
REDE FUTURA DE ENSINO 

 

 

 

 

 

RODRIGO RODRIGUES MENEGON 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E INCLUSÃO SOCIAL: UM DIÁLOGO 

POSSÍVEL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHANDEARA 

2018 



RODRIGO RODRIGUES MENEGON 

 

 

 

 

 

REDE FUTURA DE ENSINO      

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E INCLUSÃO SOCIAL: UM DIÁLOGO 

POSSÍVEL? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHANDEARA 

2018 

Trabalho de conclusão de curso apresentado como 

requisito parcial à obtenção do título de especialista 

em EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ESPECIAL.  

Orientadora: DSc. Ana Paula Rodrigues 

 



EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E INCLUSÃO SOCIAL: UM DIÁLOGO 

POSSÍVEL? 

 

Rodrigo Rodrigues Menegon 
 

 

 
RESUMO - Na contemporaneidade, o mundo vem prezar a inclusão social pelo fato de buscar uma sociedade 

mais justa e igualitária. Com isso, inclusão social, em suas diferentes facetas, vem crescendo de forma acentuada 

e tornando-se efetiva por meio de políticas públicas, que além de oficializar, devem viabilizar a inserção dos 

indivíduos aos meios sociais. A escola pode ser entendida como um meio eficaz de preparar o indivíduo para a 

vida em sociedade, e dentro dessa perspectiva, a disciplina de Educação Física se torna uma ferramenta 

indispensável para esse processo, vindo a desenvolver o hábito saudável de se respeitar as diferenças e, 

sobretudo, de aprender com elas. Este trabalho procurou analisar o movimento histórico de constituição da 

Educação Física na perspectiva da Educação Inclusiva, compreendendo o processo de consolidação desta área no 

contexto brasileiro. Sendo assim, a realização desta pesquisa de cunho teórico permitiu no final do trabalho, 

levantar alguns questionamentos, para futuras pesquisas de campo, que possam a vir aprofundar ainda mais as 

reflexões. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Inclusão Social. Educação Inclusiva. 

 
ABSTRACT- In the contemporary world, the world comes to appreciate social inclusion for the fact of seeking 

a more just and egalitarian society. With this, social inclusion, in its different facets, has been growing in a 

marked way and becoming effective through public policies, which in addition to formalizing should enable the 

insertion of individuals into the social milieus. The school can be understood as an effective means of preparing 

the individual for life in society, and within this perspective, the discipline of Physical Education becomes an 

indispensable tool for this process, developing a healthy habit of respecting the differences and above all, to 

learn from them. This work sought to analyze the historical movement of Physical Education in the perspective 

of Inclusive Education, including the process of consolidation of this area in the Brazilian context. Therefore, the 

accomplishment of this theoretical research allowed, at the end of the work, to raise some questions, for future 

field research, that may come to deepen the reflections still further. 

 

KEYWORDS: Physical Education. Social inclusion. Inclusive education.
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1. INTRODUÇÃO 

  

Esse exposto é decorrente do meu processo de formação inicial em Licenciatura em 

Educação Física, na UNESP, campus de Presidente Prudente. O interesse pelo tema se deu em 

função da participação em Projetos de Extensão, voltados ao contexto escolar, ocasião que me 

permitiu constatar várias cenas de exclusão e desigualdade.  

É sabido, que diante do cenário atual, o mundo vem prezar a inclusão social pelo fato 

de buscar uma sociedade mais justa e igualitária. Uma vez que se busca romper com as 

diferenças e aderir à democracia de fato. Dessa forma a inclusão se apresenta como meio de 

balizar esse processo. 

Para muitos, inclusão social é a oportunidade que se dá aos deficientes de se incluírem 

na sociedade, porém este termo não se restringe a isso, é um conceito que possui maior 

amplitude e nessa ótica, Amiralian (2005) esclarece que a inclusão social é um termo vasto e 

complexo, que vem abrangendo e ganhando espaço nos diversos segmentos da sociedade 

contemporânea, sendo utilizado dentre os mais diferentes contextos e variadas referências, 

evidenciando, assim, a sua amplitude no que diz respeito às questões sociais. 

Nesse caminhar, Sassaki (1997) oferece uma grande contribuição para a definição de 

inclusão social, definindo-a como um processo pelo qual a sociedade precisa se adaptar para 

incluir nos sistemas sociais, pessoas com necessidades especiais, e ao mesmo tempo, prepará-

las para assumir seus papéis na sociedade, propondo ainda a necessidade de se modificar a 

sociedade, voltando o olhar para a transformação. 

Mantendo a linha de raciocínio Mantoan (2001) destaca que: 

Não lidar com as diferenças é não perceber a diversidade que nos cerca, nem os 

muitos aspectos em que somos diferentes uns dos outros e transmitir, implícita ou 

explicitamente, que as diferenças devem ser ocultadas, tratadas à parte 

(MANTOAN, 2001, p.51). 

Podemos dizer então que a inclusão social consiste em tornarmos a sociedade um 

lugar viável para a convivência entre pessoas de todos os tipos e condições na realização de 

seus direitos, necessidades e potencialidades. Dessa forma, para que a inclusão social 

aconteça de fato, a sociedade deve ser modificada, devendo firmar a convivência no contexto 

da diversidade humana, bem como aceitar e valorizar a contribuição de cada um conforme 

suas condições pessoais (BRASIL, 1998). 

Contudo, saber respeitar e viver com as diferenças talvez seja a tarefa mais árdua da 

sociedade contemporânea, pois esta sociedade se torna homogênea a partir da construção de 

modelos pré-estabelecidos. 
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Portanto, precisamos educar a sociedade para que ela adote a visão inclusiva na 

elaboração e prática das políticas públicas em torno dos direitos e necessidades de todos os 

segmentos populacionais. Partindo daí a educação escolar, se torna um instrumento 

indispensável, para a concretização e efetivação de uma sociedade inclusiva. 

Nessa perspectiva, escola, sendo um ambiente que procura acolher os indivíduos desde 

a infância, tem hoje, dentre suas múltiplas funções, o papel de construir o caráter do cidadão e 

prepará-lo para a vida em sociedade. E, como componente curricular obrigatório apresenta-se 

a disciplina de Educação Física que pode ser entendida como um instrumento essencial no 

processo de inclusão vindo a desenvolver o hábito saudável de se respeitar as diferenças e, 

sobretudo, de aprender com elas. 

Nesse panorama e assim sendo, questiona-se: seria a Educação Física um instrumento 

de inclusão social? O que esta área do conhecimento pode contribuir para que se tenha de fato 

um mundo mais justo e menos desigual e que, acima de tudo, respeite as diferenças e as 

singularidades? 

Diante do exposto, essa pesquisa teórica teve por objetivo analisar o movimento histórico 

de constituição da Educação Física na perspectiva da Educação Inclusiva, compreendendo o 

processo de consolidação da Educação Física no contexto brasileiro. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para que objetivo desta pesquisa fosse alcançado, adotou-se o caminho da pesquisa 

qualitativa de revisão bibliográfica. A pesquisa qualitativa segundo Minayo (2001) busca 

trabalhar com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço intenso das relações, dos processos e dos fenômenos. Já um 

estudo de revisão bibliográfica segundo Lakatos & Marconi (1996, p. 66) permite abranger 

toda a bibliografia já tornada pública em relação a um determinado tema de estudo, desde 

publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 

dissertações, internet entre outros, envolvendo também os meios de comunicações orais 

como: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filme e televisão. “A sua finalidade 

é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi dito, escrito ou filmado sobre 

determinado assunto”. 

Reforçando o objetivo da pesquisa bibliográfica, Koche (1997, p.122) argumenta que: 

“conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um determinado 

tema ou problema, tornando-se instrumento indispensável a qualquer tipo de pesquisa”.  
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Para a construção do texto foram pesquisadas as literaturas provenientes de: Livros ou 

capítulos de livros e manuais: selecionados da literatura nacional e internacional proveniente 

de publicações por editoras, por órgãos do governo estadual e federal, como o Ministério da 

Educação. Teses e dissertações. Revistas e periódicos. Sites de associações e órgãos voltados 

à pessoa com deficiência. 

 

3. EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL: BREVE RETROSPECTIVA. 

 

Neste tópico apresenta-se um breve histórico sobre o surgimento e desenvolvimento 

da Educação Física no Brasil, para que, posteriormente, seja possível discutir com coerência 

os processos de inclusão e superação das diferenças, a partir da compreensão de como se 

iniciou a Educação Física, suas perspectivas e processos estereotipados de pensar o 

desenvolvimento humano.  

 O desenvolvimento histórico da Educação Física no Brasil caracteriza-se por três 

períodos principais, os quais se destacam e se discutem no texto. No período de 1889 a 1930, 

iniciou-se o período Higienista, o qual teve as suas bases advindas do mesmo movimento na 

Europa, cujo objetivo era a proteção da população. Devido aos períodos de revoluções e 

guerras, as epidemias com fortes doenças eram frequentes, e por este motivo iniciaram planos 

de atividades práticas e físicas para a recuperação da população, fato este que acontece 

paralelamente com fatores políticos e econômicos evidentes na época (CASTELLANI 

FILHO, 1998). 

 A partir dos estudos das ciências experimentais Hochman & Lima (1996) colocam que 

o brasileiro encontrava-se indolente, preguiçoso e improdutivo por conta do estado de saúde e 

também por ser abandonado pelas elites políticas. A partir desta concepção, a solução era 

“higienizar” a população, fato identificado como tarefa obrigatória dos governos.  

 Considerando os problemas econômicos, já evidentes na época, as divisões de classes 

e a preocupação em formar os indivíduos para a classe trabalhadora, Castellani (2006) vem 

afirmar que, na França, a prática de exercícios colaboraria na formação de um homem apto ao 

trabalho industrial e de um bom soldado. Os higienistas consideravam que o método poderia 

auxiliar no desenvolvimento físico e moral da população, para gerar o aumento do 

desenvolvimento econômico da nação (SOARES, 2004) Dentro desta mesma perspectiva, o 

movimento higienista vem para o Brasil, dando ênfase à saúde, onde o papel da Educação 

Física era a formação de indivíduos fortes, saudáveis e propensos à aderência de atividades 

“boas” em detrimento de maus hábitos (GANCZ, 2006). 

 A partir desta proposta, paralelamente, de acordo com Castellani Filho (1998) 

surgiram os métodos ginásticos, para a efetivação desta prática de atividades físicas. Destaque 

para o método Francês, que com respaldo na fisiologia, tinha a ideia de cuidar do corpo para 

evitar a fadiga, o qual foi utilizado pelos militares, posteriormente, como pratica efetiva no 

período da Educação Física Militarista. 
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 Entre os anos de 1930 e 1945, acontece o período dito como militarista, que segundo 

Gancz (2006), foi exercida pelos militares, com a utilização do método do exército francês, 

com o objetivo de desenvolver o corpo de forma harmônica, contemplando o 

desenvolvimento da personalidade, aperfeiçoamento físico, da destreza, emprego da força e 

espírito de solidariedade.  

 Para melhor compreensão deste período, que se entrelaça com os estudos da medicina, 

fisiologia e biologia, reforçaremos com as palavras de Castellani Filho (1998, p. 40), quando 

afirma que: 

A Educação Física no Brasil, desde o século XIX, foi entendida como um elemento 

de extrema importância para forjar daquele indivíduo “forte”, “saudável” 

indispensável à implementação do processo de desenvolvimento do país, que saindo 

de sua condição de colônia portuguesa, no início da segunda década daquele século, 

buscava construir seu próprio modo de vida. Contudo, esse entendimento, que levou 

por associar a Educação Física, à Educação do Físico, à saúde corporal, não se deve 

exclusivamente e nem tão pouco prioritariamente, aos militares. A eles, nessa 

compreensão, juntavam-se os médicos que, mediante a uma ação calcada nos 

princípios da medicina social de índole higiênica, imbuíram-se da tarefa de ditar à 

sociedade, através da instituição familiar, os fundamentos próprios ao processo de 

reorganização daquela célula social. 

 A partir das colocações do autor, entende-se que foi um período no qual os processos 

em evidencia, na prática da Educação Física, eram voltados às bases fisiológicas, e além de 

exigir um corpo físico educado, buscava-se a construção de disciplina, desenvolvimento de 

caráter e personalidade, por meio da prática de atividade física.  

 Sem desconsiderar os momentos históricos nos quais ocorreram todos estes fatos, 

acima citados, devemos falar agora sobre a contemplação dos esportes na área da Educação 

Física, enfatizando estes três momentos, tiveram suas construções de forma dinâmica, se 

dando e se entrelaçando, um com os avanços do outro. Vale apontar que por mais que o 

esporte tenha obtido uma ênfase acentuada somente, a partir das décadas de 1960 e 1970 no 

imaginário da Educação Física Escolar, sua presença não pode ser desconsiderada no início 

das primeiras décadas do século XX. 

 Por este motivo, cabe esclarecer que o principal objetivo deste levantamento é citar de 

forma breve as maneiras como aconteceram estes períodos, o que pregavam e quais os 

principais momentos que puderam iniciar uma construção histórica de uma prática 

excludente. 

 Após a Abolição e a Proclamação da República, a expectativa de vida da sociedade 

brasileira sofreu influência dos jovens dos grandes centros, a iminência de sedentarização pela 

revolução nos meios de transporte, assim como a imigração após a Abolição. Período 

marcado pela prática do futebol, vindo da Inglaterra em 1894, e do remo, que foi a primeira 

paixão esportiva brasileira. Em 1908 houve a fundação no Rio de Janeiro da primeira 
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academia de ginástica. Em 1933 foi fundada a Escola de Educação Física do Exército, que 

permitia a matrícula de professores civis. Há apenas dois estabelecimentos especializados em 

formar especialistas em Educação Física: Escolas de Educação Física de Força Policial (São 

Paulo) e a Centro de Esportes da Marinha (Rio), esta foi a primeira a formar especialistas 

(1925). A partir deste entrelaçamento histórico e na medida em que o homem se encontra 

sedentário, seu espaço ocioso aumenta e como consequência surge uma concepção esportiva, 

onde cada vez mais os jogos implicavam em criar uma ordem moral e social (OLIVEIRA, 

2011). 

Como já citado anteriormente, os fatores históricos foram acontecendo e se 

entrelaçando e neste caminho devemos esclarecer que por volta do ano de 1851, teve início a 

Educação Física escolar brasileira, com a Reforma Couto Ferraz, em 1854, sendo obrigatório 

no primário a ginástica, e no secundário, a dança (LEANDRO, 2002). 

 Em 1882 o Projeto N 224, “Reforma do Ensino Primário e Várias Instituições 

Complementares da Introdução Publica”, recebeu um parecer de Rui Barbosa, que 

recomendou a instituição de uma seção especial de ginásticas na escola normal, a extensão 

obrigatória da ginástica e ambos os sexos, na formação do professorado e nas escolas 

primárias de todos os graus, inserção de ginásticas, nos programas escolares como matéria de 

estudo, e equiparação, em categoria e autoridade, dos professores de ginásticas e de toda a 

outra disciplina (BARBOSA, 1999). 

   A Educação Física ficou restrita, até os primeiros anos da década de 30, as escolas 

do Rio de Janeiro, e às escolas militares. Na década de 20, diversos estados realizaram 

reformas em seus sistemas de ensino e a Educação Física foi incluída nos currículos escolares, 

sob a denominação de “ginásticas” (SOARES, 2004). 

A Educação brasileira passou por modificações e estruturações curriculares, até que a 

Educação Física foi compreendida como disciplina regular, após passar por momentos em que 

sua realização acontecia fora dos períodos normais de aulas e as aulas eram separadas para 

meninos e meninas, o que visava, de forma ainda superficial, uma educação integral, dirigindo 

adequadamente o desenvolvimento do ser humano nas suas várias fases do crescimento, e a 

função educadora deveria ser considerada um processo unitário (LEANDRO, 2002). 

 A partir de então, a Educação Física veio consolidando e constituindo-se em bases 

positivistas, as margens da economia excludente, divisão social do trabalho e de classes 

sociais. Feito este resumo das três etapas principais que marcaram o surgimento da Educação 

Física, pode-se, com os estudos contemporâneos, entender que esta construção se deu com 
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princípios excludentes, visando sempre o que favorece a economia capitalista, a busca pelo 

“perfeito”, pelo belo, excluindo de forma evidente os dito “menos favorecidos”, evidenciando 

a figura masculina e seguindo uma pratica tecnicista dentro das instituições escolares. Nesse 

sentido, é válido destacar ainda que a Educação Física passou por outros dois grandes 

momentos em sua constituição histórica, antes de surgir às leituras mais críticas da área. 

Assim, podemos destacar o período em que a base militarista determinou suas influências, em 

especial nas décadas de 1940 a 1960. Após esse contexto, na década seguinte o esporte ganha 

repercussão nos cursos de formação de professores, ao passar a ser visto como o carro chefe 

da disciplina. Tudo isso aliado ao acesso à televisão nos lares brasileiros, bem como a 

conquista do tricampeonato mundial de futebol no México. Contudo, as influências da ordem 

militar perduraram nesse período (CARRANO, 2000; CASTELLANI FILHO, 1988). 

 Entende-se também que as críticas a esses modelos podem ser consideradas 

“recentes”, no que se refere ao desenvolvimento dos objetivos da Educação Física Escolar 

numa vertente humanizadora. Esta afirmação pode ficar mais clara ao saber que a produção de 

conhecimento acerca do ensino da Educação Física tem crescido de forma significativa nas 

últimas décadas, e este avanço tem contribuído, de forma decisiva, para superar os debates 

sobre uma prática de ensino voltada apenas para o desenvolvimento físico, destaques dos 

desportos, favorecimento dos habilidosos.  

 Diversos autores, desde então vem contribuir com estudos e novas abordagens a fim 

de superar as formas excludentes de lecionar nas aulas de Educação Física, mostrando 

abordagens como desenvolvimentista (TANI et al.,1988), critico-superadora (COLETIVO DE 

AUTORES, 1992) e critico emancipatória (KUNZ, 2006).  

 Neste sentido, entende-se que a superação destas relações alienadas e, de certa forma 

excludente, muito presente na escola, devido ao processo histórico, é que podemos afirmar 

que a Educação Física Escolar deve, hoje, ser vista como um forte elemento no processo de 

formação da consciência coletiva dos estudantes.  

 Enfatiza-se que a Educação Física Escolar, pela sua especificidade na práxis 

pedagógica, pode e deve ser modificada, superada às suas condições históricas, e promover 

diversas situações práticas e objetivas, nas quais os sujeitos apresentam-se por inteiro, ou seja, 

são corpo e espírito em ação e, se adequadamente orientados, terão condições de se apropriar 

das objetivações construídas culturalmente e, nesse processo, desenvolver novas 

necessidades, habilidades, atitudes, dentre outras características imprescindíveis para que se 

possa viver em sociedade. 
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 Pode-se afirmar, ainda, que a Educação Física Escolar, por sua característica singular 

de lidar diretamente com a atividade humana, abre importante possibilidade na escola, para se 

avançar em direção à superação da histórica dicotomia corpo-mente e, para tanto, deve-se 

trabalhá-la de forma sistematizada, planejada e educativa, respaldando-se em referenciais 

críticos, que ofereçam suporte para se analisar a realidade dentro de sua complexidade, no 

âmbito escolar e social dos alunos.  

 Para finalizar este tópico, enfatiza-se a importância de tornar a Educação Física 

Escolar o motivo social de transformação do desenvolvimento dos estudantes, e este desafio 

pode ser entendido como real, sobretudo quando se pensa na consolidação de uma Educação 

Física humanizadora, que por suas características coletivas e lúdicas, poderá motivar os 

estudantes a partir da ação, para que os mesmos possam construir valores universais como 

possibilidades de humanização das relações escolares e superação de todas as formas de 

exclusão presentes na sociedade capitalista que se reproduzem desde o início da consolidação 

da Educação Física. 

 

4. A EDUCAÇÃO FÍSICA NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

 

As diferenças, hoje, devem ser encaradas como positivas para a construção da 

identidade social dos seres humanos, pois, são fatores muito significativos para uma vida de 

respeito, de aceitação, de acolhimento e de solidariedade (GAIO & PORTO, 2010). 

Ao considerarmos os seres humanos como corpos, devemos pensar que estes corpos 

possuem inúmeras possibilidades e estão constantemente em transformação por meio das 

experiências vividas de cada um. Cada um possui um corpo próprio, dotado de 

particularidades, necessidades e expressões. Neste sentido, ao tratarmos neste segmento de 

corpos diferentes e possibilidades distintas, a escola deve ser o ponto de partida para a nossa 

discussão. Isso porque durante todo o processo de desenvolvimento humano, ela mostra-se 

como elemento fundamental, sendo considerada e caracterizada como um espaço que propicia 

a vivência com o maior número de diferenças. É dentro da escola que a maioria das pessoas 

passa determinado período da sua vida, adquirindo e aprimorando conhecimentos e 

informações, conhecendo valores, ideias e atitudes sobre o ser humano e suas relações (GAIO 

& PORTO, 2010). 
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Além disso, é permitido focalizar as aulas de Educação Física como um cenário 

propício para a construção de culturas de inclusão, levando em conta que estas são um espaço 

de construção de valores éticos, bem como políticos. 

Como já mencionado, a Educação Física Escolar é um componente curricular da 

educação básica, mediado e garantido pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 9394/96), 

permitindo que as crianças e jovens vivenciem e participem de diversas atividades físicas, 

valorizando e respeitando suas particularidades, limitações e diferenças e integrando-os com o 

mundo. 

Primeiramente deve-se mencionar que corriqueiramente encontra-se nas aulas de 

Educação Física alguns pontos que podem levar à exclusão. Isso porque a cultura dominante é 

a competitiva, onde os menos habilidosos são constantemente excluídos de qualquer prática 

esportiva, por não conseguirem acompanhar as atividades ou jogos. Além disso, a prática 

esportiva, quando trabalhada sem uma perspectiva pedagógica, proporciona sentimento de 

frustração ao mesmo tempo em que satisfaz apenas uma minoria (RODRIGUES, 2003). 

Outro aspecto relevante quando se pensa em inclusão na Educação Física é a questão 

da dispensa das aulas, que na maioria das vezes é destinada aos alunos que mais precisariam 

das aulas. É importante ressaltar que, quando um aluno apresenta certas dificuldades, é 

preciso intensificar suas oportunidades de aprendizagem, de maneira que ele possa se 

desenvolver de fato. A dispensa das aulas é, então, uma maneira de se excluir aqueles que não 

se encaixam no sistema imposto pela escola, além de ser um menosprezo pela disciplina de 

Educação Física (RODRIGUES, 2003). 

Sousa (1999) discute outro aspecto considerável que é bastante comum nas aulas de 

Educação Física: a separação de meninos e meninas. Essa separação, na visão da autora, 

contribui para a existência de conflitos e situações de exclusão, além de impossibilitar 

qualquer relação entre meninos e meninas. 

Dessa forma, Rodrigues (2003) deixa claro em sua obra que a Educação Física não 

pode ser indiferente perante o movimento da Educação Inclusiva. Isso porque essa disciplina 

contempla vários aspectos positivos que podem contribuir para a construção de uma educação 

efetivamente significativa e inclusiva.  

De acordo com BRASIL (1998) a disciplina de Educação Física permite que a 

vivência de diferentes práticas e ações corporais advindas das mais diversas manifestações 

culturais. Além disso, possui um vasto repertório de conteúdos que podem ser explorados 

pelos alunos, contribuindo para a adoção de uma postura não-preconceituosa diante das 
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manifestações e expressões dos diferentes grupos étnicos e sociais e às pessoas que dele 

fazem parte. 

Silva e Salgado (2005) vêm de encontro com essa afirmação, quando discutem que o 

professor de Educação Física tende a ser uma pessoa significativa para seus alunos, pois seu 

campo de atuação é marcado pela afetividade nas relações professor-aluno durante o processo 

educativo. Sendo assim as mesmas apontam que: 

Suas atitudes na condição de pessoa e suas práticas na condição de profissional 

contribuem, imensamente, para a construção de valores concebidos, podendo estes 

estar ligados a práticas inclusivas ou excludentes, dependendo da forma como lida 

com estas questões (SILVA & SALGADO, p. 47, 2005). 

O professor ao perceber as dificuldades e necessidades de aprendizagem dos seus 

alunos pode selecionar e organizar os conteúdos de maneira efetiva, respeitando a 

individualidade de cada um, para que o seu desenvolvimento seja significativo. 

A Educação Física, portanto, deve ter como eixo principal o aluno, em suas mais 

variadas condições, e deve ter como objetivo principal desenvolver as competências de todos, 

proporcionando-os acesso e participação plena de todos os conteúdos e atividades, e adotando 

estratégias de ensino adequadas para isso (AGUIAR e DUARTE, 2005). 

Nesse sentido, é necessário que o professor conheça seus alunos e compreenda seus 

limites e possibilidades de desenvolvimento, para que o seu fazer pedagógico seja de suma 

importância na vida do aluno. O professor de Educação Física precisa entender o poder da sua 

aula, e proporcionar um ambiente propício para a aprendizagem significativa de seus alunos. 

Dessa maneira estaremos dando um salto qualitativo, na perspectiva de que os alunos, ao se 

apropriarem das diferentes manifestações da cultura corporal de movimento, que não se 

limitam apenas a vivência de tais manifestações, mas também a sua problematização e relação 

com as diferentes nuances da realidade sociocultural, estarão tendo acesso ao seu processo de 

humanização de forma mais ampla. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É chegado o momento de encerrar essa reflexão, mas não como uma tarefa acabada e 

finalizada, mas sim, como um processo em permanente construção. Durante muito tempo 

perdurou a ideia de que a inclusão social era apenas a oportunidade que se dava aos 

deficientes de se incluírem na sociedade. Porém, durante essa reflexão para a construção deste 

artigo pôde-se perceber e constatar que a Inclusão social, vai muito além dessa rasa 
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conceitualização. É um termo abrangente e repleto de significados, entretanto pode ser 

entendido como um processo, no qual a sociedade ainda precisa avançar, no sentido de 

compreender que, conviver com as diferenças significa aceitar os outros como eles realmente 

são, e não como nós achamos que deveriam ser. Significa também que é preciso entender as 

limitações e enxergá-las como oportunidades para outras habilidades serem adquiridas. 

Sendo assim, dada a sua importância no processo de inclusão, a Educação Física 

apresenta alguns questionamentos, sobre como ela é realmente trabalhada nas escolas. Será 

que durante as aulas, existe, de fato, a oportunidade para que todos participem, sem exceção? 

E que participando, eles possam se sentir sujeitos de seu próprio processo de 

desenvolvimento? Ou ainda, será que os professores realmente estão trabalhando para que 

isso aconteça? Estão capacitados para que este trabalho de inclusão seja efetivo para essas 

pessoas? Muitas são as perguntas que envolveram este trabalho, a respeito deste assunto. 

Contudo, a intenção não é esgotar o assunto, e sim contribuir para o seu enriquecimento. 

Desta forma, outras pesquisas são muito bem-vindas no estudo dessa temática, vindo de 

encontro aos nossos questionamentos, bem como para enriquecer nossa reflexão. 
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