hegemonicamente na sociedade ele sofre
represália dos colegas. Então, a prática esportiva é a que eu tenho mais dificuldades de
ressignificar no ambiente escolar.
Quando eu trabalho o conteúdo de lutas os alunos com D.I. também conseguem
trabalhar bastante com a turma, e os alunos regulares conseguem incluir mais o aluno
com D. I.. Eu não trabalho com jogos cooperativos formais, mas existem vários tipos de
jogos que vão utilizar os valores de cooperação na cultura popular, porque eu não vou
trazer pra aula de educação física algo que não está instituído dentro da cultura corporal
popular dos alunos. Eu não vou criar um jogo para trabalhar a cooperação porque na
cultura popular você tem a cooperação instituída internamente na estrutura do jogo.
Mas o meu objetivo nos meus planos de aula não é pensar nisso, mas ressignificar
a prática. Assim, a gente trabalha o significado da cooperação. Inclusive quando a gente
vai trabalhar uma prática esportiva, a gente questiona: como será que esse grupo criou
tal prática? qual foi o objetivo de criar esses valores na identidade desse povo? e muitas
vezes esses valores são de cooperação. Como por exemplo os jogos africanos que eu
trabalho muito na cultura corporal da escola, você já tem nesses jogos africanos valores
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para desenvolver trabalhando a identidade daquele povo. Então, quando a gente está
estudando isso ele vai internalizar esse conceito de cooperação."
Questão 5- Imagine que um amigo da faculdade professor de E.F., muito ligado a você,
passou em um concurso para o magistério de outro estado. Quando ele chegou na nova
escola constatou que tinha várias turmas com alunos com D.I. incluído. Seu amigo
então te mandou um email pedindo exemplos de atividades práticas pra ele aplicar
nestas turmas, com o intuito de melhorar as suas aulas com o aluno com D.I. incluído.
Quais sugestões de atividades práticas você daria ao seu amigo?
Entrevistado- 10: "Como eu sempre trabalhei desde quando eu cheguei na educação
física escolar com uma abordagem sociocultural, primeiramente eu diria a ele pra
revisitar todos os conceitos que tem dentro da proposta de educação física sociocultural.
Trabalhar práticas que não envolvam muitas competições, começar com práticas onde a
liberdade individual apareça como a dança, valorizando os gestos de cada aluno.
Sugiro que utilize as danças, as brincadeiras e os jogos populares trabalhando
conceitos do que é o direito do aluno dentro da educação física. Trabalhar bastante a
questão teórica que a nossa prática tem dentro da educação física, para mudar
comportamentos de exclusão, criar essa cultura inclusiva dentro das turmas para que
eles respeitem o aluno incluído. E, assim esse aluno possa ser incluído nas práticas igual
aos demais alunos com os mesmos direitos.
A proposta da educação física sociocultural está muito presa a uma pedagogia
crítica, via Paulo Freire. Então, partindo da cultura local todos os alunos vão entender
que aquela prática que ele faz fora da escola tem significado e que eles possam entender
as práticas de uma maneira mais crítica. A escola tem esse papel, levar à criticidade.
Então, danças locais que o aluno realiza na escola deveriam ser estudadas de uma
maneira crítica, pensando nas questões de gênero, questões étnico racial, na
sexualização dirigida à mulher, que podem ocorrer em algumas danças locais. É
importante que esta cultura local esteja presente dentro da escola pra ser discutida de
maneira crítica. Então, estudar a cultura local, partindo para uma cultura mais global
posteriormente."
Pesquisadora: "Professor, pra terminar, já agradecendo imensamente a entrevista
concedida, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre o que conversamos das
práticas com esse aluno com D.I. incluído na educação física ou mesmo alguma
sugestão pra quem tá começando a receber esses alunos nas escolas?"
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Entrevistado- 10: "A gente sabe que a inclusão hoje perpassa também por disputas
políticas. Muitas das conquistas que nós possamos ter no futuro dependem de lutas
políticas. Então, é interessante que esse assunto, dentro da escola, se torne um assunto
de extrema importância, que se discuta à luz dos direitos, e saber que muitas destas
políticas de inclusão tem que ser discutidas no campo político.
As lutas do professor pelo aluno de inclusão tem que ser uma luta política. É
necessário manifestações, cobranças de políticos, cobranças de leis, como por exemplo:
redução de alunos por turma quando tem o aluno incluído, porque a gente sabe que é
necessário para qualidade do trabalho ser de excelência e isso tem que fazer parte da
cultura escolar, é preciso discutir muito sobre isso na escola como um todo."

ENTREVISTA - 11
Questão 1- Como você vê as aulas de E.F. com alunos com D.I. incluídos no segundo
segmento do ensino fundamental da escola regular?
Entrevistado- 11: " Eu acho que as aulas de educação física buscam primeiramente a
inclusão desses alunos, e dentro de um contexto esses alunos nunca são excluídos. A
educação física deve ser bem inclusiva, mas ela tem algumas questões a serem
melhoradas principalmente no que diz respeito ao conhecimento do que o aluno tem.
Muitas vezes, não só pelo professor de educação física, mas por outros colegas, a
gente não tem esse mergulho profundo sobre o transtorno que o aluno tem, de como a
educação física pode atuar

para que o aluno possa fazer uma boa aula, estando

totalmente inserido na educação física a nível comportamental, social e motor também.
Então, é muito mais do que aquilo que a gente tem como experiência na prática, seria
melhor alguma coisa mais fundamentada, alguém especializado, alguém do nosso lado
que nos oriente sobre o que fazer e o que não fazer com esse aluno com transtorno.
Na maioria das vezes a gente procura estar inserindo ele dentro da aula, procura
estar observando o nível de comportamento dele, o nível de atitude, as reações que ele
pode vir a ter no contexto das aulas, mas no montante geral eu acho que as aulas de
educação física ajudam, são importantes para eles, mas ainda acho, por tudo que eu
falei, que ainda pode ser melhorada."
Questão 2- O que muda nas aulas de E.F. quando uma turma tem alunos com D.I.
incluído? Precisa fazer práticas diferentes nestas aulas? Na hora da prática como é?
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Entrevistado- 11: "Não. Na realidade, não. Eu procuro não mudar as aulas por ele, e
sim, fazer com que ele se insira na aula proposta para todos os alunos. É claro que se
você pegar um deficiente auditivo, ele vai ter um tipo de dificuldade, a gente precisa
estar estabelecendo alguma coisa para que ele possa estar inserido.
Então assim, muitas vezes, falando do deficiente auditivo em questão, a gente
precisa estar adaptando algumas situações de aula pra que ele não venha a ter
dificuldades, mas eu jamais vou mudar uma aula em função de um aluno. Eu acho que
isso aí foge um pouquinho daquilo que a gente busca de inclusão."
Pesquisadora: "Mas, se um aluno com D.I. tiver dificuldades de participar de um certo
jogo, como você faz?"
Entrevistado- 11: "Com relação a questão motora ele pode não ter nenhuma
dificuldade, é claro que existem alunos diferentes, a questão motora pode estar inserida
não necessariamente no aluno com deficiência. Tem alunos com D.I. que tem mais
experiências motoras do que alunos que não apresentam deficiência nenhuma. A gente
procura estar do lado desse aluno para estar orientando, do D.I. ou de qualquer aluno
que venha a ter dificuldades, e muitos tem dificuldades, não necessariamente os que tem
deficiência.
Agora, a questão das regras, é claro que o entendimento deles é um pouco mais
demorado, principalmente para com as regras do jogo. Mas, eu jamais vou estar
adaptando uma regra em função dele. Nossa busca, nossa luta, é fazer com que ele se
adapte as regras do jogo, é claro que com um pouquinho mais de dificuldades. Aí a
gente para, a gente orienta, a gente faz com que os alunos da turma dele entendam que
ele vai ter uma certa dificuldade.
Com relação a questão de agressões físicas ou verbais, os próprios alunos meio
que abraçam esses alunos com deficiência. São estas situações que muitas vezes, na
própria prática, faz com que ele melhore a cada aula. Das experiências que eu posso
falar que tive aqui, não foram de alunos com deficiência tão acentuadas que tem vindo
para a escola. Eu tive um aluno com síndrome de Down, mas ele participava
normalmente da prática, entendeu?
Aqui tem os deficientes auditivos que na questão motora não tem dificuldades, é só
uma questão de adaptar as regras para eles poderem participar, na hora da explicação eu
preciso de alguém do meu lado para poder estar fazendo a tradução em libras para eles.
Eu gostaria de ter esse conhecimento de libras, mas por falta de tempo ainda não pude
fazer uma especialização.
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Tem os alunos autistas também que não vejo dificuldades na prática, eles gostam
de participar. Na minha prática eu não tive dificuldades para fazer uma atividade por
causa desses alunos."
Questão 3- Como os demais alunos reagem (ou reagiram) nas aulas práticas tendo
como colega um aluno com D.I. incluído em sua turma?
Entrevistado- 11: "Olha, eu procuro estar comparando essa reação quando tem
meninas inseridas no jogo. Quando os meninos estão entre si existe uma agressão
verbal, geralmente quando um colega perde um gol, ou quando o colega não sabe fazer
o exercício, é claro que existe deboche e muitas vezes a gente controla. Mas, quando
tem menina e esse aluno com deficiência, é impressionante como é que os alunos
abraçam essa questão. Então os alunos são muito mais pacientes, e muito mais entre
aspas 'didáticos' com esses alunos com deficiência e com as meninas, do que quando
estão só os alunos homens numa quadra ou sala de aula.
Quando você tem lá uma aula só com meninos ditos normais, vamos estipular um
jogo, claro que a gente procura estar inserindo meninos e meninas, não tem
dificuldades. Mas, quando você propõe uma aula, ou torneio, ou você faz jogos
intersalas que as mulheres não querem participar, por mais que o professor estimule, o
professor tem muito mais dificuldades de estar coibindo uma agressão física, ou verbal,
ou uma reclamação, do que quando tem meninas e alunos com deficiência inseridos na
aula.
Quando você tem meninas e um aluno com deficiência inseridos na aula
dificilmente eu vejo uma reclamação, uma perda de paciência por parte dos outros
alunos. Então, os alunos são muito mais acolhedores com as meninas e com os alunos
com deficiência nessa questão. Eu não tenho nenhum problema, nunca tive alguém
reclamando com o aluno deficiente por ele não estar fazendo de uma forma satisfatória a
aula, por ele estar perdendo um gol, por ele errar uma cesta.
E essa questão não foi preciso eu como professor explicar aos alunos, eles mesmos
percebem as dificuldades e colaboram e tem tolerância com os demais, ambos os
grupos, meninos e meninas sem deficiência ajudam os que tem deficiência. Eles acabam
aceitando o deficiente. Eles sabem da dificuldade do colega, eles até me ajudam nas
aulas.
Então, na minha visão é muito mais você estar inserindo o deficiente na aula
proposta para todos, do que mudar a aula por causa de um aluno deficiente. É claro que
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dentro das limitações dele, você não vai mandar seu aluno com deficiência motora saltar
de uma altura que você vai pô-lo em risco.
Você não deve oferecer riscos aos alunos com qualquer tipo de deficiência, até
porque os alunos em turma podem ajudar nessa conquista dele de estar fazendo uma
aula, de estar executando perto de uma perfeição algum tipo de movimento proposto,
até o jogo né?"
Questão 4- Sobre as práticas nas aulas de E.F. quais você considera que dão certo com
os alunos com D.I. incluídos? E quais você acha que não deram com estes alunos
incluídos?
Entrevistado- 11: "Olha, as atividades coletivas é que a gente tem maior dificuldade.
Quando você propõe um jogo em si, seja de qualquer esporte dentro da tua prática de
ensino é muito mais complexo. Na verdade, na questão coletiva a gente entra na
resposta da pergunta anterior, a gente tem até, vamos dizer assim, uma adaptação das
regras.
A gente não muda o jogo, mas a gente adapta uma regra, por exemplo: o time só
pode fazer um gol quando passa a bola pelo pé do aluno com deficiência, por que
muitas vezes, por mais que os alunos sejam acolhedores, quando você trabalha com 7º,
8º, 9º ano, a questão de querer ganhar está muito exacerbada. Eles competem muito
entre si. Então você fazer com que um aluno com deficiência toque na bola é muito
difícil. Então nessa situação você adapta um pouco e a gente tem uma certa dificuldade
nos esportes coletivos.
Agora o que a gente tem maior facilidade, e que a gente tem maior orgulho de
trabalhar, é nos desafios propostos individualmente, por exemplo: fazer com que eles
passem em zig zag pelo cone, fazer com que eles trabalhem a coordenação motora e que
eles consigam realizar as atividades.
Quando a gente tá dividindo o jogo de vôlei em algumas partes, quando a gente
atua com o ataque no vôlei por exemplo, fazer com que esse aluno passe a bola para o
outro lado da quadra, seja cortando, seja arremessando, e você vê no objetivo proposto
eles vencendo, é muito bom. Além disso, você vai estar enriquecendo e ajudando esse
aluno a nível motor e até psicológico.
Então, as atividades divididas, os piques, os ensinamentos de alguns fundamentos
do jogo, são muito mais fáceis de realizar do que o jogo em si. No jogo a gente tem uma

172

certa dificuldade porque tem que criar alguma coisinha para que esse aluno participe e
não seja colocado de lado.
Quando a gente coloca o método parcial e divide o jogo é muito mais fácil pra
gente trabalhar, porque o aluno vai estar ali sozinho no tempo dele, ele vai criar
estratégias pra que ele possa acertar uma cesta, arremessar a bola para o outro lado, mas
no jogo em si é muito mais difícil pra ele."
Questão 5- Imagine que um amigo da faculdade professor de E.F., muito ligado a você,
passou em um concurso para o magistério de outro estado. Quando ele chegou na nova
escola constatou que tinha várias turmas com alunos com D.I. incluído. Seu amigo
então te mandou um email pedindo exemplos de atividades práticas pra ele aplicar
nestas turmas, com o intuito de melhorar as suas aulas com o aluno com D.I. incluído.
Quais sugestões de atividades práticas você daria ao seu amigo?
Entrevistado- 11: "Na realidade, a gente encontra aqui na nossa escola vários alunos
com diferentes tipos de deficiência, não é um fato novo para os professores daqui. De
antemão, acho que esse professor deveria se aprofundar em cada situação que houver,
em cada caso de deficiência do aluno dele, por que cada um é um.
Eu acho muito mais interessante você propor atividades que tenha mais o jogo
como finalidade, do que propriamente o jogo em si. Dentro de uma progressão
pedagógica que a gente aprende desde o primeiro período da faculdade, eu estipularia
para ele trabalhar jogos que iniciem o esporte que ele vai dar.
Dentro do planejamento dele junto aos outros professores, se ele colocasse o
handebol como um esporte a ser trabalhado, eu procuraria indicar a ele algumas
atividades de iniciação ao handebol, em detrimento do jogo em si. É aquilo que a gente
fala: 'o esporte na escola'. Então, a gente nunca vai tratar o handebol como um esporte
que vai estar selecionando alunos para uma equipe. Seria mais usar o aprendizado para
o esporte, mas o jogo em si vai estar secundário.
A gente vai buscar alternativas para apresentar o jogo ao aluno com deficiência.
Por exemplo: no caso do handebol a gente tem algumas situações do jogo de queimado
que vai fazer com que o aluno com deficiência, no tempo dele, possa aprender uma
iniciação ao handebol. Então, através do handebol ele poderá conhecer a quadra, onde
termina, onde começa, as questões de movimentação, de defesa.
Então, para esse professor que chega e encontra essa situação nova na escola, que
pra mim não é novidade, você tem que muito mais fracionar os aprendizados do jogo do
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que valorizar o jogo em si. Aí a gente deve procurar atividades lúdicas, piques, buscar
jogos de iniciação voltados ao que a gente vai dar no bimestre. Assim a gente tem
diversos jogos, inúmeros piques de acordo com o objetivo com o qual vamos trabalhar,
é o pré-desportivo mesmo.
É claro que o professor de educação física vive muito na questão da utopia né?
quem dera eu aqui ter 40 bolas de handebol, cones a vontade, redes, bolas de iniciação...
as vezes a gente quer jogar um handebol e o aluno com deficiência, até mesmo as
meninas tem medo, porque a bola é pesada e só tem de um tamanho só. Então, quem
dera a gente ter aqui todo aquele material que a gente idealizou um dia para trabalhar e
passar uma situação melhor pra eles.
A gente tem uma matéria na faculdade que é sobre criatividade, por mais que o
professor de educação física seja competente ele tem que ser muito mais criativo do que
um profissional técnico. Criatividade é um componente imprescindível pra nós.
A gente tenta elaborar dentro do que se tem como fundamento do jogo, dentro da
nossa criatividade, atividades lúdicas para que este aluno seja inserido junto ao grupo. E
assim, que ele possa participar, que ele se veja igual a todo mundo, que aí ele não vai ter
muita dificuldade a nível de técnica de movimento e regras do jogo.
Então, eu acho que o caminho é muito mais pela questão de jogos livres, que eles
possam visualizar como é que se pratica um esporte, e aí a gente vai no jogo como final
do processo."
Pesquisadora: "Professor, então pra terminar, já agradecendo imensamente a entrevista
concedida, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre o que conversamos das
práticas com esse aluno com D.I. incluído na educação física ou mesmo alguma
sugestão pra quem tá começando a receber esses alunos nas escolas?"
Entrevistado- 11: "Primeiramente, foi um prazer estar participando dessa pesquisa,
estou sempre disponível. A educação física é uma luta diária para que se possa dar a
devida importância à prática das atividades físicas e da educação física para esses
alunos. Muitas vezes a educação física fica um pouco deturpada, eu já ouvi colega dizer:
'se ele aprendeu a correr dá dez'. Então, é nossa luta diária fazer valer o que a gente
aprendeu, o que a gente entende como transformação dentro da nossa disciplina.
O que a gente puder fazer para inserir estes alunos dentro de um contexto e de um
grupo, vai ser importante, pois eles já vem de uma situação de rejeição, eles já são
discriminados no ônibus, dentro do bairro deles, em outras situações. Na educação física
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a nossa luta é fazer com que eles se sintam parte de um contexto, parte de um grupo e
dar a educação física a devida importância.
A gente sabe da importância da disciplina, e em diversas situações a gente tem que
fazer com que a disciplina seja reconhecida. Muitas vezes eu brigo porque os
coordenadores querem deixar os alunos dentro da sala de aula, eu acho que a sala de
aula também é importante na educação física, mas se a educação física é movimento a
gente tem brigar por isso.
Que a gente possa dar o melhor do que a gente aprendeu, fazer com que esses
alunos jamais sejam excluídos de alguma atividade porque não sabe alguma coisa do
jogo ou não sabe o movimento. Que nenhum professor de educação física deixe isso
acontecer e aqui na minha aula jamais vai acontecer isso."

ENTREVISTA - 12
Questão 1- Como você vê as aulas de E.F. com alunos com D.I. incluídos no segundo
segmento do ensino fundamental da escola regular?
Entrevistado - 12: "As aulas de educação física com estes alunos incluídos funcionam
com muitas dificuldades. Nós não temos apoio de pessoas capacitadas na área da
educação especial que possam nos ajudar, pra mim foi uma grande dificuldade porque
eu trabalhei com esses alunos e eu não tinha uma formação mais específica, nem um
profissional para dar suporte.
Mas, as aulas conseguiam fluir porque eu fazia uma atividade ou outra e os alunos
da turma ajudavam a concluir as atividades, eu digo nas aulas práticas. Nas nossas aulas
tem muita competição, muito exclusivismo, competição entre eles mesmos, então a
atenção a estes alunos especiais não era a atenção devida, aí era muito difícil de
trabalhar.
E as provas escritas eles realizavam de forma diferente, onde eu tinha que fazer
uma prova teórica de educação física apropriada para esse aluno com desenhos, imagens
para que facilitasse o desempenho desses alunos na avaliação e na aula.
Mas, o que eu tive mais dificuldade mesmo foi na parte prática. Na parte prática eu
não encontrei algumas atividades de maior êxito para esses alunos, porque além de a
turma ser cheia, não conseguia chegar a esse aluno. Ao mesmo tempo tinha uma
situação boa já que eles não agrediam, respeitavam o aluno com D.I., quando tinha
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algum problema eles conseguiam ajudar esse aluno, era uma situação nova e diferente
tanto pra eles quanto pra mim também. "
Pesquisadora: "Então você acha que se tivesse um mediador as aulas iam correr de
outra forma?"
Entrevistado - 12: "Sim, se tivesse um mediador capacitado para atuar com esses
alunos daria para trabalhar melhor. Eu vejo que tem mediador de libras para os alunos
com surdez e o da sala de recursos que é para ajudar nas aulas teóricas, mas para ajudar
nas aulas práticas nós não temos e como temos muitos alunos fica faltando essa parte."
Questão 2- O que muda nas aulas de E.F. quando uma turma tem alunos com D.I.
incluído? Precisa fazer práticas diferentes nestas aulas? Na hora da prática como é?
Entrevistado - 12: "Sim, é preciso fazer práticas diferentes nestas aulas com alunos
incluídos. Mas, ao mesmo tempo isso tem que ser planejado, é isso que eu sinto falta,
particularmente sobre de como fazer isso. Como eu não tenho nenhum curso
especializado nessa área da inclusão, eu sinto dificuldades para atuar com relação a
estas aulas. Movimentos que eu percebo que é mais fácil para eles fazerem, conforme as
aulas, eles até fazem, mas no dia a dia se torna complicado ter um trabalho mais
específico com eles."
Pesquisadora: " Então seria possível fazer algumas práticas diferentes com os alunos
com D.I. sem ser exatamente estas práticas esportivas da turma?
Entrevistado - 12: "Sim, é possível. Eu tive uma experiência que até estou com esse
aluno em sala, só que ele não tem laudo, mas a gente percebe que ele tem algum
problema intelectual. Então, eu faço algumas coisas que proporcionam a ele uma
prática, seja com bambolê, seja pra ele pular, pra ele saltar, porque as práticas do
desporto em si, da parte esportiva ele não consegue realizar.
Então eu tento proporcionar jogos de tabuleiro, com bambolê, pergunto o que ele
gosta, pois ele tem uma comunicação verbal. E só mesmo na prática esportiva que ele
não consegue alcançar, ele tem dificuldades, mas não tem laudo, como eu já falei.
E quando eu tive outro aluno com D.I. eu tentava coloca-lo pra fazer movimentos
com os demais alunos, por exemplo: arremessar a bola à cesta de basquete. Essa menina
que estou falando tinha um problema intelectual e também físico. Ela tentava jogar a
bola, mas era difícil pra ela, e a comunicação dela não era tão clara, as vezes os colegas
ajudavam também. Isso era o mais chato, porque aí ela fazia mais a parte teórica"
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Questão 3- Como os demais alunos reagem (ou reagiram) nas aulas práticas tendo
como colega um aluno com D.I. incluído em sua turma?
Entrevistado - 12: "As turmas não se achegam tanto como deveriam para esses alunos
incluídos. Eles são mais arredios, não deixam muito esse aluno incluído fluir nas aulas.
Sempre tem uma barreira, sempre impedem dizendo que o aluno incluído não vai
participar, porque ele não vai conseguir, ele não vai fluir nas atividades propostas.
Então, é sempre com dificuldades mesmo."
Pesquisadora: "Então, no caso, como é que você faz para ministrar as atividades na
turma? "
Entrevistado - 12: "Eu estou sempre intervindo, falando da importância da participação
do aluno incluído, que esse aluno com D.I. tem algumas dificuldades, não é como eles,
mas ele também vai conseguir participar dentro dos limites dele."
Pesquisadora: "Então, você acha que com essa intervenção é possível fazer as
atividades inclusivas mesmo com as dificuldades? "
Entrevistado - 12: "Sim, é possível sim, e eles se sentem bem felizes quando
participam, e é muito bom porque os outros alunos se tornam mais solidários a esses
alunos incluídos, evitando de fazer movimentos mais bruscos perto deles, e sempre
estarem auxiliando quando eles forem pegar um material. Isso ajuda muito.
Questão 4- Sobre as práticas nas aulas de E.F. quais você considera que dão certo com
os alunos com D.I. incluídos? E quais você acha que não deram com estes alunos
incluídos?
Entrevistado - 12: "As práticas que eu vivenciei que deram mais certo foi incluí-los
fazendo movimentos diferenciados, mais leves, mais tranquilos e eu proporcionando a
eles outro conteúdo sem ser os esportes, com outras práticas diferenciadas dentro do
currículo de E.F., essas que observei que deram certo. E as que eu presenciei que não
dão muito certo são os jogos coletivos, os esportes no meu ponto de vista. É muito
provável que se esses alunos com D.I. ao participarem com a turma nos jogos coletivos
tenham algum problema ."
Pesquisadora: "Você pode especificar mais estas práticas acima que você falou que
dão certo com os alunos com D.I. incluídos?"
Entrevistado - 12: "Os jogos de tabuleiro, uma outra atividade foi quando eles pulavam
o arco e ao encontrar o outro colega tinham que jogar o 'pedra, papel e tesoura' e esse
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aluno até conseguia fazer. Jogos tipo amarelinha com arco, coelhinho sai da toca para
eles trocarem de lugar, coisas bem infantis mais ligadas a recreação infantil mesmo.
A parte teórica é mais complicado, precisava de ajuda de um mediador, porque o
conteúdo em si ele não acompanhava, mas a forma visual, quando eu demonstrava na
prática ele já via, entendia e participava, tanto em aulas com vídeo e na sala de aula com
a referência do visual.
Questão 5- Imagine que um amigo da faculdade professor de E.F., muito ligado a você,
passou em um concurso para o magistério de outro estado. Quando ele chegou na nova
escola constatou que tinha várias turmas com alunos com D.I. incluído. Seu amigo
então te mandou um email pedindo exemplos de atividades práticas pra ele aplicar
nestas turmas, com o intuito de melhorar as suas aulas com o aluno com D.I. incluído.
Quais sugestões de atividades práticas você daria ao seu amigo?
Entrevistado - 12: "É complicado a situação do colega aí (risos). Eu também tenho
pouca experiência, mas o que eu sugeriria seria ele usar materiais mais leves, simples
como bambolê, cordas, bolas de borracha, dependendo do grau de comprometimento
dos alunos dele, ele também pode usar os materiais de ginástica olímpica e rítmica com
música, e trabalhar a dança.
Dinâmicas para integração é legal também, mas teria que analisar tudo, talvez se
ele tiver um suporte ele poderia fazer atividades mais criativas. O importante é ele fazer
com que o aluno com D.I. seja incluído na turma. Seria legal os alunos andarem sobre
uma corda para trabalhar o equilíbrio, fazerem bolinhas de papel, usar bolinhas de meia
também para trabalhar a coordenação motora fina, saltar por sobre um bastão ou cabo
de vassoura, tudo vai depender do caso do aluno que ele tem em turma, mas de
preferência que ele tenha uma ajuda também, sozinho é mais complicado."
Pesquisadora: "Professora, então pra terminar, já agradecendo imensamente a
entrevista concedida, tem alguma coisa que você queira acrescentar sobre o que
conversamos, sobre as práticas com esse aluno com D.I. incluído na educação física ou
mesmo alguma sugestão pra quem está começando a receber esses alunos nas escolas?"
Entrevistado - 12:."Parabenizo a vocês pela iniciativa desta pesquisa que parece ser
muito interessante, certamente será de grande valor para os alunos e os professores
trabalharem nas escolas, e que este material retorne para os professores da rede pública
como sugestão, ou como um incentivo ao nosso trabalho para que façamos uma
educação física cada vez mais inclusiva.
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Ao longo dos vinte anos que tenho de magistério não recebi nenhum investimento
intelectual na minha carreira, se eu não procurasse investir eu não teria esse
conhecimento que eu tenho hoje. Isso tudo pra mim hoje não é novo, mas é um desafio
porque não tive formação na minha universidade sobre esse assunto, eu cursei em 1993,
então foi muito tecnicista, metodologia tradicional.
Por incrível que pareça eu até iniciei com a inclusão no meu trabalho na rede
pública de ensino logo que eu comecei a trabalhar, porque eu tive uma aluna com D.I.
que também tinha um comprometimento motor na mão e vi como era importante esses
alunos estarem em sala de aula, fazer as práticas, mesmo usando somente uma das mãos
a menina fazia de tudo e participava com os demais alunos em sala e todos se
solidarizavam com ela.
“Então é isso, espero que vocês concluam essa pesquisa e retornem às escolas com
ela para nós estudarmos um pouco, também pra quem tá chegando e que possa nos
auxiliar nas nossas práticas."

