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A sociedade Moderna possui sobre os corpos, preconceitos que acabam por difundirem-se 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, porém que seja magro, 

bonito, bronzeado. Em detrimento deste conceito pré estabelecido - refletidos 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. 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. Demonstrando que o movimento a favor da 

inclusão ganha força ao longo dos últimos dez anos. 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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