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Sem sombra de dúvida o tema inclusão figura entre os mais discutidos no âmbito da sociedade 

brasileira. Em especial, discute-se a inclusão da mulher no mercado de trabalho, a inclusão de afro-

descendentes na Universidade, a inclusão de analfabetos funcionais no mercado de trabalho, etc.  

No bojo desta discussão ganha grande repercussão a possibilidade de ingresso na escola, e em 

conseqüência nas aulas de educação física, das pessoas com necessidades especiais. A compreensão 

sobre as possibilidades de inclusão desses indivíduos depende, em primeiro lugar, de uma 

contextualização histórica do percurso das pessoas com necessidades especiais na escola. Além 

disso, ela passa por um inevitável debate acerca do papel da escola e finalmente, ela permeia a 

própria área da educação física, bem como, o seu papel como componente curricular. 

No que diz respeito ao panorama histórico, até meados dos anos 80, havia uma preocupação 

excessiva com a identificação das crianças com dificuldades nas escolas (Mantoan, 1997; Mazzota, 

1987). A partir da detecção, era proposta uma forma de intervenção específica, em geral 

caracterizada por meios terapêuticos, o que contribuiu para o nome de “educação terapêutica”. 

Grande parte dessas crianças era encaminhada para órgãos governamentais que ofereciam alguma 

forma de atendimento especializado. Em meio a esse contexto, a escola, muitas vezes, confundia o 

seu papel com o de um instituto orientado à reabilitação e as propostas recebiam rígido controle 

estatal, com práticas, em geral, orientadas por manuais de intervenção específica. De modo geral, 

essa forma de intervenção sobre o problema estava sintonizada com o modelo vigente, baseado 

fundamentalmente num regime de estado centralizador sob vários aspectos: econômico, político e, 

em especial no que tange à escola, pedagógico. 

Com a alteração do regime governamental, bem como, diante de mudanças na estrutura 

social, a figura de estado centralizador e determinante de propostas na área da educação 

foi gradualmente substituída por uma configuração descentralizada e mais compartilhada 

com outros níveis da estrutura política.  

Na educação, uma das principais manifestações desta tendência ocorreu com a nova LDB – Lei 

9394/96 e com as orientações dos PCNs. Por meio deste modelo, o estado assume um papel de 

“orientador” e não de “determinador”.  Os níveis estadual, municipal e a própria demanda regional 

passaram a exercer papel importante na definição dos rumos da educação de cada estabelecimento 

de ensino. Contudo, uma das heranças do antigo regime, foi a dificuldade de cada estabelecimento 

de ensino lidar com a “liberdade”, problema agravado pela inerente carência de recursos financeiros 

e humanos prevalecente nas escolas. Em outras palavras, percebe-se uma tendência das instituições 
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de ensino aguardarem definições por parte de orgãos do governo acerca dos projetos voltados para a 

inclusão de pessoas com necessidades especiais.  

Invariavelmente, o que propõem os diferentes poderes sobre o tema inclusão é justamente a idéia de 

que as escolas devam se organizar para proporcionarem oportunidades para as crianças com 

necessidades especiais. Entretanto, pela ótica governamental não é possível determinar o “que 

fazer”, nem “como fazer”. Aliás, a determinação específica disto, além de inviável, seria contraditória, 

uma vez que a tendência é justamente a descentralização. 

Desse modo, quando se leva em consideração a dimensão da escola, é possível inferir que cabe a 

cada instituição determinar suas próprias políticas de inclusão.  Essa definição passa também por 

traçar metas em relação ao nível de inclusão que se almeja, como física, social, funcional ou societal 

(p.e. Edler de Carvalho, 1991). Tomando por base essa perspectiva, a figura do gestor escolar 

assume grande importância, sobretudo no que tange à visão voltada à mudança, capacidade de 

viabilização de recursos e parcerias, bem como, a aptidão para a mobilização do corpo docente em 

prol do projeto da escola.  Essa necessidade é constatada na medida em que o projeto deve envolver 

todos os funcionários e setores do estabelecimento de ensino e não se limitar, portanto, a um grupo 

restrito de professores. Talvez, uma das alternativas seja a instauração de grupos colaborativos que 

participem ativamente das propostas de gestão. Em especial, essa iniciativa tem sido tomada por 

algumas instituições de ensino e tem contribuído para impactos positivos na gestão. Vale ainda 

destacar que, no nível escolar, deve existir espaço para o debate em prol dos efetivos propósitos da 

escola. Em meio a essa necessidade, caberia à escola reforçar seu compromisso com a mudança da 

cultura e não meramente com a reprodução de hábitos e costumes. A visão de que a escola pode e 

deve contribuir para mudança remete à idéia de que esta instituição não pode temer por mudança. 

Tomando como base essa linha de raciocínio, é possível discutir que a postura que a escola tem 

assumido é preocupante, sobretudo no que diz respeito ao ambiente de resistência às mudanças nas 

concepções de homem, de desenvolvimento humano e, fundamentalmente nas metodologias de 

ensino e avaliação. Essa discussão amplia as possibilidades das propostas de inclusão, pensando 

também nas questões de gênero, étnicas, de opção sexual, etc. Em outras palavras, para que a 

escola se assuma como ambiente inclusivo, tanto por parte do corpo diretivo, como do corpo 

docente, deve-se assumir que ela correspondente a uma instituição aprendiz. 

Outro requisito importante, é que se estabeleçam parcerias com setores da comunidade, 

organizações não governamentais e, sobretudo, com as famílias. De forma alguma partimos de uma 

concepção utópica de que a escola corresponde a uma extensão das famílias, dadas as condições e 

conjuntura política, social e econômica que permeiam essa instituição. Entretanto é fundamental que 

as famílias, tanto das crianças sem deficiência, como das portadoras de necessidades educacionais 

especiais acompanhem e contribuam de forma mais efetiva com as iniciativas da escola. 

Finalmente, pensando mais especificamente na área da educação física, seria oportuno pensar num 

trabalho com turmas reduzidas. O pressuposto é o de que a integração é mais efetiva quando existe 

a possibilidade de se estabelecer mais interação entre os elementos de um grupo, o que seria 
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facilitado por meio de configurações de aula com turmas menores (Gimenez, 2006). Tomando como 

base o panorama nacional, que se caracteriza pela precariedade das condições de trabalho dos 

professores, talvez a participação de um professor auxiliar, estagiário ou aluno-tutor seja 

fundamental.  

Um aspecto muito marcante nas propostas de inclusão refere-se à idéia de “adaptação”. Em linhas 

gerais no contexto escolar predomina a valorização da adaptação do ambiente escolar ao aluno. Essa 

concepção coloca o indivíduo e sua família, até certo ponto, numa condição passiva ao processo de 

inclusão. Por exemplo, argumenta-se muito em defesa das adaptações na estrutura arquitetônica 

para assegurar condições de locomoção aos alunos, ou então prevalece uma forte defesa do ideal da 

acessibilidade. Mais especificamente, uma contribuição efetiva da educação física por ser justamente 

aprimorar a competência motora do aluno. Por meio desta visão, o aluno deixaria de ser tratado 

meramente como objeto da inclusão, mas passaria a ser mais sujeito dela. A visão de que a pessoa 

com deficiência apresenta inúmeros recursos que lhe garantem condições de adaptação ao seu meio 

ambiente (p.e. Manoel, 1997; Gimenez & Manoel, 2005) pode contribuir orientar a intervenção da 

educação física numa proposta inclusiva.  

Outro passo importante seria a aproximação da educação física com os propósitos da própria escola. 

Não raro que encontremos cotidianamente propostas extra-curriculares de disciplinas como a Língua 

Portuguesa e Matemática orientadas exclusivamente às crianças com dificuldades de aprendizagem. 

Por outro lado, é recorrente que a educação física desenvolva projetos dessa natureza orientados aos 

mais habilidosos. Tal constatação indica a necessidade de uma sintonização do componente 

curricular Educação Física com os demais componentes curriculares, o que não isenta a escola de 

rever seu papel.  

A composição de grupos homogêneos é outro desafio, uma vez que, reconhecidamente, a integração 

é mais efetiva quando existe identidade num grupo. Entretanto, é fundamental que a educação física 

não seja omissa e estimule manifestações corporais que não sejam típicas de específico universo 

cultural. Em outras palavras, quando a educação física se propõe a desenvolver “algo novo”, o 

desafio é compartilhado por todos.  

Cabe ressaltar a atenção è especificidade da educação física. No âmbito da discussão da 

inclusão prevalece forte vertente em defesa da interdisciplinaridade. Entretanto, por 

questões específicas desta área, como o fato de apresentar várias identidades, ou então 

não apresentar “identidade” ela pode deixar de contribuir de forma mais efetiva no projeto 

de inclusão desenvolvido pela escola. 

Finalmente, convém ressaltar que os elementos supracitados devem ser utilizados como parâmetros 

para reflexão em prol de uma proposta de educação física inclusiva, tendo em vista que o “estado da 

arte” talvez não permita propor uma vertente de intervenção, mas se orientar pelo que já foi 

desenvolvido e procurar não cometer equívocos de natureza semelhante. 
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