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[...] o formando, desde o princípio mesmo de 

sua experiência formadora, assumindo-se 

como sujeito também da produção do saber, 

se convença definitivamente de que ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção (Paulo Freire, Pedagogia da 

Autonomia, 1996 p. 12). 
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RESUMO 

  

SILVA, E. Educação inclusiva para pessoas com necessidades educacionais 
especiais: propostas e desafios da Educação Física nos anos iniciais do ensino 
fundamental. 2015. 84 f. Produto final (Especialização em Docência da Educação 
Básica na disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
Dentre os grandes desafios encontrados pelas escolas brasileiras, está o 
desenvolvimento da educação inclusiva. Com o decorrer dos anos, destaca-se um 
número cada vez maior de alunos com necessidades educacionais especiais (NEEs) 
no ensino regular. Ao observarmos que existem grandes dificuldades dos 
professores de Educação Física em incluir alunos com necessidades educacionais 
especiais em suas aulas, surgiram os seguintes questionamentos: A Escola 
Municipal Manoel Antônio da Costa possui estrutura física adequada para atender 
indivíduos com NEEs nas aulas de Educação Física? Os professores de Educação 
Física e Educação Especial estão preparados para lidar e incluir esses alunos nas 
aulas de Educação Física e no contexto escolar como um todo? Para responder a 
esses questionamentos, neste estudo buscamos investigar o processo de inclusão 
dos alunos com necessidades especiais nas aulas de Educação Física nos anos 
iniciais do ensino fundamental (1° ao 5° ano) nas dimensões da acessibilidade e do 
preparo dos professores e das aulas de Educação Física. A pesquisa de cunho 
qualitativo foi realizada por meio de um estudo de caso e de uma pesquisa-ação. Os 
instrumentos de pesquisa foram: manual de Acessibilidade Espacial para as escolas, 
questionário misto e formulário de observação com plano de aula. Foi possível 
constatar, através dos dados analisados, que a escola municipal Manoel Antônio da 
Costa não apresenta uma boa Acessibilidade Espacial. Existe uma carência de 
professores de Educação Física e Educação Especial com formação específica para 
atender alunos com necessidades educacionais especiais, e as estratégias de 
inclusão geraram maior motivação e socialização no aluno pesquisado.  
 

Palavras-chave: Inclusão escolar. Necessidades especiais. Educação Física. 

Professores. 
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ABSTRACT 

 

SILVA, E. Inclusive Education to educational special needs: proposals and 
challenges for Physical education at Primary School. 2015. 84 f. Final Product 

(Especialização em Docência da Educação Básica na disciplina Educação Física) – 
Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio 
de Janeiro, 2016. 
 

Among the big challenges faced by Brazilian Schools, one that emerges is inclusive 
education. In recent years, it has increased the amount of students with special 
educational needs (SEN) at the regular school system. Observing the big difficulty for 
the Physical Education Teachers to promote inclusion of those pupils in their lessons, 
it takes us to make some questions: Has the Public School Manoel Antônio da Costa 
adequate facilities to attend them? Are the P.E. Teachers and Special Needs 
teachers prepared to deal and include students with special educational needs at the 
P.E. lessons and in general school context? Striving to answer these questions, this 
study seek to investigate the inclusion process of SEN students in P.E. lessons at 
primary school (From 1st to 5th grade –Brazilian System) at dimensions such as 
accessibility, lessons` elaboration and staff preparation. This qualitative survey was 
made through a case-study and a research-action. The researching tools were 
the Schools` Spatial Accessibility Handbook, mixed Questionnaire and Observation 
Form with Lesson Plan. It was possible to verify through collected data that the 
Public School Manoel Antônio da Costa do not present satisfactory accessible 
venues, there is a lack of P.E. teachers and special needs Teachers with specific 
expertise in Inclusive education aspects to attend this group of students and finally 
the strategies of inclusion promoted an increase in terms of motivation and 
socialization to the researched pupil. 

 

Keywords: School Inclusion. Special Needs. Physical Education. Teachers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 É percebido que, dentre os grandes desafios encontrados pelas escolas 

brasileiras, está o desenvolvimento da educação inclusiva. Ferreira (2005) afirma 

que a educação inclusiva é um direito de todas as crianças, pois todas são especiais 

e devem receber o que a escola possui de melhor. Ele destaca que todas as 

crianças têm direito à educação e de conviver com seus colegas de bairro e 

familiares, merecendo, assim, atenção, cuidado e aperfeiçoamento. Tal afirmativa do 

autor enfatiza que a educação inclusiva não é direcionada apenas para pessoas 

com algum tipo de deficiência, mas abrange indivíduos que enfrentam qualquer tipo 

de barreira que prejudique seu processo de aprendizagem, ou seja, empecilhos que 

dificultem o acesso à escolarização ou ao currículo, resultando em fracasso escolar 

e exclusão social. A Declaração de Salamanca (1994, p. 5) cita como princípio 

primordial da escola 

 
que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independente 
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 a todos através de um currículo apropriado, arrojos 
organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parceria com as 
comunidades (BRASIL, 1994, p. 5). 

 

 Sant’Ana (2005) salienta que entre os princípios norteadores da inclusão 

escolar estão a concepção de educação de qualidade para todos e o respeito à 

diversidade dos educandos. O mesmo autor destaca a importância de um trabalho 

coletivo, que envolva diretores, docentes e funcionários administrativos para planejar 

as ações e desenvolver programas voltados a essa temática. 

 Pertencente à perspectiva da educação inclusiva está a educação especial, 

que é denominada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9.394/96) como: 

 
uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos com deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 2014, p. 
33). 
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Dessa maneira, a educação especial pode ser entendida como o processo de 

inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais ou de distúrbios de 

aprendizagem na rede regular de ensino, em todos os seus níveis.  

Considera-se, neste trabalho, que educandos com deficiência são indivíduos 

acometidos por qualquer perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

corporal, incluindo a psicológica (MAZZOTTA, 2011). Pessoas com transtornos 

globais do desenvolvimento (TGD) são aquelas que apresentam alterações 

qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de 

interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. O TGD engloba: os 

transtornos autistas, as psicoses infantis, a síndrome de Asperger, a síndrome de 

Kanner e a síndrome de Rett. Já alunos com superdotação são caracterizados pela 

elevada potencialidade de aptidões, talentos e habilidades, o que é evidenciado no 

alto desempenho nas diversas áreas de conhecimento (BRASIL, 2006). 

  Com o decorrer dos anos, destaca-se um número cada vez maior de alunos 

com necessidades educacionais especiais no ensino regular. Em estudo produzido 

por Souza (2011), verificou-se, através do Censo da Educação de 2006, que ocorreu 

um aumento de 640% das matriculas desses alunos nos oito anos anteriores à 

pesquisa. Já no Censo Escolar 2009, o aumento foi menor, porém continuou 

acentuado, de 190%. Observando o censo escolar 2013, foi constatado que, entre 

os anos de 2007 e 2013, ocorreu uma diminuição das classes especiais e um 

aumento considerável das classes comuns com alunos incluídos. A mesma pesquisa 

concluiu que, entre os anos 2012 e 2013, ocorreu um aumento de 4,5% no número 

de matriculas nas classes comuns (BRASIL, 2013).  

Acompanhando esse crescimento exponencial de alunos com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular, durante os últimos três anos observamos 

um número considerável de alunos com necessidades especiais nas séries iniciais 

do ensino fundamental na Escola Municipal Antônio da Costa na cidade de Armação 

dos Búzios. Essa observação nos gerou uma grande inquietação, pois esses alunos 
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apresentavam bastante interesse pelas aulas de Educação Física e em diversos 

momentos eram excluídos.  

A partir da necessidade de incluir esses alunos nas aulas de Educação Física, 

é importante fazer os seguintes questionamentos: 

a) a Escola Municipal Manoel Antônio da Costa possui estrutura física 

adequada para atender indivíduos com necessidades especiais nas aulas 

de Educação Física?; 

b) os professores de Educação Física e Educação Especial estão preparados 

para lidar e incluir esses alunos nas aulas de Educação Física?; 

c) como incluir alunos com necessidades educacionais especiais nas aulas de 

Educação Física da Escola Municipal Manoel Antônio da Costa? 
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2 OBJETIVOS 

 

Para responder a esses questionamentos, neste estudo buscamos investigar 

o processo de inclusão dos alunos com necessidades especiais nas aulas de 

Educação Física nos anos iniciais do ensino fundamental (1° ao 5° ano) nas 

dimensões da acessibilidade, do preparo dos professores e das aulas de Educação 

Física. 

Dessa forma, objetivamos: 

a) identificar o nível de acessibilidade espacial na Escola Municipal Manoel Antônio 

da Costa; 

b) investigar as percepções de professores de Educação Física e de Educação 

Especial sobre o processo de inclusão de alunos com necessidades especiais na 

escola; 

c) desenvolver estratégias de inclusão para alunos com necessidades especiais nas 

aulas de Educação Física. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 Ao conhecer as dificuldades enfrentadas por alunos com necessidades 

educacionais especiais na participação das aulas de Educação Física, este trabalho 

tem o propósito de contribuir para estabelecer caminhos possíveis, a fim de diminuir 

o preconceito que esses alunos sofrem e possibilitar sua inclusão. Servirá também 

como ponto norteador quanto ao trabalho a ser desenvolvido com essas crianças 

durante o processo de ensino-aprendizagem e desenvolvimento delas. Dessa 

maneira, espera-se que, através desta pesquisa, a comunidade escolar possa 

repensar sua prática pedagógica e reconhecer na disciplina Educação Física um 

agente potencializador no processo educacional dessas crianças. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este estudo foi realizado no município de Armação dos Búzios, RJ, na Escola 

Municipal Manoel Antônio da Costa. No ano de 2015, a escola atendeu 334 alunos, 

sendo que, desse total, doze eram alunos com necessidades educacionais especiais 

e oito tinham o acompanhamento de um professor de Educação Especial. A escola 

conta com a participação de três professores de Educação Física. 

A nossa pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa, que, segundo 

Deslandes et al. (2010, p. 21), significa “trabalhar com o universo dos significados, 

dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”. André (1995, 

p.17) conceitua a pesquisa qualitativa como: 

 
[...] o estudo do fenômeno em seu acontecer natural. Qualitativa porque se 
contrapõe ao esquema quantitativista de pesquisa (que divide a realidade 
em unidades passíveis de mensuração, estudando-as isoladamente), 
defendendo uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta 
todos os componentes de uma situação em suas interações e influências 
recíprocas. 

 

A pesquisa de cunho qualitativo apresentou duas dimensões. A primeira foi 

caracterizada por um estudo de caso, que, segundo Ludke (1986, p. 44), 

 
[...] é um campo de trabalho mais específico, é o estudo de um caso, sendo 
este sempre bem delimitado e de contornos claramente definidos. 
 

 Durante o estudo de caso, procuramos fazer uma investigação para identificar 

o nível de acessibilidade da escola e conhecer o nível de preparo dos professores 

de Educação Física e Educação Especial para o desenvolvimento do processo de 

inclusão, especificamente, nas aulas de Educação Física. 

Para identificar o nível de acessibilidade escolar, foi utilizado o “Manual de 

Acessibilidade Espacial para as Escolas” (DISCHINGER et al., 2009), proposto pelo 

Ministério da educação no ano de 2009. 

Como instrumento para investigar as percepções dos professores de 

Educação Física e Educação Especial acerca das questões relacionadas à inclusão 
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na E. M. Manoel Antônio da Costa, foi utilizado um questionário misto, formado, 

segundo Rojas (2001), tanto por perguntas fechadas quanto abertas. 

O documento foi criado a partir de alguns questionamentos, relacionados à 

formação acadêmica do professor; sua experiência com alunos com necessidades 

educacionais especiais; seu nível de conhecimento sobre o assunto; metodologia e 

estratégias de ensino; problemas enfrentados para incluir alunos com necessidades 

especiais nas aulas de Educação Física. Os questionários foram respondidos por 

dez professores, sendo dois de Educação Física e oito de Educação Especial. 

A segunda dimensão do estudo foi qualificada como uma pesquisa-ação, que 

pode ser definida como “uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de 

pesquisa consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a 

prática” (TRIPP, 2005, p.471). Dessa maneira, foi investigada a participação de um 

aluno do quinto ano do ensino fundamental nas aulas de Educação Física durante o 

segundo trimestre do ano letivo de 2015, o qual é acometido por hidrocefalia, 

distúrbio que prejudicou sua capacidade motora, cognitiva e socioafetiva. O aluno 

investigado caminha por meio de muletas e apresenta incontinência urinária, sendo 

indispensável a utilização de fraldas. 

 O estudo teve início no primeiro trimestre de 2015, quando fizemos um 

levantamento junto à direção da escola para saber quais eram os alunos com 

necessidades educacionais especiais, sendo selecionados os estudantes com laudo 

médico e que apresentavam a companhia de um professor de Educação Especial. 

Em seguida, observamos os tipos de dificuldades que esses alunos passavam e a 

real possibilidade de implantar um programa de Educação Física que 

proporcionasse a inclusão. Através da observação, chegamos à conclusão de que o 

aluno destacado acima trazia consigo características físicas, psicológicas e sociais 

que poderiam representar as dificuldades enfrentadas pelos outros com 

necessidades educacionais especiais na escola. Ele caminhava com dificuldade, 

possuía dificuldade de aprendizagem e apenas se comunicava com sua irmã. 

Durante grande parte do tempo, permanecia no canto observando os demais alunos 
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fazendo as atividades e, quando o professor o abordava no intuito de incluí-lo, o 

mesmo se mostrava envergonhado e desmotivado, negando-se a participar. 

Na pesquisa-ação, utilizamos planos de aula e formulário de observação 

como instrumento de pesquisa. Tais instrumentos foram utilizados com o propósito 

de descrever as estratégias de inclusão e as possíveis respostas do aluno às 

atividades. O plano de aula pode ser entendido como 

 
[...] a sequência de tudo que vai ser desenvolvido durante um dia letivo. É a 
especificidade dos comportamentos esperados dos alunos e do meio – 
conteúdos, procedimentos e recursos – que serão utilizados para sua 
realização (PILETTI, 2004, p. 72). 
 

 O formulário é tratado por Marconi e Lakatos (2011) como um instrumento 

essencial para levantamentos de dados em pesquisa social, sendo definido como 

 
Uma lista formal, catálogo ou inventário destinado à coleta de dados 
resultantes quer da observação, quer de interrogatório, cujo preenchimento 
é feito pelo próprio investigador, à medida que faz as observações e recebe 
as respostas, ou pelo pesquisado, sob sua orientação (NOGUEIRA, 1968, 
p. 169 apud MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 100). 
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

5.1 INCLUSÃO ESCOLAR 

 

Este estudo descreve a inclusão escolar como uma perspectiva educacional 

na qual “alunos com ou sem necessidade educacional especial interagem no mesmo 

ambiente com congruência de interesses, de características e necessidades para 

uma aprendizagem global” (SATO et al, 2002). 

Segundo a declaração de Salamanca, é dever da escola acolher todas as 

crianças, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas ou outras (BRASIL, 1997, p. 17). 

Durante o século XX, foi possível observar um movimento muito grande em 

prol da inclusão de pessoas com necessidades especiais na escola. Souza (2011) 

destaca alguns documentos e marcos importantes para um possível reconhecimento 

dos direitos educacionais desses indivíduos; são eles: Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948), que estabelece o direito a educação para todos; 

Declaração dos Direitos da Criança (1959); Declaração dos Direitos do Deficiente 

Mental (1971); Declaração dos direitos do deficiente físico (1975); Constituição 

Federal do Brasil de 1988; Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990; LDBEN 

(9.394/96); e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também 

conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (13.146/2015). Grande parte 

desses documentos foi motivada e discutida em eventos, como: Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança (1989); Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos (1990); Conferência Mundial sobre as Necessidades 

Educativas Especiais (1994), que resultou na Declaração de Salamanca. Por fim, 

destaca-se a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, realizada 

na ONU em 2006. 

Quando se pensa em inclusão de pessoas com necessidades especiais nas 

escolas, não devemos esquecer da inclusão social, que, segundo Mazzotta (2011), é 
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a participação ativa nos grupos de convivência social, ou seja, esse indivíduo que é 

incluído na escola deve ser formado para possuir cidadania (BRUMER, 2004). Isso 

irá permitir que ele viva de maneira autônoma e ciente dos seus direitos e deveres 

na sociedade.  

Para melhor entendimento sobre a inclusão escolar e seu reflexo na inclusão 

social, organizamos um esquema representado na figura 1, identificando os 

principais fatores que influenciam em ambos os processos. Nele, resumimos a ideia 

de inclusão escolar e suas possíveis consequências para a vida dos indivíduos com 

necessidades especiais (MAZZOTTA, 2011; SANT’ANA, 2005; PASSERINO, 2007; 

MANTOAN, 2005; SATO, 2002). 

 

Figura 1 – Fatores determinantes para inclusão 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

As discussões sobre inclusão devem romper os muros das escolas e emergir 

nas esferas políticas e administrativas. Mazzotta (2011, p. 381) diz que: 
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uma política de inclusão escolar que respeita e reafirma a igualdade de 
direitos e assegura a educação escolar para todos há de ser aquela que 
não pratique uma inclusão selvagem. 
 

Inclusão selvagem seria a matrícula escolar de todos no mesmo ambiente, 

desconsiderando a necessidade de haver métodos diferentes, mão de obra 

especializada e espaço físico adequado. Os governantes não devem interpretar que 

o simples fato do indivíduo com necessidade especial estar frequentando classes 

comuns resulta em um estado de igualdade de direitos. 

Um item muito importante a ser considerado quando se aborda o tema 

inclusão escolar é a formação dos educadores. O Ministério da Educação ratifica 

que (BRASIL, 2005, p. 21): 

 
A formação dos profissionais da educação é tarefa, sem dúvida, essencial 
para a melhoria do processo de ensino e para o enfrentamento das 
diferentes situações que implicam a tarefa de educar. 
 

 Assim, é inquestionável a importância dos professores para que o processo 

de inclusão tenha sucesso, porém eles possuem muitas dificuldades; são elas: 

turmas superlotadas, falta de material escolar, formação inadequada, dentre outros. 

O tema inclusão escolar é muito amplo. Diversos fatores devem ser discutidos 

para possibilitá-lo; talvez não seja possível incluir sem a escola possuir 

acessibilidade espacial, currículo apropriado e cooperação entre gestores escolares, 

pais, professores e governo. 

 

5.2 ACESSIBILIDADE ESCOLAR 

 

Quando discutimos estratégias de inclusão para pessoas com necessidades 

especiais em classes comuns na educação básica, não podemos esquecer de 

ratificar a importância que a Acessibilidade Espacial possui para esse processo. 

Nesse sentido, cabe destacar os seguintes questionamentos: sua escola possui um 

espaço físico adequado para atender pessoas com diferentes tipos de deficiências? 
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Ela cumpre a lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida em estabelecimentos públicos e 

privados? O que precisa mudar para tornar uma escola acessível? 

A falta de uma acessibilidade espacial adequada é um problema enfrentado 

por diversas escolas brasileiras. Em estudo publicado por Tagliari et al. (2006), foi 

analisado o nível de acessibilidade em escolas públicas na cidade de Passo 

Fundo/RS, e os autores chegaram à conclusão de que a grande maioria das 

instituições não estava adaptada para receber pessoas com deficiência física, sendo 

que, das 68 escolas investigadas, apenas uma possuía um projeto favorável à 

acessibilidade. Quando se verificou a acessibilidade em áreas de recreação, 

somente 14 escolas estavam adequadas. 

Segundo Dischinger et al. (2009), o significado da expressão Acessibilidade 

Espacial vai além de apenas chegar ao local pretendido. Ele destaca a importância 

de o indivíduo situar-se e orientar-se no espaço, ou seja, locomover-se em 

diferentes ambientes sem precisar pedir informações. Assim, ele pode movimentar-

se com facilidade e sem algo que o atrapalhe. Um ambiente acessível deve permitir 

que todos participem das atividades existentes sem serem excluídos. 

Existem diversos fatores que devem ser levados em consideração quando se 

pensa em garantir uma acessibilidade espacial ideal, dentre eles, destacam-se: 

orientação espacial, deslocamento, uso e comunicação. Dischinger et al. (2009) os 

descreve da seguinte maneira: a orientação espacial é influenciada pelas 

características do ambiente, pois, através delas, os indivíduos podem reconhecer a 

identidade e as funções dos espaços, possibilitando, assim, a criação de estratégias 

de deslocamento e uso. No deslocamento, observa-se a possibilidade de qualquer 

pessoa movimentar-se ao longo de percursos: horizontais, verticais e ambientes 

internos. Tais ambientes devem estar livres de barreiras físicas, de forma 

independente, segura e confortável (DISCHINGER et al., 2009). 
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O uso são as condições de utilização dos espaços e dos equipamentos. 

Nesse item, todas as características físicas dos equipamentos e mobiliários são 

relevantes. Assim, é importante observar fatores como: forma, dimensões, relevo, 

textura, cores e a posição no ambiente, pois ele irá permitir que todos os alcancem e 

utilizem. O último fator é a comunicação, que pode ser entendida como a 

possibilidade de troca de informações entre pessoas, com ou sem auxílio de meios 

de comunicação alternativo, e a aquisição de informações gerais através de 

suportes informativos. Para uma boa comunicação, são importantes: a acústica dos 

ambientes, a presença de sinais, pictogramas complementando informações 

escritas; e os meios de tecnologia assistiva (DISCHINGER et al., 2009). 

Existe uma grande dificuldade da comunidade escolar de avaliar se uma 

escola é acessível ou não. Pensando nisso, o Ministério da Educação, através da 

Secretaria de Educação Especial, lançou, no ano de 2009, um manual de 

acessibilidade espacial para escolas. Nesse documento, observa-se uma descrição 

detalhada de como deve ser a acessibilidade espacial no ambiente escola. Ele se 

baseia na lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que trata da acessibilidade em 

órgãos públicos e privados. O manual de acessibilidade visa garantir a inclusão de 

todos no ambiente escolar. Como objetivo principal, o Ministério da Educação busca 

(DISCHINGER et al., 2009, p. 15) 

 
[...] fornecer conhecimentos básicos e instrumentos de avaliação que 
permitam identificar as dificuldades encontradas por alunos com deficiência 
no uso dos espaços e equipamentos escolares. 

  

O manual de acessibilidade segue a Norma Brasileira de Acessibilidade (NBR 

9050/2004). Ele disponibiliza recomendações, sugestões e explica como atender 

aos itens obrigatórios da norma técnica atual segundo padrões definidos pela ABNT 

(Associação brasileira de normas e técnicas). Dentre os itens destacados para um 

melhor atendimento de pessoas com necessidades especiais na unidade escolar, 

estão: a rua em frente à escola; os locais de atendimento dentro da escola; os 

corredores da escola; as salas de aula; os laboratórios e sala de artes; a biblioteca; 



25 

 

 

 

a sala de recursos multimídia; pátio; auditórios; sanitários; refeitório; cantina; quadra 

esportiva e parque infantil. 

 

5.3 INCLUSÃO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Com o aumento considerável de alunos com necessidades especiais em 

classes comuns no ensino regular, torna-se imprescindível que todas as disciplinas 

pedagógicas e seus respectivos professores estejam preparados para atender esse 

público, no intuito de ocorrer um processo de inclusão, pois possuem grande 

importância na formação intelectual, social e moral do aluno. Dentre a série de 

conhecimentos produzidos e adquiridos no universo escolar, estão as manifestações 

criadas e reproduzidas pela cultura corporal do movimento, que está inserido em 

atividades como: jogos, brincadeiras, ginásticas, danças e lutas (BRASIL, 1998, 

p.27). A Educação Física é a disciplina responsável por abordar os conteúdos 

relacionados ao corpo e ao movimento humano (DAÓLIO, 2004). Ela, integrada à 

proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação 

básica (BRASIL, 1996, p. 19). Durante grande parte da sua história, a Educação 

Física escolar se manifestou como uma disciplina estritamente voltada para práticas 

seletivas, segregadoras e técnicas (GORGATTI E COSTA, 2008, p.1; CHICON, 

2008, p. 30). A ação pedagógica esteve centrada no ensino do movimento e no 

desenvolvimento de sua técnica respaldada por conceitos voltados para a 

competição e para o rendimento, fazendo-se presente como uma área pedagógica 

pouco direcionada para inclusão (FALKENBACH et al., 2007). 

Na parte sobre Educação Física, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

descrevem a importância desta disciplina para pessoas com deficiência. Eles dizem 

que (BRASIL, 2001, p. 40): 

 
Por desconhecimento, receio ou mesmo preconceito, a maioria dos 
portadores de deficiências físicas foram (e são) excluídos das aulas de 
Educação Física. A participação nessa aula pode trazer muitos benefícios a 
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essas crianças, particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento das 
capacidades afetivas, de integração e inserção social. 
 

 O mesmo documento diz que, tomados os devidos cuidados, respeitando as 

individualidades dos indivíduos, os professores podem fazer adaptações e criar 

estratégias para permitir a participação de todos os alunos especiais nas aulas. 

Assim, eles recomendam a flexibilização nas atividades, ou seja, as atividades não 

devem ser estruturadas em função do aluno especial, mas devem ocorrer 

adaptações para que ele seja incluído (BRASIL, 2001). Por exemplo: numa partida 

de futsal, um aluno na cadeira de rodas pode ser o goleiro; basta diminuir as 

dimensões das traves, ou criar materiais que prolonguem o comprimento dos seus 

braços. 

Rodrigues (2004) destaca a importância da formação do professor de 

Educação Física no processo de inclusão. Ele conclui que professores com 

experiências anteriores e/ou que possuem certo conhecimento sobre a deficiência 

do aluno possuem atitudes mais positivas quando trabalham com pessoas com 

necessidades especiais. O mesmo autor diz: 

 
O processo da inclusão educacional de alunos com necessidades 
educativas especiais e de outros alunos com que a escola tem dificuldade 
de lidar tem muito a beneficiar com as propostas metodológicas dos 
professores de Educação Física que, com criatividade, podem usar o corpo, 
o movimento, o jogo, a expressão e o desporto como oportunidades de 
celebrar a diferença e proporcionar aos alunos experiências que realcem a 

cooperação e a solidariedade (RODRIGUES, 2004, p.18). 
 

Observa-se que a Educação Física é uma disciplina que cria um ambiente de 

muita satisfação e prazer entre os alunos, sendo relatado por alguns como a 

“preferida” entre os componentes curriculares. Dessa maneira, ela não pode ficar 

neutra ou indiferente ao processo de inclusão. 
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6 RESULTADOS 

 

 

Esta pesquisa apresentou três eixos, que consideramos essenciais para a 

inclusão escolar; são eles: acessibilidade espacial, preparo dos professores e 

estratégias de inclusão. Para discutir e evidenciar os resultados, esta parte do 

estudo procurou responder aos questionamentos apresentados abaixo e, 

consequentemente, ratificar seus possíveis objetivos. 

Em primeiro momento, questionamo-nos se a Escola Municipal Manoel 

Antônio da Costa possuía estrutura física adequada para atender alunos com 

necessidades educacionais especiais nas aulas de Educação Física. No intuito de 

responder a essa indagação, procuramos identificar o nível de acessibilidade 

espacial da escola. 

O segundo questionamento foi sobre o preparo dos professores de Educação 

Física e Educação Especial. Assim, perguntamos se eles se sentiam preparados 

para lidar e incluir alunos com necessidades especiais nas aulas de Educação 

Física. Dessa maneira, procuramos investigar as percepções dos professores de 

Educação Física e Educação Especial sobre o processo de inclusão desses alunos. 

Por último, indagamos sobre estratégias de inclusão nas aulas, buscando 

compreender como incluir alunos com necessidades educacionais especiais nas 

aulas de Educação Física. Para responder esse questionamento, procuramos 

desenvolver estratégias de inclusão que possibilitassem a participação de todos nas 

aulas de Educação Física, inclusive alunos com necessidades educacionais 

especiais. Para cumprir tal objetivo, selecionamos um aluno, dentre os outros com 

necessidades especiais, e propomos intervenções que proporcionassem a inclusão 

dele. 

Nos itens apresentados a seguir, iremos discutir e apresentar resultados 

acerca dos dados investigados. 

 



28 

 

 

 

 

6.1 NÍVEL DE ACESSIBILIDADE ESPACIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL  

      ANTÔNIO DA COSTA 

 

 

Foi observado através do “Manual de Acessibilidade Espacial para as 

Escolas” (DISCHINGER et al., 2009), presente no anexo deste trabalho, que a E. M. 

Manoel Antônio da Costa apresenta diversos elementos que não estão de acordo 

com as propostas defendidas pelo Ministério da Educação quando se diz respeito à 

acessibilidade espacial. Abaixo, serão analisados alguns itens de maior importância. 

Na seção que verifica a rua em frente à escola, observa-se que não existe a 

sinalização adequada, não há faixa de pedestres e as calçadas possuem um piso 

irregular, ou seja, se um aluno com cadeira de rodas quiser estudar na escola, terá 

dificuldades. Esse item é de fundamental importância, pois a escola não possui uma 

quadra esportiva, e o espaço interno é bastante reduzido. Assim, os professores se 

veem forçados a utilizar uma quadra que fica numa praça pública em frente à escola. 

Esse é um dos grandes problemas enfrentados pelos professores de Educação 

Física, já que, além da falta de sinalização, não existe um rebaixamento da calçada 

que permita um cadeirante se locomover, a quadra é aberta, pois os portões estão 

quebrados, e a grade é baixa, facilitando a saída do local. Antes de entrar na 

quadra, existem degraus, que representam obstáculos para alunos com qualquer 

tipo deficiência motora. 

É importante destacar que no ano de 2015 a escola possuía uma cadeirante 

acometida por paralisia cerebral no quinto ano do ensino fundamental. Foi 

observado que na maioria das aulas de Educação Física realizadas na quadra a 

aluna ficava dentro da escola com a professora de Educação Especial. Tal situação 

descreve a importância que a acessibilidade espacial assume no processo de 

inclusão. Nesse caso, não se pode responsabilizar o professor, pois a falta de 

acessibilidade tornou o trabalho com aluna inviável naquele momento. Talvez se a 
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escola possuísse uma quadra o simples estar com os demais alunos durante as 

aulas cumpriria os objetivos propostos para aquela aluna. 

Os professores entrevistados definiram as questões relativas à acessibilidade, 

como sendo uma das principais causas da dificuldade de inclusão. As opiniões dos 

professores confirmaram as conclusões proporcionadas pela análise do manual de 

acessibilidade espacial para a escola (DISCHINGER et al., 2009). Quando 

perguntados sobre a estrutura física da escola para as aulas de Educação Física, 

nove professores responderam que a escola não possuía uma estrutura física 

adequada, apenas um professor classificou de maneira positiva. Alguns professores 

que classificaram de maneira negativa a acessibilidade espacial apresentaram as 

seguintes justificativas: 

 
Falta material adequado, falta acessibilidade no espaço escolar [...] 
(Professor de E.F.2). 
 
Estrutura física fora do padrão (Professor de E.E.4). 

 

A influência da falta de espaço físico adequado aos alunos com necessidades 

especiais durante o processo de inclusão é comentado no trabalho de Mantoan 

(2005). Ela descreve que, dentre os motivos que pais, docentes e gestores 

escolares identificam para justificar o atraso na adoção de propostas inclusivas 

estão os obstáculos materiais, e que as escolas carecem de acesso físico a alunos 

com deficiência motora. Falkenbach et al. (2007) também constata em seu estudo a 

ocorrência de problemas relacionados à acessibilidade espacial nas escolas. O autor 

diz que 

 

Tanto na escola da rede particular como na rede municipal, o interesse e a 
disponibilidade da filosofia da escola para incluir crianças com necessidades 
especiais está presente. Porém, a disponibilidade exercida na filosofia da 
escola esbarra nas estruturas físicas e nas condições para esse exercício 
(FALKENBACH et al., 2007, p. 49). 
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No mesmo estudo, os professores também reclamam da falta de estrutura 

física da escola. Eles enfatizam que faltam rampas, banheiros, ambientes cobertos e 

diminuição do número de escadas (FALKENBACH et al., 2007, p. 49). Observa-se 

que esse estudo ocorreu no ano de 2007, e passados oitos anos a realidade nas 

escolas brasileiras pouco se modificou. 

Nos diversos ambientes da escola Manoel Antônio da Costa, não existiam 

placas de sinalização para alunos com baixa visão no segundo trimestre de 2015, 

porém no final do ano chegou esse material para a escola. 

Apenas uma sala possui rampa; as demais apresentam um pequeno 

desnivelamento logo na entrada. O piso do pátio é irregular, o que torna complicada 

a utilização do local para as aulas de Educação Física. 

A escola não possui uma sala de recursos multifuncional, impossibilitando, 

assim, alguns trabalhos específicos para alunos com necessidades especiais. 

Além da falta de uma quadra esportiva, a escola também não possui um 

parque infantil. 

Como oportunidade de laser para as crianças, a escola dispõe de uma sala 

de vídeo e alguns jogos de salão (totó1, tamancobol2 e air hockei3). Salientamos a 

importância desses jogos, pois, durante o acompanhamento do aluno investigado na 

pesquisa-ação, observamos que ele manifestou grande interesse por algumas 

destas atividades, e isso foi utilizado como uma estratégia para socializá-lo. A foto 

destacada na Figura 2 mostra um desses momentos. 

 

 

 
 

                                                             
1
 Jogo inspirado no futebol, que consiste em manipular bonecos presos a manetes. Tal jogo também 

é conhecido como pebolim em alguns estados brasileiros. 
2
 Jogo de mesa com superfície côncava composta por duas abas de madeira ou plástico posicionada 

em cada lado da mesa, onde se encaixam as mãos. O objetivo do jogo é mover a bola com as abas, 
de modo que a bolinha ganhe velocidade e entre no gol adversário. 

3
 Consiste em um jogo de salão em que dois oponentes se enfrentam batendo um disco que flutua 

sobre uma mesa coberta por ar frio. O objetivo do jogo é inserir o disco no gol adversário. 
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                          Figura 2 – O aluno investigado participando de uma partida de tamancobol com  
                           alunas da turma. 

 

 

                 

                       Fonte: Foto realizada pelo autor, no 2° trimestre de 2015, para elaboração do PAF. 

 

Essa falta de locais adequados para recreação, que comportem pessoas com 

necessidades especiais na escola Municipal Manoel Antônio da Costa, reafirma o 

estudo de Tagliari et al. (2006), que identificou a ausência desses ambientes nas 

escolas públicas da cidade de Passo Fundo/RS. Mesmo que os estudos sejam 

realizados em estados diferentes, a dificuldade é parecida e possivelmente essa 

realidade deve ser encontrada na maioria das escolas públicas brasileiras. 
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Quando o item analisado foi o bebedouro, verificou-se que a altura dele 

estava incompatível com as normas do manual, o que é preocupante, pois a prática 

de atividade física requer a constante hidratação do praticante. 

Na questão dos sanitários, foi observado que os chuveiros estavam 

desativados e os trocadores não possibilitavam segurança ou conforto ao aluno, o 

que torna difícil a higiene após as aulas de Educação Física. No caso do aluno 

investigado durante a pesquisa-ação, ele possui incontinência urinária e deveria 

utilizar fralda descartável. Assim, seria comum que, como uma medida de 

emergência, que ele precisasse tomar banho ou trocar de roupas. 

Para finalizar a análise sobre acessibilidade espacial, destaca-se que ela é 

um dos principais fatores para inclusão. Dessa maneira, deve ser tratada com muita 

responsabilidade, pois a escola não deve ser preparada para uma população 

específica, e sim para todos. 

 

6.2 PREPARO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DE  

      EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA INCLUIR NAS AULAS DE EDUCAÇÃO  

      FÍSICA 

 

Os dados referentes à formação dos professores de Educação Física e 

Educação Especial estão apresentados na Tabela 1. Analisando as respostas, 

verificou-se que ambos os grupos de professores não possuem cursos de pós-

graduação específicos para área de educação inclusiva. Este é um dos grandes 

problemas nas escolas brasileiras: a falta de profissionais especializados. O 

Ministério da Educação (2005) diz que a formação do professor deve se dar num 

processo contínuo que perpassa sua prática com o aluno dentro de sala de aula e 

ratifica a importância da educação continuada 
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Tabela 1 – Tabela sobre a formação dos professores de Educação Física e Educação 

Especial. 

Perguntas Professores Sim Não 

Formação superior? E.F.
4
 2 - 

E.E.
5
 5 3 

Pós-graduação em educação inclusiva especial? E.F. - 2 

E.E. - 8 

Cursos de extensão específicos para trabalhar 
com pessoas com necessidades especiais? 

E.F. - 2 

E.E 8 - 

Orientação durante a formação acadêmica para 
desenvolver um trabalho de inclusão. 

E.F. 1 1 

E.E. 5 3 

Experiência prévia com alunos com 
necessidades especiais? 

E.F. 1 1 

E.E. 8 - 

Sente-se preparado para incluir alunos com 
necessidades especiais nas aulas? 

E.F. - 2 

E.E. 5 3 

 

Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor, no 2° trimestre de 2015, para elaboração do  
           PAF. 

 

Quando o item analisado foi sobre cursos de extensão, específicos para o 

trabalho com pessoas com necessidades especiais, apenas os professores de 

Educação Especial procuraram essa formação. Em estudo desenvolvido por 

                                                             
4
 Educação Física. 

5
 Educação Especial. 
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Sant’Ana (2005) sobre educação inclusiva na perspectiva de professores e gestores 

escolares, os dados sobre formação dos professores foram um pouco diferentes do 

que encontramos nesta pesquisa. A autora chegou à conclusão de que a maioria 

dos professores investigados não possuíam cursos de capacitação na área de 

educação inclusiva, o que não é observado no nosso estudo. Destaca-se que os 

professores de Educação Especial procuraram manter-se atualizados através de 

cursos. Apenas os professores de Educação Física não buscaram esse recurso de 

aprendizagem. A mesma pesquisa destaca que, dentre as principais dificuldades 

enfrentadas pelos professores, estão a falta de formação e de apoio de profissionais 

especializados (SANT’ANA, 2005). 

Os dados também mostraram que a maioria dos professores de Educação 

Especial apresentava o ensino superior completo. Apenas três não terminaram a 

faculdade, tendo concluído o curso normal. Pedagogia foi a formação da maioria que 

terminou a faculdade; apenas um professor de Educação Especial era formado em 

Educação Física. Rodrigues (2004) cita a relevância do Professor de Educação 

Especial para o processo de inclusão, porém é salientada a importância de ele 

possuir competências específicas nas áreas de conhecimento, para que esse apoio 

seja de qualidade. Ele usa o seguinte exemplo: será que um professor especialista 

em Matemática possui conhecimentos que possam ajudar na inclusão durante as 

aulas da disciplina Português? 

Ainda analisando a Tabela 1, observa-se que a grande maioria dos 

professores afirma possuir experiências anteriores no trabalho com alunos com 

necessidades especiais. Apenas um disse que era o primeiro ano trabalhando com 

esses alunos. 

 

Possuo 9 meses de experiência trabalhando com pessoas com 
necessidades educacionais especiais (Professor E.F.2). 
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Quando a pergunta foi sobre o nível de preparo para atender esses alunos, 

metade dos professores respondeu não estar preparado. Os professores de 

Educação Física apresentaram algumas razões para o sentimento de despreparo 

 

Depende da necessidade e por falta de recursos (Professor E.F.1). 
 
Pela falta de assistência e material na escola (Professor E.F.2). 

 

Em outro estudo sobre inclusão escolar, nesse caso especificamente nas 

aulas de Educação Física, Falkenbach et al. (2007) citam que os professores de 

Educação Física entrevistados em sua pesquisa são unânimes em destacar a 

precária formação nesta área. O mesmo estudo ratifica que os professores pouco 

buscam suporte que possa qualificar sua ação pedagógica na perspectiva de 

inclusão. 

Entendemos que o investimento na formação continuada pode ser um dos 

caminhos que as prefeituras devem seguir para preparar melhor seus professores. 

Parece insuficiente, para o processo de inclusão, apenas fornecer a mão de obra, 

desconsiderando sua experiência e seu grau de especialização. A partir da fala dos 

professores, é possível concluir a necessidade de formação continuada com vistas à 

capacitação para a inclusão escolar. Essa constatação é corroborada por Chicon 

(2008), que destacou o forte apelo para a formação continuada dos profissionais da 

educação. O autor ratifica a importância de qualificar esses profissionais para que 

estejam preparados para enfrentar as diversas situações encontradas no ambiente 

escolar. 

Perguntamos também se, durante a formação acadêmica, eles receberam 

orientação necessária para promover a inclusão (Tabela 1). Um professor de 

Educação Física respondeu que não: 

 

Tive orientação, porém não suficiente para o trabalho (Professor E.F.1). 
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 A partir dessa resposta, é possível inferir o distanciamento entre a teoria 

aprendida na faculdade e a prática dentro da sala de aula. No estudo de Falkenbach 

et al. (2007), os autores também perguntaram para professores de Educação Física 

sobre a formação na faculdade e o processo de inclusão, constatando-se 

semelhante distância entre a teoria dos cursos e a prática pedagógica. 

A mesma pergunta sobre formação acadêmica (Tabela 1) foi feita para os 

professores de Educação Especial. Três responderam que não receberam uma 

formação acadêmica adequada para realizar um trabalho de inclusão de alunos com 

necessidades especiais. Desses, dois não possuíam formação superior, fato que 

não é determinante, mas que pode contribuir para a precariedade na qualificação 

destes professores para garantir a devida inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Observando as respostas sobre o diagnóstico dos alunos com necessidades 

especiais, temos uma noção sobre a responsabilidade que a escola possui na área 

de educação especial e da amplitude que esse tema possui. É possível observar 

alunos com diversos tipos de dificuldade, tanto motoras quanto psicológicas. Dentre 

os diagnósticos informados, estão: paralisia cerebral, autismo, deficiência intelectual, 

perda auditiva profunda, epilepsia, dislexia, transtorno oposicionista desafiador, 

transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), deficiência auditiva e 

hidrocefalia. 

Quando perguntados sobre o nível de conhecimento da deficiência do aluno, 

nove professores classificaram como bom. Alguns deles atribuíram essa resposta a 

alguns fatores que estão expostos nos seguintes comentários: 

 

Leitura em textos da área, pesquisa e formação continuada (E.E.2). 

 



37 

 

 

 

Aos cursos no CAAP
6
, pesquisas e estudos em outros municípios, interação 

com outros professores e troca de experiências (E.E.3). 

 

Formação continuada e pesquisa sobre os transtornos (E.E.4). 

 

Cursos na área (E.E.5). 

 

Pesquisas e cursos de inclusão (E.E.6). 

 

Estudos, pesquisas e cursos (E.E.7). 

 

[...] durante a minha pós-graduação e depois fiz vários cursos: libras, Braille 
e outros de educação especial (E.E.8). 

 
 

Apenas um professor definiu como ruim o nível conhecimento sobre a 

deficiência do aluno atendido, o que justificou da seguinte maneira: 

 

Considero meu nível de conhecimento ruim pela minha falta de experiência 
em trabalhar com esses alunos (Professor E.F.2). 

 

O outro professor de Educação Física respondeu que seu nível de 

conhecimento era bom, porém fez a seguinte ressalva 

 

Falta opção de formação (E.F.1). 

                                                             
6
 Centro de Atendimento e Apoio Pedagógico ao Educando, ambiente de apoio a todos os estudantes 

portadores de distúrbios de aprendizagem na cidade de Armação de Búzios. 
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Observando as respostas dos professores sobre as suas formações e seus 

níveis de conhecimento das deficiências dos alunos com necessidades educacionais 

especiais, percebemos que os professores de Educação Especial procuraram 

manter-se atualizados na área de inclusão escolar, considerando a natureza 

intrínseca do seu oficio. 

Já os professores de Educação Física afirmam bom e ruim conhecimento 

justificados pela falta de experiência e opção de formação na área. Dessa forma, 

ressaltamos a necessidade da busca por conhecimento pelos docentes. Sabemos 

das dificuldades da profissão, salários defasados, muitos trabalham em diversos 

lugares para sobreviver, falta de apoio político, dentre outros. Porém, ser professor 

requer a busca por constante por qualificação e informação. 

 A todo o momento, aparecem situações no ambiente escolar que necessitam 

de investigação e estudo. O aluno precisa desse preparo por parte do professor. Por 

exemplo, existem diversos tipos de transtornos globais do desenvolvimento. Se o 

educador não conhecer ou pesquisar sobre o assunto, como irá agir para atender de 

maneira adequada um aluno com tal diagnóstico? Se tais saberes fossem propostos 

dentro da faculdade, poderia tornar o professor iniciante mais preparado para 

enfrentar possíveis adversidades, mas isso não justifica o desinteresse pela busca 

por cursos de extensão ou pós-graduação na área de educação inclusiva. Hoje a 

internet torna possível a participação em cursos a distância em plataformas digitais, 

o que possibilita que pessoas das mais distantes localidades se atualizem e se 

especializem. 

Analisando a Tabela 2, observa-se que foi perguntado para o professor de 

Educação Especial se eles consideravam importante a participação do aluno com 

necessidade especial nas aulas de Educação Física. Todos responderam que sim e 

apresentaram os seguintes motivos: 
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Faz parte da socialização dele com os demais alunos (professor E.E.1). 
 
A Educação Física auxilia no desenvolvimento, socialização e no processo 
ensino-aprendizagem (cognitivo do aluno) (professor E.E.2). 
 
Para o desenvolvimento corporal (professor E.E.3). 
 
O aluno deve estar inserido em todas as atividades da escola (professor 
E.E.4) 
 
Ajuda a desenvolver as habilidades motoras e melhora a interação do aluno 
com necessidade especial com os demais alunos (professor E.E.7). 
 
É na aula de Educação Física que o aluno mais gosta de fazer (professor 
E.E.8). 
 

Foi possível constatar, a partir das respostas dos professores de Educação 

Especial, que grande parte deles observava a disciplina Educação Física não 

apenas como uma disciplina voltada para aptidão física, mas como um meio para o 

indivíduo se socializar, desenvolver aspectos cognitivos e sentir prazer. 

O autor Chicon (2008) enfatiza, em seu estudo, que no âmbito escolar as 

aulas de Educação Física para alunos com necessidade especial estão voltadas 

exclusivamente para trabalhar aspectos atitudinais (é a forma de ser e de agir do 

indivíduo; nessa dimensão, estão inseridos os valores e quais atitudes o aluno deve 

ter durante as práticas corporais) e procedimentais (referem-se ao aprender e ao 

saber fazer). 

Tabela 2 – Participação dos alunos com necessidades especiais nas aulas de  
                  Educação Física segundo os professores de Educação Física e Educação  
                  Especial 

Perguntas Professores Sim Não 

Vê importância na participação do seu aluno nas aulas 
de Educação Física? 

- 

E.E 8 - 
Observa exclusão dos alunos com necessidades 
especiais pelos demais alunos durante as aulas de E.F.? 

E.F 1 1 
E.E 1 7 

O professor de E.F. propõe atividades que 
proporcionam a inclusão durante as aulas 

- 
E.E 8 - 

Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor, no 2° trimestre de 2015, para elaboração do  
           PAF. 
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Quando perguntados sobre as principais dificuldades enfrentadas para incluir 

os alunos com necessidade especial nas aulas, os professores de Educação Física 

destacaram: falta de material adequado, de acessibilidade, de apoio para estudo e 

conhecimento sobre certos tipos de necessidades. Os professores de Educação 

Especial também expuseram algumas dificuldades enfrentadas para a inclusão nas 

aulas de Educação Física: adaptação curricular, falta de material, estrutura física, 

falta de um planejamento e uma melhor flexibilização curricular, como podemos ver 

nos extratos abaixo: 

 

Falta de material específico para alunos com limitações (Professor E.E.1). 

 

A falta de material adequado, planejamento específico e uma melhor 
flexibilização curricular (Professor E.E.2) 

 

A falta de material adequado e muitas vezes de espaço também (Professor 
E.E.3). 

 

Analisando as respostas dos professores observamos uma grande 

preocupação com questões como: material, adaptação curricular e estrutura física. 

Essas dificuldades talvez sejam encontradas na maioria das escolas públicas 

brasileiras e com certeza não é restrita a disciplina Educação Física. Outros 

componentes curriculares também sofrem com a falta de um espaço físico, materiais 

escassos e currículo inapropriado para determinados alunos. 

Foi perguntado para todos os professores se eles observavam a exclusão dos 

educandos com necessidades especiais pelos demais alunos nas aulas de 

Educação Física (Tabela 2), e a maioria respondeu que não; apenas dois 

professores afirmaram que sim. Considerando a subjetividade da pergunta e a 
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necessidade de outros instrumentos de pesquisa, como a observação das aulas, 

para constatar mais claramente esse fenômeno, ressaltamos a necessidade da 

superação de preconceitos como um fator que pode contribuir para o processo de 

inclusão, já que tornará mais fácil a adoção de estratégias. 

Mesmo não havendo um sentimento de preconceito por parte dos demais 

alunos, o professor deve estar sempre atento, pois a Educação Física conduzida de 

maneira irresponsável pode reforçar as diferenças, valorizando, assim, os mais 

aptos em detrimento dos menos habilidosos. 

É possível identificar na Tabela 2 que, mesmo com todas as dificuldades 

enfrentadas pela disciplina naquele contexto escolar, havia uma preocupação dos 

professores de Educação Física em incluir todos nas aulas. Isso é evidenciado pelas 

respostas dos professores de Educação Especial. Nesse sentido, todos 

responderam que os professores de Educação Física apresentavam atividades que 

visavam à inclusão. Um dos professores de Educação especial afirmou que 

 

A aula de Educação Física é a aula que o aluno mais gosta de fazer (E.E.8). 

 

Essa afirmativa do professor de Educação Especial é um feedback positivo 

para o professor de Educação Física, pois, se o aluno gosta, é porque se sente a 

vontade em participar das atividades, provavelmente ocasionado por um ambiente 

favorável a inclusão. 

Por último, o questionário pediu a opinião dos professores sobre o possível 

nível de satisfação do aluno com necessidade especial durante as aulas de 

Educação Física. Os professores de Educação Especial classificaram como bom ou 

ótimo. Já o professores de Educação Física classificaram como ruim e regular. 

Nesse item, observamos que os professores de Educação Especial possuem 

opiniões mais positivas por perceberem o quanto os alunos necessidades especiais 



42 

 

 

 

se sentem motivados ao participarem das aulas de Educação Física. Já os 

professores de Educação Física analisaram a satisfação dos alunos com mais rigor, 

possivelmente ocasionado por uma visão mais crítica dos problemas encontrados 

durante as aulas. 

6.3 POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS DE INCLUSÃO PARA ALUNOS COM  

      NECESSIDADES ESPECIAIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

6.3.1 Fatores que permitem a inclusão 

 

Antes de analisarmos as estratégias de inclusão, é de fundamental 

importância discutir o planejamento e a interação entre professores de Educação 

Física e Educação Especial. Tais fatores são essenciais, pois o planejamento irá 

garantir a coerência entre as atividades propostas e os objetivos que se pretende 

atingir. A interação entre os professores será relevante na medida em que é um 

trabalho coletivo. O professor de Educação Especial possui um maior convívio com 

o aluno, conhece suas potencialidades e dificuldades. Dessa maneira, uma boa 

troca de informações irá permitir que o professor de Educação Física escolha a 

melhor metodologia para inserir aquele aluno no contexto de suas aulas. 

Analisando a Tabela 3, observa-se que foi feita uma pergunta sobre o 

planejamento das aulas. A pergunta teve o propósito de saber dos professores de 

Educação Física se durante o planejamento eles levavam em consideração a 

presença de um aluno com necessidades especiais na turma e se planejava 

atividades para incluí-lo nas aulas. Um professor respondeu que não, apresentando 

a seguinte justificativa: 

 

Os alunos tem dificuldade de deslocamento para a quadra (Professor 
E.F.2). 
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É possível perceber, na justificativa acima, a transferência da 

responsabilidade pela falta de planejamento para a precariedade da acessibilidade 

espacial. 

O professor que respondeu positivamente a essa questão afirmou  

 

Planejo criando adaptações curriculares para incluir o aluno com 
necessidade especial nas aulas (Professor E.F.1). 

 

Tabela 3 – Interação e participação do professor de Educação Especial nas aulas 

Perguntas Sim Não 

Participação durante o planejamento dos demais professores sobre possíveis 
estratégias de inclusão. 

8 - 

Acompanha seu aluno nas aulas de Educação Física? 4 4 

Há interação com os Professores de Educação Física? 5                 3 

Fonte: Dados da pesquisa realizada pelo autor, no 2° trimestre de 2015, para elaboração do  

           PAF. 

 

Glat (2009) afirma que a realização da adaptação curricular é um caminho 

para atender pessoas com necessidades especiais. A autora define essas 

adaptações como 

 

modificações do planejamento, objetivos, atividades e formas de avaliação, 
no currículo como um todo, ou em aspectos dele, para acomodar os alunos 
com necessidades especiais (GLAT, 2009, p. 3). 

 

Para os professores de Educação Especial, foi perguntado se eles 

participavam do planejamento das aulas, discutindo com os demais professores 

sobre as melhores estratégias de inclusão no processo de ensino-aprendizagem. 



44 

 

 

 

Todos responderam que sim. Os professores justificaram essa resposta com as 

seguintes frases: 

 

Porque ele tem que estar incluso nas aulas com os mesmos conteúdos de 
acordo com suas limitações (Professor E.E.1). 
 
Todos precisam participar do processo de inclusão (Professor E.E.2).  
 
Trabalhamos em equipe (Professor E.E.5 e E.E.7).  
 
Para ser elaborada uma flexibilização curricular adequada conforme suas 
dificuldades e necessidades (Professor E.E.6). 
 
O interesse e o desenvolvimento do aluno que importa, para desenvolver 
sua aprendizagem (Professor E.E.8). 
 

É possível observar, nas palavras dos professores, a importância de se 

trabalhar em equipe em prol da inclusão daquele aluno, porém chama atenção a 

primeira frase, na parte em que o professor dá ênfase à ideia de que a inclusão está 

vinculada à igualdade de conteúdo para todos. Assim, surgem as seguintes 

perguntas: é necessário que o conteúdo seja igual para todos? Esse currículo 

aplicado nas escolas privilegia todos os alunos? Esses questionamentos surgem, 

pois os conteúdos devem se adequar aos alunos, por exemplo, o aluno que 

participou da pesquisa-ação possui uma deficiência motora nos membros inferiores 

e, portanto, anda por meio de muletas. Uma das estratégias de inclusão foi propor 

caminhadas com os demais alunos. O conteúdo a ser trabalhado no trimestre incluiu 

jogos pré-desportivos e dança, porém uma simples caminhada gerou um clima de 

descontração e satisfação, atendendo, assim, às necessidades daqueles alunos 

naquele momento. 

Parece incoerente discutir inclusão escolar sem reconhecer o papel que o 

currículo possui nesse processo. Desse modo, Glat (2009) intensifica a relação que 

o currículo possui para inclusão de pessoas com necessidades especiais em classes 

comuns. Para a mesma autora, 
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A inclusão de alunos com necessidades especiais na classe regular implica 
o desenvolvimento de ações adaptativas, visando à flexibilização do 
currículo, para que ele possa ser desenvolvido de maneira efetiva em sala 
de aula, e atender as necessidades individuais de todos os alunos (GLAT, 
2009, p. 3). 

 

O desenvolvimento de estratégias de inclusão requer um currículo escolar 

flexível, conteúdos que possam atender às reais necessidades daqueles indivíduos. 

Isso não quer dizer que não tenham acesso aos mesmos conhecimentos oferecidos 

aos demais alunos. O que estamos propondo são currículos que não “engessem” o 

professor, que possibilitem a criação de projetos e que valorizem as diferenças. 

Sobre o convívio do professor de Educação Física com o professor de 

Educação Especial, perguntamos aos professores pesquisados se os professores de 

Educação Especial permaneciam com seus alunos durante as aulas de Educação 

Física e se havia algum tipo de interação entre eles durante as atividades. Percebe-

se na Tabela 3 que grande parte dos professores não acompanhava seus alunos 

durante as aulas. Já na segunda pergunta, três professores relataram que não 

possuem interação com o professor de Educação Física. Um dos professores de 

Educação Física comentou sobre a falta de acompanhamento do professor de 

educação especial durante suas aulas 

 

A maioria dos acompanhantes não participa durante as aulas de Educação 
Física (Professor E.F.1). 
 

Tais respostas apresentadas nestas questões refletem um certo 

distanciamento entre os professor de Educação Física e Educação Especial.  

 A palavra “acompanhante”, na frase acima, chama a atenção quando o 

professor de Educação Física se refere ao professor de Educação Especial. As 

funções atribuídas a esses últimos profissionais vão muito além de acompanhar os 
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alunos nas disciplinas, mas visam oferecer apoio especializado, buscando diminuir 

as barreiras que possam dificultar ou impedir o processo de escolarização de 

estudantes com necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2011). Ou seja, o 

professor de Educação Especial é muito mais que um mero acompanhante. Por 

isso, faz-se necessário um maior conhecimento sobre as reais atribuições desse 

profissional na escola. 

Destacamos a importância de os professores de Educação Especial estarem 

presentes nas aulas de Educação Física, pois, durante as atividades dessa 

disciplina, manifestam-se diversas situações interessantes de serem observadas e 

estimuladas que evidenciam aspectos motores, cognitivos e atitudinais. Por 

exemplo, durante um jogo de queimado, observam-se questões de ética, relações 

de companheirismo (quando um aluno consegue pegar a bola e a entrega para um 

colega que ainda não jogou), egocentrismo (quando um jogador não permite que 

outros companheiros arremessem a bola), aspectos motores, como força, agilidade 

lateralidade, dentre outros.  

Rodrigues (2004) descreve sobre a necessidade de ter um professor de 

Educação especial, ajudando e auxiliando o professor de Educação Física durante 

suas aulas. Ele discute sobre a importância desse professor interagir questionando e 

oferecendo possibilidades. 

 

O apoio oferecido aos professores de EF (corporativismos à parte) deve ser 
dado por quem possa constituir um “amigo crítico” que ajude o professor a 
refletir e a encontrar soluções para os seus problemas. Em suma, deve ser 
um apoio especializado que quando é preciso é específico e capaz de 
analisar com profundidade problemas complexos da disciplina de EF 
(RODRIGUES, 2004, p. 18). 

 

As informações apresentadas nesta seção do estudo expõem um problema 

significativo, que é a falta de um trabalho coletivo. Observa-se que os professores 
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valorizam esse elemento, porém não praticam. Destaca-se que o foco na educação 

deve ser o aluno. Dessa maneira, todos deveriam interagir e buscar as melhores 

estratégias para que ocorra o desenvolvimento global do indivíduo. 

 

6.3.2 Estratégias de inclusão utilizadas durante a pesquisa-ação 

 

Durante todo o segundo trimestre de 2015, investigamos o processo de 

inclusão de um aluno do quinto ano do ensino fundamental, cujo laudo médico 

indicou que ele possui uma deficiência na parte motora e cognitiva causada pela 

hidrocefalia, que pode ser definida como 

 

uma entidade clínica caracterizada por um distúrbio da circulação liquórica, 
que causa o acúmulo intraventricular do líquido cefalorraquidiano, 
resultando em dilatação ventricular progressiva (MORI et al., 1995; apud 
CAVALCANTI, 2003, p. 136). 

 

É importante destacar que a pesquisa se iniciou no mês de abril de 2015, 

quando fizemos uma investigação sobre as reais necessidades do aluno destacado 

acima. Através da observação documentada em formulário, começamos a traçar um 

perfil do aluno, o qual chamaremos de um nome fictício, “João”. Algumas anotações 

podem ser observadas abaixo: 

 

O aluno João permaneceu durante grande parte do tempo sentado 
observando os demais alunos praticarem uma brincadeira popular chamada 
de “Bandeirinha”. Ao final da aula, a professora de Educação Especial levou 
um jogo de “Dama”, e os dois jogaram algumas partidas (07/04/15). 

 

Durante o aquecimento, chamei João para fazer um alongamento com os 
demais alunos, porém ele se mostrou contrário à atividade, negando-se a 
participar (08/04/15). 
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As primeiras observações demonstraram que João era um pouco tímido e 

tinha dificuldade de se relacionar com os demais alunos da turma. Durante a maior 

parte do tempo, conversava apenas com a professora de Educação Especial e com 

sua irmã. 

Na segunda semana, procuramos conversar de maneira informal com João, 

objetivando conseguir informações sobre suas experiências anteriores nas aulas de 

Educação Física. 

A conversa ocorreu no dia 14 de abril de 2015. Nessa data, estava chovendo, 

o que impossibilitou de sair com os alunos para a quadra, portanto ficamos na 

escola e fizemos algumas atividades utilizando os jogos de salão disponibilizados 

pela escola. Ao perceber que João estava no canto observando os demais alunos 

jogarem, fato que se repetia desde o início do ano letivo, aproximei-me e lhe 

perguntei se ele não se sentia atraído por participar daqueles jogos, e ele, com olhar 

um pouco envergonhado, respondeu que não. Em seguida, perguntei-lhe se já havia 

jogado algum daqueles jogos em casa ou na casa de conhecidos, e ele respondeu 

que sim, mas poucas vezes. Continuando a conversa, perguntei-lhe sobre suas 

experiências nas aulas de Educação Física. João respondeu que gostava da 

disciplina, porém não gostava de participar das atividades, e continuou a falar, 

afirmando que na escola em que estudava o professor passava bastante futebol e 

queimado. Sabendo que João gostava de Educação Física, perguntei sobre suas 

preferências nas aulas, e ele falou que gostava muito de futebol. Finalizei a conversa 

aconselhando-o a participar, enfatizando a importância da Educação Física para sua 

formação e para o seu bem-estar. 

Através das respostas de João durante a conversa, observamos que ele 

possuía interesse pelas aulas de Educação Física, porém algo não muito claro o 

impedia. Em conversa com a professora de Educação Especial, ela nos comunicou 

que o aluno tinha um pouco de acomodação causada por um excesso de proteção 

familiar. Em certos momentos, João utilizava-se da sua deficiência para não 
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participar de certas atividades, inclusive em outras disciplinas. Como exemplo, 

destacamos o seguinte fato: entramos na sala de aula, e a professora de Educação 

Especial estava copiando a tarefa de Português, e ela foi questionada sobre o 

porquê de ela estar fazendo aquele trabalho para o aluno. Então, ela revelou que 

naquela semana João não queria fazer nada, nenhuma atividade. 

Quando o fator investigado foi a questão cognitiva, os outros professores nos 

informaram que ele possuía muita dificuldade de aprendizagem, principalmente em 

Português e Matemática. 

Na questão motora, observamos que João possuía muita dificuldade para se 

locomover, talvez causada pela atrofia da musculatura dos membros inferiores que, 

consequentemente, causou-lhe uma perda de força naquela região. 

Terminado o processo de anamnese e conhecendo as possibilidades de 

inclusão desse aluno, começamos, no mês de junho, a adaptar atividades que lhe 

possibilitasse a inclusão. É importante salientar que as atividades tiveram o objetivo 

de incluir a todos durante a aula. 

As aulas de Educação Física na E. M. Manoel Antônio da Costa 

apresentavam as seguintes características: os locais onde ocorreram as aulas foram 

na praça pública em frente à escola, no pátio, na sala de aula e na sala de ginástica; 

a duração das aulas foi de cinquenta minutos, com frequência de 2 vezes na 

semana; a média de alunos foi de 20 por aula; os materiais disponibilizados para as 

aulas de Educação Física foram cinco bolas oficiais de basquetebol, duas bolas de 

futsal, duas cordas, uma rede de voleibol e alguns tatames. 

Abaixo, relataremos algumas experiências de estratégias pedagógicas 

oriundas das adaptações curriculares que elaboramos a partir da primeira 

abordagem diagnóstica. 

Em uma das aulas, realizamos uma disputa de chutes e arremessos ao alvo 

(Figura 3). Nesta atividade, os alunos foram posicionados a uma distância de 6 a 10 

metros do gol. Sem deslocamento, eles tinham de chutar ou arremessar a bola para 

acertar um alvo, destacado com bambolês presos à trave do futsal. João utilizou 
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uma bola mais leve (bola de iniciação ou de voleibol). Aos poucos, foi inserida a 

figura do goleiro. 

 

 

 

                        Figura 3 – Chute ou arremesso ao gol 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                         Fonte: Foto realizada pelo autor, no  
                                                        2° trimestre de 2015, para  
                                                        elaboração do PAF. 

 

Essa atividade foi proposta, pois, durante o período de anamnese, 

percebemos que João gostava bastante do futebol, e o objetivo desse esporte é 

fazer o gol. A atividade proposta apresentou um caráter de competição, porém 

deixamos livre para o aluno decidir qual a melhor maneira para deslocar a bola para 

o gol. Ao final da atividade, todos os alunos arremessaram ou chutaram a bola. 

Sobre a participação de João, observou-se que, no início da atividade, ele se 

mostrou um pouco desconfiado, porém, quando percebeu que era uma atividade 

segura, participou normalmente. 

A segunda atividade proposta nós chamamos de mini futsal com sombra 

(Figura 4). O jogo pré-desportivo apresentava as mesmas técnicas motoras do 

futsal, porém com o objetivo de fazer pontos derrubando cones. Durante essa 

atividade, um colega ou professor participava agindo como uma sombra de João, 
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permanecendo ao seu lado durante toda a partida, auxiliando-lhe a todo o momento 

com passes e o ajudando a se deslocar pelo espaço, ou seja, toda a bola que 

passava pela sombra teria de chegar em João para ele continuar o jogo. Dentre as 

regras definidas da atividade, foi proibido jogar com a bola pelo alto; ela tinha de 

permanecer rasteira, o que diminuiu o risco da bola bater na cabeça de João. 

Figura 4 – Mini futsal com sombra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Foto realizada pelo autor, no 2° trimestre de 2015,  
           para elaboração do PAF 

 

Ao final dessa atividade, foi possível observar que todos participaram e se 

mostraram satisfeitos. João disse no final da partida: “Já acabou, tio!”, com um tom 

de insatisfação por ter finalizado o jogo. 

É possível constatar que as duas atividades apresentadas até o momento 

proporcionaram a inclusão, já que todos participaram independente das diferenças 

físicas. O futebol foi utilizado como uma ferramenta para conquistar o aluno, já que 

foi comprovado anteriormente, durante o período de anamnese, que João gostava 

bastante desse esporte, e talvez essa seja uma das principais dificuldades dos 

profissionais da educação durante o processo de inclusão de alunos com 
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necessidades educacionais especiais: ganhar a confiança, fazer com que esses 

alunos se sintam seguros e confiantes durante suas atividades. 

Fazer João vencer seus limites e lhe oferecer tarefas desafiadoras também 

foram objetivadas durante a pesquisa. Dessa maneira, introduzimos no conteúdo um 

esporte de aventura, o skate. Assim, criamos o skate com apoio (Figura 5). Esta 

atividade consistia em fazer o aluno apenas vivenciar o aparelho, não se apegando 

a manobras ou técnicas motoras, já que não possuíamos um equipamento de 

segurança apropriado. Durante o educativo, os alunos foram incentivados a se 

deslocar pela quadra com um skate, e, enquanto se deslocava, o aluno em posse do 

aparelho tinha o apoio de um segundo aluno que lhe dava segurança. Como 

variação, os alunos poderiam se deslocar sentados, atividade similar ao carrinho de 

rolimã. 

 

         Figura 5 – Educativo de skate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Foto realizada pelo autor, no 2° trimestre de 2015, para elaboração do PAF. 
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Talvez essa tenha sido uma das atividades que João mais valorizou, pois 

propiciou que ele vencesse suas limitações físicas. Assim, observamos uma grande 

satisfação dele. Outro ponto a se destacar é que a escola não possui skate, porém 

observamos que outro aluno com necessidade educacional especial (transtornos 

globais do desenvolvimento) possuía o material. Portanto, conversamos previamente 

com ele, que aceitou emprestar. No decorrer da aula, ele ficou orientando e dando 

assistência aos demais alunos. Destaca-se que o aluno que emprestou o material 

era considerado pelos professores como bastante problemático na escola, e que 

durante essa atividade ele agiu de maneira exemplar.  

No intuito de incluir e fazer os demais alunos respeitarem as dificuldades 

vividas por pessoas com deficiência física, os colocamos para vivenciar o esporte 

sob a “ótica” do deficiente motor. Para atingir tal objetivo, demonstramos aos alunos 

a existência de modalidades esportivas específicas para pessoas com diferentes 

tipos deficiências físicas, os chamados esportes paraolímpicos. Dessa maneira, 

propomos uma atividade conhecida como voleibol sentado ou adaptado (Figura 6). 

 

     Figura 6 – Voleibol adaptado 
 

 

 

 

 

 

 

 
      Fonte: Foto realizada pelo autor, no 2° trimestre de 2015, para elaboração 
                    do PAF. 

 

Aproveitamos que a escola apresentava um tatame. Marcamos um espaço e 

o dividimos no meio com uma rede de vôlei. Após isso, selecionamos duas equipes 

com 3 a 4 alunos, sendo os objetivos parecidos com o voleibol tradicional, porém, 
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como regra principal desse jogo, os alunos teriam de se deslocar sentados e em 

hipótese nenhuma levantar com a bola em jogo. Os jogos foram disputados com 

uma bola bastante leve para não machucar a cabeça de João. O objetivo da 

atividade foi inserir João num contexto em que todos estavam em igualdade, e, 

antes da atividade, foi perguntado aos alunos se eles conheciam os esportes 

paraolímpicos. Alguns responderam que conheciam o esporte apresentado em 

decorrência de seguidas aparições na TV aberta, porém nunca haviam jogado. Isso 

demonstra a importância que a mídia possui na geração e propagação de 

informações, o que pode ser importante no processo de inclusão, pois ela é 

formadora de opinião. 

Durante o planejamento, pensou-se em voleibol sentado em decorrência das 

dificuldades de João. Tal atividade seria uma maneira de inseri-lo na prática do vôlei, 

porém ele se negou a participar, não apresentando uma razão concreta. Mas, no 

decorrer do ano, observamos que ele não gostava de retirar o calçado, talvez pela 

dificuldade de colocá-lo novamente. É importante salientar que mínimos detalhes 

podem fazer o aluno não se sentir confiante para participar das aulas, por isso é 

fundamental que o professor mantenha um certo diálogo com ele e com o professor 

de Educação Especial, pois, muitas vezes, o aluno com necessidade especial não 

se sente à vontade para confidenciar ao professor de Educação Física, relatando, 

assim, suas dificuldade ao professor de Educação Especial. 

Por fim, constatamos que não cumprimos o papel da inclusão nessa 

atividade, porém tornamos possível a vivência de um esporte novo na vida dos 

alunos daquela turma, e eles afirmaram ter gostado bastante dessa aula. 

Assim como o voleibol, o basquete é outro esporte bastante praticado nas 

escolas brasileiras. Tal atividade também é adaptada para o desporto paraolímpico: 

existe o basquete para cadeirantes. A atividade que propomos para incluir o João foi 

bastante simples, pela sua dificuldade de deslocamento. A atividade foi descrita da 

seguinte maneira: a turma foi dividida em quatro grupos de cinco alunos, e o objetivo 

era deslocar a bola de basquete através de diferentes passes o mais rápido possível 
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dentro da roda. Ganhava o ponto a equipe que transferisse a bola primeiro para 

todos os integrantes dentro da roda. Os tipos de passe foram: passe picado, com 

uma mão e passe de peito. Como estratégia para inserir João na atividade, 

colocamos uma bola menos pesada no seu grupo e o posicionamos próximo a um 

local firme onde ele pudesse se apoiar de maneira segura. 

Observamos que João gostou bastante da atividade, ocorrendo enorme 

interação com os demais alunos, porém tivemos de ter muita atenção, pois a bola de 

basquete é grande e pesada e poderia machucá-lo. 

Inserimos também nas aulas alguns jogos populares, como frescobol, dominó, 

“bobinho” e peteca, porém a atividade que mais chamou a atenção do João foi o 

bambolê. A atividade ocorreu da seguinte maneira: a turma foi dividida em duplas, e 

cada dupla ficava com um bambolê ou dois. Durante a atividade, o professor dava 

os comandos e os alunos tinham de seguir. Por exemplo, passar por dentro do 

bambolê, girá-lo sobre o tronco e jogar para o colega com o membro superior 

esquerdo sem deixar o objeto cair no chão. No caso de João, foi pedido que ele se 

apoiasse na grade da quadra, o que possibilitou um maior equilíbrio para a 

realização das tarefas. 

No decorrer dos exercícios propostos, foi possível identificar que o João 

estava sentindo grande satisfação em estar participando. A atividade permitiu 

grande socialização, pois a todo momento eram trocadas as duplas. 

Ao percebermos que João possuía bastante dificuldade no gesto motor da 

marcha e que ele caminhava quase todos os dias da sua casa para a escola, surgiu 

a ideia de inserir nas aulas de Educação Física uma atividade que fosse funcional 

para o seu cotidiano. Desse modo, oferecemos um exercício que chamamos de 

caminhada orientada. A caminhada se tornou uma opção, visto que em diversos 

momentos não tínhamos espaço físico para as aulas de Educação Física. 

No início, foram propostas atividades com distâncias curtas, progredindo, 

posteriormente, para distâncias mais longas. Como variação, apresentamos a 

caminhada com deslocamento através de mapas; tal ferramenta deixa a atividade 
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mais lúdica. Ou seja, os alunos se deslocam seguindo pistas e interpretando um 

mapa montado previamente pelo professor. Tal atividade teve como objetivos 

estimular os demais alunos à prática de exercício físico, possibilitar a melhora da 

capacidade cardiorrespiratória e beneficiar o gesto motor da marcha do João. 

Destaca-se que, dentre os objetivos da educação física para alunos com 

necessidades especiais, está o estímulo à autonomia. 

Apesar de não apresentar uma característica lúdica, o que vai de encontro às 

propostas de Educação Física para as séries iniciais do ensino fundamental, a 

simples caminhada com alternância de intensidade e distância foi importante para o 

aluno pesquisado, pois ele via aquele gesto motor como um desafio e, em outras 

aulas, veio pedir essa atividade. É interessante destacar que todos participavam da 

caminhada. 

Quando o conteúdo desenvolvido foi dança, infelizmente não conseguimos 

trabalhar na prática essa manifestação cultural com o João. Foram desenvolvidas 

diversas estratégias, entre as quais podemos citar: conversa, liberdade de escolha 

para o ritmo musical, brincadeiras populares com música e cantigas de roda. Porém, 

não obtivemos sucesso, talvez por vergonha ou por puro preconceito, pelo fato de a 

dança ser erroneamente considerada uma atividade feminina. 

Em determinado momento, assumimos uma postura que nada ajuda no 

processo de inclusão; sugerimos que o aluno fosse o DJ. Questionamos nossa 

atitude criticando algumas posturas tomadas quando se comenta sobre atividades 

de inclusão dentro das aulas de Educação Física. Dessa forma, perguntamos o 

porquê de o aluno incluído com deficiência motora precisar sempre ser o árbitro nas 

partidas dos diversos esportes. Talvez seja mais cômodo para os professores e mais 

seguro para a escola, mas será que tal atitude não estará reforçando a 

discriminação? 

Tivemos essa dificuldade em trabalhar dança com o João, porém os demais 

professores de Educação Física foram muito felizes em abordar esse conteúdo com 

seus alunos. Como exemplo, destacamos um aluno do terceiro ano do ensino 
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fundamental: ele possui 19 anos e é acometido por uma deficiência metal. Esse 

aluno participou da quadrilha na festa junina e foi uma dos destaques de um projeto 

de dança realizado na escola. Na foto apresentada na Figura 7, destaca-se a 

culminância do projeto Show de Talentos, no qual se observa a apresentação de 

dança de uma aluna com paralisia cerebral e um aluno com deficiência mental. 

 

     Figura 7 – Apresentação final do show de talentos 
 

 

 

 

 
 
 

      Fonte: Foto realizada pelo autor, no 2° trimestre de 2015, para elaboração do PAF. 

 

Como última estratégia de inclusão, destacamos algumas atividades de 

escrita durante as aulas de Educação Física. Alguns professores podem entender a 

disciplina como um componente curricular exclusivamente voltado para a prática, 

principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental, mas salientamos a 

necessidade de formar pessoas que saibam analisar e discutir as diversas 

manifestações culturais recorrentes na sociedade. Assim, temas como violência, 

saúde, meio ambiente, preconceito racial e liberdade religiosa, dentre outros, 

possuem sua importância no dia a dia dentro e fora da sala de aula. As atividades 

dessa parte do trabalho se basearam na produção de textos a partir de filmes e 

temas abordados dentro da sala de aula. Dentre os temas abordados, destacam-se: 

poluição ambiental, preconceito racial e importância da dança. 

É importante destacar que este item foi inserido nesta seção como estratégia 

de inclusão, pois se observou uma grande evolução do aluno, com o decorrer do 

ano letivo, nesse fator. Destaca-se que no início do ano ele escrevia apenas com o 

auxílio do professor de Educação Especial e, no final do segundo trimestre, ele já 
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estava produzindo de maneira independente. O texto destacado na Figura 8 é de 

autoria de João, sendo que, nessa ocasião, pediu-se que a professora de Educação 

Especial o deixasse criar, dando-lhe o mínimo de auxílio. O assunto abordado no 

texto foi sobre racismo, e nota-se uma tendência crítica no aluno, o que deve ser 

considerado como positivo, pois um dos objetivos da educação é formar indivíduos 

críticos, capazes de questionar a realidade social e lutar por seus direitos e deveres 

de cidadãos. 

 

      Figura 8 – Texto escrito por João 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Fonte: Foto realizada pelo autor, no 2° trimestre de 2015, para elaboração do PAF.        

          

      Figura 9 – Texto escrito por João, porém com a letra do professor 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Fonte: Foto realizada pelo autor, no 2° trimestre de 2015, para elaboração do PAF. 

 

 



59 

 

 

 

Destaca-se que a maioria dos conteúdos sugeridos para a disciplina 

Educação Física foi trabalhada em pelo menos uma atividade, sendo a ênfase maior 

nos jogos, no esporte e na dança, pois a matriz curricular de Armação dos Búzios 

priorizava o trabalho desses blocos de conteúdo no segundo trimestre de 2015. 

Quando se observou a assiduidade, percebemos que o aluno pesquisado 

faltou apenas duas vezes às aulas de Educação Física durante todo o segundo 

trimestre, ou seja, apesar das dificuldades apresentadas para frequentar a escola, 

João não se mostrou um aluno faltoso. 

Também constatamos que não ocorreu nenhum tipo de exclusão por parte 

dos demais alunos. Como elemento de tal constatação, pode-se citar alguns gestos, 

como: ajudar na segurança em algumas atividades, como no skate, perguntar o 

motivo de João não participar de determinadas atividades, chamá-lo para participar 

de determinados jogos, ceder seu lugar em alguns jogos, como nos de salão, e 

demonstrar afeto, dentre outros. 

Dentre as dificuldades encontradas durante as atividades de inclusão, 

destacamos o tempo reduzido das aulas, a falta de material e de espaço físico 

dentro da escola. 

Finalizamos essa discussão apresentando alguns fatores fundamentais para a 

inserção do aluno pesquisa nas aulas de Educação Física; são eles: planejamento, 

apoio do professor de Educação Especial e conhecimento prévio sobre as 

dificuldades do aluno. Destaca-se que em diversos momentos foi importante o 

distanciamento do professor de Educação Especial para que João participasse das 

atividades, ou seja, mesmo o professor sendo participativo, a sua presença fazia 

com que João se sentisse acomodado, o que permite perceber que o processo de 

inclusão não é medido através de métodos ou fórmulas; ele é desenvolvido e 

analisado, respeitando a individualidade de cada aluno. Cabe ao professor buscar os 

melhores recursos para que a inclusão ocorra em suas aulas.  
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Foi possível constatar, através dos dados analisados, que a escola municipal 

Manoel Antônio da Costa não apresenta uma boa Acessibilidade Espacial, o que 

torna difícil a vida dos alunos com necessidades especial matriculados naquela 

instituição de ensino. Quando se analisou a acessibilidade nas aulas de Educação 

Física, os problemas foram ainda mais acentuados, já que a escola não possui um 

local próprio para a prática dessa disciplina. Consequentemente, existe um eminente 

risco por parte dos alunos e professores, em decorrência de a maioria das aulas ser 

realizada fora da escola. 

O segundo aspecto analisado foi o preparo dos professores de Educação 

Física e Educação Especial. Observamos que falta formação específica para 

atender alunos com necessidades educacionais especiais, incluindo os professores 

de Educação Física que relataram não terem feito nenhum curso de extensão. 

Destacamos que a falta de formação e o pouco interesse em conhecer a deficiência 

do aluno representam os principais motivos para que alguns professores 

manifestassem a percepção de despreparo para incluir alunos com necessidades 

especiais nas aulas. Não propomos, neste trabalho, que todos os professores sejam 

especialistas na área de inclusão escolar, mas que procurem se aperfeiçoar, pois a 

cada ano se matriculam mais alunos com necessidades educacionais especiais em 

classes comuns, e os professores das diversas áreas de conhecimento devem estar 

preparados para atender esses educandos da melhor maneira possível. 

Outro fato que se evidenciou na pesquisa foi a falta de interação entre os 

professores de Educação Física e Educação Especial, o que é preocupante, pois a 

eficácia de um programa de inclusão escolar depende diretamente do diálogo e da 

capacidade daqueles docentes de propor estratégias e possibilitar adaptações para 

que o aluno se sinta à vontade no ambiente escolar. 
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Fazer com que as diferenças entre as pessoas sejam aceitas deve ser um 

ponto de partida no processo de inclusão escolar. A Educação Física pode ser 

observada como uma disciplina catalisadora nas ações contra o preconceito e a 

exclusão, destacando-se seu papel na formação de atitudes nos alunos. Por 

exemplo, durante uma aula de Educação Física, podemos colocar todos os alunos 

de olhos vendados para jogar futebol. Assim, tornaremos possível uma análise 

bastante real das dificuldades enfrentadas pelos deficientes visuais. Tal estratégia 

pode ter como resultado a formação de alunos mais preocupados com o bem-estar 

de indivíduos acometidos por algum tipo de deficiência. 

Por fim, destacamos a necessidade de os professores adaptarem suas aulas. 

Ratificamos que adaptar não que dizer planejar a aula para o aluno com 

necessidade especial. Esse conceito remete a pequenas ações durante as 

atividades que objetivem a participação de todos. Salientamos que, mesmo com 

todas as dificuldades apresentadas pela escola e pelo aluno pesquisado, foi possível 

desenvolver atividades que possibilitaram a inclusão de todos. 

Como possíveis resultados provocados pelas atividades propostas para 

inclusão, salientamos os aspectos atitudinais. Como elementos que reforçam essa 

constatação, destacamos: maior motivação em participar das aulas e participação 

mais frequentes do aluno João nas “rodas” de conversa com os demais alunos. 

Finalizamos este estudo ressaltando a necessidade de a literatura científica 

se aprofundar mais sobre os fatores que propiciam a inclusão dentro das aulas de 

Educação Física, tendo em vista sua importância como componente curricular. 
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ANEXOS 

Manual de acessibilidade espacial para escolas: O direito à escola acessível! 

 

1- A Rua em frente a escola 

 

Legislação  
 

 

Itens a conferir 
 

 

Respostas  
 

 

Norma/  

decreto  
 

 

Seção/ 

artigo  
 

Sim Não N/A 

 

Atravessar a rua 

 X  X 

 

Existe faixa de pedestre para 

ajudar a atravessar a rua em 

frente à escola? 
 

 X 

 

 

NBR 

9050/04 
 

 

9.9.1 

9.9.2 
 

 

Em caso de ruas muito 

movimentadas e que ofereçam 

perigo para travessia, além 

dessa faixa de pedestre, existe 

algum elemento que permita a 

travessia com segurança, como 

semáforo para automóveis, 

semáforo para pedestre com 

sinal sonoro, redutor de 

velocidade dos carros? 
 

 X 

 

 

NBR 

9050/04 
 

 

6.10.11.1 
 

 

Existe calçada rebaixada, nos 

dois lados da rua, para 

possibilitar que pessoas em 

cadeira de rodas atravessem na 

faixa de segurança? 
 

 X 

 

 

Calçada em frente à escola 

X X 

 

Estando na calçada, é possível 

identificar o prédio da escola?  
 

X   

X X 
 

A calçada é pavimentada?  
 

X   

 

NBR 

9050/04 
 

 

6.1.1 
 

 

O pavimento da calçada é regular, 

plano, sem buracos e degraus?  
 

 X  
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NBR 

9050/04 
 

 

6.10.5 6.10.7 
 

 

É possível percorrer a calçada sem 

encontrar obstáculos, como placas, 

floreiras, lixeiras, postes, galhos de 

árvores, toldos, entulho, etc., que 

atrapalhem a circulação de 

pessoas?  
 

 X  

 

NBR 

9050/04 
 

 
 

6.1.2 
 

 

Caso existam obstáculos, eles estão 

identificados com piso tátil de alerta 

para pessoas com deficiência 

visual?  
 

 
 

X 
 

 

NBR 

9050/04  
 

 

6.1.4  
 

 

Quando há degraus ou desníveis, 

eles são menores que um 

centímetro e meio?  
 

 

X 

 

Parada de ônibus 

 X  X 
Existe parada de ônibus próxima à 

entrada da escola?  

 
X 

 

 X X 

O percurso entre a parada de ônibus e 

a escola é totalmente acessível, sem 

obstáculos ou desníveis, para pessoas 

em cadeira de rodas?  

 

X 

 

 X X 

O piso do percurso entre a parada de 

ônibus e a escola é totalmente 

sinalizado com piso tátil direcional 

e/ou de alerta para pessoas com 

deficiência visual?  

 

X 

 

Estacionamento na rua 

 X  X 
Existe estacionamento na rua em 

frente à escola?  
 X  

NBR 9050/04 6.12.3 
Nesse estacionamento, existem vagas 

para pessoas com deficiência?  
  X 

Dec. nº. 

5.296/04 
Art. 25 

Essas vagas ficam perto do portão de 

entrada da escola?  
  X 

 

NBR 9050/04 6.12.1 
Essas vagas estão sinalizadas com placa 

e pintura no piso?  

  
X 

NBR 9050/04 6.12.1 

Existe um espaço, ao lado dessas vagas, 

para abrir a porta, retirar a cadeira de 

rodas e circular em segurança até a 

calçada?  

  

X 

NBR 9050/04 6.1.1 
Essas vagas têm piso nivelado, firme e 

estável?  

  
X 

 

2- DO PORTÃO DA ESCOLA A PORTA DE ENTRADA 
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Legislação  
 

 

Itens a conferir 
 

 

Respostas  
 

 

Norma/  

decreto  
 

 

Seção/ 

artigo  
 

Sim Não N/A 

Caminho até a porta de entrada 

 X  X 
O portão de entrada dos pedestres é 

separado da entrada dos carros?  
   

NBR 9050/04 4.6.6 

Quando o portão da escola está fechado, 

existe campainha ou interfone acessível a 

pessoas em cadeira de rodas e crianças 

menores?  

 X  

NBR 9050/04 6.1.1 
O percurso entre o portão da escola até a 

porta de entrada é pavimentado?  
X   

NBR 9050/04 6.1.1 
A pavimentação desse caminho é regular, 

plana, sem buracos e degraus?  
X   

NBR 9050/04 6.1.1 
Essa pavimentação é antiderrapante em 

dias de chuva?  
 X  

x x 

A cor dessa pavimentação evita o 

ofuscamento da visão em dias de muito 

sol?  

X   

NBR 9050/04 9.10.1 9.10.2 

É possível percorrer esse caminho sem 

encontrar obstáculos, como bancos, 

galhos de árvores, floreiras, lixeiras, etc., 

que atrapalhem a circulação de pessoas?  

X   

NBR 9050/04 6.1.2 
Caso existam obstáculos, eles estão 

sinalizados com piso tátil de alerta?  
  X 

NBR 9050/04 6.1.3 

Quando o caminho é muito amplo e sem 

limites definidos, existe piso tátil 

direcional para guiar as pessoas com 

deficiência visual até a porta da escola?  

 X  

Porta de entrada 

X X 
É fácil identificar a porta de entrada da 

escola?  
X   

NBR 9050/04 6.2.1 

Se há degrau na porta de entrada, 

existe rampa para permitir o acesso de 

todos?  

  X 

Estacionamento da escola 

 X  X 
Existe estacionamento no pátio da 

escola?  
 X  

 X  X 
Se houver estacionamento, é fácil 

identificar sua entrada a partir da rua?  
  X 

 X X 

A entrada do estacionamento é 

separada da entrada dos 

pedestres/alunos?  

  X 

X  X A área do estacionamento está   X 
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separada do pátio onde as crianças 

brincam?  

NBR 9050/04 6.12.3 
Nesse estacionamento, existem vagas 

para pessoas com deficiência?  
  X 

Dec. nº. 5.296/04 Art. 25 
Essas vagas ficam perto da porta de 

entrada da escola?  
  X 

NBR 9050/04 6.12.1 

O percurso entre essas vagas e a 

porta da escola é totalmente acessível 

para pessoas em cadeira de rodas?  

  X 

 

NBR 9050/04 6.12.1 
Essas vagas estão sinalizadas com 

placa e pintura no piso?  
  X 

NBR 9050/04 6.12.1 

Existe um espaço, ao lado dessas 

vagas, para abrir a porta, retirar a 

cadeira de rodas e circular em 

segurança até a calçada?  

  X 

NBR 9050/04 6.1.1 
Essas vagas têm piso nivelado, firme 

e estável?  

  
X 

 

3- RECEPÇÃO E SALAS DE ATENDIMENTO 

 

Legislação  
 

 

Itens a conferir 
 

 

Respostas  
 

 

Norma/  

decreto  
 

 

Seção/ 

artigo  
 

Sim Não N/A 

Área de espera e balcão de atendimento 

NBR 9050/04 
4.7.1 

5.2.1 5.5.2 

O balcão de atendimento pode ser 

visto a partir da porta de entrada da 

escola ou existe uma placa que 

identifique a sua localização?  

X   

NBR 9050/04 

9.4.2 

9.5.2.1 

9.5.2.2 

Existe um balcão de atendimento que 

permita a chegada de uma pessoa em 

cadeira de rodas, ou seja, balcão mais 

baixo e com espaço de aproximação 

para as pernas?  

 X  

NBR 9050/04 6.10.5 

O mobiliário existente na recepção 

está localizado fora da circulação, ou 

seja, não atrapalha a passagem de 

pessoas?  

X   

NBR 9050/04 9.4.1 

Existe um espaço de espera para a 

pessoa, em cadeira de rodas, 

aguardar o atendimento sem 

atrapalhar a circulação?  

 X  

X X 

No ambiente da recepção, há 

contraste de cor entre piso, parede e 

móveis, a fim de facilitar a orientação 

 X  
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de pessoas com baixa visão?  

Comunicação visual/tátil/ auditiva 

NBR 9050/04 
5.2.2 

5.5.2 

Existem placas, com letra grande e 

contraste de cor, que indicam o 

caminho a seguir para chegar aos 

demais ambientes da escola, como 

salas de aula, refeitório, etc.?  

 

X 

 

NBR 9050/04 
5.2.1 

5.5.2 

No ambiente da recepção, existem 

placas, com letra grande e contraste 

de cor, nas portas que identifiquem os 

diferentes ambientes, como secretaria, 

direção, coordenação, etc.?  

 

X 

 

NBR 9050/04 5.6.1 

Junto às portas de cada ambiente, 

como secretaria, direção, 

coordenação, etc., existe placa com 

letra em relevo ou em Braille, na altura 

entre 90 e 110 centímetros, que 

identifique seu uso para pessoas com 

deficiência visual?  

 

X 

 

Dec. nº. 5.296/04 
Art. 6 e 

Art. 26 

Na recepção, existe Mapa Tátil que 

possibilite ao usuário com deficiência 

visual localizar-se, identificar o local 

das diferentes atividades e definir os 

caminhos a seguir, de forma 

independente?  

 

X 

 

NBR 9050/04 6.1.3 

Na existência de Mapa Tátil, há piso 

tátil direcional que guie as pessoas 

com deficiência visual até a sua 

localização?  

 

X 

 

Dec. nº. 5.296/04 Art. 6 

Existe um serviço de atendimento para 

pessoas com deficiência auditiva, ou 

pessoas com surdocegueira, prestado 

por pessoas habilitadas ou por um 

equipamento de tecnologia assistiva, 

como um computador?  

 

X 

 

Telefones públicos 

NBR 9050/04 

9.2.1.2 

9.2.5.1 

9.2.5.2 

Há, pelo menos, um telefone, com 

altura máxima de 1,20 m e altura 

inferior livre de, no mínimo, de 73 

centímetros, acessível a pessoas em 

cadeira de rodas?  

X 

  

 

NBR 9050/04 9.2.2.1 

Há, pelo menos, um telefone com 

amplificador de sinal para pessoas 

com audição reduzida?  

 X 

 

NBR 9050/04 5.4.4.4 
Esses telefones são facilmente 

identificados por sinalização?  
X  
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4- Corredores 

 

Legislação  
 

 

Itens a conferir 
 

 

Respostas  
 

 

Norma/  

decreto  
 

 

Seção/ 

artigo  
 

Sim Não N/A 

 

NBR 9050/04 6.9.1 

Os corredores possuem largura 

adequada à quantidade de pessoas 

que os utilizam?  

X   

NBR 9050/04 6.10.5 

Os elementos presentes nos 

corredores, como lixeiras, bebedouros, 

telefones públicos, extintores de 

incêndio, vasos de plantas, móveis, 

placas, etc., atrapalham a passagem 

das pessoas?  

 X  

NBR 9050/04 6.1.2 

Caso os obstáculos atrapalhem a 

passagem, esses estão identificados 

com piso tátil de alerta para pessoas 

com deficiência visual?  

 X  

X        X 

Há contraste de cor entre piso, parede 

e portas, a fim de facilitar a orientação 

de pessoas com baixa visão?  

X   

NBR 9050/04 6.1.1 
O piso é antiderrapante, regular e em 

boas condições?  
 X  

NBR 9050/04 6.1.1 

O piso é nivelado, ou seja, sem 

degraus que atrapalhem a circulação 

de cadeira de rodas?  

 X  

NBR 9050/04 6.1.4 
Existem rampas quando há desníveis 

maiores que 1,5 centímetros?  
 X  

NBR 9050/04 6.1.3 

Se os corredores forem muito amplos, 

existe piso tátil direcional em cor e 

textura contrastantes com o piso da 

circulação para guiar as pessoas com 

deficiência visual?  

 X  

X  X 

Em corredores situados em locais 

elevados ou em pavimentos 

superiores, existe grade ou mureta de 

proteção?  

  X 

NBR 9050/04 6.7 

Essa grade ou mureta tem uma altura 

mínima de 1 metro e 10 centímetros, é 

rígida e está bem fixada?  

  X 

NBR 9050/04 5.15.1.1 

Há placas indicativas que orientam as 

saídas, escadas, rampas e outras 

direções importantes?  

  X 

NBR 9050/04 5.2.1 
Junto às portas de cada ambiente, 

existe identificação de seu uso em 
 X  
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letras grandes e em cor contrastante 

com o fundo?  

NBR 9050/04 5.6.1 

Junto às portas de cada ambiente, 

existe placa com letra em relevo ou 

em Braille, na altura entre 90 e 110 

centímetros, que identifique seu uso 

para pessoas com deficiência visual?  

 X  

X X 

As portas ou seus marcos possuem 

uma cor contrastante com a da 

parede, a fim de facilitar sua 

identificação?  

 X  

NBR 9050/04 6.9.2.1 

Os vãos de abertura das portas dos 

ambientes possuem uma largura de, 

no mínimo, 80 centímetros?  

X   

 

NBR 

9050/04 
6.9.2.5 

Na existência de porta do tipo vaivém, há visor 

ao alcance dos olhos de pessoas, em diferentes 

estaturas, como crianças menores e pessoas 

em cadeira de rodas?  

  X 

NBR 

9050/04 
6.9.2.3 

As maçanetas das portas estão entre 90 e 110 

centímetros de altura em relação ao piso?  
X   

NBR 

9050/04 
6.9.2.3 

Essas maçanetas são em forma de alavanca?  
X   

NBR 

9050/04 
6.1.4 

O desnível entre o corredor e as salas 

adjacentes é de, no máximo, meio centímetro?  
 X  

  

 

Bebedouros 

X X 
A bica do bebedouro permite a utilização de 

copo?  
X   

NBR 

9050/04 
9.1.2.1 

A bica do bebedouro possui altura de 90 cm do 

piso?  
 X  

NBR 

9050/04 
9.1.3.1 

O bebedouro possui altura livre inferior de, no 

mínimo, 73 centímetros do piso para a 

aproximação de uma cadeira de rodas?  

 X  

NBR 

9050/04 
9.1.3.1 

O espaço em frente ao bebedouro é grande o 

suficiente para caber uma cadeira de rodas?  
X   

X X 
O bebedouro pode ser utilizado por crianças 

pequenas ou pessoas de baixa estatura?  
X   

 

 

 

5-Rampas e escadas 

 

Não existem rampas e escadas na escola 

6-Salas de aula 
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Legislação  
 

 

Itens a conferir 
 

 

Respostas  
 

 

Norma/  

decreto  
 

 

Seção/ 

artigo  
 

Sim Não N/
A 

 
X  X  No ambiente das salas de aula, há contraste de 

cor entre piso, parede e móveis, que facilite a 

orientação de pessoas com baixa visão?  

X   

NBR 

9050/04  

8.6.7  A carteira, em termos de largura, altura e 

formato, permite a aproximação e uso dos 

alunos em cadeira de rodas?  

 X  

NBR 

9050/04  

8.6.6  A carteira, em termos de largura, altura e 

formato, adapta-se aos diferentes tamanhos dos 

alunos – estatura e obesidade?  

 X  

NBR 

9050/04  

8.6.9  Caso existam estantes na sala de aula, suas 

prateleiras podem ser alcançadas pelas 

crianças menores ou em cadeira de rodas?  

  X 

NBR 

9050/04  

4.3.1  O corredor entre as fileiras de carteiras é largo o 

suficiente para a passagem de um aluno em 

cadeira de rodas?  

X   

NBR 

9050/04  

8.6.8  O quadro-branco possui altura que permita seu 

alcance por crianças menores ou em cadeira de 

rodas?  

 X  

X            X  Ao longo do dia, o quadro-branco está sempre 

livre de incidência de luz que cause 

ofuscamento e dificulte a sua visualização?  

X   

NBR 

9050/04  

8.6.8  O espaço em frente ao quadro-branco é largo o 

suficiente para a passagem e manobra de uma 

cadeira de rodas?  

X   

 

7-Laboratórios e salas de artes 

Na escola não existem laboratórios e salas de artes. No momento a escola possui apenas 

uma sala de vídeo. 

8-Sala de recursos Multifuncional 

Até o presente momento a escola não apresenta uma sala de recursos multifuncional. 

9-Espaço de educação infantil 

Existe o espaço destinado ao parque infantil, porém está desativado por falta de brinquedos. 

 

10-Biblioteca (sala de leitura) 
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Legislação  
 

 

Itens a conferir 
 

 

Respostas  
 

 

Norma/  

decreto  
 

 

Seção/ 

artigo  
 

Sim Não N/
A 

 

 X  X 

No ambiente da biblioteca, há contraste de cor 

entre piso, parede e móveis, para facilitar a 

orientação de pessoas com baixa visão?  

X   

NBR 

9050/04 
4.3.1 

É possível a pessoa, em cadeira de rodas, 

circular e manobrar pela sala até os diferentes 

locais de atividades, como mesas de trabalho e 

de computador, estantes, balcão de 

empréstimo?  

 X  

NBR 

9050/04 
8.7.2 

As mesas de estudo ou de computador estão 

livres de qualquer obstáculo, como pés e 

gaveteiros, que impeçam a aproximação de 

pessoas em cadeira de rodas?  

X   

X X 

Existem mesas com altura adequada ao uso de 

pessoas em cadeira de rodas ou baixa 

estatura?  

X   

NBR 

9050/04 
8.7.3 

A largura do corredor, entre as estantes, permite 

a passagem de uma pessoa em cadeira de 

rodas?  

 X  

NBR 

9050/04 
8.7.3 

Ao final de cada corredor de estantes, é 

possível manobrar com a cadeira de rodas?  
 X  

NBR 

9050/04 
8.7.4 

Os livros, nas prateleiras, podem ser 

alcançados pelas crianças menores e pessoas 

em cadeira de rodas?  

 X  

NBR 

9050/04 
9.5.2.1 9.5.2.2 

O balcão de empréstimo permite que uma 

pessoa em cadeira de rodas o utilize, ou seja, o 

balcão é mais baixo e com recuo para as 

pernas?  

X   

Dec. nº. 

5.296/0

4 

Art. 47, Par. 3º 

Existe computador com programa de leitor de 

tela para alunos com deficiência visual?   X  

Observação: A escola não possui uma biblioteca, mas existe um local chamado de sala de 

leitura onde são disponibilizados diversos livros para os alunos. O espaço físico do local é 

pequeno e de difícil circulação. 

 

11- Auditório 

Não existe um auditório na escola. 
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12-Sanitários 

 

Legislação  
 

 

Itens a conferir 
 

 

Respostas  
 

 

Norma/  

decreto  
 

 

Seção/ 

artigo  
 

Sim Não N
/A 

Geral 

NBR 

9050/04 
7.2.2 

Existe, pelo menos, um sanitário feminino e um 

masculino com vaso sanitário e lavatório 

acessíveis às pessoas com deficiências na 

escola?  

X   

NBR 

9050/04 
7.2.1 

Os sanitários acessíveis estão localizados em 

pavimentos aos quais é possível chegar com 

auxílio de cadeira de rodas?  

X   

NBR 

9050/04 
6.9.2.1 

As portas dos sanitários possuem vão de 

abertura de, no mínimo, 80 centímetros?  
 X  

NBR 

9050/04 
6.1.4 

O desnível entre o sanitário e a circulação é de, 

no máximo, meio centímetro de altura?  
X   

x x 

No ambiente dos sanitários, há contraste entre 

piso, parede e equipamentos, a fim de facilitar a 

orientação de pessoas com baixa visão?  

X   

NBR 

9050/04 
6.1.1 

O piso dos sanitários é antiderrapante, regular e 

em boas condições de manutenção?  
 X  

NBR 

9050/04 
4.3.3.1 

É possível para uma pessoa, em cadeira de 

rodas, circular pelo sanitário, manobrar sua 

cadeira, acessar o boxe e o lavatório?  

X   

Lavatórios acessíveis 

NBR 

9050/04 
7.3.6.2 

Existe, pelo menos, um lavatório suspenso, sem 

armário ou coluna, para possibilitar a 

aproximação de uma cadeira de rodas?  

X   

NBR 

9050/04 
7.3.6.1 

Em frente a esse lavatório, há espaço suficiente 

para circulação e manobra de cadeira de rodas?  
X   

NBR 

9050/04 
7.3.6.2 

A altura entre o lavatório e o piso é de, no 

mínimo, 73 centímetros, e permite a 

aproximação de uma pessoa em cadeira de 

rodas?  

X   

NBR 

9050/04 
7.3.6.3 

As torneiras desse lavatório são fáceis de 

alcançar por uma criança ou pessoa em cadeira 

de rodas?  

X   

NBR 

9050/04 
7.3.6.3 

As torneiras desse lavatório são facilmente 

manuseadas por uma pessoa com mobilidade 

reduzida nas mãos?  

X   

NBR 

9050/04 
7.3.8 

Os acessórios do lavatório, como toalheiro, 

cesto de lixo, espelho, saboneteira, estão 

instalados a uma altura e distância acessíveis a 

uma criança ou uma pessoa em cadeira de 

X   
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rodas?  

Boxes sanitários acessíveis 

NBR 

9050/04 
7.3.3.2 

O boxe acessível tem dimensões mínimas de 

150 x 150 centímetros?  
X   

NBR 

9050/04 
7.3.1.1 

Há espaço suficiente que permita transferir a 

pessoa em cadeira de rodas para o vaso 

sanitário?  

 X  

 
NBR 

9050/04 
7.3.1.3 

O assento do vaso sanitário está a uma altura 

entre 43 e 46 centímetros?  
X   

NBR 

9050/04 
7.3.1.2 

A localização e as dimensões das barras de 

apoio junto ao vaso sanitário obedecem à seção 

7.3.1.2, da NBR 9050/04?  

 X  

NBR 

9050/04 
7.3.8.2 

O porta papel higiênico está em uma posição 

confortável?  
  X 

NBR 

9050/04 
7.3.1.5 

A descarga está a uma altura de 1 metro do piso 

e é fácil de ser acionada?  
X   

NBR 

9050/04 
7.2.2 

Existe, pelo menos, um vaso sanitário infantil 

para crianças menores e pessoas com baixa 

estatura?  

 X  

NBR 

9050/04 
6.9.2.1 

A porta do boxe acessível possui vão de 

abertura de, no mínimo, 80 centímetros?  
X   

NBR 

9050/04 
7.3.3.4 

A porta do boxe acessível abre totalmente para 

fora, sem encontrar nenhum obstáculo?  
 X  

NBR 

9050/04 
6.9.2.4 

A porta do boxe acessível possui puxadores em 

forma de barras horizontais para facilitar seu 

fechamento?  

 X  

NBR 

9050/04 
6.9.2.3 

Além da barra horizontal, a porta possui 

maçaneta do tipo alavanca, a uma altura entre 

90 e 110 centímetros, para pessoas com 

mobilidade reduzida nas mãos?  

 X  

Mictórios acessíveis 

NBR 

9050/04 
7.3.7.1 

A área livre, ao redor do mictório, tem 

dimensões mínimas de 120 x 80 centímetros?  

  
X 

NBR 

9050/04 
7.3.7.4 

A localização e as dimensões das barras de 

apoio, junto ao mictório, obedecem à seção 

7.3.7.4, da NBR 9050/04?  

  

X 

 

13-Trocador em sanitário acessível 

 

Legislação  
 

 

Itens a conferir 
 

 

Respostas  
 

 
Norma/  

decreto  
 

 
Seção/ 

artigo  
 

Sim Não N/
A 
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Macas ou mesas 
 

NBR 

9050/04 
7.2.2 

Há, pelo menos, um trocador acessível na 

escola?  
X  

 

X X 

No ambiente do trocador, há contraste entre 

piso, parede e equipamentos, a fim de facilitar 

sua identificação por pessoas com baixa 

visão?  

 X 

 

NBR 

9050/04 
7.2.3 

Existe uma mesa ou maca, para a troca de 

roupas ou fraldas, com dimensões mínimas de 

80 x 180 centímetros e 46 centímetros de 

altura em relação ao piso?  

 

X  

NBR 

9050/04 
7.2.3 

Junto à mesa, há barras de apoio?   
X  

X  X Essa mesa é revestida com material lavável?    X 

X X 

Os equipamentos e materiais de apoio, como 

lavatório, saboneteira, lixeira, papeleira e 

materiais para higiene, estão próximos à 

maca?  

 

 X 

 

 

Chuveiros 

NBR 

9050/04 
7.3.4.1 

Há, pelo menos, um chuveiro, no ambiente do 

trocador ou em vestiário, acessível na escola?  

 
X  

NBR 

9050/04 
7.3.4.1 

O local onde fica o chuveiro possui dimensões 

suficientes – 90 x 95 centímetros – para a 

manobra de cadeira de rodas?  

 

X  

NBR 

9050/04 
7.3.4.4 

Junto ao chuveiro, existem barras de apoio em 

forma de "L"?  

 
X  

NBR 

9050/04 
7.3.4.1 

Junto ao chuveiro, existe um banco fixado à 

parede, com altura de 46 centímetros?  

 
X  

NBR 

9050/04 
7.3.4.2 

Esse banco é removível ou articulado?   
X  

NBR 

9050/04 
7.3.4.2 

Esse banco possui dimensões de 45 x 70 

centímetros?  

 
 X 

NBR 

9050/04 
7.3.4.3 

O chuveiro possui ducha manual?   
 X 

NBR 

9050/04 
7.3.4.3 

A localização e a altura da ducha manual 

obedecem à seção 7.3.4.3, da NBR 9050/04?  

 
 X 

Observação: existe o local destinado ao chuveiro, porém não tem ducha.  

 

 

 



77 

 

 

 

14-Refeitórios 

 

Legislação  
 

 

Itens a conferir 
 

 

Respostas  
 

 

Norma/  

decreto  
 

 

Seção/ 

artigo  
 

Sim Não N/A 

 

X X 

No ambiente do refeitório, há contraste de cor 

entre piso, parede e móveis, a fim de facilitar a 

orientação de pessoas com baixa visão?  

X 

  

NBR 

9050/04 
9.3.4 

Há, pelo menos, uma mesa comunitária sem 

obstáculos, como pés e bancos fixos, com vão 

livre de 73 centímetros – do pé ao tampo – 

que permita a aproximação de uma pessoa 

em cadeira de rodas?  

X 

  

NBR 

9050/04 
8.2.3.1 

As mesas, destinadas ao uso de pessoas em 

cadeira de rodas, estão integradas às demais 

e em local de fácil acesso ao balcão de 

distribuição de refeições?  

X   

NBR 

9050/04 
8.6.6 

As mesas e cadeiras possuem dimensões que 

permitam seu uso com conforto, de acordo 

com o tipo de usuários, como, por exemplo, 

crianças pequenas, pessoas obesas?  

X   

NBR 

9050/04 
9.3.3.3 

É possível circular e manobrar a cadeira de 

rodas, nos corredores, entre as mesas do 

refeitório?  

 X  

NBR 

9050/04 
9.5.3.4 

É possível circular e manobrar a cadeira de 

rodas em frente ao balcão de distribuição de 

alimentos?  

 X  

NBR 

9050/04 
9.5.3.4 

Esse balcão possui uma altura confortável 

para a visualização e o alcance dos alimentos 

por pessoas em cadeira de rodas ou crianças 

pequenas?  

X   

 

15-Quadra de esportes 

 

Legislação  
 

 

Itens a conferir 
 

 

Respostas  
 

 

Norma/  

decreto  
 

 

Seção/ 

artigo  
 

Sim Não N/A 

 

NBR 

9050/04 
8.5.1.3 

Existe rota acessível que permita às pessoas 

com mobilidade reduzida chegarem à quadra, 

aos bancos/arquibancadas ou aos sanitários e 

vestiários?  

 X  

NBR 6.1.3 Nessa rota acessível, existe piso tátil  X  
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9050/04 direcional para guiar as pessoas com 

deficiência visual até a entrada da quadra, 

bancos, sanitários e vestiários?  

X X 

Há contrastes nas cores da pintura do piso da 

quadra e demais elementos, como traves, 

redes e cestas?  

 X  

NBR 

9050/04 
6.1.1 

Todo o espaço ao redor da quadra de 

esportes não apresenta degraus ou buracos e 

permite a circulação de pessoas em cadeira 

de rodas?  

 X  

NBR 

9050/04 
8.2.1.3.1 9.4 

Existe, pelo menos, um espaço reservado, 

entre os bancos ou na arquibancada, com 

tamanho suficiente para a permanência de 

uma cadeira de rodas?  

 X  

NBR 

9050/04 
8.2.1.2.5 9.4 

Esse espaço reservado é de fácil acesso pelo 

corredor e não atrapalha a circulação?  
  X 

NBR 

9050/04 
8.5.1.5 

Existem sanitários e vestiários acessíveis 

próximos à quadra de esportes?  
 X  

NBR 

9050/04 
8.5.1.1 

No caso de práticas de esportes por pessoas 

que utilizam cadeira de rodas do tipo 

“cambada”, os vãos livres das portas 

existentes na rota acessível, nos sanitários e 

vestiários, são de, no mínimo, um metro?  

  

X 

Observação: A quadra de esportes não se encontra dentro da escola, ela fica numa praça 

pública que esta localizada em frente a escola. Neste local são realizadas as aulas de 

Educação Física. 

 

16-Pátios 

 

Legislação  
 

 

Itens a conferir 
 

 

Respostas  
 

 

Norma/  

decreto  
 

 

Seção/ 

artigo  
 

Sim Não N/A 

 

X X 

Nos pátios internos, há contraste de cor 

entre os pisos e paredes, a fim de facilitar a 

orientação de pessoas com baixa visão?  

X   

X  X 
Em pátios externos, há contraste de cor 

entre piso e grama?  
  X 

NBR 

9050/04 
6.1.1 

O piso do pátio é antiderrapante em dias de 

chuva?  
 X  

X X 
A cor desse piso evita o ofuscamento da 

visão em dias de muito sol?  
X   

NBR 

9050/04 
6.1.1 

Esse piso é nivelado, ou seja, sem buracos 

ou degraus que atrapalham a circulação de 

cadeira de rodas?  

 X  

NBR 6.1.4 Existem rampas quando há desníveis  X  
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9050/04 maiores que 1,5 centímetros?  

NBR 

9050/04 

9.10.1 

9.10.2 

É possível atravessar o pátio, num percurso 

seguro, sem encontrar obstáculos, como 

bancos, telefones, bebedouros, extintores de 

incêndio, vasos de plantas, móveis, lixeiras, 

etc., que atrapalhem a circulação de 

pessoas?  

 X  

NBR 

9050/04 
6.1.2 

Caso existam obstáculos atrapalhando a 

passagem, eles estão identificados com piso 

tátil de alerta para pessoas com deficiência 

visual?  

 X  

NBR 

9050/04 
6.1.3 

Quando o pátio é muito amplo e sem limites 

definidos, existe piso tátil direcional para 

guiar as pessoas com deficiência visual até 

os principais acessos?  

 X  

X X 

Existe grade de proteção que evite quedas 

nos pátios localizados em terrenos inclinados 

ou em pavimentos elevados?  

  X 

NBR 

9050/04 
6.7 

Essa grade de proteção apresenta altura 

mínima de 1 metro e 10 centímetros, é rígida 

e está bem fixada?  

  X 

NBR 

9050/04 
5.15.1.1 

Há placas indicativas, no pátio, que orientem 

para as saídas, escadas, rampas e outras 

direções importantes?  

 X  

 

17-Parque infantil 

Apesar de existir um espaço destinado ao parque infantil, os brinquedos estão danificados e 

o piso é de barro, impossibilitando qualquer atividade no local. 
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APÊNDICE 

Questionários mistos sobre o preparo dos professores de Educação Física e 

Educação Especial para prática docente com alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

 

 Professor de Educação Física 

 

Identificação 

Nome  

Idade  

 

Perguntas: 

1  Formação? 

 

2 Possui algum tipo de pós-graduação na área de inclusão e Educação 

Especial? 

(   ) Sim                  (   ) Não 

3 Possui cursos de extensão específicos para trabalhar com pessoas com 
deficiência, transtorno global do desenvolvimento e 
altashabilidades/superdotação? 

(   ) Sim                  (   ) Não 

4 Tempo de experiência trabalhando com pessoas com necessidades 
educacionais especiais? 

  
5 Possui em suas turmas alunos com necessidades educacionais especiais? 

Se sim, quantos e o qual o diagnóstico dele(s)? 

Sim Não R: 

 
6 Em sua opinião, qual é seu nível de conhecimento sobre a deficiência dos 

seus alunos? 

Ruim Regular Bom Ótimo 

6.1 A que fatores você atribui a esse nível de conhecimento? 
 

 

7 Durante a formação acadêmica, você recebeu as orientações necessárias 
para desenvolver um trabalho de inclusão dos alunos com necessidades 
educacionais especiais no ensino regular? 
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(   ) Sim                 (   ) Não 

8 Você se sente preparado(a) para incluir alunos com necessidades 
educacionais especiais nas aulas práticas de Ed. Física? 

(   ) Sim                 (   ) Não 

8.1 Por que? 

 
9 Durante o planejamento das suas aulas, você leva em consideração que 

possui alunos com necessidades educacionais especiais e planeja as 
atividades para incluí-lo nas aulas? 

(   ) Sim                 (   ) Não 
 

9.1 Como você faz isso? 

 

10 Em sua opinião, quais são as principais dificuldades para incluir os alunos 
com deficiência nas aulas de educação física? 

 

 

11 Sua escola possui estrutura física adequada para atender pessoas com 
deficiência? 

(   ) Sim                     (   ) Não 

12 Seu aluno com necessidade educacional especial possui o 
acompanhamento de um profissional especializado? Se sim, como é a 
interação entre você e esse profissional? 

Sim Não R: 

 

13 Você observa exclusão dos alunos com necessidades educacionais 
especiais pelos demais alunos durante as aulas práticas? 

(   ) Sim                     (  ) Não 

14 Em sua opinião, qual o nível de satisfação do aluno com necessidade 
educacional especial durante as aulas de educação física? 

Ruim Regular Bom Ótimo 

 

 

 Professor de Educação Especial 

Perguntas: 

1 Formação? 

 

2 Possui  algum tipo de pós-graduação na área de inclusão e Educação 

Especial? 

(   ) Sim                  (   ) Não 

3Você fez cursos de extensão específicos para trabalhar com pessoas 



82 

 

 

 

3 com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação? 

(   ) Sim                  (   ) Não 

4 Tempo de experiência trabalhando com pessoas com necessidades 
educacionais especiais? 

 
5 Atende quantos alunos com necessidades educacionais especiais e o 

qual o diagnóstico dele(s)? 

 

 
6 Em sua opinião, qual é seu nível de conhecimento sobre a deficiência 

dos seus alunos? 

Ruim Regular Bom Ótimo 

6.1 A que fatores você atribui a esse nível de conhecimento? 
 

 

6.2 Durante a formação acadêmica, você recebeu a orientação necessária 
para desenvolver um trabalho de inclusão do aluno com necessidades 
educacionais especiais no ensino regular? 

(   ) Sim                 (   ) Não 

7 Você se sente preparado(a) para incluir alunos com necessidades 
educacionais especiais nas aulas das diferentes disciplinas 
pedagógicas? 

(   ) Sim                 (   ) Não 

8 Durante o planejamento das aulas, você discute com os demais 
professores sobre as melhores estratégias para inclusão do seu aluno no 
processo de aprendizagem? 

(   ) Sim                 (   ) Não 

8.1 Por que? 

 
9 Você acompanha seu aluno nas aulas de Educação Física? 

(   ) Sim                 (   ) Não 

9.1 Há alguma interação com os professores de Educação Física? Se sim, 
como ela se dá? 

Sim Não R: 

 

10 Você vê importância na participação do seu aluno na disciplina Educação 
Física?  Justifique. 

Sim Não R: 

 

11 Sua escola possui estrutura física adequada para atender pessoas com 
deficiência? 

(   ) Sim                     (   ) Não 
12 Em sua opinião, quais são as principais dificuldades para incluir os 

alunos com deficiência nas aulas de educação física? 
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13 Você observa exclusão do aluno com necessidade educacional especial 
pelos demais alunos durante as aulas práticas de Educação Física? 

(   ) Sim                     (  ) Não 

14 Você observa que o professor de Educação Física propõe atividade de 
inclusão durante as aulas? 

(   ) Sim                     (  ) Não 

15 Em sua opinião, qual o nível de satisfação do aluno com necessidade 
especial durante as aulas de educação física? 

Ruim Regular Bom Ótimo 
 

 

 

 

 
 

 


