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RESUMO 

 

A sociedade Moderna possui sobre os corpos, preconceitos que acabam por se difundirem como um 

todo. Assim, como resposta à revolta do corpo, encontramos um novo investimento, que não tem mais 

a forma de controle-repressão, mas de controle estimulação. O nu é aceito, contudo que seja magro, 

bonito, bronzeado. Em detrimento deste conceito pré-estabelecido ─ refletido pelos estatutos impostos 

pelo poder ─ surgem estereótipos tanto do perfeito quanto do corpo deficiente, dotado de 

particularidades que os classificam como especial. A pesquisa foi realizada no Rio de Janeiro, 

contando com a colaboração de professores, secretarias de educação, instituições filantrópicas e 

instituições privadas que responderam questões inerentes através de questionários sociométricos. Um 

total de 57,14% diziam-se favoráveis a questão da inclusão como meta de suas instituições e 42,86% 

dizendo-se não favoráveis. Os contra a inclusão plena vão de acordo com idéias relacionadas ao 

despreparo e a desinformação. Percebemos que os entrevistados divergem opiniões que são até certo 

ponto compreensíveis, frente aos problemas que enfrentam em sua prática pedagógica. A educação 

Física frente às ações e políticas em favorecimento a educação especial surge com a proposta de 

intervir com adaptações em sua prática, a fim de atender esta população especial. A atividade física, na 

opinião dos entrevistados, contribui de uma forma muito ampla para o desenvolvimento motor, físico e 

psicológico e, ainda, também podem ser usadas para atingir objetivos não alcançados por outros tipos 

de atividades, utilizada assim como medida interdisciplinar. Aliada a isso se preconiza o aumento de 

ambientes heterogêneos, pois somente com práxis é que iremos transformar os alunos, pais, a 

sociedade e, com o tempo, o mundo em que vivemos. E que, jamais esqueçamos, que o mundo, a 

sociedade e alunos são como afirma Paulo Freire, formados por “seres” inacabados e constituídos de 

possibilidades e não de determinismo. 
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1- INTRODUÇÃO 

A sociedade Moderna possui, difundida em seus sistemas políticos, um tipo de poder que rege 

não só a população ─ pensando num todo organizado ─, mas também o corpo de forma analítica, 

solitária e individual. Em se tratando deste último formato do poder, o corpo se figura como alvo e 

instrumento, concomitantemente, de sua ação. Através de uma forma indissociável, num formato 

anátomo-político, o corpo é aqui tratado como máquina, dotado de subdivisões que lhe impõem um 

caráter de utilidade segmentada. Assim, “como resposta à revolta do corpo, encontramos um novo 

investimento, que não tem mais a forma de controle-repressão, mas de controle estimulação: “fique nu 

(...) mas seja magro, bonito, bronzeado” (FOUCAULT, M., 1982, p. 147). Nesse sentido, Foucault 

expõe que o poder é um dos fatores usados para a distinção dos homens na sociedade moderna, na 

qual observamos expostamente que  

 

“(...) ainda há uma supervalorização do corpo robusto, perfeito, belo, atlético que, com a 

influência da mídia, ganha contornos de adoração (“corpolatria”, culto ao corpo), em 

detrimento dos corpos considerados imperfeitos, feitos, degenerados, como o corpo 

deficiente, obeso, sacrificado pelo trabalho árduo, pela miséria ou outra causa orgânica e 

social” (CHICON, 2008, p. 21).      

       

Em detrimento deste conceito preconceituoso da sociedade ─ refletidos pelos estatutos 

oriundos do poder ─ surgem estereótipos tanto do homem perfeito quanto do corpo deficiente, dotado 

de particularidades que os classificam como especial. Assim, são considerados portadores de 

necessidades especiais todos os indivíduos que  

 

“apresentam, durante o processo educacional, dificuldades acentuadas de aprendizagem que 

podem ser não vinculadas a uma causa orgânica específica ou relacionadas a condições, 

disfunções, limitações ou deficiências, abrangendo dificuldades de comunicação e 

sinalização diferenciadas dos demais alunos, bem como altas habilidades/superdotação” 

(Censo Escolar, 2005). 

 

Fica exposto que apesar do conceito preconceituoso da sociedade que coloca o especial numa 

qualificação de incapaz, observa-se que ate mesmo os superdotados estão adequados na conceituação 

de portadores de necessidades especiais. Segundo HUNGER (et al. 2004, p. 92), “atualmente se 

evidência a necessidade de incluir a PPDF (pessoa portadora de deficiência física) na sociedade. No 

entanto, no Brasil ainda há muitas dificuldades em encontrar locais com infra-estrutura adequada”. 

Mediante esta afirmativa, exemplificada neste e em vários artigos que versam sobre a Educação 

Especial, encontramos em nossas visitas um contexto bastante complexo, tendo em vista as múltiplas 
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instituições que trabalham com este setor e que sofrem inúmeras dificuldades, mediante os processos 

históricos e culturais, bem como instalações de excelência e o fator mais preocupante: professores bem 

formados.  

Procuraremos, mediante colocações, conceituar a educação especial, com todas as suas 

peculiaridades, centrando nosso foco nos principais problemas que vêm, ao longo dos anos, 

dificultando sua ação frente a uma classe que merece nosso respeito, por serem seres humanos; nossa 

admiração, pela sua força e vontade que servem de exemplo para muitos; e intervenção, por ter uma 

maioria que não se preocupa com a necessidade de incluirmos, ao nosso cotidiano, uma proposta que 

os colocam como relevantes para a construção de uma sociedade igualitária. 

 

 

Material e métodos  

 

A pesquisa foi realizada no Estado do Rio de Janeiro, durante o segundo semestre de 2008, 

contando com a colaboração de professores, secretários de educação e diretores das instituições 

filantrópicas (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e Associação de Pais e Amigos 

dos Deficientes do Rio de Janeiro – APADERJ), além da associação Pestalozzi de Magé-RJ, 

Secretaria de Educação de Volta Redonda (Setor de Educação Especial), escolas e instituições 

privadas (Centro Educacional Paraíso da Emilia – CEPE e Centro Municipal de Educação Integrada – 

CMEI), e ainda, da opinião de um docente de uma instituição pública de ensino superior 

(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), com especialização na temática. Perguntados sobre 

questões inerentes ao tema proposto, os entrevistados responderam de acordo com suas concepções 

ideológicas e baseados nas suas experiências durante sua vida profissional e como vivenciadores da 

educação especial. 

Foram levantadas questões sobre o paradigma profissional, envolvido com a temática da 

Educação Especial, onde os mesmos respondiam através de questionários sociométricos. Destacamos 

questões que envolvem a relação dos agentes da educação com o referido e fizemos um paralelo com a 

importância da disciplina de Educação Física e suas relações com ações da vida diária. Foram 

entrevistados um total de 10 indivíduos, entre secretários, professores, diretores e estagiários. Como 

proposta, atentamo-nos em investigar o cotidiano dos profissionais à frente de turmas de alunos 

especiais, estabelecendo comparações entre a prática com alunos comuns e a prática com alunos 

“especiais”, trazendo à tona questões e reflexões que abrangem a perspectiva da inclusão sob pontos 

de vista que vão de acordo e/ou contra a problemática. 
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2- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Encontramos na realidade das instituições visitadas um total de 57,14% dos entrevistados que 

se diziam favoráveis à questão da inclusão como meta de suas instituições e também como pontos de 

vista defendidos e 42,86% dizendo-se não favoráveis à inclusão. Caracterizamos no trabalho o termo 

“inclusão” para os que foram contra a inclusão (“exclusão”); apesar de não favoráveis na integra, as 

instituições pregam que os alunos devem ser postos em ambientes dotados de infra-estrutura e apoio 

específicos a sua realidade, não havendo espaços para os “normais”. Diante desses argumentos 

percebemos certa exclusão por parte dos que apóiam esta opinião, pois de certo modo isolam seus 

alunos por um período de tempo até que se atinja uma determinada independência  e assim se 

tornem aptos a serem incluídos na sociedade, onde serão considerados “emancipados socialmente”.  

Os resultados que vão contra a inclusão plena (“exclusão”), ou seja, os que optaram pela 

terminologia da “inclusão”, vão de acordo com idéias de CHICON que constatou que “pesquisas 

indicam que o despreparo profissional e a desinformação são apontados, pela grande maioria dos 

profissionais de educação, como a causa do não atendimento educacional dos alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais que freqüentam as classes regulares” (p. 28, 2008). Apesar dessa 

corrente que vai contra o atendimento do especial em classes normais, encontramos nos comentários 

do CEPE que os docentes da instituição, via de regra, não encontram limitações, pois a escola tem uma 

ótima estrutura para atender essas crianças.   

Em paralelo a estes fatores, aparecem justificativas que entram em contraste com as 

afirmativas que defendem as instituições que tratam exclusivamente dos especiais. BEYER, em seu 

estudo relata que  

 

“a grande dificuldade que encontramos nas escolas especiais deve-se à limitação no 

horizonte social das crianças com necessidades especiais. Enquanto estas precisariam da 

convivência com crianças com condições cognitivas e sócio-afetivas diferenciadas das suas, 

vêem-se, através das situações pedagógicas e sociais correspondentes, atreladas a um 

modelo limitado de interação” (p. 9, 2006).  

 

Para o autor, as instituições que atendem somente portadores de deficiências acabaram por 

acentuar uma compreensão equivocada ou por projetar um conceito social igualmente equivocado: o 
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de que elas constituíam-se em pessoas incompletas ou deficientes (ibid), corroborando para o aumento 

do preconceito, por separar os alunos em instituições distintas. 

Para os que defendem a inclusão como ferramenta de inserção, entende-se que a idéia é de 

normalizar a educação, todavia:  

 

“Normalizar não significa tornar o excepcional normal, mas que a ele sejam oferecidas 

condições de vida idênticas as que outras pessoas recebem. Devem ser aceitos com suas 

deficiências, pois é normal que toda e qualquer sociedade tenha pessoas com deficiências 

diversas. Ao mesmo tempo é preciso ensinar o deficiente a conviver com sua deficiência. 

Ensiná-lo a levar uma vida tão normal quanto possível, beneficiando-se das ofertas e das 

oportunidades existentes na sociedade em que vive” (PEREIRA et al., 1980, p. 2). 

 

Para que seja feita a inclusão devem ser cumpridas exigências que complementam qualidades 

da cidadania “baseado no respeito ao outro, na solidariedade, na vontade de ajudar e no desafio para 

buscar novos caminhos para fazê-lo” (CORRÊA, p. 103, 2004), através deste sentimento solidário 

seria possível se pensar no reconhecimento do especial como um individuo que pudesse participar 

mais ativamente no seu contexto social, como agente de transformação e não apenas como mero 

espectador de seu cenário sócio-cultural. Porém as dificuldades de se incluir no Brasil, contrastam com 

a falta de recursos e apoio dos políticos quanto à viabilização de políticas publicas e apoio estrutural 

na estrutura das instituições e na formação dos profissionais. 

Percebemos, frente à proposta, que os docentes divergem opiniões que são até certo ponto 

compreensíveis, frente aos problemas que enfrentam em sua prática pedagógica, alguns que se dizem 

com grandes dificuldades para o desenvolvimento de seus trabalhos, carências essas que foram 

supridas com cursos extras curriculares, que são feitos para complementar os “furos” da formação dos 

professores brasileiros. É interessante ressaltar que os atendimentos especializados devem servir de 

complemento e/ou suplemento do papel mais importante, que é o da inclusão dos alunos com 

necessidades especiais. Em relatos dos entrevistados alguns diziam que acreditam que a “falta de 

apoio das autoridades, falta de parcerias, falta de instalações necessárias para o livre acesso, falta de 

recursos para projetos, entre outros” (CMEI), são os principais fatores que prejudicam uma 

reformulação na educação para atender e suprir os déficits encontrados na educação especial, sendo 

estas as principais limitações observadas em suas práticas pedagógicas. 

Segundo dados, observa-se uma crescente de 640% das matriculas em escolas comuns 

(inclusão) e de 28% em escolas e classes especiais, entre os anos de 1998 a 2006. (GRUPO DE 

TRABALHO NOMEADO PELA PORTARIA MINISTERIAL Nº 555, p. 7-17, 2008). Isso demonstra 

que o movimento a favor da inclusão ganha força ao longo dos últimos dez anos.  
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Uma interessante ferramenta que surge para “tirar da cabeça” de um aluno “especial” a 

afirmativa do senso comum que diz que ele não é capaz de realizar tarefas de uma pessoa normal é 

exposta nos relatos dos professores da CMEI, que, acreditam em uma saída que se faz presente, 

estimulando a promoção de “atividades que estimulem o aluno, melhorando sua auto-estima, e, 

provando assim que ele é capaz”. Outros profissionais ainda detêm um conceito arbitrário, alegando 

que o aluno especial não tem consciência do preconceito envolvido ao seu redor, o que comprova duas 

hipóteses: a primeira é a de que os profissionais não sabem a amplitude que envolve o conceito de 

aluno portador de necessidade especial, a segunda é a de por mais que trabalham com este setor, 

opinam com uma idéia de que o aluno não é capaz.  

Em relação à aceitação do aluno especial na sociedade, enquanto consciente de sua limitação, 

uma das alternativas que trazem para solucionar a questão de auto estima é feita através da Educação 

Física, que “apesar de parecer contraditório pelo paradigma higienista que sempre reinou em sua 

história, é uma das áreas do conhecimento que mais se desenvolveu nos últimos anos, em relação à 

especificidade de atendimento ao portador de deficiência” (COSTA & SOUZA, p. 31, 2004). 

A Educação Física, frente às ações e políticas em favorecimento a educação especial, surge 

nesta proposta para intervir, com adaptações em sua prática, a fim de atender esta população especial. 

“A atividade física contribui de uma forma muito ampla para o desenvolvimento motor, físico e 

psicológico dos alunos” (APAE), e ainda, segundo professores do CMEI, a prática de exercícios 

também “podem ser usadas para atingir objetivos não alcançados por outros tipos de atividades”, 

sendo então utilizada como uma aliada a interdisciplinaridade. Para o ensino de Educação Física na 

escola, é tão importante considerar os valores elaborados pelos alunos, ao longo de sua história 

pessoal, quanto esclarecer os valores difundidos pela mídia. Assim, vão se mostrando exemplos de 

casos, como de atletas paraolímpicos que venceram obstáculos do preconceito e de suas limitações e 

conquistaram com louvor, seu espaço na sociedade, e ainda, desvinculando a idéia primitiva de que a 

Educação Física só pode ser praticada por pessoas “normais”. Por fazer uso do caráter lúdico pode ser 

muito bem trabalhada para contribuir com a integração dos alunos. 

Questionados quanto aos comportamentos dos alunos em atividades coletivas, os professores 

da Secretária de Educação responderam que “alunos incluídos reagem normalmente dentro das suas 

possibilidades; Alunos com deficiências mais específicas possuem atendimento individualizado na 

sala de recursos”. Salientando para os discentes a necessidade de intercedermos, antes de incluirmos 

para fins de emancipação do aluno especial, corroborando para a afirmativa que se enquadra as 

perspectivas das instituições que são favoráveis a “inclusão”. 
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3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo Corrêa (p. 71, 2004): “a legislação e as políticas públicas, quando analisadas nos 

últimos quinze anos, registram avanços”. No entanto, há necessidade de uma ação conjunta de todos 

os segmentos da sociedade buscando minimizar a distância entre os dispositivos legais e o cotidiano. 

Visa-se operar efetivamente uma mudança de atitude em relação às pessoas com necessidades 

especiais. Aprendemos aqui que, para promovermos a aprendizagem de todos os alunos, devemos 

antes de tudo nos favorecer do aumento de ambientes heterogêneos. Cabem a nós, professores, ou 

melhor, educadores, mudar este paradigma e exercer um trabalho com amor, carinho, paciência e 

dedicação. Somente com práxis é que iremos transformar os nossos alunos, os seus pais, a sociedade, 

e, com o tempo, o mundo em que vivemos. E que, jamais esqueçamos, que a história, o mundo, a 

sociedade e nossos alunos são como afirma Paulo Freire, formada por “seres” inacabados e 

constituídos de possibilidades e não de puro determinismo. 

Segundo depoimentos dos profissionais da educação, houve um intenso aprendizado por parte 

deles, mesmo diante das limitações impostas pela sociedade que não se volta para a resolução desta 

problemática: “Acredito que a educação especial só veio somar em minha vida, pois cresci muito 

como pessoa e aprendi muito com meus alunos, principalmente vendo que eles com tantas limitações 

conseguem ser felizes, se esforçar e ter uma vida sadia e sem as “malicias” do mundo normal” 

(CMEI). Com este depoimento ficam claros os benefícios em que os ditos normais poderiam obter, 

numa troca com os “anormais”. 

De acordo com entrevistados, “já evoluímos muito com o processo de inclusão, mas ainda 

estamos longe de acabar com ele” (SE). O que corrobora com a afirmativa de Corrêa (p. 167, 2004) 

que “a inclusão só se torna viável quando há um movimento de mobilização de todos os envolvidos 

(sociedade, escola e família) em direção a um único objetivo: incluir.” Afirmando que a concentração 

de esforços é indispensável à realização desse objetivo porque as variáveis que interferem nesse 

movimento são em grandes quantidades, e podem, dependendo do grau e intensidade, dificultar ou 

mesmo impedir a inclusão dos alunos.  

Para COSTA & SOUZA (p. 39, 2004), a proposta de inclusão só se tornaria eficaz, atingindo 

todos os meios comprometidos, porém, para isso, todos os envolvidos deveriam “aprender a lidar com 

o uno e o diverso simultaneamente” para que sejam respeitadas as individualidades e limitações, não 

só dos especiais, mas também de todos os alunos. Portanto, fica uma proposta de uma escola para o 

futuro: que atenda todas as pendências apresentadas, com uma estruturação adequada, professores 

especializados, que adeque atividades conjuntas e separadas com os “normais” e especiais, pois com 

este contato os alunos aprenderiam mais uns com os outros para a construção de uma sociedade sem 

diferenças, pois a única coisa que nos faz sermos iguais, constituirmo-nos como seres humanos, são 

nossas diferenças. 
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