
Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2005 

O TRABALHO COM CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA É UMA 
QUESTÃO DE IDENTIFICAÇÃO? 

 
Marcia Abreu 1,2 
Daiana Rocha 1,2 
Fabiana Sousa 1 

Marcia Azevedo 2,3 
1UNIABEU – FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

2GPPSI – Grupo de Pesquisa em Psicologia da Uniabeu 
3UFRJ – Curso de Pós-graduação em Psicologia – Doutorado 

 
 

 
RESUMO 

 
 Este estudo aborda a importância da postura assumida pelo professor de educação física no 
processo de inclusão de crianças portadoras de deficiência física nas aulas do ensino fundamental. 
Desta forma, o objetivo deste estudo foi estabelecer se o trabalho com essas crianças seria uma 
questão de identificação por parte do professor ou uma necessidade, dada a atual realidade de 
nossas escolas. Assim como, analisando se este profissional esta preparado para enfrentar suas 
próprias limitações e deficiências, que envolvem seus valores pessoais e sua formação acadêmica. O 
primeiro passo para derrubar as barreiras impostas pelos “pré-conceitos”, é a aceitação dessas 
deficiências, e dessa forma a identificação com o outro. E os fatores aliados para a obtenção desta 
vitória são, a afetividade, a criatividade, a valorização pessoal, o respeito ao outro e as limitações de 
cada um. A prática da educação física contribui para o exercício da cidadania, na medida que, 
desenvolve a autonomia, a autoconfiança e a auto-imagem, oferecendo ao aluno o conhecimento 
necessário de suas limitações e capacidades. É importante que a criança possa se expressar através 
de seus movimentos, e que esses movimentos não sigam um padrão estabelecido, e sim, que o 
professor crie situações que promovam a liberdade necessária para o desenvolvimento das 
potencialidades dessa criança. Desta forma, se torna possível que o processo de inclusão seja uma 
realidade em nossas escolas. Não se trata apenas de matricular essas crianças nas escolas 
regulares, isso nada mais é do que cumprir a lei, mas oferecer oportunidades, adotar práticas 
criativas, adaptar e construir meios, rever posturas, enfim, redescobrir a educação, como fator 
inclusivo.   
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This study is about the importance of the posture of the physical education teacher in relation 
to the social inclusion of children with special needs on classes of basic school level. Though, the aim 
of this study was determine if the work with these children would be a matter of identification by 
teacher or a necessity, considering the reality of ours schools. In the same direction, we planned to 
analyze if this professional was prepared to challenge your own limitations and deficiencies, which 
involve your personal value and academic formation. The first step to throw drown the barriers created 
by the prejudice, is an acceptation of this deficiencies, on the way of the identification with each other. 
And the factors gathered to obtain this kind of victory are affectivity, creativity, personal valorization, 
and the respect for the other and for your own limitations. The physical education practice contributes 
for the citizenship proposes, on extent which develop autonomy, confidence and self-image offering 
for the student the necessary knowledge of your limitation and capacities. It seems to be important 
that the children can express yourself by movements, and these movements doesn’t follow an 
established model, but provide the teacher to create situations that could promote the necessary 
liberty to develop the potential of this child. Albeit, the inclusion process seems to be a possible reality 
in our schools. Is not just a case of fulfilling children in regular schools, because this is only respect 
the law. Actually, this could offer opportunities, adopt creative practices, adapt and construct ways, 
review postures, and after all, rediscover the education, as an inclusive factor. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Esta pesquisa possui o intuito de desenvolver uma reflexão a respeito da postura profissional 
e de sinalizar algumas estratégias, que podem ser traçadas pelo professor, para que a inclusão de 
crianças portadoras de deficiência física aconteça nas aulas de educação física. O que nos motivou a 
desenvolver este trabalho foi perceber que alguns profissionais da área de educação física acreditam 
ser uma questão de identificação atuar junto a pessoas portadoras de deficiências. Acreditamos, 
devido à experiência adquirida na elaboração desta pesquisa e na prática vivenciada em algumas 
escolas, que, não se trata mais de uma opção, é uma realidade. Crianças portadoras de deficiência 
estão inseridas em quase todas as escolas de ensino regular. Deste modo, é necessário que haja 
uma reformulação curricular, e também de valores, na formação desses profissionais, para que 
estejam habilitados para lidar com essa nova realidade, não só com as deficiências de seus alunos, 
mas também com suas próprias deficiências, de uma forma consciente. Quais estratégias o professor 
de Educação Física deve adotar para tornar viável a inclusão dessas crianças nas escolas de ensino 
fundamental? E principalmente, nas aulas de educação física? Essas são algumas questões que 
merecem ser revistas. Por esse motivo, decidimos discutir e analisar algumas vertentes distintas 
acerca desse tema. Para tanto, foi realizada uma pesquisa junto a professores atuantes na área de 
educação física, além de levantamento bibliográfico. Através de relatos de alguns professores foi 
possível perceber que existem duas linhas muito distintas entre eles. Uma, de profissionais que não 
possuem as respostas para questões acerca da inclusão, porém, se dispõem a serem facilitadores 
nesse processo. E a outra, com profissionais que assumem uma postura rígida e totalmente fechada 
para receber essas crianças, dificultando assim, a inclusão das mesmas em suas aulas. O objetivo 
deste trabalho então, não é o de trazer soluções para o problema da inclusão de portadores de 
deficiência, mas é o de tentar sinalizar o caminho para que isso possa ser alcançado. Através de 
situações que façam com que profissionais da área comecem a pensar, analisar, procurar respostas 
e buscar conhecer suas próprias deficiências. Para que dessa forma, possam superá-las e assim, 
poder lidar com a diferença dos alunos em sua prática profissional. 
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O TRABALHO COM CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA É UMA QUESTÃO DE 

IDENTIFICAÇÃO? 
 
 

Nosso estudo começa com uma pergunta: O trabalho com crianças portadoras de deficiência 
física é uma questão de identificação? E a resposta a essa questão está diretamente ligada à 
proposta da inclusão de alunos portadores de deficiência nas aulas de Educação Física. É 
inconcebível acreditar que ainda existam professores, formadores de opinião, pessoas responsáveis 
pela educação e bem estar de crianças, que possam pensar de uma forma preconceituosa e ilusória, 
já que segundo REID (2000, p.2) “... a maioria das crianças portadoras de deficiência está atualmente 
integrada em escolas regulares, portanto praticamente todos profissionais de educação física terão 
contato com elas”. Se analisarmos com cuidado essa realidade, podemos perceber a urgência da 
assimilação desse processo por parte do professor. E o mais importante, como a sua atuação pode 
influenciar no sucesso ou fracasso desse processo. 
 Ao mesmo tempo não podemos esquecer que esses profissionais não receberam a 
preparação necessária para lidar com essa nova realidade e que muitos ainda não assimilaram suas 
próprias deficiências. Quando pregamos a igualdade de direitos e deveres, devemos nos preocupar 
não somente em pleitear essas regras, como, também, que elas sejam uma realidade em nosso 
meio. “Rousseau apesar de não ser um educador, entendia que qualquer reforma social deveria 
começar pela educação. Propôs a necessária inclusão da Educação Física na educação infantil” 
(OLIVEIRA, 1984, p.101). Nesse sentido é que pensamos que a lei nos assegura esse direito como 
cidadãos. Para discutirmos essa questão ressaltamos os fundamentos dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), da Educação Física, sobre cultura corporal e cidadania: “A concepção de cultura 
corporal amplia a contribuição da Educação Física escolar para o pleno exercício da cidadania, na 
medida em que, tomando seus conteúdos e as capacidades que se propõe a desenvolver como 
produtos socioculturais, afirma como direito de todos o acesso a eles. Além disso, adota uma 
perspectiva metodológica de ensino e aprendizagem que busca o desenvolvimento da autonomia, a 
cooperação, a participação social e a afirmação de valores e princípios democráticos. O trabalho de 
Educação Física abre espaço para que se aprofundem discussões importantes sobre aspectos éticos 
e sociais, alguns dos quais merecem destaque” (p.28, 1997). 

É fato conhecido, discutido e o mais importante, reconhecido por lei, que a educação física 
contribui para o exercício da cidadania. Em relação a essa assertiva, não precisaríamos lutar para 
garantir os direitos legais que o portador de deficiência possui de ter acesso às aulas de educação 
física em escolas regulares, salvo em alguns casos em escolas especiais. Ao invés disso, devemos 
garantir que esses direitos, já adquiridos, se tornem uma realidade em nossa sociedade. Segundo 
CÓRIA-SABINI (2002, p.94), “É preciso que mais professores se proponham a adotar uma atitude de 
Educação em Valores nas suas práticas, de forma sistemática e, principalmente, amorosa, pois a 
prática docente impregnada de afetividade pode ser um elemento de transformação do caos que se 
tornou o cotidiano da humanidade”.  

O ser humano é dotado de uma complexidade incrível e simplesmente intrigante. Para tentar 
entender e contribuir no processo ensino / aprendizagem de um ser tão diferente, com emoções 
distintas e experiências diversas deve-se ter no mínimo o entendimento do que seja a subjetividade. 
Para BOCK (2002) “A subjetividade é a síntese singular e individual que cada um de nós vai 
constituindo conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social e 
cultural; é uma síntese que nos identifica, de um lado, por ser única, e nos iguala, de outro lado, na 
medida em que os elementos que a constituem são experienciados no campo comum da objetividade 
social. Esta síntese – a subjetividade – é o mundo de idéias, significados e emoções constituído 
internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de vivências e de sua constituição 
biológica; é também, fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais”. 

É necessária a preparação cuidadosa de profissionais capazes para estarem atuando em um 
mercado de trabalho, onde, já não é mais uma questão de escolha, é algo da ordem de um 
imperativo, se ter esses conhecimentos para trabalhar com Educação Física adaptada. Cedo ou tarde 
todos se deparam com suas barreiras, e o bom profissional é aquele que busca transpor seus limites.  

A proposta desse estudo não é só levantar questões, mas também pensar em trazer soluções 
que possam amenizar as dificuldades encontradas pelos professores de Educação Física em relação 
à inclusão de crianças portadoras de deficiência física em suas aulas.  

Partindo desse ponto, isso é algo que merece ser repensado, para que se obtenha um novo 
caminho, no sentido de determinar, descobrir, inventar ou adaptar métodos que melhor proporcionem 
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liberdade e oportunidade de atuação e vivências para as CPDF nas escolas. Principalmente no 
ensino fundamental, quando a criança está recebendo informações fundamentais, se socializando, 
concebendo o mundo, mental e emocionalmente, ao seu modo, e estará representando em sua vida 
o que conseguiu absorver do mesmo. Como vimos anteriormente, se essa é a fase de construção de 
conceitos, havendo rejeição e descriminação, qual poderá ser o resultado? 
 “Afetividade, compreensão e confiança são palavras chaves para a conquista do saber” 
(CÓRIA-SABINI, 2002, p.46). Quando nos propomos a trabalhar com crianças, devemos buscar 
conhecer um pouco da cultura infantil, enriquecendo, desta forma, nossa bagagem de conhecimentos 
teóricos e práticos. Adequar espaços físicos que atendam as necessidades, ou que representem, no 
mínimo, certa liberdade de movimento para as crianças, sejam elas deficientes ou não.  

A criança na primeira infância é muito centrada nela mesmo. A essa concentração, Piaget 
chama de egocentrismo, uma incapacidade momentânea de descentrar-se, vive e imagina um mundo 
só seu, onde o adulto não consegue ir. Neste mundo individual ela vive sua realidade, não consegue 
lidar muito bem com o grupo, com a turma. Na medida que ela vai conhecendo e incorporando tudo 
ao redor, os amigos, os lugares, as brincadeiras, torna-se assim, parte da escola.  
 Piaget, Wallon e Vygotsky consideram a atividade motora como um meio de adaptação, 
transformação, de relacionamento com o mundo (FREIRE, 1997, p.32). Através dessas adaptações 
ao mundo e pela construção de uma cultura, se definirão os padrões de movimento.  
 
Do preparo a atuação: Uma perspectiva socio-histórica 
 
 Segundo o PCN (p.33) “O processo de ensino e aprendizagem em Educação Física, portanto, 
não se restringe ao simples exercício de certas habilidades e destrezas, mas sim, de capacitar o 
indivíduo a refletir sobre suas possibilidades corporais e, com autonomia, exercê-las de maneira 
social e culturalmente significativa e adequada”. Como o professor pode então viabilizar essas 
afirmações se não está preparado para receber alunos portadores em suas aulas? Mais do que isso, 
como poderá contribuir de forma positiva para o processo de inclusão? 

 
Todos temos nossas deficiências, pensamos que ela está dentro de cada um. Quando não se 

consegue lidar com o diferente, o inesperado, são criadas barreiras que funcionam como resistências 
que impedem o crescimento e o amadurecimento natural em relação aos acontecimentos. A esse 
movimento podemos chamar de exclusão. É mais fácil entender e assim, encontrar meios de ensinar, 
quando o diferente se torna conhecido e passamos a nos identificar com ele, então se torna parte de 
nós. Isso nos ajuda a pensar que quando recusamos a deficiência do outro, temos medo de enfrentar 
a nossa própria deficiência, ou até mesmo, a nossa impotência diante das impossibilidades e 
imperfeições humanas. Busquemos então na simplicidade do olhar, aprendermos um pouco de nós 
mesmos. A inclusão faz um paralelo com a exclusão, uma não existe sem a outra. Por que uma 
política de inclusão se não houvesse exclusão? O primeiro passo para incluir é reconhecer as várias 
formas de exclusão. O próximo seria o de aprender a respeitar e a aceitar as diferenças dos nossos 
semelhantes. A exclusão pode ser sutil ou deliberada, não importa o seu grau, o que importa são as 
marcas que ela faz na vida, principalmente na de uma criança.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 14,5% da população, 
portanto, 25 milhões, têm algum tipo de deficiência (LIMA, 2004 - Jornal O Dia).  Esses números são 
significativos, motivo pelo qual deve-se dar ênfase a uma reforma geral de conceitos, a começar 
pelos valores inseridos em nossas escolas que somente retratam a realidade de nossa sociedade 
“deficiente”. “Por desconhecimento, receio ou mesmo preconceito, a maioria dos portadores de 
deficiência física foram (e são) excluídos das aulas de Educação Física. A participação nessa aula 
pode trazer muitos benefícios a essas crianças, particularmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento das capacidades afetivas, de integração e inserção social” (PCN, p.40). 

Incluir não é somente integrar, mas também desenvolver potencialidades. Nesse ponto 
recorremos à teoria de Vygotsky que diz: “A educação para estas crianças deveria se basear na 
organização especial de suas funções e em suas características mais positivas, ao invés de se 
basear em seus aspectos mais deficitários” (1987 p.28). Assim, podemos pensar em uma educação 
inclusiva. Deixemos então, de nos preocupar com a deficiência, e passemos a considerar a 
capacidade de se desenvolver as potencialidades de nossas crianças, portadoras ou não. A 
organização de conteúdos que venham contribuir para o desenvolvimento individual e coletivo passa 
a ser então o objetivo. Será que há melhor lugar para se trabalhar a afetividade e o respeito com as 
crianças do que na escola, especificamente na aula de educação física, local onde o contato é maior 
entre as mesmas? FREIRE (1997) acredita que: “A escola, entre outras instituições, cumpre o papel 
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de formar crianças para exercerem funções na sociedade”. É aqui que se enquadra a escola, quando 
ela se dispõe a promover a compreensão dos desejos humanos e dá subsídios para a realização de 
suas ações. Nesse espaço a afetividade deve ser parte integrante do processo ensino aprendizagem.  

A afetividade é uma fase do desenvolvimento, não somente uma das dimensões do ser 
humano. Para DANTAS (1992, p.89), “A emoção esculpe o corpo, imprime-lhe forma e consciência”. 
A consciência corporal dessas crianças deve ser estimulada, principalmente através da afetividade, 
da emoção, do carinho e do respeito mútuo, aspectos que devem ser desenvolvidos nas escolas, nas 
aulas.  

A exclusão social existe não só em termos ideais, é uma dura realidade. A reversão deste 
quadro é necessária e, depende em parte, do professor, enquanto facilitador. Que possuindo em suas 
mãos o poder de decidir por recursos de ensino adaptados às necessidades dessas crianças, por 
conteúdos específicos, qualitativos e instrumentos que viabilizem a aprendizagem, novas alternativas 
de trabalho que estejam ligadas a afetividade. CÓRIA-SABINI (2002, p.92) diz que: “O ambiente 
escolar é marcado por disciplinas, programas e conteúdos, na maioria das vezes dissociada do viver 
e do sentir do aluno, conduzindo ao desinteresse”.  

O profissional de Educação física se depara diariamente com situações novas e muitas vezes 
inesperadas. O que nos dias atuais, vem ocorrendo de forma imensurável e até impactante. Com as 
mudanças da vida moderna e a rapidez com que elas acontecem, novos valores vão sendo inseridos 
na sociedade e, conseqüentemente, nas instituições de ensino. Infelizmente, essa situação nem 
sempre é positiva. Muitas vezes preocupa-se tanto em não ser preconceituoso, em respeitar, em não 
podar atitudes para não atrapalhar o processo de amadurecimento, que valores importantes vão 
sendo perdidos pelo caminho. Uma pessoa não pode ser definida pelos movimentos que ela executa, 
pois ela é um conjunto de características, com uma dose de criatividade e de inteligência para 
solucionar problemas diários, que de certo modo, gera uma espécie de independência. As limitações 
existem para todos, independe de ser portador de deficiência ou não. O que nos aproxima e ao 
mesmo tempo nos difere são nossas limitações e nossas habilidades. 

 
Estabelecendo novos paradigmas: 

 
 Existe a necessidade de se romper com esses estereótipos, um novo paradigma deve se 
estabelecer. Essa questão do perfeito, do belo, do culto ao corpo, também merece atenção especial 
quando falamos em educação. Uma das questões é a preocupação excessiva com o externo, com a 
imagem, sabemos que essa valorização da beleza vem de longos tempos, porém, atualmente vem 
recebendo um grande reforço da mídia. Já que a mesma está comprometida com processos sociais, 
deveria se preocupar mais com o que propaga e rever alguns valores distorcidos que são diariamente 
inseridos em nossos lares.  
 Segundo CÓRIA-SABINI (2002 p.44), professores e pais podem auxiliar na formação de 
cidadãos do futuro, pois as crianças estão sempre se espelhando no exemplo de outras pessoas. Os 
professores são observados desde o primeiro momento em que entram em sala de aula. Com essa 
observação atenta que recebem, não passará despercebido se o professor faz acepção de alunos, se 
ele não se sente ou não está preparado para incluir. As crianças possuem percepção apurada logo, a 
reação do professor pode ser um obstáculo para a aceitação da CPDF pelas outras crianças. 
Portanto, o professor deve se preocupar assim como as instituições de ensino, em se preparar em 
todos os aspectos não somente o físico, como as instalações, mas também com toda uma 
reestruturação curricular. Isso só ocorrerá se nos propormos a começar essas mudanças. 
 A partir da observação dos métodos utilizados em algumas instituições de ensino, nas quais 
os professores apresentavam e assumiam condutas e posturas distintas, foi possível comparar as 
duas vertentes analisadas e, perceber a enorme diferença na conduta dos professores. Em algumas, 
havia total integração na relação aluno / professor, e esse convívio não só contribuiu para que a 
inclusão das CPDF acontecesse nessas escolas, como também para o crescimento e 
amadurecimento profissional dos professores. Já em outras, a distância, a frieza, a indiferença dos 
professores em relação a CPDF é nítida. Essa rejeição é o que impossibilita a integração do aluno na 
aula. Nesses casos, alguns professores relatam não gostar de trabalhar com portadores. Dizem que é 
uma questão de identificação e de opção.  

O reconhecimento e a aceitação de nossos preconceitos e desconfianças é o primeiro passo 
para descobrirmos as respostas que buscamos através desse estudo e o caminho para a extinção 
desse tão doloroso processo de exclusão. Uma das indicações em termos de prática é tentar 
acentuar pontos comuns entre nossos alunos durante as aulas de Educação Física, ao invés de 
fazermos referência e dar ênfase às diferenças, principalmente as físicas.  Os diferentes 
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comportamentos, experiências, a própria vivência pessoal, valores de cada aluno, e até mesmo de 
professores, tendem a somar na construção do processo de inclusão, numa relação de 
complementaridade. 

Segundo Piaget: “As relações entre crianças promovem a cooperação, justamente por se 
configurarem como relações a serem constituídas entre iguais”, (LA TAILLE, 1992, P.59). A 
socialização deve ser estimulada, para que ocorra essa troca de conceitos, valores, experiências, 
dentre outros fatores. Para Piaget: “O divertimento especifico do jogo deixa assim de ser muscular e 
egocêntrico para tornar-se social” (FREIRE, 1997, p.163). É imprescindível o respeito à 
heterogeneidade como característica de qualquer grupo humano, para que haja interações.  
 Existem outros meios como a família e a sociedade, porém a atitude do professor é um dos 
fatores, talvez o mais importante, que contribui para o sucesso da integração da criança portadora de 
deficiência na aula de Educação Física. “O papel do professor é agir como mediador, garantindo a 
liberdade para a expressão genuína dos sentimentos” (CÓRIA-SABINI, 2002, P.54). 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O preconceito faz parte da natureza humana, é sempre difícil lidar com o diferente, isso 
ocorre desde o inicio dos tempos. Quando não incorporamos ou não assimilamos as diferenças, as 
limitações e as características, tanto as nossas quanto à do outro, tendemos a rejeitar, a recusar, a 
excluir. A partir daí, adotar atitudes defensivas e agressivas, tipicamente excludentes, é só uma 
questão de tempo. 

Quando passamos a conhecer o que nos era desconhecido, ele se torna parte de nós. E este 
é o objetivo, para que possamos tomar parte da vida de nossos alunos e de suas realidades. Buscar 
meios de desenvolver suas potencialidades, ao invés de enfatizar as diferenças e as deficiências.  

Encontramos no decorrer da elaboração dessa pesquisa, grandes aliados para uma 
educação inclusiva que são eles: a afetividade, a criatividade, a informação e, principalmente, a forma 
como nos dispomos a realizar o que nos propomos. E esse processo inclui uma atitude 
primordialmente reflexiva. Através das aulas de Educação Física, o professor pode favorecer a 
construção de uma atitude digna e de respeito, por parte dos alunos, sejam eles portadores ou não. 
Essa é sua contribuição pessoal no processo de inclusão social. Quando promove a convivência com 
alunos portadores de deficiência, possibilita a construção de atitudes de solidariedade e de respeito, 
eliminando atitudes preconceituosas e discriminativas. Além de ser uma questão de identificação com 
uma proposta educacional inclusiva. Assim como, esta relacionada com a quebra de padrões rígidos 
de pensamento e de postura, que conhecemos como “pré-conceito”.  

Através da revisão bibliográfica elaborada e da prática profissional vivenciada, foi possível, 
contrapor a realidade vivida com as leis estabelecidas, e perceber uma enorme distância entre elas. É 
neste ponto que, o professor de educação física entrará como facilitador, sinalizando através de suas 
aulas inclusivas, de que forma pode-se tornar real a prática destas leis, em nosso cotidiano. 
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