
Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

A INCLUSÃO DO PORTADOR DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PINDAMONHANGABA-SP 

 

Marcelo Luiz de Oliveira1; Maria Luciana Siqueira Paulo2; Sachidevi Valera3; Fábio Pinto Gonçalves 

dos Reis4 

 

De forma simplificada, a inclusão social é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder 

amparar o Portador de Necessidades Educacionais Especiais (PNEE) em seus sistemas sociais gerais, 

e, simultaneamente, preparam essas pessoas para assumir seus respectivos direitos e papéis nas 

organizações sociais. Conforme Romeu Kazumi Sassaki (2001), a inclusão social será o processo pela 

qual a sociedade se adaptará para incluir os PNEE, que, por sua vez, deverão preparar-se para assumir 

seus posicionamentos. Tal fato constitui-se, então, em um processo bilateral no qual as pessoas 

excluídas e os grupos sociais mais amplos deveriam buscar equacionar problemas, bem como, decidir 

sobre soluções e alternativas de oportunidades para todos. Para incluir todas as pessoas, a sociedade 

deve ser modificada a partir do entendimento de que ela é, e precisa ser capaz de atender as 

necessidades de seus membros. Nesse sentido, pode-se perceber uma problemática na intersecção 

entre a instituição escola, o componente curricular Educação Física e os educandos que freqüentam as 

aulas. Por outras palavras, seria interessante perguntar se essas relações sociais macroscópicas 

influenciam a atuação do professor nas aulas? E o professor de Educação Física está preparado para 

enfrentar essa realidade? Quais as metodologias mais adequadas para incluir ou integrar o portador na 

prática? Para responder as essas inquietações iniciais foi realizada uma pesquisa bibliográfica, de 

caráter teórico, com a utilização das técnicas de fichamento de textos e sistematização de leituras. 

Convém mencionar que, inicialmente, buscou-se uma literatura que discutisse as relações entre a 

inclusão escolar e as perspectivas educacionais (leis, métodos, adaptações curriculares, entre outros). 

Posteriormente segui-se uma trajetória que delineasse as possíveis aproximações entre a epistemologia 

educacional e os encaminhamentos pedagógicos relacionados à Educação Física escolar. Em segundo 

plano, será realizada pesquisa de campo nas escolas regulares de Pindamonhangaba-SP. Conclui-se, 

ainda provisoriamente, que o professor de Educação Física não pode ficar restrito a um único ou 

alguns poucos conteúdos e recursos metodológicos, uma vez que a proposta é diversificar 

aproveitando as potencialidades de todos os alunos. Incluir não é uma receita já pronta, e sim uma 

variedade de elementos que podem se configurar em sucesso. 
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