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EDUCAÇÃO FÍSICA PARA TODOS: QUE OLHAR É ESSE!!!! NOVAS DIRETRIZES, 

NOVA CULTURA 

Chrystianne Simoes Del Cistia 

 

Enquanto professora de educação física, já formada desde 1988, fui “treinada” a pensar na 

época em uma educação física calistenica, técnica, para poucos, somente os habilidosos. Mas as 

perspectivas educacionais foram mudando e as estruturas educacionais juntamente aos PCNs também. 

A disciplina de educação física, muitas vezes desprestigiada, sem finalidade definida, perde espaço e 

os exemplos de sua prática, de modo geral, a desabona e complica sua posição no contexto 

educacional.  

Assim sendo o presente artigo tem como objetivo discutir sobre a necessidade da disciplina de 

Educação Física no contexto escolar e identificar o papel da Educação Física na perspectiva de 

transformação social e educacional; avaliar o processo de inclusão por meio dos direitos e deveres 

iguais de todos os alunos; avaliar a disciplina na contribuição da formação geral dos discentes, com 

plenos direitos perante todos. 

Por isso antes de discorrer sobre o assunto não poderia deixar de perguntar: “Educação Física, 

o que significa? A quem se remete? Como se aplica? Você sabe o que é Educação Física? 

O termo Educação Física remete à ideia de educar o físico. Mas o que isso significa? 

Fortalecer a musculatura? Praticar esportes? Adquirir postura? Bem, segundo RONDINELLI 2017, a 

Educação Física nasceu como uma disciplina cujo objetivo era disciplinar os indivíduos a partir dos 

seus corpos. Ou seja: a Educação Física está historicamente atrelada a um método de dominação 

do indivíduo. 

A uma segunda resposta segundo o portal do MEC 2017 que é: um conjunto de atividades 

físicas planejadas e estruturadas, que estuda e explora a capacidade física e a aplicação do 

movimento humano. O objetivo é melhorar o condicionamento físico e a saúde dos praticantes, 

através da execução de exercícios físicos e atividades corporais. Correr, caminhar, praticar 

exercícios, dançar, pedalar e nadar são alguns dos exercícios que a educação física proporciona 

para toda a sociedade, independente de classe, cor, sexo e religião, ou seja, a educação física veio 

para beneficiar e ajudar no condicionamento físico de qualquer pessoa de forma que todos tenham 

acesso a ela. 

 

 

No que se refere à disciplina escolar Educação Física, não há diferença entre os dois 

grupamentos – pessoas com alguma condição de deficiência e / ou sem deficiência, uma vez que todos 

os estudantes têm direito a dispor e participar da disciplina Educação Física, posto que esse é um 
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componente obrigatório para todos em todas as séries e anos da Educação Básica. Tal obrigatoriedade 

consta da Lei nº 9.394/98, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBen, em seu § 3º, 

art. 26, que ao reconhecer seus valores sócio educacionais deve ser compreendida como um dos 

direitos fundamentais de todas as pessoas. Atualmente, a legislação determina o direito de todos à 

educação e principalmente a inclusão das pessoas com deficiência no processo educacional. 

    Para o modelo de Educação Física contida nos PCNs (Brasil, 1998, p.19) propõe como 

princípio básico a necessidade de as aulas serem dirigidas a todos os alunos. 

    Segundo autor, Carvalho, 1998, p.170, o mesmo afirma que na escola, " se pressupõe, 

conceitualmente, que todos, sem exceção, devam participar da vida acadêmica, em escolas comuns e 

nas classes ditas regulares onde deve ser desenvolvido o trabalho pedagógico que sirva a todos, 

indiscriminadamente". 

    E por isso não posso deixar de dar a verdadeira importância, que o objetivo da Educação 

Física Escolar seria de contribuir na formação geral dos mesmos, através do desenvolvimento das 

capacidades afetivas, cognitivas, sociais e motoras, visando à aquisição do hábito e da participação 

prática de atividades físicas como componente fundamental.  

Portanto, a Educação Física deveria ser um caminho privilegiado da Educação, pelas suas 

possibilidades de desenvolver a dimensão motora e afetiva das crianças e adolescentes, conjuntamente 

com os domínios cognitivos e sociais, e por tratar de um dos preciosos recursos humanos, que é o 

corpo, seja ele qual for, independente da forma ou da condição.  

Para Cidade e Freitas (1997) a Educação Física na escola se constitui em uma grande área de 

adaptação ao permitir, a participação de crianças e jovens em atividades físicas adequadas às suas 

possibilidades, idades e maturação neurológica, proporcionando que sejam valorizados e se integrem 

num mesmo mundo.  

O Programa de Educação Física quando adaptada ao aluno em condição de alguma 

deficiência, segundo autores, possibilitaria ao mesmo a compreensão de suas limitações e capacidades, 

auxiliando-o na busca de uma melhor adaptação. 

   

Por meio das vivências o ser humano se faz presente no mundo por meio do seu corpo, seja ele 

um corpo com ou sem deficiência. Segundo os PCNs (Brasil, 1998), a Educação Física necessita 

refletir sobre o conceito de saúde de maneira mais ampla, de modo que as dimensões social, 

psicológica, afetiva e cultural também sejam privilegiadas. 

Pensando assim afirmo no conceito de Cidade e Freitas, 1997, que todos nós somos seres 

integrais que se movimentam, articulam, convivem, sofrem, brincam, divertem se, e a Educação Física 

exerce um papel de suma importância no desenvolvimento do aluno, como um todo, uma vez que é 

impossível subdividir esse Ser e educar o corpo, pois o corpo não é educável, mas somente treinável, 
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sendo inviável, portanto, dissociá-lo da educação das outras dimensões, tais como: a intelectual, a 

social, a moral, a emocional, etc. 

    A Educação Física é a disciplina com maior e melhor propriedade para favorecer e 

possibilitar a Educação Inclusiva, uma vez que as atividades são executadas em conjunto 

possibilitando a interação e a inclusão entre todos os alunos. 

Visto que, entendo junto aos autores descritos acima, que o papel da Educação Física está 

definido, com competência e profundidade, como parte integrante e fundamental no processo 

educativo de todos, para o seu pleno desenvolvimento, tanto no que tange ao cognitivo, como a saúde, 

e aos seus aspectos cultural e social, assim surgiu uma nova tendência que foi de uma educação física 

adaptada, tentando valorizar e incluir toda e qualquer pessoa na condição da deficiência nas atividades 

propostas..... Educação física essa: 

 A Educação Física Adaptada "é uma área da Educação Física que tem como objeto de estudo 

a motricidade humana para as pessoas com necessidades educativas especiais, adequando 

metodologias de ensino para o atendimento às características de cada portador de deficiência, 

respeitando suas diferenças individuais" (Duarte e Werner, 1995: 9). 

    Segundo Bueno e Resa (1995), a Educação Física Adaptada para portadores de deficiência 

não se diferencia da Educação Física em seus conteúdos, mas compreende técnicas, métodos e formas 

de organização que podem ser aplicados ao indivíduo deficiente. Para compreendermos esse contexto 

apresento abaixo um resumo breve do que foi e do que é o contexto da educação física adaptada.  

 

 

 

Histórico da Educação Física Adaptada (EFA) 

    Para Silva et al (2008) aborda a ideia que nos primórdios houveram indícios de Pessoas com 

Deficiências, mas não podendo ser comprovados. 

Em estudos arqueólogos encontraram nas pinturas dedos amputados, que podem ser notados 

nos desenhos das cavernas habitadas, uma incrível calosidade óssea com grande desvio da linha do 

fêmur e evidente encurtamento da perna (SILVA, 1986 APUD SILVA ET AL, 2008). Isto evidencia a 

existência na Pré-História de pessoas deficientes que sobreviveram por muitos anos. 

    Outro aspecto importante é o exemplo dos povos incas, que faz nos ressaltar que nestes 

tempos as pessoas praticavam as trepanações cranianas. A causa deste tipo de “tratamento” era a 

crença em maus espíritos e sua localização na cabeça dos indivíduos. Então eles trancavam como no 

caso do Jardim Zoológico de Montezuma entre os astecas, homens e mulheres que apresentavam 

“defeitos”, “deformação”, albinos etc. (SILVA ET AL, 2008). 
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    Já na idade média a igreja atribuía as causas das deficiências ao sobrenatural, os deficientes 

eram vistos com seres possuídos por demônios. Neste tempo eram usados orfanatos, manicômios, 

prisões e outros tipos de instituições estatais para guardar os deficientes mentais. 

Concomitantemente começaram a surgir experiências positivas para contribuir com o 

avanço do conhecimento sobre os PCD, alguns exemplos são: 

•Frade Ponce de León (1509 – 1584) educou 12 crianças surdas com surpreendente êxito, e 

escreveu o livro Doctrina para los mudos-sordo e criou o método oral; 

•Juan Pablo Bonet (1579 – 1633) publicou Reducción de las letrasy arte de enseñar a hablar a 

los mudos; 

•Charles Michel de I’Epée (1712 – 1789) criou a primeira escola para surdos que, 

posteriormente, converteu-se no intuito Nacional Surdo-mudos; 

•Valentín Haiiy (1806-1852) criou em Paris um Instituto para Crianças Cegas; 

•Louis Braille (1806-1852) é ex-aluno de Valentin Haiiy e criador do Sistema Braille. 

 

 

Vendo nessa situação podemos perceber e entender que o autor apresentas no texto ser muito 

recente a abertura das instituições educacionais preparadas para atender essas pessoas, já havia relatos 

de tratamentos com a utilização da atividade física ou do exercício como tratamento médico e terapia. 

Existem indícios que o exercício terapêutico surge na china por volta de 3000 a.C de acordo com 

Winnick (2004). 

    No século XX recebe uma atenção significativa no sentido de esforços para servir esta 

população por meio da Educação Física, apesar de terem iniciado nos Estados Unidos durante o séc. 

XIX (WINNICK, 2004). 

Enfim para que se desse conta em atender esses alunos, Silva, apresenta então então uma 

pedagogia diferenciada chamada educação especial institucionalizada, baseada no nível da capacidade 

intelectual e diagnosticada em termos de quociente intelectual (SILVA ET AL, 2008). 

   Para Seaman, DePauw (1989) há uma diferença entre Educação especial e Educação Física 

Adaptada, ela está relacionada a constituição dos grupos. A primeira ele firma que não tem condições 

de se engajar de modo irrestrito de forma que não oferece se nenhum risco ao estudante, em atividades 

vigorosas de um programa de Educação Física, em virtude de suas limitações. Exigia se então um 

programa diferenciado em seus objetivos e instruções. 

Concordo com o autor que afirma que o desafio consiste em saber lidar com o abundante 

potencial presente nas pessoas que apresentam diferentes e peculiares condições para a prática das 

atividades físicas, interagindo nos mais diferentes contextos. (GORGATTI; COSTA, 2005). 
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   No entanto podemos concluir que a Educação Física Adaptada consiste em uma parte da 

Educação Física, cujo objetivo é o estudo e a intervenção profissional no universo das pessoas que 

apresentam diferentes e peculiares condições para a prática de atividades físicas. Não se pode aceitar 

que hoje, uma pessoa seja excluída da prática regular de exercícios por apresentar alguma deficiência 

(GORGATTI; COSTA, 2005). 

Então é preciso que seja trabalhada a inclusão de crianças ou adultos com alguma necessidade 

especial, utilizando da Educação Física Adaptada como meio. 

 

 

 

Penso  e discuto em minhas concepções que é um processo de atuação docente com 

planejamento, visando atender às necessidades de seus educando, não facilitando seus meios mas 

criando metodologias e dando ao educando o tempo necessário para sua atuação, já que pensar na 

deficiência é pensar nas divergências do comportamento motor, nas atitudes mais lentas, nas 

dificuldades existentes, sejam elas motoras , intelectuais, sensoriais ou múltiplas....por isso entendo 

que as aulas serão as mesmas, as necessidades do indivíduo, também, porem na minha interpretação, 

mudam as concepções de entender e aceitar diversidades de resoluções e movimentos diferentes em 

função de sua demanda ou necessidade, tempo de maturação,  pois não vamos cobrar a performance e 

sim o movimento a participação, pois não estamos falando do esporte espetáculo e sim de oportunizar 

espaços em aulas comuns a todos.  Por isso começo a pensar e esclarecer pontos importantes nas aulas, 

pois como pensar sem entender que uma dificuldade pode ser de todos e não exclusivamente de 

alguém apenas por uma condição de alguma deficiência. 

 Para tal nas aulas práticas de educação física por pessoas que possuem algum tipo de 

deficiência, sendo este visual, auditiva, intelectual ou física, devemos pensar que podemos 

proporcionar dentre os diferentes benefícios da prática regular de atividade física a oportunidade de 

testar seus limites e potencialidades, e promover a sua adequada integração social. Assim sendo, da 

mesma forma que os alunos ditos “normais”, se condição alguma de deficiência comparado àqueles 

que possuem alguma deficiência, ambos, precisam adquirir o hábito da prática desde a escola e 

compreender a importância dessa atividade ao longo de suas vidas. 

    Esse processo para mim, seria o princípio de inclusão social através da educação física, pois 

é fundamental pensar que a Educação Física seja ofertada a todos, uma vez que as atividades físicas 

para as pessoas com deficiência física apresentam valores e benéficos independente da sua condição 

de deficiência. 

   Pensar em Inclusão e nessas possibilidades, para mim, faz dos professores em fazer com que 

os alunos com deficiência participem das aulas de Educação Física pois, são importantíssimas para 



7º edição do Congresso dos Professores de Educação Física Escolar – CONPEFE 2017 
 
 
estes. Pois para mim ainda essa é a aula e representa o momento em que os alunos podem e têm mais 

contato uns com os outros, fazendo com que identifiquem e aprendam a respeitar às diferenças, 

valorizem o outro, invertam os papéis, vejam e sintam que as dificuldades existem e estão presentes 

para todos. 

 

Acredito que nesse contexto, a Educação Física pode significar melhorias para a 

qualidade de vida, por proporcionar prazer e ser entendida como uma prática que não 

desconsidera sua deficiência e seus limites, mas sim, evidencia seus direitos e a sua eficiência e 

possibilidades. 

   Essas mudanças, deram se a partir do desenvolvimento de uma Educação Física inclusiva às 

pessoas com deficiência, pois, com ou sem deficiência, o discente seria capaz de viver com seus 

limites, praticando alguma atividade física, sem que as pessoas os olhem pena ou descrença e evitem 

qualquer forma de exclusão. Pois já na infância vivemos dentre as brincadeiras comuns, brincadeiras 

apenas excludentes...exemplos quem nessas brincadeiras gostaria de ser o 1º a sair....no pega pega, 

numa dança das cadeiras, numa queimada, num corre cotia, num simples ato de brincar essas 

habilidades comuns já estariam excluídas, por isso afirmo e digo a importância de brincar e mudar 

esse contexto fora e dentro das aulas. 

Pois através dessa mudança creio que valores como determinação, cooperação, auto 

superação, autoconfiança, autoestima, socialização, bem como habilidades motoras e cognitivas, 

podem ser referenciados pela prática da atividade física. 

 Ao pensar e trabalhar com a pessoa com alguma condição de deficiência a mais de 25 anos, é 

indispensável que ocorra uma intervenção e que desta forma realmente façamos uma Inclusão, pois 

hoje deveríamos visar o oferecimento de uma Educação Física que os conscientize as pessoas de suas 

dificuldades ocasionadas pelas deficiências, mas que os faça perceber e dar as possibilidades e motivá-

los na busca de melhorias totais de procedimento que lhes proporcione uma melhor qualidade de vida, 

facilitando suas atividades cotidianas as famosas AVDs. 

Penso que no decorrer desse processo, segundo Gorgatti e Costa 2005, afirmam que obtivemos 

instrumentos legais, diversificados, os quais foram implementados pelo nosso governo federal, 

garantindo o direito de todas as pessoas independente de limitações físicas, motoras, sensoriais ou 

cognitivas, tivessem acesso irrestrito à educação, ao esporte e ao lazer em quaisquer estabelecimentos 

públicos. 

Mas infelizmente vejo que ainda há grande maioria das crianças com condição de algumas 

deficiências não tem estímulos, e acabam não tendo participação nas aulas de Educação Física, isso 

mostra que são poucos os profissionais que tem conhecimento sobre a área da Educação Física e da 

Educação Física Adaptada, ou até mesmo não compreendem a visão da escola sobre o assunto.  
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Assim discuto? A inclusão realmente acontece nas aulas de Educação Física ou ainda é 

uma possibilidade de implantação? 

Assim vemos que os autores tais como, WINNICK, 2004 aponta que por volta de 1930 os 

programas de atendimento aos PCDs passam a ser voltadas à educação física, deixando assim de ter 

um caráter meramente de orientação médica, surge à preocupação da criança como um todo. 

    Entendo assim e concordo com o autor que a Educação Física Adaptada torna se então uma 

subárea da educação física escolar, compreendendo assim a um programa diversificado de atividades 

desenvolvimentista, jogos, esportes e ritmos, adaptados aos interesses, ás necessidades dos portadores 

de deficiência que não podem participar com sucesso e segurança das rigorosas atividades do 

programa geral da Educação Física (WINNICK, 2005). 

    Acredito que na reflexão dos autores, a Educação Física na escola vem buscando, a 

compreensão do seu papel, pensando assim em uma perspectiva de ampliar a participação da 

população escolar nas atividades desenvolvidas pela área. 

SILVA; JUNIOR; ARAUJO 2008    lembram que isso se deve à Educação Física em um 

processo de educação na escola, e isto nos remete ao compromisso de adquirir sempre mais 

conhecimento, sendo assim o professor deve estar devidamente preparado para assegurar uma 

sequência lógica e adequada dos seus objetivos e das demandas do processo de ensino e 

aprendizagem. 

    Segundo GIMENEZ; 2006, a inclusão de um modo geral tem sofrido diversos conflitos em 

relação à de fato acontecerem os ideais de inclusão. Diversos problemas surgem em diferentes níveis, 

pois são envolvidos desde a esfera governamental até a pessoal. Tem chamado atenção em particular o 

fato que diz respeito as dificuldades que particularmente tem sido enfrentadas por parte dos 

profissionais da Educação Física neste processo, apresentando assim a seguinte questão: “Como deve 

ser iniciado a intervenção em um contexto integrado? ” . 

Acreditando nas teorias de Gimenez e concordando com Soler 2005, não conseguiremos 

pensar nessa demanda de inclusão se não houver: 

 Alguns aspectos são muito importantes para lidar com os PCDs: 

•   Respeito ao Ritmo, pois, geralmente os PCDs são mais lentos naquilo que fazem como 

falar, andar, pegar as coisas, entender uma ordem etc.; 

• Ter paciência quando os ouvir, pois alguns apresentam dificuldades de fala; 

•  Lembrar que (PCDs) não possuem doença grave e contagiosa, portanto, o carinho o abraçar 

e estar sempre perto faz bem; 

•  Só tome a atitude de ajudá-los em determinada atividade, quando for solicitado, pois muitas 

vezes a “ajuda” mais atrapalha do que ajuda. 
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    Isso resulta na interação destes aspectos chamados de ação pedagógica ou ação educativa 

(SILVA; JUNIOR; ARAÚJO 2008). 

Ainda Soler, 2002, discute que as aulas de Educação Física devem propiciar para que seja 

construída uma nova atitude em relação aos PCDs, fazendo com que a aquisição de atitudes de 

solidariedade, respeito mútuo e aceitação, excluindo quaisquer tipos de preconceito. 

    Para a escola se tornar inclusiva, ela deve ser um espaço aberto a todos, pois, sendo 

democrática e acolhedora, estará contemplando a todas as diferenças e individualidades (SOLER; 

2005). 

Concluo que compreender o significado da Educação Física Adaptada, suas contribuições 

para a Educação Física Escolar, e a possibilidade de Inclusão da pessoa em condição de Deficiência 

através da mesma, junto aos que não possuem a deficiência.   Há uma grande importância na 

participação de todos os alunos na construção deste processo, contribuindo de forma global para seu 

desenvolvimento. As potencialidades dos PCDs devem ser sempre evidenciadas, antes mesmo de 

determinados quais os problemas estabelecidos pela sua condição. Para tanto penso e acredito que se 

faça necessário um profissional disposto a conhecê-lo e acreditar desmistificando seu quadro. Assim o 

artigo revela o quanto é importante o trabalho de inclusão na escola, neste ambiente e quão carente 

encontra-se e escola sobre discussões sobre o assunto. 

Hoje em dia as coisas mudaram. Há alguns autores, como Medina, por exemplo, que afirmam 

que a Educação Física não cuida apenas do corpo, mas antes de tudo da mente. Explicando e 

concluindo: o objetivo dessa disciplina não é fazer com que as pessoas saibam jogar qualquer 

modalidade esportiva e suas habilidades, mas sim que consigam vivenciar essa prática, compreender 

sua origem, estruturar reflexões sobre a pratica e seu significado, dentre outras coisas. É por isso que 

Medina afirma que a Educação Física trabalha corpo e mente, e que defendo que independente das 

deficiências somos todos “corpos” a serem de alguma forma valorizados e atendidos na sua totalidade 

e integridade, que venha a educação física para todos com a inclusão: NOVAS DIRETRIZES, UMA 

NOVA CULTURA. 
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