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MUDANÇAS PARA UMA EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA NA ESCOLA 
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Resumo 

 

 O pensamento de integração, dos deficientes físicos, vem das décadas de 60 e 70 com o intuito 

de torná-los capazes de viverem em sociedade dentro de suas limitações. Gradativamente as 

dificuldades foram sendo trabalhadas e idéias novas foram surgindo, como a da inclusão que consiste 

em incluir todos os indivíduos com deficiência na sociedade, mas com modificação da sociedade em 

geral de forma a respeitar cada deficiente. Antigamente os deficientes eram vistos como aberrações 

pela sociedade devido a pensamentos distorcidos da realidade que eram impostos sobre a sociedade. 

Desta forma os familiares e pais de deficientes sentiam vergonha de tê-los e logo os escondiam e não 

procuravam ajuda para tratá-los e introduzir estes na sociedade. Porém estudos na área médica, 

pedagógica e da Educação Física começaram a ganhar espaço e iniciaram um processo de 

esclarecimento para a população sobre o tema, além da família também buscar ajuda para seus entes 

queridos, assim esta pesquisa mostra como vem sendo o progresso dos deficientes em diversas áreas e 

o que tem sido feito para incluí-los na sociedade e principalmente como é o cotidiano deste no meio 

escolar. 

 Palavras chave: “deficientes”; “educação física adaptada”; “professor de educação física”. 

 

1. Introdução 

 

1.1 Exclusão, Inclusão e Integração 

 

 Falar em inclusão é uma tarefa árdua e difícil, pois apesar de todos sentirmos que é chegado o 

momento da não exclusão, as iniciativas ainda são muito tímidas: na teoria é uma coisa, mas na prática 

é precária. Vivemos em um mundo com espaço para todos e precisamos ver isto com os olhos da 

inclusão, pois um dos principais motivos que torna isto impossível é agir com o preconceito. A família 

e a escola são peças chaves para um mundo no qual as pessoas vivam bem umas com as outras, 

aceitando as diversidades e possibilitando oportunidades iguais para todos.  

 A Educação Física tem uma construção crítica por suas exclusões, pelo propósito real à qual 

ela foi construída e mesmo o tempo tendo mudado esta ainda faz suas exclusões e ganha aliados forte 

como o caso da mídia. A mídia é a grande propagadora de exclusão na atualidade 

ditando qual o modelo a ser seguido pelos cidadãos, dizendo o que é ideal, o culto ao corpo e a 

estética. Propagadora da violência contra indivíduos com deficiência e isto precisa ser debatido, 
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analisado, rejeitado e questionado o seu impacto negativo. Logo a tarefa do professor de Educação 

Física é complexa, pois deve primeiramente desconstruir esta imagem preconceituosa da mídia e 

compartilhar os interesses do grupo com aqueles que apresentam deficiências, atender as 

características individuais de cada um de forma a integrar todos os tipos de alunos e incluí-los 

também.  

 Nos dias atuais é inadimissível aceitarmos que ocorra mais separações: de um lado os mais 

fortes, principalmente socialmente e de outro os mais fracos; é necessário aprendermos com as 

diferenças e nos tornarmos pessoas preocupadas umas com os problemas das outras, sermos ser 

humanos. Porém é necessário saber a diferença entre uma sociedade inclusiva e uma que integra. Para 

o estudioso Sérgio Castro, professor Universitário há mais de 30 anos na área de Esportes Adaptados e 

Educação Física Adaptada, a inclusão é o ato ou efeito de incluir, de modo inclusivo, compreendido, 

ato pelo qual um conjunto contém ou inclui outro. Logo é necessário fazer valer os direitos de todos os 

deficientes e a efitivação de práticas que contribuam e possibilitem a sua participação no âmbito de 

sua cultura;  já a integração é o ato ou efeito de integrar-se, tornar-se inteiro, completo e o integrar 

constituía localizar no sujeito o foco para mudanças e torná-los igual a indivíduos ditos normais o que 

causava grandes transtornos. 

 Inumeros estudos tem sido feito sobre a Temática Deficiência e uma pesquisa feita pela 

Secretaria de Educação Especial de São Paulo, do Ministério da Educação e Desporto ao Especialista 

Romeu Kazumi Sassaki (1998) foi esclarecida a diferança entre as duas apesar de ambas 

proporcionarem formas de inserção. Para o professor Sassaki integração é o que geralmente ocorre em 

nossas escolas brasileiras, a colocação de um aluno com deficiência em uma escola sem ao menos esta 

sofrer modificações para poder recebê-los segundo as suas necessidades, logo este estará integrado na 

escola, mas não incluso. 

 Segundo Sassaki (1997) afirma que “a prática da integração escolar privilegia somente alguns 

alunos com deficiência, os que possuem maiores capacidades de responder às demandas educacionais 

das escolas regulares”. (Atividade Física Adaptada na Escola Inclusiva – Eliane Mauerberg de Castro, 

pg 409). 

 Como todas as idéias e pensamentos levam tempo para a sua construção, o da integração 

também levou, tendo início nas década de 60 e 70 na qual consistia a idéia de tornar o indivíduo com 

deficiência física capaz de executar as mesmas coisas que um indivíduo dito normal, independente da 

ajuda que fosse usada, como: médicos, professores, pais e outros que se encontrassem ao redor.  

 A idéia da integração era a preocupação de preparar o deficiente para interagir com o meio 

apartir do contato com pares não deficientes. Entretanto, este preparo não foi feito de forma adequada 

que suprisse as necessidades de ambos os grupos: os com deficiências e os sem deficiências, não 

alcançando o objetivo proposto. 
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 Logo o pensamento ultrapassado da integração foi se modificando com o tempo e dando 

espaço à inclusão, principalmente na década de 90, esta é uma nova forma de pensar na qual o 

indivíduo também terá que ser incluído na sociedade, mas agora é a sociedade (escolas, universidades, 

espaços físicos, programas, clubes, serviços, shoppings, áreas de lazer, de trabalho, outros) que deve 

se adaptar ao deficiente.  Assim o deficiente estará se incluindo na sociedade, pois este terá condições 

de levar uma vida normal respeitando as suas limitações.  

 Na inclusão, a modificação da sociedade é imperativa para proporcionar o desenvolvimento 

total do aluno com deficiência para que suas necessidades físicas, psíquicas e sociais nos ambientes 

social, laboral e do lazer sejam atendidas. Portanto para que aja inclusão de verdade é necessário 

mudanças na escola de forma a atender a todos de uma maneira justa e sem exclusão.  

 

1.2.  Políticas públicas 

 

 Desde a LDB (1996) o Sistema Educacional vem tentando se adequar a estas necessidades dos 

grupos com deficiências de forma a reconhecer e a valorizar as diversidades. Este é o início para que 

haja uma mudança na educação escolar de forma a transformá-la em inclusiva. Porém, para isto 

acontecer é necessário que aja verdadeiramente uma grande mudança nos espaços físicos com suas 

adaptações, materiais adequados para os deficientes, além de ser fundamental o professor estar bem 

qualificado de forma a lidar com “as dificuldades” dos seus alunos. Logo é necessário que recebam 

cursos específicos de educação especial de forma a capacitá-los, além de tornar estes conscientes de 

que nós todos somos diferentes e nossas diferenças têm que ser respeitadas, independente de termos 

deficiências ou não.  

 Segundo o Especialista Romeu Kazumi Sassaki estas ações devem ocorrer ao mesmo tempo, 

além de ser necessário executar uma grande campanha de conscientização com a população em geral, 

com as autoridades políticas, educacionais e principalmente com os familiares dos deficientes ou não 

de forma a modificar o pensamento de nossa sociedade. Deve ter uma dimensão ainda mais ampla 

com objetivo de modificar a sociedade na sua maneira de agir e pensar. Realmente as resistências 

encontradas para uma sociedade sem preconceito e inclusiva são grandes e vem de desconhecimentos 

ou de informações errôneas do paradigma inclusão. Já quanto à inclusão escolar os preconceitos 

surgem desde a administração, passa pelos professores, pelos pais tanto dos alunos ditos normais 

quanto aos com deficiências e se estende aos alunos com e sem “deficiências”.  

 

 

1.3.  Soluções para uma Educação Física Adaptada Inclusiva nas Escolas 
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 O preconceito precisa ser quebrado e para isto é necessário lidarmos com a diversidade para 

que a população fique atenta às diferenças de forma a valorizar seu potencial e respeitar cada 

indivíduo. A inclusão só existirá quando ocorrer: a igualdade de oportunidades, convívio com as 

diversidades, aproximação das diferenças quer sejam religiosas, políticas, sociais e culturais. As 

pessoas de nossa sociedade e alunos de todas as escolas precisam ter contato com todos os tipos de 

deficiências para que este convívio se torne normal e deixem de olhar os deficientes com olhares de 

preconceituosos: como aberrações, incapazes, deficientes, aleijados, estorvo ou tantos outros nomes os 

quais recebem por pessoas que nem ao menos os conhecem.  A escola na visão de Mello In 

MANTOAN(1997, p.13) é o primeiro local o qual deve focar na inclusão, pois ela não possui o papel 

apenas de ensinar e transmitir conhecimentos sistematizados como as disciplinas normais da educação, 

mas também tem que participar e promover ações que facilitem a convivência entre os indivíduos, 

além de ajudar na formação do pensamento, das estratégias do conviver com as diferenças, no aceitar 

o individual para um objetivo em comum: o viver em sociedade.   

 A escola tem papéis fundamentais, mas o professor tem um grande papel que é o de estimular 

a auto-estima de qualquer deficiente, pois com este auxílio e mais da família eles terão condições de 

vencer.  Portanto o fundamental para a minimização do preconceito é que a convivência na 

diversidade dentro das escolas, nas empresas, na sociedade, nas áreas de lazer, no dia-a-dia torne-se 

normal.  

 Como educador, o professor de atividade física adaptada deve ter, junto com seus pares e a 

família, responsabilidades moral, ética e política sobre assuntos como: sexualidade, violência e outros. 

Logo os professores de Educação Física possuem um compromisso com o desenvolvimento integral e 

individual de seus alunos, tendo como função não apenas as atividades físicas, mas de trabalhar a 

abordagem educacional, a inclusão, a visibilidade destas pessoas perante a sociedade e de tentar acabar 

com o preconceito ou diminuí-lo de forma significativa. 

 Uma escola voltada à inclusão e a diversidade só tem a contribuir com os interesses dos 

excluídos, mas também traz benefícios a todos os tipos de alunos, seja com deficiências ou não, pois 

estes estarão trocando experiências, aprendendo com atitudes e vidas diferentes. Assim trabalhamos a 

integridade do indivíduo, o desenvolvimento da cidadania. 

  “Resultados já existem que comprovam a eficácia da educação inclusiva em melhorar os 

seguintes aspectos: comportamentos na escola, no lar e na comunidade; resultados educacionais; senso 

de cidadania; respeito mútuo; valorização das diferenças individuais e aceitação das contribuições 

pequenas e grandes de todas as pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, dentro e fora 

das escolas inclusivas” (Sassaki). 

  O Brasil tem evoluindo aos poucos para a construção de uma escola igual para todos, escola 

inclusiva, porém em países como: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Itália, Portugal e Espanha 

esta realidade escolar já faz parte de suas vidas a aproximadamente há 10 anos. Porém para este 
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sucesso ser alcançado foi necessário um imenso mundo de materiais a ser implantados (livros, 

apostilas, quadros, vídeos, interpretes, áudios, impressos, estruturação físicas das escolas, ...), 

mostrando as deficiências encontradas e as soluções para cada caso, além dos treinamentos adequados 

com os professores, diretores, coordenadores, equipe em geral escolar e palestras aos pais de todos os 

tipos de alunos (conscientização), introduzindo a inclusão aos poucos e de forma eficiente no 

cotidiano global da sociedade.  

 

1.4.  Evolução da escola especial no mundo 

 

Quadro 1. Evolução da escola especial nos Estados Unidos e da transição para a escola 

inclusiva. 

 

Ano Marco histórico 

1817 1◦ escola para crianças surdas nos E.U.A., American Asylum for the 

Education of the Deaf and Dumb. 

1832 1◦ escola para crianças com cegueira, New England Asylum for the 

Blind. 

1954 1◦ legislação federal relacionada à educação na área de retardo mental. 

1950-1970 Predomina a sala especial com separação das crianças com deficiência 

dos pares não deficientes. 

1973 Estatuto dos direitos civis das pessoas com deficiência. O estado 

reserva fundos para organizações envolvidas com a educação nas 

diversas áreas de deficiência. A lei proíbe discriminação com base na 

deficiência. 

1990 Education for All Handicapped Children Act (PL-94-142): requer das 

escolas oferecerem serviços apropriados às necessidades individuais 

de cada criança com deficiência. Ambiente o mínimo restrito; maior 

contato possível com pares não deficientes. 

1997 Individuals with Disabilities Education Act (IDEA); reautorização da 

PL-94-142. Novidade: requer da escola planejamento para o period 

pós-escola. 

 

Quadro retirado do livro: Atividade Física na Escola Inclusiva de Eliane Mauerberg de Castro, 

p407. 
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Quadro 2. Marcos da evolução do ensino especial no Brasil e da transição para a escola 

inclusiva. 

 

Ano  Marco histórico Fonte 

1854 Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos. 

Carmo (1991) 

1887 Instituto dos surdos-mudos. Carmo (1991). 

1874 Escolas para deficientes 

mentais no Hospital Juliano 

Moreira em Salvador (BA) e 

a Escola México (RJ). 

Januzzi (1985) citada por 

Carmo (1991). 

1903 Primeiro Hospital 

Psiquiátrico da Praia 

Vermelha. 

Rosadas (1986). 

1932 Primeira Escola Pestalozzi. Pettengill & Costa (1997). 

1954 Criada a 1◦ Associação de 

Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE). 

Pettengill & Costa (1997). 

1961 Lei n◦4.024 determina o 

atendimento de deficientes 

mentais, sempre que possível, 

no Sistema regular de ensino. 

Porém mantém as escolas 

especializadas. 

Pettengill & Costa (1997). 

 

Ano Marco histórico Fonte 

1973 Centro Nacional de Educação 

Especial (Cenesp), ligado ao 

Ministério da Educação e 

cultura. 

Carmo (1994). 

Final dos anos 80 A terminologia “aluno 

excepcional” é substituída 

por “aluno portador de 

necessidades especiais”. 

Carmo (1994). 

1990 Conferência Mundial de Unesco (1990). 
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Educação, O Brasil assume o 

compromisso de lutar pelo 

ensino inclusivo. 

1994 Declaração de Salamanca. Unesco (1994). 

1996 A LDB 9394/96 garantiu que 

o atendimento dos alunos 

com deficiências fosse feito 

de preferência nas escolas 

regulares. 

Brasil (1997). 

1999 São publicados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

Brasil (1999). 

 

Quadro retirado do livro: Atividade Física na Escola Inclusiva de Eliane Mauerberg de Castro, 

p409. 

 

2. A área da atividade física adaptada 

 

 A atividade física adaptada, como é identificada internacionalmente é a área associada aos 

serviços que promovem saúde, estilo de vida ativo, reabilitam funções deficientes e facilitam a 

inclusão (Dunn & Fait, 1989; Seaman & de Paww, 1989; Sheraill, 1998). 

 Os objetivos da atividade física adaptada são integrar e aplicar fundamentos teórico e prático 

das diferentes disciplinas da motricidade humana, das diversas áreas vizinhas da saúde, educação em 

diferentes programas educacionais e de reabilitação destinados a indivíduos de todas as faixas etárias 

que não se ajustem total ou parcialmente às demandas das instituições sociais (família, escola, 

trabalho, comunidade em geral). Estas atividades físicas adaptadas podem ser executadas com bons 

resultados em Instituições Escolares; em Clínicas de Reabilitação (fisioterapia, psicólogos,...); nas 

Universidades como disciplina acadêmica de forma a preparação do futuro professor; até mesmo em 

cursos de capacitação profissional dando uma visão do que está em ênfase no mercado de trabalho, 

quais os tipos de necessidades irão encontrar e como trabalhar a educação física adaptada de maneira 

correta.  

 A inclusão vem com uma quebra de achar que o indivíduo só pensava de forma lógica, mas 

Valon, Winnicott, Ajuriaguerra, Vayer, Piaget e principalmente Le Boulch deixam claro que o 

indivíduo é composto do seu cognitivo, afetivo e motor, sendo assim a vivência entre realidades 

diferentes é importantíssima para a construção de pensamentos e aceitação da diversidade. Desta 

forma a inclusão é possível e quem tem a ganhar é o individuo que faz parte de nossa sociedade.  



Congresso Paulistano de Educação Física Escolar 

2009 

 Para Cidade e Freitas, 1997, o processo de inclusão deve promover uma sociedade que aceite e 

valorize as diferenças individuais, aprenda a conviver dentro da diversidade humana, através da 

compreensão e da cooperação. É necessário e importante o incluir e o não discriminar, mas alguns 

pensamentos de autores precisam ser revistos, como o de Edler e Carvalho (1998) que enfatizam que 

todos devem participar da vida acadêmica nas escolas ditas comuns e em classes regulares nas quais 

devem ser desenvolvido trabalho pedagógicos que abrangem as necessidades de todos, 

indiscriminadamente. Porém uma escola ideal para todo tipo de portador requer muita evolução e é 

necessário levar em conta cada indivíduo, pois não podemos pôr alunos ditos normais com alguns 

casos de portadores de déficit de mentalidade ou autista, entre outros, pois cada um tem a sua 

necessidade diferenciada e precisa ser tratada diferentemente por profissionais. Por fim podemos 

considerar outros tipos de deficiências: mentais, auditiva, visual ou cegueira, pessoas em cadeiras de 

rodas, necessidades físicas e outras em classes normais, pois possuem uma facilidade maior de 

convivência e comunicação dos que as necessidades citadas anteriormente. 

 Palavras chave: “inclusão”; “exclusão”; “integração”.  

 

3. Objetivo 

 

 O presente estudo teve como objetivo verificar como anda a educação, no Brasil, nas escolas 

com relação aos deficientes. Após isto identificar soluções para as devidas mudanças no âmbito 

escolar de modo a propiciar uma educação física inclusiva na escola. 

 

4. Materiais e Métodos 

 

4.1. Modelo de estudo 

  

 O estudo é constituído por duas etapas, na qual a primeira é revisão bibliográfica se propondo 

a verificar o que estudiosos tem escrito sobre o assunto da inclusão de deficientes nas escolas; já a 

segunda etapa é feita através de um questionário sobre a deficiência, seus problemas, a visão da 

sociedade e influências para o seu desenvolvimento, o qual foi aplicado aos profissionais da área da 

pedagogia e da educação física que trabalham na APAE/Seropédica, Rio de Janeiro. 

 

4.2.Questionário de análise da educação e educação física para deficientes 

 

1. Qual a importância do educador de educação física para os alunos com deficiência? 

2. Qual a importância dos pais na educação de seus filhos com deficiência? 
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3. Quais são as grandes dificuldades encontradas nas escolas para a inclusão de pessoas com 

deficiência? 

4. Como é o preconceito nos dias atuais para com as pessoas com deficiência? 

5. O que a Secretaria de Educação e a Prefeitura de Seropédica – Rio de Janeiro têm feito 

pela Educação Especial e pelo aperfeiçoamento (especialização) de seus profissionais? 

6. Quais são as dificuldades encontradas pelos profissionais e Instituições com os familiares 

dos alunos com deficiência? 

7. Deixe uma mensagem para os futuros profissionais da área de Educação Física: 

 

5. Resultados e Conclusão 

 

 A pesquisa realizada conseguiu alcançar os objetivos propostos em suas duas fases de 

desenvolvimento. Pois na primeira etapa o que se referia à revisão de bibliografia possibilitou a chance 

da verificação de como é a educação para as pessoas com deficiência; as barreiras existentes; os 

auxílios; o que é Lei e desta o que é cumprida; os preconceitos existentes, por quem ele é gerado e por 

quem é praticado. Além de através das reais problemas podemos ver o que é preciso fazer para tais 

serem solucionados e que maneira isto pode ser feito. 

 Na segunda etapa, que diz respeito ao questionário aplicado aos profissionais da área de 

pedagogia e de educação física da Instituição APAE/Seropédica – Rio de Janeiro possibilitou verificar 

na prática quais são as reais barreiras encontradas, pelos profissionais que lidam com os deficientes, 

no seu cotidiano. Além de sabermos quais são as ajudas recebidas e quais os maiores propagadores de 

dificuldades para que se possa trabalhar com os deficientes.  
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