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RESUMO 

“Em 2014, mais de 698 mil estudantes especiais estavam matriculados em classes comuns. 

[...]” (Brasil, 2015). Segundo censo escolar INEP (2017, p.4) 57,8% das escolas brasileiras 

têm alunos com deficiência.  

Tendo como fato, esta relevante população de Infância e Adolescência com Deficiência nas 

Escolas Brasileiras, utilizando do método de revisão literária, essa pesquisa tem como 

objetivo, através de reflexões e questionamentos, contribuir para uma Educação Física de fato 

inclusiva. 

Em diferentes épocas a Infância e Adolescência com Deficiência foi distratada, com 

expectativas do pais. Hoje, com concepções de cultura do movimento, movimentar-se e ser 

movimento, levantasse a questão: Hoje, a Educação Física Escolar é Inclusiva? Adaptar uma 

aula torna a disciplina Inclusiva? Entendemos ser necessário discutir caminhos diferentes da 

prática em Educação Física Escolar, práticas estas que contemplem todos e não só um único 

padrão de aluno.   

Palavras-chaves: Educação Física Escolar; Inclusão; Infância e Adolescência com Deficiente. 

 

INTRODUÇÃO 

Devido a relevante população da Infância e Adolescência com Deficiência, nas escolas 

brasileiras, essa pesquisa tem com ênfase buscar entender e discutir o papel da Educação 

Física Escolar e as possibilidades de interversões pedagógicas na Inclusão desses alunos. 

Percebemos que, durante a história da Educação Física Escolar Brasileiras, as atuações dos 

professores sofreram influências diretas dos objetivos políticos/econômicos, religiosos e 
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militares do país, estas influências resultaram em um esquecimento e assim uma exclusão da 

Infância e Adolescência com Deficiências, já que esses alunos supostamente não teriam 

serventia como futuros soldados, mão de obra ou como atletas. Com alguns movimentos 

internacionais e nacionais a favor das pessoas com Deficiência e as concepções da cultura 

corporal do movimento, movimentar-se e ser movimento evoluindo no caminho da inclusão 

desses alunos, porém, levantasse a questão: Hoje, a educação física é inclusiva? Adaptar uma 

aula pensada anteriormente para alunos ditos como “normais” torna nossa disciplina 

inclusiva? Devido a tais questões, essa pesquisa através da revisão literária de diversos 

autores e pesquisadores do assunto proposto, tem como objetivo, contribuir para uma 

Educação Física de fato Inclusiva.  

1. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR BRASILEIRA. 

Para entendermos o objetivo da Educação Física Escolar Brasileira, precisaremos antes 

“olhar” de forma crítica sua trajetória, acentuando as questões da Infância e Adolescente com 

Deficiência. 

Nesta busca histórica da Educação Física Escolar Brasileira, após revisar alguns autores e 

pesquisadores como; Miranda (2008), Vago (2001), Benvergnú Jr.(2011), Oliveira (2004), 

Beltrami (2001) e  Brasil (2008) percebemos que,  durante a história dá Educação Física 

Escolar Brasileira, seus objetivos estão sempre influenciados por questões políticas, militares, 

econômicas, religiosas e culturais, pouco se preocupando com as necessidades da Infância e 

Adolescência, menos ainda com a dos alunos com Deficiência. Porém, seria injusto afirmar 

que não houve alguns pontos em nossa trajetória histórica de esforços a favor da Infância e 

Adolescência com Deficiente, mas, destes poucos esforços menor ainda em relação à 

Educação Física Escolar. 

Percebemos ainda que, a Educação Física Escolar Brasileira em diferentes épocas veste o 

papel de uma ferramenta responsável de preparar, adestrar, ensinar, orientar, manipular e ou 

influenciar a Infância e Adolescência e assim a população para suprir necessidades específicas 

do país, tais como de soldados, mão de obra saudável/capacitada e atletas. 

Em Darido (2011), Lino Castelline Filho, em uma entrevista compara o professor de 

Educação Física Escolar durante nossa história em três principais percepções, a primeira o 

professor como um médico ou agente de saúde onde o aluno era visto como um paciente, 
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segundo como um sargento onde o aluno era visto como um recruta e por último o professor 

como um técnico e o aluno um atleta. 

Tais questões e percepções, nos fazem perceber o porquê, entre outras, a Infância e 

Adolescência com Deficiência foi esquecida, distratada, separada, descriminada e excluída. 

Entendemos que, por vezes, devido a ignorância, outras, por questões socioculturais e em 

grande parte por questões políticas/econômicas, já que a Infância e Adolescência com 

Deficiência aos olhos daqueles que ditavam ou ditam os objetivos da Educação Física Escolar 

Brasileira, supostamente, não teriam serventia para suprir com as necessidades, expectativas e 

objetivos do país.  

 

1.1 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NOS DIAS ATUAIS. 

Segundo Menezes (2001), no decorrer dos últimos tempos, alguns movimentos passam a 

crescer a favor das Infâncias e Adolescentes com Deficiência no Brasil e no mundo, mais se 

acentuam a partir da Declaração de Salamanca, documento elaborado na Conferência mundial 

que teve como objetivo discutir questões em relação a Educação Especial, a conferência 

aconteceu em Salamanca, Espanha, em 1994. 

As mudanças sociais, ainda que mais nas intenções do que nas ações, 

foram se manifestando em diversos setores e contextos e, sem dúvida 

alguma, o envolvimento legal nestas mudanças é de fundamental 

importância. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 208, estabelece a integração escolar como preceito 

constitucional, preconizando o atendimento aos indivíduos que 

apresentam deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

Podemos dizer que ficou assegurado pela Constituição Brasileira 

(1988) o direito de todos à educação, garantindo-se, assim, o 

atendimento educacional de pessoas que apresentam necessidades 

educacionais especiais (MIRANDA, 2008, p. 36). 

 

A partir daqui, percebemos que se acentuam discussões antigas, assim como novas sobre a 

inclusão da Infância e Adolescência com Deficiência na Educação brasileira. 

A Lei Diretrizes e Bases (art. 26, 3º, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996), tem guardada 

a obrigatoriedade da educação física como componente curricular na educação básica, tendo 

como prática facultativa apenas algumas exceções que diz respeito a alunos que tenha jornada 

de trabalho igual ou superior a 6 horas, maiores de trinta anos de idade, que prestam serviços 

militares e que tenha pole. Percebemos que, não consta nos alunos com prática facultativa 
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alunos com Deficiência, porém no decorrer do texto, no artigo 58 que trata da EDUCAÇÃO 

ESPACIAL teremos o seguinte texto:     

 Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, 

a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação[...] § 1º 

Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 

especial. § 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas 

ou serviços especializados, sempre que, em função das condições 

específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 

comuns de ensino regular[...] (BRASIL, LDB, art. 58-59 - Lei nº 

9.394 de 20 de dezembro de 1996). 

 

A Educação Física Escolar Brasileira sofreu inúmeras transformações, movimentos, 

abordagens e não é objetivo dessa pesquisa afirmar certo ou errado desses, mas sim de 

discutir, repensar e assim talvez entender tais transformações de forma que possamos através 

das experiências junto aos resultados dessas refletir, pensar e planejar possibilidades para uma 

solução da real situação. 

A Educação Física Escolar nos dias de hoje defende ao menos em sua teoria uma Educação 

Física Escolar para todos, inclusiva, onde tem como ideal a cultura do movimento, ser 

movimento e movimentar-se, a integração social, promoção da saúde e cultura, 

desvalorização de padrões de corpo/beleza e igualdade de gêneros. 

Aqui a Educação Física é entendida como educação do movimento e, 

ao mesmo tempo, educação pelo movimento. Implica uma cultura do 

corpo e uma cultura popular. O objetivo dessa proposta é a perspectiva 

de um projeto de vida mais humano e digno (BELTRAMI, 2001, 

pag.31). 

 

Mas na prática, no cotidiano das escolas isso é uma verdade absoluta? Hoje, a Educação 

Física Escolar é inclusiva? Afinal, o que é inclusão? 

 

 2. INCLUSÃO: SIGNIFICADOS E CONCEITOS. 

Anterior a revisão de obras de autores e pesquisadores na busca do significados e conceitos de 

Inclusão, olhamos para seu significado segundo o dicionário da língua portuguesa: “Inclusão: 

ato de incluir[...] Incluir: 1 Abranger, compreender, conter. 2. Envolver, implicar. 3. Pôr ou 

estar dentro. 4. Inserir num ou fazer parte”. (AURELIO, 2017).  Percebemos que o 
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significado segundo o dicionário da língua portuguesa por si só já nos traz uma boa ideia do 

que é Inclusão. 

Em Sanches; Teodoro (2006), lembra-se que a palavra Inclusão ficou conhecida pelos 

movimentos a favor das pessoas com Deficiência, porém Inclusão abrange todos aqueles que 

foram ou são excluídos dentro e fora da escola. 

Anteriormente nesta pesquisa através de diferentes autores, vimos que a Educação Física 

Escolar Brasileira em sua trajetória histórica se demonstrou exclusiva devido aos seus 

propósitos, projetando expectativas e necessidades do país aos alunos, assim excluindo todos 

aqueles que supostamente não teriam capacidades para suprir tais expectativas, vimos também 

que inclusão é o ato de unir, fazer parte, juntar. Pois bem, entendemos que ser uma Educação 

Física Inclusiva é descontruir ideais de corpo perfeito, preconceito em relação as diferentes 

etnias , gênero, de sujeito “normal” e “anormal”,  como uma possibilidade de respeito mútuo 

entre nossa Infância e Adolescência, professor e aluno, ser e sociedade, no convívio das 

diferencias sem as negar, é possibilitar a aprendizagem e desenvolvimento de todos 

independente de suas limitações e/ou diferenças, é a esperança que este movimento ultrapasse 

os muros das escolas transformando toda uma sociedade. 

Porém, para poder incluir nossa Infância e Adolescência com Deficiência nas escolas 

brasileiras, neste caso, nas aulas de Educação Física, precisamos nos professores e futuros 

professores conhece-los. 

 

2.1 INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA COM DEFICIÊNCIA: CONCEITOS, 

CARACTERISTICAS E PATOLOGIAS. 

“Para nossa sociedade, a palavra ‘deficiente” tem um significado muito forte; ela se opõe à 

palavra “eficiente”. Ser deficiente é não ser “capaz”, não ser “eficaz”. (MINAS GERAIS, 

2006, pag.46, aspas do autor).  

Na busca por encontrar definições e conceitos para Infância e Adolescência com Deficiência, 

encontramos diversificadas formas de reconhecer esse público, muitas são as nomenclaturas 

utilizadas e defendidas, segundo Gaio (2006), em seu primeiro capitulo onde faz uma rica 

busca  para conceituar e classificar pessoas com Deficiência, através de vários autores, relata 

a diversidade de percepções, assim como de contradições em relação as nomenclaturas, 

classificações e valores da pessoa com Deficiência. A autora em sua pesquisa utiliza do termo 
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CORPO DEFICIENTE trazendo a ideia de que um corpo deficiente não torna uma pessoa 

incapaz. 

Muitos são os estudiosos que expõem as características biológicas dos 

corpos deficientes que, no nosso entendimento, são conhecimentos 

essências ao entendimento dessa clientela, no que diz respeito à 

quebra de barreiras e adaptações de diversas atividades, em todos os 

campos profissionais. Com isso não queremos dizer que os corpos 

deficientes podem e devem ser entendidos somente na perspectiva 

biológica. Acreditamos que ao longo desse trabalho estamos 

preocupados em apresentar os corpos deficientes, tais como eles são, 

na busca de uma visão mais ampla de ser humano[...] (Gaio, 2006, 

pag. 35).   

   

Encontramos as seguintes considerações e ou classificação da Infância e Adolescência com 

Deficiência em (BRASIL, 2008, p.15). 

Consideram-se alunos com deficiência àqueles que têm impedimentos 

de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que 

em interação com diversas barreiras podem ter restringida sua 

participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com 

transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam 

alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 

comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, 

estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com 

autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos 

com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em 

qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 

acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam 

elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e 

realização de tarefas em áreas de seu interesse. Dentre os transtornos 

funcionais específicos estão: dislexia, disortografia, disgrafia, 

discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros 

(BRASIL, 2008, p.15). 

 

Ainda na busca por conhecer a Infância e Adolescência com Deficiência, nesse momento 

visando suas patologias e características, nos deparamos com Minas Gerais (2006) o 

documento se trata de um caderno de textos para formação de professores da rede pública de 

ensino de Minas Gerais, o documento reuni diversas informações pertinentes ao assunto 

proposto por essa pesquisa, onde  classifica as deficiências em; sensoriais parcial ou total 

(surdez e cegueira), as físicas de origem motora: amputações, malformação e ou sequelas de 

vários tipos, as mentais (de vários graus, pré-natal, perinatais ou pós-natal), e a múltipla que 
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são duas ou mais deficiências.   Ainda o documento nos traz as características e conceitos 

individualmente de cada deficiência:  

 

 Deficiência mental: 

Caracteriza-se pelo desempenho intelectual geral significativamente 

abaixo da média própria do período de desenvolvimento, 

concomitante com limitações associadas a duas ou mais áreas da 

conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder 

adequadamente às demandas da sociedade, nos seguintes aspectos: 

comunicação, habilidades sociais, desempenho na família e 

comunidade, independência na locomoção, saúde e segurança, 

desempenho escolar, lazer e trabalho que resultam em lentidão para 

aprender; confusão de ideias, falhas de decisão, de interpretação das 

condições de segurança e de orientação no meio ambiente. (MINAS 

GERAIS, 2006, p. 47). 

 

 Deficiência física: 

Deficiência física compreende o conjunto de condições não sensoriais 

que afetam o indivíduo em termos de mobilidade, de coordenação 

motora geral ou da fala, como decorrência de lesões neurológicas, 

neuromusculares e ortopédicas, ou, ainda, de má-formação congênita 

ou adquirida. O aluno pode apresentar impossibilidade ou dificuldade 

para caminhar, superar desníveis ou inclinações; dificuldades tanto na 

coordenação motora grossa quanto na fina; dificuldades de realizar 

movimentos; freqüentes quedas, tropeços ou resvalos dos pés ou 

apoios; dificuldades de comunicar-se oralmente. Nesses casos, 

necessitará de acessibilidade arquitetônica, de instrução de códigos 

aplicáveis, equipamentos para comunicação alternativa e recursos 

didáticos para fala e escrita adaptados. (MINAS GERAIS, 2006, 

p.53). 

 

 Deficiência auditiva:                   

Consiste na perda parcial ou total da audição o que pode resultar em 

dificuldades de comunicação, de interpretação, de compreensão e da 

produção escrita, podendo ocasionar isolamento do aluno em relação 

ao entorno. Verificasse a existência de vários tipos de pessoas com 

surdez, de acordo com os diferentes graus da perda da audição. Sob o 

aspecto da interferência na aquisição da linguagem e da fala, o déficit 

auditivo pode ser definido como perda média em decibéis, podendo 

ser considerado: 

Surdez leve/moderada: perda auditiva que impede o aluno de 

perceber igualmente todos os fonemas das palavras. Não impede, 

porém, a aquisição normal da língua oral, mas poderá ocasionar 

dificuldades na articulação, na leitura e na escrita. No caso da surdez 
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moderada é freqüente o atraso de linguagem e as alterações 

articulatórias, havendo, em alguns casos, maiores problemas 

lingüísticos. 

Surdez severa/profunda: perda auditiva que impede o aluno de 

entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem como de 

adquirir, naturalmente, o código de língua oral. Tais alunos necessitam 

da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) que será sua língua natural e 

devem usar a língua portuguesa como sua segunda língua. (MINAS 

GERAIS, 2006, pag. 59, “negrito do autor”). 

 

 Deficiência visual: 

Entendida como perda total da visão ou redução da capacidade de ver 

com o melhor olho e após a melhor correção ótica, manifesta-se como: 

Cegueira: perda total ou o resíduo mínimo da visão que leva o 

indivíduo a necessitar do método Braille para a leitura e a escrita, 

além de outros recursos didáticos e equipamentos especiais para a sua 

educação. 

Baixa visão: caracterizada por resíduo visual que permite ao aluno ler, 

desde que se empreguem recursos didáticos e equipamentos especiais. 

(MINAS GERAIS, 2006, p.65). 

 

 Deficiência multiplica: 

São consideradas deficiências múltiplas as resultantes do efeito 

conjugado de duas ou mais deficiências associadas de ordem física, 

sensorial, mental, emocional ou de comportamento social. 

Caracterizam-se pela ocorrência, no mesmo aluno, de sérios e 

diferentes comprometimentos em seu nível de desenvolvimento e 

poucas possibilidades funcionais de comunicação, interação social, 

aprendizagem e capacidade adaptativa (MINAS GERAIS, 2006, p. 

71). 

 

Através dos textos acima podemos ver que cada deficiência tem suas particularidades, 

limitações e valores, mas, então, como o professor poderá intervir em sua prática pedagógica 

para o desenvolvimento desses alunos em classes comuns? Os professores estão sendo 

preparados para desenvolver junto aos alunos as competências da disciplina? Os espaços 

físicos assim como de materiais de nossas escolas suprem as necessidades para uma prática 

pedagógica satisfatória? 

 

3 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR INCLUSIVA: INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA COM DEFICIÊNCIA.  
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“Podemos observar que há uma educação que promulga uma falsa inclusão, desde o seu 

mecanismo de acesso até a permanência do indivíduo em um meio escolar de qualidade. ” 

(RODRIGUES, 2013, p.12). 

Em Chicon; Rodrigues (2013, p.116) se levanta a questão, como uma educação física escolar 

que não consegue ainda nos tempos atuais incluir os “gordinhos”, “magricelos”, “baixinhos”, 

“inábeis”, “desajeitados” entre outros, incluir agora alunos com deficiências?  

Isso acontece porque as propostas de Educação Física Escolar buscam 

- em muitos casos —, em demasia, o desenvolvimento e treinamento 

de habilidades esportivas, visando à performance em competições, 

deixando, muitas vezes, de lado, aspectos referentes à participação, 

sociabilidade, cooperatividade, ludicidade e criatividade, e aquelas 

preocupadas com tais aspectos não apresentam ainda projetos 

concretos para a prática docente do professor de Educação Física. 

(CHICON; RODRIGUES, 2013, p.117) 

 

Entendemos ser necessário discutir caminhos diferentes da prática pedagógica na Educação 

Física Escolar, precisamos “abrir” nossa mente para as amplas possibilidades de 

aprendizagem e desenvolvimento da Infância e Adolescência, práticas estas que contemplem 

todos e não só um único padrão de aluno, precisamos para isso mudar toda a forma de se 

aplicar e pensar a Educação Física Escolar, começando na formação dos novos professores 

assim como a reciclagens dos professores em plena prática pedagógica. 

“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. ” (BRASIL, 2005, p.21) 

Uma das dificuldades encontradas na formação dos educadores, no 

estudo de alguns fundamentos teóricos para o trabalho com alunos 

com necessidades educacionais especiais, é o amplo leque de 

realidades sócio-culturais existentes em nosso país. Para atender esta 

demanda tão diversa, o material dirigido à formação tem se proposto 

oferecer uma linguagem suficientemente abrangente para ser acessível 

a todos. Porém, em alguns casos, se observa a excessiva simplificação 

dos conteúdos propostos, aliada a uma superficialidade que se 

distancia das situações problemáticas concretas de cada realidade 

(BRASIL, 2005, p. 21). 

 

Em Minas Gerais (2006), Betti; Zulíani (2002), Brasil (2005), entre outros autores, 

pesquisadores e documentos relacionados ao assunto proposto, encontramos sugestões de 

metodologias, estratégias e intervenções para nortear o docente em sua prática pedagógica 
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com a Infância e Adolescência com Deficiência, porém, percebemos que grade parte dos 

estudos buscam essa metodologia, visando uma única Deficiência ou separando uma das 

outras. 

Essas metodologias por vezes sugerem que o professor adapte suas aulas para Incluir os 

alunos com Deficiência, porém, entende-se que adaptar uma aula pensada anteriormente para 

alunos ditos como “normais” pode até ser um ato de “Incluir”, mas não torna a disciplina 

Inclusiva, para todos.  

Afinal, no cotidiano das escolas, nas aulas de Educação Física Escolar o docente terá um 

único aluno? Sabemos que não! A verdade é que o professor poderá se deparar com uma 

turma de 20, 30 e até mesmo 50 alunos, onde possivelmente estarão inseridos alguns alunos 

com Deficiência, poderá ainda entre esses alunos com Deficiência, ser Deficiências 

diferentes.  

Seremos inclusivos quando ao pensar em nossas aulas, já considerarmos anteriormente, 

possibilidades da prática pedagógica, não só para um biotipo de aluno, não só uma 

Deficiência, não só um gênero, mas sim pensar na prática pedagógica de Educação Física 

Escolar, considerando anteriormente a presença de alunos com todos os biotipos, 

gêneros/transgêneros e com Deficiência (considerando todas as deficiências). 

Só não podemos abrir mão da ética de que “todos devem estar no 

jogo”. Para a garantia da aprendizagem de todos os alunos, precisamos 

assegurar o acesso ao currículo escolar, por meio de práticas 

pedagógicas diferenciadas que atendam aos percursos de 

aprendizagem de cada estudante. Tal situação é um desafio, pois 

demanda professores detentores de conhecimentos teórico-práticos, 

bem como planejamentos coletivos, estratégias e metodologias de 

ensino e de processos de avaliação que possibilitem ao educador 

acompanhar o desenvolvimento de cada aluno que está em sala de 

aula. (JESUS, EFFGEN, 2012, p. 17). 

 

Em Miranda; Galvão Filho (2012), que se trata de uma coletânea onde se reúnem diversas 

pesquisas e obras. Em síntese, os autores e contribuidores fazem uma rica e ampla busca por 

questões que rodeiam a educação inclusiva, mas, nos chama atenção algumas percepções em 

especial para nossa pesquisa, onde que se defende para uma possível solução da real situação, 

o investimento na formação inicial dos professores, a formação continuada desses e de 

melhora na infraestrutura da educação como um todo, inclusive dos espaços físicos das 

escolas.   
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Então é fundamental que os cursos de formação de professores, 

instituições de Educação superior e básica, entre outros, venham 

associar esforços para que se avance no processo de conhecimento da 

realidade social sob uma ótica crítica e totalizante. Não adianta mais - 

os profissionais de EF que atuam nas instituições superiores - apenas 

dominarem o discurso crítico e seus referenciais das ciências humanas 

e sociais. Faz-se mister interferir no contexto escolar concretamente 

tendo como ponto de partida os saberes acumulados tanto pelas 

universidades e seus centros de pesquisa e formação de professores 

quanto por aqueles professores que se encontram atuando nas redes 

públicas e privadas, mas que, de certa forma, não tem acesso à 

universidade. Essa tarefa de ensinar deve ser assumida se entendendo 

o sujeito do processo educativo aluno/aprendiz, concretamente, a 

partir de uma ótica totalizante, rompendo com a perspectiva que 

compreende o sujeito aluno/aprendiz de forma abstrata (OLIVEIRA, 

2004, p.1). 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

Fica claro, que durantes nossa história a Infância e Adolescência com Deficiência foram 

excluídas da Educação física Escolar, devido os objetivos que o país tinha para população, 

percebemos que por consequência dessas questões, ainda nos tempos atuais, mesmo com as 

novas concepções de Educação Física Escolar, a inclusão desses alunos é por vezes, quase 

que, só teórica. 

Entendemos ser necessário discutir caminhos diferentes da prática pedagógica em Educação 

Física Escolar, precisamos “abrir” nossa mente para as amplas possibilidades de 

aprendizagem e desenvolvimento da Infância e Adolescência, práticas estas que contemplem 

todos e não só um único padrão de aluno. 

Acredita-se que para isso, devemos investir na formação docente em Educação Física Escolar, 

assim como na reciclagem dos docentes em efetiva Atividade, devemos discutir e construir 

novas ideias, abordagens e concepções da prática pedagógica, aumentar em qualidade e 

quantidade os estudos, para assim, receber nossos diferentes alunos, com seus diferentes 

corpos, Deficientes ou não e assim, só assim, teremos de fato, uma Educação Física Escolar 

Inclusiva. 
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