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Reconhecidamente, a idéia de inclusão pode ser considerada um problema que permeia diferentes 
áreas. É possível dizer que se trata de um problema social de modo geral. Essa temática é discutida 
fazendo referência a grupos étnicos, às questões raciais, de gênero, de ordem econômica. Discute-se 
a inclusão digital, do negro na Universidade, a de analfabetos funcionais no Ensino Superior, da 
mulher no mercado de trabalho, de portadores de necessidades educacionais especiais na Escola, de 
tal maneira que somos levados a pensar, “quem, de fato, necessita ser incluído?”. 
Mais especificamente em relação aos indivíduos portadores de necessidades especiais, a perspectiva 
de inclusão chega à Escola na forma de um imposição legal, consolidando-se para a Escola Privada, 
em muitos casos como mais uma possibilidade ou estratégia de divulgação de seus diferenciais 
pedagógicos, e para a Escola Pública como, “mais uma pedra no sapato”. 
São inúmeros os entraves para a concretização de propostas de inclusão (GIMENEZ, 2006). Dentre 
eles é possível destacar os de ordem: 

(1) Legal: a falta de clareza e ambigüidade dos documentos legais sobre o conceito e as 
propostas de inclusão. A idéia de inclusão pressupõe uma referência que nem sempre é 
devidamente esclarecida, o que pode incitar debate infrutífero e dificultar a consolidação de 
projetos. 

(2) Cultural/educacional: a falta de interesse pela temática e de informações sobre ela. De modo 
geral, no âmbito social prevalece pouco interesse nas pessoas pelos valores que fogem à 
media ou a parâmetros nomotéticos. O que é mais comum é mais explicável e 
freqüentemente desperta mais interesse. 

(3) Governamental: a falta de recursos humanos e financeiros contribui de forma considerável 
para dificultar a concretização de propostas de inclusão. Em muitas ocasiões, a estruturação 
de projetos de inclusão implica numa qualificação de pessoal, bem como, em adaptações 
arquitetônicas especificações, as quais implicam em recursos e projetos específicos. 

(4) Científica/Acadêmica: limitada compreensão sobre as especificidades de cada deficiência, o 
que inviabiliza o direcionamento das propostas de intervenção às necessidades de cada 
grupo. Em essência, a intervenção deveria se pautar fundamentalmente em conhecimentos 
sobre as peculiaridades e mecanismos de cada grupo. 

(5) Institucional: muitas instituições, sobretudo as de caráter filantrópico, apelam para os projetos 
assistencialistas, o que, grande parte das vezes, torna incompatível a concretização de 
propostas efetivas de intervenção. Essa postura gera uma inerente condição de dependência 
em relação ao setor governamental ou mesmo nichos restritos da iniciativa privada, 
minimizando a possibilidade de avanço de projetos mais ambiciosos e autônomos. 

(6) Sectária: os próprios grupos de indivíduos portadores de necessidades especiais, em muitas 
ocasiões, criam condições que dificultam o processo de inclusão dos mesmos em sociedade. 
Dentre elas, é possível destacar os próprios embates de ordem terminológica. 

(7) Econômico: sob a ótica econômica é interessante que se ressaltem diferenças ao invés de 
similaridades, uma vez que essas diferenças podem implicar no uso e no desenvolvimento de 
tecnologias especiais, que por sua vez, contribuem para justificar maiores investimentos. 

(8) Específico da Educação Física: problemas como as questões de identidade da área, a falta 
de clareza na forma de atuação, bem como, sobre a natureza do fenômeno da motricidade 
humana, definitivamente, representam uma barreira ao estabelecimento de metodologias de 
intervenção voltadas para a inclusão na área da Educação Física. 

 
Em razão de problemas dessa natureza, a inclusão se configura num dogma. 

Invariavelmente, torna-se muito difícil a operacionalização desse processo. A falta de uma política 
governamental estruturada deixa a cargo das instituições de ensino o desenvolvimento dos 
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projetos. Talvez uma alternativa seja justamente discutir possíveis níveis de inclusão ou 
integração. Carvalho (1991), por exemplo, aponta que a inclusão pode se consolidar nas esferas: 
(a) física: redução da distância física entre pessoas com e sem deficiência; 
(b) social: estabelecimento de laços afetivos entre pessoas com e sem deficiência; 
(c) funcional: igualdade de condições entre pessoas com e sem deficiência, quanto às 

possibilidades de usufruir de meios e serviços da sociedade. 
(d) societal: igualdade de condições para que indivíduos portadores de necessidades especiais e 

indivíduos normais possam estar no mesmo ambiente, interagindo socialmente, bem como, 
possam usufruir de igualdade de condições para os bens e produtos disponíveis na 
sociedade. 

Numa perspectiva operacional de intervenção uma pergunta possível é: Qual nível de inclusão é 
possível se atingir? 
Vale destacar que a implantação dessas propostas depende, fundamentalmente, de um projeto 
governamental sólido. Reconhecidamente, não existe projeto governamental sem alicerce por 
parte de sólidos projetos institucionais. Nesse sentido, é fundamental que ocorra um trabalho 
efetivo de mobilização de várias escolas, criando condições para o desenvolvimento de propostas 
inclusivas. O desenvolvimento do projeto em grupo pode contribuir de forma significativa para o 
alcance de metas ambiciosas como a definição de uma política governamental, uma vez que os 
projetos que sobrevivem a mudanças partidárias e na estrutura hierárquica do governo são os 
que, de fato, desfrutam de grande fundamentação, impacto social e estão disseminados por uma 
grande área. 
Contudo, essa mudança também implicaria numa mobilização da população, ou ainda, mais 
especificamente numa mudança de perfil na forma como a população se articula. A população 
brasileira não tem como fator marcante em sua cultura a tendência por se articular no intuito de 
criar mecanismos para visem atender ao bem comum. No bojo dessas questões as possibilidades 
de realização de propostas de inclusão ficam delegadas à cultura de cada estabelecimento de 
ensino, às premissas de cada grupo de professores e aos valores de cada gestor escolar.  
Outro aspecto fundamental é que esse processo depende de um grande envolvimento da 
comunidade, como ocorre com a participação das famílias nos projetos, com a mobilização de 
grupos, etc. Vale ressaltar que essa mobilização de grupos deve envolver, sobretudo, as famílias 
das crianças portadoras de necessidades especiais, uma vez que elas podem constituir um eixo 
fundamental para a proposta. É com as famílias que as crianças e jovens portadores de 
necessidades especiais passam a maior parte do tempo de um dia. Quando a família não lida 
com o indivíduo portador de deficiência de forma sincronizada com as propostas de intervenção 
se torna difícil criar espaços e ou mecanismos efetivos para um padrão de mudança no jovem. 
Além disso, é fundamental que os projetos também estejam voltados para a preparação do jovem 
portador de necessidade especial. De modo geral, prevalece uma preocupação muito grande nas 
propostas em criar condições de adaptar o meio ambiente ao indivíduo. Porém, em muitos 
momentos, o projeto implica numa intervenção que tenha como foco “o sujeito”. Em outras 
palavras, o sujeito também necessita apresentar condições mais efetivas para pertencer e 
interagir em grupo. 
Por outro lado, também existem caminhos que deveriam ser tomados pelos profissionais de 
educação física. 
Em primeiro lugar, ressalta-se a necessidade de realizar uma profunda reflexão sobre a própria 
identidade da área. Essa questão engloba uma discussão fundamentada sobre os reais 
propósitos da Educação Física junto aos indivíduos ditos “normais” e portadores de necessidades 
educativas especiais. Em linhas gerais, acredita-se que seja crucial, antes de planejar assumir 
um papel, ou melhor, um foco para a intervenção. 
Outros aspectos dizem respeito diretamente à implementação dos programas de intervenção. 
Vale destacar a consolidação das propostas requer inexoravelmente: 
(a) Trabalho com pequenos grupos. Ao contrário do que, muitas vezes, se discute sobre uma 

intervenção com um numeroso grupo de pessoas, acredita-se que projetos de inclusão 
tenham melhor condição de se concretizar quando partem de realidades caracterizadas por 
um pequeno grupo de indivíduos envolvido. Um número menor de pessoas participantes dos 
projetos, pelo menos no seu início, asseguraria condições favoráveis ao seu engajamento na 
proposta e ao estreitamento das relações, o que é fundamental para a inclusão. 

(b) Trabalho com auxiliar. Não é possível enfocar um projeto inclusivo por meio da condução de 
apenas um professor. Diante das especificidades de alguns tipos de deficiência revela-se 
fundamental, freqüentemente, incorporar outros profissionais e estagiários na proposta. 



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2007 

(c) Agrupamento dos alunos. Reconhecidamente, uma condição que favorece a aproximação 
das pessoas é quando se possibilita a identificação ou se cria condições para o surgimento 
de similaridades entre elas. Essa constatação remete-nos a pensar numa configuração de 
projeto de intervenção que leve em consideração a necessidade de reduzir grupos tendo 
como base a sua homogeneidade. 

(d) Foco no aluno. Uma característica comum aos projetos de inclusão corresponde ao foco no 
ambiente. Sem sombra de dúvida uma das principais manifestações dessa ideologia ocorre 
por meio das preocupações com estrutura arquitetônica dos locais, com a acessibilidade, 
equipamentos especializados, etc. Porém, é fundamental que as propostas de inclusão sejam 
acompanhadas, na medida do possível, de uma atenção maior para os alunos. Em muitos 
casos, um aspecto que merece atenção é a necessidade, de uma intervenção separada, 
enfocada nas reais características dos alunos. Esse modelo de intervenção tem sido muito 
disseminado por países como os Estados Unidos e alguns países da Europa. 

(e) Preparação do grupo. Um aspecto que, de fato, merece atenção corresponde ao papel que a 
prévia preparação do grupo de crianças normais exerce no trabalho de inclusão das crianças 
com necessidades especiais. Essa forma de intervenção contribui para o estabelecimento de 
um ambiente fértil à inclusão. 

(f) O indivíduo deve fazer o que é capaz. Em muitos trabalhos de intervenção existe 
preocupação excessiva em relação à criação de condições para que a criança portadora de 
necessidade especial participe do projeto de intervenção, da mesma forma que a criança 
normal. Em especial, dessa visão pode derivar um dilema profissional muito grande, como a 
idéia de, necessariamente, se desenvolver uma intervenção enfocada nas necessidades dos 
alunos e, ao mesmo tempo, assegurar que ele participe de atividades em conjunto com os 
demais alunos. Modelos operacionais de intervenção baseados fundamentalmente em 
estações podem contribuir de forma considerável para o desenvolvimento dos projetos. Em 
particular, esses modelos partem da premissa que a divisão das turmas de alunos, numa 
mesma aula, tendo como base o seu nível de habilidade motora, pode auxiliar no seu 
engajamento em aula, minimizando as possíveis diferenças de performance motora, 
inerentes a um grupo heterogêneo. Outro aspecto crucial corresponde à idéia de equivalência 
motora (Gimenez & Manoel, 2005). Esse conceito expressa a capacidade que o ser humano 
apresenta de alcançar uma mesma meta motora, tendo em vista o uso de diferentes 
movimentos. Em muitas ocasiões, indivíduos portadores de necessidades especiais 
apresentam estratégias motoras diferentes daquelas empregadas pelos indivíduos normais 
para realizar ações motoras. A valorização desses meios alternativos pode representar um 
alicerce importante nos programas de intervenção de caráter inclusivo.  

 
Essencialmente, os projetos de inclusão de indivíduos portadores de necessidades especiais 
necessitam de grande reflexão que depende inexoravelmente de diferentes níveis de análise e 
profissionais envolvidos. No que tange especialmente à Educação Física, essa discussão implica 
necessariamente num foco diferente de atuação profissional, numa efetiva discussão sobre a 
especificidade da área, bem como, num conhecimento mais aprofundado sobre a deficiência. 
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