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RESUMO 

 

A Educação Física é importante no desenvolvimento dos alunos, com deficiência ou não, 

sendo a interação um dos eixos norteadores das ações pedagógicas na Educação Infantil, que 

exige do professor, formação adequada que os capacite para os desafios da Educação 

Inclusiva. O estudo avaliou a percepção de professores de Educação Física da interação entre 

alunos com e sem deficiência na Educação Infantil e promoveu um modelo de formação 

continuada para minimizar as dificuldades. Foi utilizada uma abordagem metodológica quali-

quantitativa, com a participação de 10 professores de Educação Física que ministravam ou já 

haviam ministrado aulas para alunos com deficiência na Educação Infantil. Foi aplicado um 

questionário identificando as características dos participantes, atitudes, estratégias e 

dificuldades em relação à inclusão e à percepção sobre a importância da formação continuada. 

A partir da análise estatística e de conteúdo categorial, observou-se, entre outras questões, que 

os professores nem sempre se sentem aptos a desenvolver atividades que possibilitem a 

interação entre os alunos, acarretando algumas dificuldades, nas quais se destacaram as 

referentes à questão “administrativo-escolar”; ao diagnóstico; à família; aos espaços e 

recursos pedagógicos e às estratégias de ensino. A partir dos resultados, foram planejadas e 

aplicadas 4 aulas que fizeram parte das ações formativas, com a participação de convidados, 

abordando os temas: 1) A interação entre alunos com e sem deficiência na Educação Física na 

Educação Infantil: PEI como uma ação prática para a inclusão; 2) Neurociências no 

aprendizado e memória; 3) O AEE e a Educação Física: o apoio colaborativo como uma 

estratégia de trabalho pedagógico; 4) Inclusão escolar e a fisioterapia, colaborando com o 

aprendizado: o aluno com deficiência física nas aulas de Educação Física, conceitos, 

orientações e estratégias. Para avaliar as aulas, utilizou-se um segundo questionário que 

buscou as considerações dos professores sobre o conteúdo, a dinâmica, o material didático e a 

colaboração das aulas para o desenvolvimento profissional em relação ao trabalho com alunos 

com e sem deficiência.  Concluiu-se que, a formação continuada, partindo das reais 

necessidades do contexto escolar, colaborou para o aperfeiçoamento dos professores, 

promovendo a reflexão sobre a prática, gerando mudanças, indo ao encontro de uma 

Educação Física mais inclusiva. 

 

Palavras–chave: Educação Infantil. Educação Inclusiva. Educação Física. Interação. 

Formação Continuada. 
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ABSTRACT 

 

Physical Education is important in the development of students, disabled or not, and 

interaction is one of the guiding axes of pedagogical actions in Early Childhood Education, 

which requires the teacher to have adequate training to enable them to meet the challenges of 

Inclusive Education. The study evaluated the perception of Physical Education teachers of the 

interaction between students with and without disabilities in Early Childhood Education and 

promoted a model of continuing education to minimize difficulties. A qualitative and 

quantitative methodological approach was used, with the participation of 10 Physical 

Education teachers who taught or had already taught classes for students with disabilities in 

Early Childhood Education. A questionnaire was applied identifying the characteristics of the 

participants, attitudes, strategies and difficulties in relation to inclusion and the perception of 

the importance of continuing education. From the statistical analysis and categorical content, 

it was observed, among other issues, that teachers do not always feel able to develop activities 

that enable interaction between students, resulting in some difficulties, with emphasis on 

administrative-school issues; diagnosis; the family; pedagogical spaces and resources and 

teaching strategies. Based on the results, 4 classes were planned and applied, which were part 

of the training actions, with the participation of guests, addressing the themes: 1) The 

interaction between students with and without disabilities in Physical Education in Early 

Childhood Education: PEI as a practical action for the inclusion; 2) Neurosciences in learning 

and memory; 3) AEE and Physical Education: collaborative support as a pedagogical work 

strategy; 4) School inclusion and physiotherapy collaborating with learning: students with 

physical disabilities in Physical Education classes, concepts, guidelines and strategies. To 

evaluate the classes, a second questionnaire was used that sought the teachers' considerations 

about the content, dynamics, didactic material and the collaboration of the classes for 

professional development in relation to working with students with and without disabilities. It 

was concluded that, the continuous formation starting from the real needs of the school 

context collaborated for the improvement of the teachers promoting the reflection on the 

practice, generating changes, meeting a more inclusive Physical Education. 
 

Keywords: Childhood Education. Inclusive Education. Physical Education. Interaction. 

Continuing Education. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

 Este estudo surgiu da preocupação diante de uma problemática real na área da 

Educação e, consequentemente, na Educação Física, como componente curricular obrigatório 

da Educação Básica, que é o crescimento do número de alunos com deficiência matriculados 

nas escolas regulares, necessitando de profissionais capacitados para atender suas 

necessidades e potencializar sua participação e aprendizagem. 

 Durante meus 11 anos de prática docente, sendo esses na Rede Municipal de Ensino e 

três, concomitantemente, na Rede Estatual, percebi nos últimos cinco anos em que ministrei 

aulas exclusivamente na Educação Infantil (4 e 5 anos), a falta de formação continuada que 

condizia com as necessidades vividas no contexto escolar e com as peculiaridades dessa etapa 

tão importante.  

A angústia e a inquietação a respeito desse tema originou-se a partir da minha 

experiência vivida no ano de 2018, ministrando aulas de Educação Física na Educação 

Infantil (4 e 5 anos), no Município de Tupã/SP, para turmas contendo alunos com e sem 

deficiências, sendo elas, Deficiência Intelectual (DI) e Deficiência Múltipla (DM), e também 

alunos com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), a fim de motivar e proporcionar a 

esses alunos iguais condições de participarem das aulas e conviverem com o grupo de forma 

positiva, construindo os conhecimentos propostos pela disciplina.  Importante ressaltar que 

mesmo não havendo nenhuma lei que torna obrigatória a presença do professor de Educação 

Física na Educação Infantil, o Município de Tupã/SP, reconhecendo a importância desse 

componente curricular, possui professores licenciados em Educação Física nas turmas de pré-

escola (4 e 5 anos). 

 Assim, com a oportunidade de ingressar no programa de Mestrado Profissional em 

Educação Física em Rede Nacional (PROEF) em 2018, o qual surgiu como um grande ganho 

a nós professores desse tão versátil componente curricular, com o objetivo de aperfeiçoar o 

trabalho do professor atuante no Ensino Infantil, Fundamental e Médio da rede pública de 

Ensino, aprimorando o processo de formação continuada de professores e mudando a prática 

em sala de aula, contribuindo para melhorar a qualidade da educação em nosso país, tive a 

tarefa de desenvolver uma intervenção em meu ambiente de trabalho.   

 A concorrência por essa oportunidade valorosa foi evidente, contendo um conjunto de 

12 Instituições de Ensino Superior com Polos em todo o território nacional, o que fez com que 

as trocas de experiências durante o programa fossem ainda mais relevantes. Durante o curso 
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fui convidada para contribuir com as formações dos professores de Educação Física da Rede 

Municipal de Ensino, no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), que me pôs em 

contato com as narrações sobre as problemáticas enfrentadas pelo grupo, fortalecendo nossa 

opção por realizar um estudo que originaria ações formativas que fossem ao encontro das 

dificuldades encontradas no dia a dia do trabalho docente frente à inclusão de alunos com 

deficiência nas aulas, enfatizando a importância das interações entre todos os alunos como 

condição necessária para as aprendizagens na Educação Infantil. 

 Todas as disciplinas, projetos e estudos foram importantes para meu aperfeiçoamento 

profissional e para o desenvolvimento deste estudo, porém, duas se destacaram, devido a sua 

maior relação com o tema escolhido, que serão brevemente descritas a seguir. 

 Na disciplina semipresencial (T1/18/PROEF/181) D05 UNESP/FCT – Educação 

Física na Educação Infantil, estudamos as diferentes possibilidades de experiências corporais 

que devem ser propiciadas às crianças nesse nível escolar. Discutimos sobre as concepções de 

criança e infância, os objetivos, conteúdos e critérios de avaliação que permeiam a Educação 

Física na primeira etapa da Educação Básica, as questões das políticas públicas, a utilização 

da metodologia de projetos pelo componente, a importância das diferentes linguagens da 

criança em sua construção como sujeito e as responsabilidades do professor de Educação 

Física da Educação Infantil em conhecer as especificidades, os direitos e as necessidades das 

crianças, tendo o cuidar e o educar como questões indissociáveis, assim como a educação do 

corpo e da mente. Por meio dessa disciplina pude confirmar a importância da Educação Física 

para o desenvolvimento integral dos alunos na primeira Etapa da Educação Básica e a 

importância de se ter conhecimentos sobre a cultura e o universo infantil, para um bom 

desenvolvimento pedagógico nessa faixa etária. 

 Outro momento importante para o desenvolvimento do estudo foi a disciplina 

(T1/10/PROEF/181) D08 UNESP FCT – Escola, Educação Física e Inclusão, que aconteceu 

apenas na modalidade a distância. Essa disciplina nos deu a chance de analisar questões 

ligadas à inclusão das pessoas com deficiência, na sociedade, na escola e nas aulas de 

Educação Física, sendo possível identificar os tipos de deficiências e discutir estratégias de 

ensino e ações práticas que podem contribuir para uma intervenção eficaz no sentido de 

garantir o direito de acesso, permanência, participação e aprendizagem desses alunos. Estudar 

a relação da escola, a educação inclusiva e buscar compreender as questões das aulas de 

Educação Física dentro do processo de inclusão do estudante com deficiência, permitiu a 

reflexão sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores, e como ações para a formação do 
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professor nessa realidade são importantes e necessárias, confirmando, assim, a relevância do 

problema de pesquisa levantado para o meu trabalho de conclusão do curso. 

 No momento de Diálogo em Rede, ficaram evidentes as adversidades enfrentadas 

pelos professores ao incluir alunos com deficiências nas aulas de Educação Física e, de como 

a formação inicial e continuada precisam ser efetivadas em função de minimizar as 

dificuldades. Os textos de referências da disciplina subsidiaram parte da minha pesquisa em 

relação aos aspectos legais e às dificuldades dos docentes. Entre eles, a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), a Declaração de Incheon 

(2015) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), o estudo de 

Fiorini e Manzini (2014) “Inclusão de Alunos com Deficiência na Aula de Educação Física: 

Identificando Dificuldades, Ações e Conteúdos para prover a formação do professor”, 

também foi importante para confirmar os impasses dessa realidade. A realização do Plano de 

Ensino Individualizado (PEI) em uma das atividades da disciplina fez com que o trabalho com 

meu aluno que estava em estudo de caso para o fechamento do diagnóstico de Deficiência 

Intelectual se tornasse mais inclusivo, pois possibilitou uma aproximação entre professor e 

aluno em seu contexto escolar e familiar, além de um planejamento de adaptações, estilos de 

ensino, expectativas e estratégias de ensino para melhorar a qualidade da aprendizagem desse 

aluno e sua interação com o meio e com os demais alunos, possibilitando elencar critérios e 

instrumentos avaliativos. 

 A experiência vivida no PROEF, desde os primeiros contatos com o programa, me 

fizeram refletir sobre minha prática e me motivaram a querer ir além do que já aplicava em 

minhas aulas, adotando uma postura ética e crítica sobre a Educação Física Escolar. Os 

estudos, conforme se aprofundavam, me levavam a valorizar e a reconhecer ainda mais a 

importância desse componente curricular. Suas problemáticas e desafios mostraram-se, não 

como um impedimento, mas como uma oportunidade de superação, que me incentivaram a 

não olhar apenas para as questões que não caminhavam bem, mas também ter um olhar 

sensível para o- como melhorar- essas situações e intervir em minha realidade. Os assuntos 

abordados pelo curso, os textos, as atividades, os referenciais, as discussões nos fóruns, os 

encontros presenciais, foram essenciais para meu aprimoramento profissional, trazendo para 

minha prática, atividades inovadoras, metodologias diversas, um planejamento reflexivo e 

fundamentado, além de uma visão da Educação Física para todos, sem discriminações e 

seleções, com estratégias de ensino que valorizam as diversidades e que respeitam as 

diferenças.  
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 Penso que os conhecimentos adquiridos durante esse período de estudos vão além do 

meu “eu professora”, perpassando por toda minha instituição escolar e pelos que me rodeiam.
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 2 INTRODUÇÃO 

 

 Respeitar-se e promover o respeito ao outro, exercitando a empatia, resolvendo 

conflitos de maneira positiva, cooperando, acolhendo e valorizando as diferenças existentes 

em cada indivíduo e em cada cultura, de forma não preconceituosa, é uma das dez 

competências que, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), devem ser 

desenvolvidas na Educação Básica ao longo das etapas que a constitui: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio (BRASIL, 2017). 

  Mediante a isso e a respeitável missão de desenvolver a criança integralmente, como 

consta na Lei 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) (BRASIL, 1996), a Instituição de Educação Infantil torna-se um ambiente 

favorecido para efetivar uma educação inclusiva, essencial na sociedade contemporânea, que 

tem como função, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (PNEEPEI), defender o direito de todos os estudantes de estarem juntos, 

sem discriminações (BRASIL, 2008). 

 A partir desse novo paradigma educacional, a PNEEPEI garante “o acesso, a 

participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares [...]” (BRASIL, 2008, 

p.10). Sendo garantidos profissionais capacitados para a integração desses alunos nas salas 

comuns, como consta na LDBEN (BRASIL, 1996). 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB), 

Brasil (2013), as interações se apresentam como um dos eixos norteadores das práticas 

pedagógicas da Educação Infantil, sendo sua importância também destacada pela BNCC, para 

a aprendizagem, o desenvolvimento e socialização da criança (BRASIL, 2017). Com a 

Educação Física passando a ser considerada um componente curricular obrigatório da 

Educação Básica, a partir da LDBEN (BRASIL, 1996), podemos afirmar que a mesma 

necessita de ações pedagógicas do professor que favoreçam as ações e as interações das 

crianças por meio da cultura do movimento. 

 Pode-se notar a importância da Educação Física para as crianças pequenas, 

pertencentes à Educação Infantil, remetendo a um dos campos de experiência estabelecido 

pela BNCC, denominado, “Corpo, Gestos e Movimentos”, que coloca o corpo como 

fundamental para a aproximação da criança com o mundo, possibilitando uma compreensão 
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de sua corporeidade, seus potenciais e suas limitações, conhecendo-se e conhecendo o outro, 

além das características sociais e culturais que as rodeiam (BRASIL, 2017). 

Recordando o processo histórico da área, pode-se observar um momento de renovação 

desde a década de 80, deixando para trás a imagem atrelada à disciplina de aulas tradicionais, 

tecnicistas e sem cunho pedagógico, passando a adotar práticas inovadoras, que abordam, 

além da dimensão procedimental, que diz respeito ao “saber fazer”, a dimensão conceitual que 

são os saberes “sobre o fazer”, os fatos e conceitos, e a dimensão atitudinal, o “saber ser e 

agir”, os valores e atitudes dos conteúdos e vivências, além disso, as aulas inclusivas são a 

marca dessa nova prática, entre os docentes, onde, no centro, está o aluno, como protagonista, 

e as suas aprendizagens (DARIDO; SOUZA, 2015). 

 Para a BNCC, documento de função normativa que estabelece o conjunto de 

aprendizagens fundamentais, as quais os alunos devem ter acesso no decorrer da Educação 

Básica, “a Educação Física oferece uma série de possibilidades para enriquecer a experiência 

das crianças, jovens e adultos, permitindo o acesso a um vasto universo cultural” (BRASIL, 

2017, p. 211). 

Diante do exposto estudo sobre a relevância das interações entre os alunos com e sem 

deficiência nas aulas de Educação Física, se fazem importantes, deixando claro os 

enfrentamentos diante dessa realidade, os relatos dos professores sobre suas práticas, 

ampliando a visão e levando–os a uma autorreflexão a respeito da forma com que as situações 

de interação estão sendo mediadas. 

Portanto, justifica-se este estudo pautando-se na importância da Educação Física na 

Educação Infantil e seu objetivo principal de desenvolver a criança de forma integral, através 

de dois eixos de aprendizagens, como citados no artigo 9, das DNCEB, Brasil (2013), os 

quais possibilitam o desenvolvimento e a socialização das crianças nessa etapa escolar, que 

são as interações e as brincadeiras. Essa questão também ganha destaque nas normas da 

BNCC, Brasil (2017), a qual afirma que nas interações e nas brincadeiras entre crianças, 

pode-se observar a expressão de afeto, a mediação de frustrações, resolução de conflitos e a 

regulação de emoções, tendo como questão importante e real no cotidiano das escolas 

regulares, caracterizadas atualmente por um novo modelo da Educação Inclusiva, um aumento 

significativo de alunos deficientes matriculados, logo, necessita de pesquisas voltadas a um 

dos profissionais responsáveis por transformar a prática escolar, o professor, que frente a essa 

realidade, se depara muitas vezes com a frustação, a insegurança, o despreparo e o medo 

(FIORINI, 2011). 
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O professor, como um agente transformador da realidade escolar, tem como algumas 

de suas atribuições “[...] refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o 

conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o 

desenvolvimento pleno das crianças” (BRASIL, 2017, p. 37).  

Nesse sentido, diversas são as narrativas dos docentes se sentindo, muitas vezes, 

incomodados com o afastamento e a não participação ativa dos alunos portadores de 

deficiência nas atividades, originando um sentimento de despreparo, se deparando com o 

grande desafio de incluir, faz surgir questões de ordem como: O que fazer? Como fazer? 

(CHICON; CRUZ, 2014).  

Este impasse se torna mais um motivo incentivador para a realização do estudo, visto 

que a formação do professor não se encerra na graduação, nem tão pouco em um curso de 

pós-graduação, havendo sempre a necessidade de buscar novos conhecimentos por meio da 

formação continuada durante a trajetória docente, que necessita ser aproximada à realidade 

escolar, com problemas e dificuldades reais (CRUZ; FERREIRA, 2005; CHICON; CRUZ, 

2014). 

Para Nóvoa (1992), o professor necessita de uma (re) construção permanente de sua 

identidade, e é na formação continuada que essa oportunidade se consolida, levando-o a uma 

reflexão sobre a prática por meio das informações recebidas. O professor, como um agente 

reflexivo, promove uma revisitação contínua de suas ações, que requer o exercício de se 

autoavaliar, revendo as situações planejadas, organizadas e desenvolvidas, originando um 

progresso incessante de sua formação (PAQUAY et al., 2001). 

Logo, o problema de pesquisa é: Como os professores de Educação Física da 

Educação Infantil estão promovendo a interação entre os alunos com e sem deficiência nas 

aulas e quais temas poderiam ser abordados em formação continuada para amenizar as 

dificuldades?  

 Frente à problemática destacada, rumo a esses propósitos, o estudo conta com quatro 

capítulos de embasamento teórico, tendo início a partir do terceiro capítulo, referente à 

Educação Infantil e seu processo histórico e político, destacando a importância da interação 

nessa etapa escolar, descrevendo o que diz os principais documentos norteadores da Educação 

Básica no Brasil. Em seguida, o quarto capítulo elucida a Educação Inclusiva para as pessoas 

com deficiência e sua trajetória histórica, o quinto diz respeito à Educação Física Escolar e 

suas mudanças ao longo dos tempos e o sexto e último capítulo descreve a formação inicial e 

continuada do professor e sua importância para o trabalho educacional na perspectiva 

inclusiva. 
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Prosseguindo, o sétimo capítulo concerne à trajetória metodológica, o processo de 

construção do estudo e da intervenção, originando, posteriormente, três etapas. Na primeira, 

referente ao oitavo capítulo, foram apresentados e discutidos os resultados do questionário de 

avaliação da percepção dos professores de Educação Física sobre a interação entre os alunos 

com e sem deficiência, que teve como objetivo, caracterizar os participantes, identificar a 

percepção dos mesmos da interação entre os alunos com e sem deficiência nas aulas, as 

estratégias utilizadas para promover essas relações e as dificuldades enfrentadas. Também as 

considerações do grupo sobre a importância da formação continuada com temáticas referentes 

à inclusão. Na segunda, que diz respeito ao capítulo nove, tratou-se da intervenção através de 

ações formativas fundamentadas pelos dados coletados na etapa anterior, com a intenção de 

planejar e desenvolver aulas que foram executadas por profissionais convidados de acordo 

com suas especialidades, além da professora responsável pelo estudo. Essas aulas foram 

avaliadas pelos participantes por meio do questionário de avaliação das ações formativas e os 

resultados e discussões referentes ao seu conteúdo, à dinâmica, ao material didático, e a sua 

colaboração para o aperfeiçoamento profissional dos professores é o que tange o décimo 

capítulo, sendo esta a terceira etapa. 

Por fim, a conclusão do estudo foi apresentada no capítulo onze, assim como as 

considerações finais, no capítulo doze. 

Diante disso, espera-se que o estudo possa contribuir para o esclarecimento da 

relevância que as interações entre os alunos, resultantes das intervenções pedagógicas, 

apresentam no processo de ensino-aprendizagem de ambos os grupos, alunos com e sem 

deficiência, destacando a importância da Educação Física na Educação Infantil e a 

necessidade de formação continuada deste professor, originando uma reflexão sobre a prática 

no contexto escolar frente aos desafios da Educação Inclusiva. 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo Geral 

 

 O estudo teve dois objetivos principais que consistiram em: 

 

 Avaliar a percepção de professores de Educação Física da interação entre 

alunos com e sem deficiência na Educação Infantil durante suas aulas. 
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 Planejar, aplicar e avaliar um modelo de formação continuada para minimizar 

as dificuldades encontradas pelos professores de Educação Física ao 

trabalharem com alunos com e sem deficiência. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar quais as estratégias que os professores utilizam para promover a 

interação entre os alunos com e sem deficiência nas aulas de Educação Física. 

 

 Identificar as dificuldades encontradas pelos professores em relação  

à inclusão que prejudicam o trabalho do professor ao proporcionar a interação 

entre os alunos com e sem deficiência.  

 

 Avaliar a importância da formação continuada para o desenvolvimento 

profissional em relação à inclusão na opinião dos professores de Educação 

Física. 

 

 Avaliar o efeito das ações formativas para o aperfeiçoamento dos professores de 

Educação Física. 

 

A seguir, dar-se-á início aos capítulos alusivos ao referencial teórico utilizados no 

estudo.   
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3 EDUCAÇÃO INFANTIL: DESCREVENDO O PROCESSO HISTÓRICO E 

POLÍTICO DA PRÉ-ESCOLA 

 

A criança pequena nem sempre foi vista com um olhar refinado e cuidadoso, como 

acontece atualmente e, assim, torna-se importante acompanhar o processo pelo qual a infância 

passou ao longo dos anos, observando o desenvolvimento familiar e industrial, já que essas 

instituições não podem ser compreendidas separadamente da história da sociedade 

(ANDRADE, 2010).  

Como afirma Oliveira (2011 p. 57), “a construção de infância é uma construção 

histórica social” e, por isso, é necessário conhecer o contexto de cada concepção sobre a 

educação infantil, para que essa possa ou não ser defendida e aplicada nos dias atuais. 

Juntamente com o processo de reconhecimento da criança e da infância, surgem 

políticas públicas que objetivam organizar, nortear, avaliar e modificar a realidade, sendo que 

a participação ativa das instituições de ensino, da família, da comunidade e das crianças na 

elaboração dessas políticas para a Educação Infantil torna-se fundamental para a 

implementação e avaliação das mesmas. As políticas públicas são criadas a fim de expor as 

intenções governamentais com a finalidade de gerar mudanças na sociedade, e podem tanto 

nortear as ações do governo, como avalia-las, propondo modificações sempre que necessário 

(SOUZA, 2003). 

A seguir, discorreremos brevemente sobre o processo histórico da Educação Infantil e 

as políticas públicas de âmbito educacional que direcionam as ações pedagógicas nas 

instituições por meio de documentos de caráter normativos e/ou orientadores. 

 

3.1 A Educação Infantil no Brasil e no mundo 

 

No período da idade Antiga, no qual surgiram as primeiras civilizações, as Instituições 

mantinham o pensamento de abandono, pobreza, culpa, favor e caridade, como razões para o 

cuidado da criança e, por muito tempo, esses ideais influenciaram concepções acerca do que 

se pensa sobre a Instituição de Educação Infantil. Na Europa Ocidental, serviços de 

atendimentos às crianças que sofriam com a pobreza, com o abandono e maus tratos, foram 

oferecidos pela própria comunidade e como muitos se tratavam de filhos de operários, os 

ensinamentos eram voltados para as questões de obediência, moral, valores e trabalho 

(OLIVEIRA, 2011). 
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Então, nos séculos XV e XVI, começam a aparecer estudiosos com um olhar mais 

voltado à criança, suas necessidades e especificidades, como é o caso de Erasmo (1465 – 

1530) e Montaigne (1483 – 1553) que, de acordo com Oliveira (2011, p. 59), “sustentavam 

que a Educação deveria respeitar a natureza infantil, estimular a atividade da criança e 

associar o jogo à aprendizagem”. 

Apenas a partir dos séculos XVIII e XIX a educação passou a ser vista como algo 

obrigatório e com a Revolução Industrial, na Europa, o adulto começou a olhar para a criança 

como alguém que necessitava de educação para seu desenvolvimento social, sendo “a escola 

de tricotar” ou “a escola de principiantes” uma das primeiras instituições criadas na França 

em 1769, com o objetivo da formação moral e hábitos religiosos, além dos conhecimentos 

educacionais. Porém, essa educação ainda não era acessada por todos e era repleta de atitudes 

grosseiras e punitivas (ANDRADE, 2010). 

Analisando os aspectos históricos da Educação Infantil no Brasil, é possível observar 

que sua origem no contexto político-educacional não tem muito tempo, sendo que a educação 

para crianças pequenas, fora dos lares e longe das mães, praticamente não existia. Nesse 

momento da história alguns autores estabelecem as bases para um ensino focado na criança, 

como indivíduos que possuem características próprias, interesses específicos que diferem dos 

adultos, como, por exemplo, o prazer em explorar objetos e o gosto pelos jogos, sendo esses, 

Comênio, Rousseau, Pestalozzi, Decroly, Froebel, Montessori, entre outros (OLIVEIRA, 

2011). 

No Brasil, até 1874, a “Casa dos Expostos” ou “Roda”, que era para onde as crianças 

desamparadas eram levadas, era a única instituição que pensava no combate à mortalidade 

infantil, iniciativa resultante de ações higienistas e que, de acordo com Azevedo (2013), 

apesar de não ser essa sua finalidade, servia de garantia do anonimato das pessoas que 

abandonavam suas crianças, por motivos de defesa da honra nos casos de adultérios e para 

evitar abortos ou infanticídios dos filhos não desejados, assim esses eram criados pelos 

monges, eram batizados e recebiam educação.  

A partir da segunda metade do século XIX, com a proclamação da República, a 

aristocracia política, com o intuito de construir uma nação moderna, adotou os novos dogmas 

educacionais, trazendo para o Brasil, pela influência europeia, o Jardim de Infância 

(OLIVEIRA et al., 2012). Este sendo uma das conquistas do Movimento das escolas Novas, 

criado em 1840 na Alemanha por Froebel, que atendia as crianças de 3 a 7 anos, com a 

proposta pedagógica que enxergava a educação das crianças pequenas de forma integral, 

respeitando suas especificidades e as necessidades próprias dessa fase (ANDRADE, 2010). 
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Froebel valorizava a brincadeira e a considerava como forma de aprendizagem, de 

representação e de compreensão do mundo, sendo o Jardim de Infância a fase educacional 

mais importante para a formação dos indivíduos na concepção do educador (ORTIZ; 

CARVALHO, 2012). 

Assim, entre debates, foram criados os primeiros Jardins de Infância, no Rio de 

Janeiro em 1875 e em 1877 em São Paulo, os primeiros por entidades privadas e, após alguns 

anos, públicas, com ações pedagógicas inspiradas em Froebel, que incluía, em sua proposta, 

atividades de cooperação e o jogo, entendidos por ele como valorosos por suas contribuições 

intelectuais, morais e pelo seu valor no desenvolvimento físico (OLIVEIRA et al., 2012). 

Também Montessori (1879-1952), no século XX, inspirou escolas a adotarem seu 

método que se destacava pela defesa da utilização de materiais didáticos apropriados, como 

recursos educacionais para crianças com deficiência mental. Quando passou a atender 

crianças sem deficiências, defendia uma educação espiritual, ressaltando também os aspectos 

biológicos do crescimento e o desenvolvimento infantil, deixando isso claro quando elaborou 

materiais que favoreciam a exploração sensorial, motora e intelectual das crianças, que são 

utilizados até hoje no cotidiano escolar, como as letras móveis e o ábaco, sem esquecer de 

mencionar que valorizou o uso de mobiliários em tamanho reduzido para as pré-escolas 

(OLIVEIRA, 2011). 

Segundo Oliveira (2011), ainda no século XX, outros personagens importantes 

defendiam a interação como importante para o processo de aprendizagem das crianças e 

influenciavam a educação infantil como Piaget, Vygostsky, Wallon e Freinet. De acordo com 

Andrade (2010, p.160), “as considerações traçadas sobre os pressupostos desses teóricos nos 

ajudam a entender a organização das rotinas nas práticas das instituições educacionais." 

Avançando para as décadas de 20 e 30, os direitos da criança começaram a ser 

destaque e alguns acontecimentos foram importantes para a Educação Infantil no Brasil, como 

o Primeiro Congresso de Proteção à infância, ocorrido em 1922, a regulamentação da 

instalação de creches, próximas do ambiente de trabalho das mulheres em 1923, a fundação 

da Associação Brasileira de Educação em 1924, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 

em 1932 e outros, sendo, nesse período, discutidas questões sobre a educação pré-escolar, 

intuída como a base do sistema de ensino (OLIVEIRA,2011). 

Muitas conquistas aconteceram em âmbitos nacionais e internacionais e mudaram cada 

vez mais o rumo da Educação Infantil, partindo da Declaração Universal dos Direitos da 

Criança, que instituiu a educação como um direito de todas as crianças, independente de 

qualquer circunstância (ONU, 1959). 
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Outro ocorrido que trouxe uma mudança significativa para a Educação, veio com a 

LDBEN, 1961 (lei 4024/61), que aprofundou a perspectiva apontada dos Jardins de Infância, 

incluindo-os no sistema de ensino (OLIVEIRA et al., 2012). 

Com o processo de urbanização do país em alta e com o aumento das mulheres no 

mercado de trabalho, houve uma ampliação do atendimento educacional, tanto das crianças de 

4 a 6 anos, como das de 0 a 3 anos de idade, a partir da década de 80. Com isso, as mudanças 

foram acontecendo e o olhar para além das necessidades biológicas foi aflorando (BRASIL, 

2005b).  

Nesse período, as instituições passaram a pensar nas necessidades culturais, 

cognitivas, afetivas, emocionais e sociais das crianças, aí, então, se confrontavam os ideais de 

assistencialismo em contrapartida à função educativa, sendo a Educação Infantil referenciada 

pelo Ministério da Educação, como o cuidar e o educar (ANDRADE, 2010). 

A responsabilidade dada à Educação Infantil de complementar a educação recebida no 

contexto familiar e na comunidade referida na LDBEN, Brasil (1996), em seu artigo 29, torna 

evidente a necessidade de atrelar as ações de cuidado no processo educativo, com isso, 

creches e pré-escolas passam a sistematizar os conhecimentos adquiridos pelas crianças fora 

das instituições educacionais através de ações pedagógicas que buscam desenvolver 

competências e habilidades essenciais para a formação dos cidadãos (BRASIL, 2017).  

Podemos, então, perceber que a forma em que as crianças pequenas eram atendidas, ao 

longo dos anos, condiz com o como a sociedade definia a criança e a infância, e com o 

pensamento sobre esse pequeno cidadão evoluído, evoluiu-se a Educação Infantil nas últimas 

décadas, tendo a função de educar e cuidar como indissociáveis e pertencentes à dimensão 

pedagógica dessa fase educacional (BRASIL, 2005b).  

Portanto, passa-se a reconhecer a criança como um sujeito detentor e transformador de 

cultura, e não mais alguém que se encontra em uma fase preparatória para vir a ser 

(TOMAZZETTI et al., 2015).  
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3.2 Políticas Públicas para a Educação Infantil no Brasil 

 

Para Souza (2003, p.03), “o processo de formulação de política pública é aquele 

através do qual os governos traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão 

resultados ou as mudanças desejadas no mundo real”. Podemos, então, entender que as 

políticas públicas direcionam ações governamentais e as analisam evidenciando qualquer 

necessidade de mudança em seu trajeto. 

Partindo da Constituição de 1988 que, em seu artigo 205, reconheceu a educação 

como um direito de todos e um dever do Estado, da família e da sociedade, dando sequência 

em seu artigo 208, inciso I, ficando garantida a obrigatoriedade da Educação Básica e sua 

oferta gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, seguido pelo inciso IV, que aponta como dever do 

Estado a garantia do atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 A 5 anos de idade, 

inicia-se um novo momento da história da Educação Infantil no Brasil (BRASIL, 1988). 

Dando continuidade aos progressos, a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em 1990, que consolidou conquistas em relação aos direitos das crianças 

levantados pela Constituição, volta a assegurar às crianças de zero a cinco anos de idade, em 

seu artigo 54, inciso IV, o atendimento em creches e pré-escolas (BRASIL, 1990). 

Em 1994, o documento de Política Nacional de Educação Infantil foi elaborado 

através do Ministério da Educação (MEC), tendo como um dos principais objetivos o 

aumento da oferta de vagas para as crianças de 0 a 6 anos de idade, firmando a necessidade do 

cuidar e educar como funções inseparáveis das ações oferecidas às crianças, pensando na 

melhoria da qualidade do atendimento nas instituições de Educação Infantil. A importância da 

qualificação do profissional atuante nessa faixa etária, também foi discutida e orientada pelo 

documento denominado “Por uma Política de Formação do Profissional de Educação Infantil” 

publicado para enfatizar a necessidade da preparação desses profissionais para uma educação 

de qualidade (BRASIL, 2005b). 

Após alguns debates, uma nova LDBEN foi aprovada em 1996, lei 9394/96, 

estabelecendo os níveis e as modalidades de educação, sendo a Educação Básica composta 

pela Educação Infantil como sua base, com a finalidade de desenvolver a criança 

integralmente, complementando a ação da família e da comunidade, havendo a necessidade de 

se efetivar um currículo de base nacional comum. Essa lei, em seu art. 11, inciso V, destaca 

como competência dos municípios a função de oferecer a Educação Infantil em creches e pré-

escolas (BRASIL, 1996). 
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Assim, deu-se origem à formulação do Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNEI), publicado em três volumes pelo MEC, que considera a criança 

como um ser social e histórico, com o direito à vivência de uma infância feliz, sendo educado 

e cuidado simultaneamente (BRASIL, 1998a). Esse documento não tem caráter obrigatório, 

mas sim, orientador das práticas pedagógicas nas Instituições de Educação Infantil, e busca 

superar a visão assistencialista que, por muito tempo, norteou as ações dentro das instituições, 

bem como a antecipação da escolaridade, com intuito de fase preparatória (BRASIL, 2005b). 

O Parecer CNE/CEB nº 20/2009 define, então, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (DCNEI), que apresenta a estrutura legal e institucional da Educação 

Infantil, estando esta articulada às DCNEB, orientando sobre o currículo, o processo de 

avaliação, as experiências que devem fazer parte do cotidiano dessas instituições, a 

importante parceria com a família, considerando também a educação das crianças do campo e 

as indígenas (BRASL, 2013). 

Em 2014, a Lei nº 13.005/2014 aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE), que 

tem como sua primeira meta universalizar a Educação Infantil na pré-escola e ampliar sua 

oferta em creches, atendendo, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos de idade, e como 

meta sete, impulsionar a qualidade da educação básica em todas as etapas (BRASIL, 2014). 

Atualmente um novo documento foi elaborado, como estratégia para se atingir a meta 

sete do PNE, citada a priori, a BNCC, que mostra como a questão da educação vem tomando 

um rumo de discussões em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem da Educação 

Infantil e de todos os demais níveis escolares, para que medidas sejam tomadas a favor do 

desenvolvimento integral da criança, com uma proposta pedagógica que supera o modelo 

compensatório e o preparatório em que passou a Educação das crianças pequenas (BRASIL, 

2017). 

A BNCC é um documento normativo, que tem a função de garantir um nível comum a 

todos os estudantes, em cada etapa, com aprendizagens consideradas essenciais, para a 

transformação da sociedade, como pede a LDBEN em seu artigo 26,  

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos (BRASIL, 1996). 

 

A mesma se apoia na proposta da Educação Infantil, no artigo 9, presente nas 

DCNEB, que tem como eixos de aprendizagens para a Educação Infantil as interações e a 

brincadeira, considerando momentos importantes para a criança construir e aprofundar 
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conhecimentos através das relações com outras crianças e com adultos, contribuindo para as 

aprendizagens, para o desenvolvimento e a socialização dos alunos (BRASIL, 2013). 

A BNCC apresenta seis direitos de aprendizagens e desenvolvimento a serem 

assegurados na primeira etapa da Educação Básica, que correspondem ao: 

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, 

o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.  
Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 

com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu 

acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 

criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, 
expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento 

da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da 
realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das 

brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes 

linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. 
Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da 

natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em 

suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 
Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 
Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 

nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens 

vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário 
(BRASIL, 2017, p.36). 

 

Ainda estabelece cinco campos de experiências, sendo eles: “O eu, o outro e o nós”, 

“Corpo, gestos e movimentos”, “Traços, sons, cores e formas”, “Escuta, fala, pensamento e 

imaginação”, “Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”, com objetivos 

definidos e organizados em três grupos de acordo com a faixa etária que devem perpassar por 

todas as áreas do conhecimento (BRASIL, 2017). 

Assim, a BNCC apresenta-se como um importante documento para que as redes e 

escolas possam garantir um nível comum de aprendizagem a todos os seus alunos. 
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3.3 A importância da interação na Educação Infantil nos principais documentos 

norteadores da Educação Básica no Brasil (RCNEI, DCNEB E BNCC) 

 

 Buscaremos compreender o que dizem os documentos oficiais que orientam e 

normatizam a Educação Infantil sobre as interações sociais e abordaremos as proposições de 

três documentos oficiais de abrangência nacional, publicados pelo MEC. 

A Educação Infantil é um marco importantíssimo para a vida escolar das pessoas, 

passando a ser considerada obrigatória para as crianças a partir dos 4 anos completados até dia 

31 de março, após a Lei 12.796, de 4 de abril de 2013, de acordo com seu art. 6 (BRASIL, 

2013).  

Diante do exposto, a importância das interações para o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças nas Instituições de Educação Infantil é destacada nos documentos 

orientadores e/ou normativos da Educação Básica, sendo alguns deles o RCNEI (BRASIL, 

1998a, 1998b, 1998c), as DCNEB (BRASIL, 2013) e a BNCC (BRASIL, 2017). 

O RCNEI, apesar de sofrer diversas críticas quanto à sua forma de elaboração pouco 

democrática, pode ser considerado um avanço da Educação Infantil, visto que buscou uma 

concepção de desenvolvimento integral da criança, superando o caráter compensatório e 

assistencialista que essa etapa escolar carregou por muito tempo antes de ser substituído pelo 

caráter educacional que rege as normas atuais. As crianças foram consideradas pelo 

documento como um ser social e histórico e que precisam ser cuidadas e educadas 

simultaneamente (LISBOA; QUILLICI; PRADO, 2016).  

Considerando a importância desse documento para organização das instituições e 

orientações das práticas pedagógicas dos professores na Educação Infantil, pensamos ser 

relevante uma análise de suas publicações, onde é destacada a importância das interações 

sociais para as aprendizagens em seus três volumes. 

Em seu volume1, na parte destinada à introdução, ao esclarecer as suas características, 

o RCNEI inclui em seus princípios as interações sociais para garantir a qualidade das 

experiências oferecidas às crianças de 0 a 6 anos: 

- o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, 
pensamento, interação e comunicação infantil; 

- o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 

desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à 
interação social, ao pensamento, à ética e à estética (BRASIL, 1998a, p.13). 

 

De acordo com o texto, as crianças estão, a todo o momento, criando, significando e 

ressignificando seus conhecimentos a partir das interações que estabelecem com as outras 
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pessoas e com o meio em que estão inseridas, sendo importante ressaltar que o 

desenvolvimento das crianças em situações de interação social necessita de um ambiente 

agradável. Todavia, isso não significa que estarão extintos os conflitos, os quais são 

elementos indispensáveis para que as crianças aprendam a conviver, buscando soluções, 

negociando sentimentos e ideias (BRASIL, 1998a).   

Sendo assim, a instituição de Educação Infantil precisa proporcionar a todas as 

crianças, sem nenhuma forma de discriminação, os elementos da cultura que melhoram o 

desenvolvimento da identidade da criança e sua inserção social, através de aprendizagens 

diversificadas, originadas em situações de interação. Segundo as orientações do RCNEI, 

proporcionar essas interações significa considerar que as trocas de diferentes formas de sentir, 

expressar, comunicar e agir das crianças, diante da realidade, resultam em respostas distintas 

que são compartilhadas e que correspondem a uma parte significativa das aprendizagens 

(BRASIL, 1998a). 

O documento traz como uns dos objetivos gerais da Educação Infantil o 

desenvolvimento das capacidades de:  

- estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, 

fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades 
de comunicação e interação social; 

- estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos 
poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, 

respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração 

(BRASIL, 1998a, p.63). 

 

Levando em consideração os objetivos supracitados, o professor exerce um papel 

fundamental na organização de situações em que as crianças, em interação, sejam capazes de 

mediar as aprendizagens umas das outras, sendo alegado que: 

Cabe ao professor propiciar situações de conversa, brincadeiras ou de 

aprendizagens orientadas que garantam a troca entre as crianças, de forma  
que possam comunicar-se e expressar-se, demonstrando seus modos de agir, 

de pensar e de sentir, em um ambiente acolhedor e que propicie a confiança 

e a autoestima. (BRASIL, 1998a, p. 31). 

 

Outro ponto de relevância reconhecido pela publicação é a necessidade de planejar a 

organização do trabalho educativo através da interação entre as crianças em grupos da mesma 

idade ou de diferentes faixas etárias, com interesses e/ou níveis de desenvolvimento que se 

divergem, pois, de acordo com o RCNEI, esse tipo de agrupamento permite uma ajuda mútua 

que, em colaboração, proporciona um avanço no processo de aprendizagem dos envolvidos 

(BRASIL, 1998a). 
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Nesse momento, o texto faz referência à perspectiva vygostkiana que, segundo Koll 

(2010), considera que o ser humano é evidenciado em seu desenvolvimento social, tendo 

como inferência o indivíduo que se afirma um ser completo através das relações que 

estabelece com o outro em um ambiente social, propiciando aprendizagens que só são 

possíveis quando ocorre a interação com outras pessoas. 

As relações interpessoais dos indivíduos para a construção do conhecimento são 

valorizadas por Vygotsky, o qual defende que a aprendizagem da criança se dá a partir de um 

processo social, onde o desenvolvimento interno do indivíduo fica sujeito a modificações por 

consequências de suas interações sociais, partindo do coletivo para o individual, sendo que a 

capacidade de aprender de cada criança varia amplamente. Essa diferença foi denominada 

pelo pesquisador de Zona de Desenvolvimento Proximal, caracterizada pela distância entre o 

nível de desenvolvimento real, que se determina pela resolução de problemas de forma 

autônoma e o nível de desenvolvimento potencial, determinada sob a resolução de problemas 

através da mediação de um adulto ou em colaboração com um colega mais experiente 

(VYGOTSKY 1991). 

Promover o convívio com a diversidade que marca nossa sociedade é outra orientação 

que se destaca no planejado das ações pedagógicas, a fim de desenvolver o respeito, atitudes 

de cooperação, solidariedade e colaboração, efetivando uma ação educativa comprometida 

com a cidadania e com a formação de uma sociedade democrática. Essa diversidade, segundo 

o documento, vai além das culturas étnicas e sociais, atingindo também o âmbito das 

competências e habilidades especificas de cada um, onde o conviver com a diversidade, em 

todas as esferas, proporcionará aprendizagens significativas para todos os envolvidos, sendo a 

inserção social, os vínculos afetivos, o confronto com as diferenças e o reconhecimento das 

próprias dificuldades, alguns dos fatores a serem desenvolvidos por essas interações 

(BRASIL, 1998a). 

No volume 2, o documento dá enfoque na formação social e pessoal da criança, 

destacando a relevância das interações sociais para a consolidação dos laços afetivos, 

proporcionando o reconhecimento do outro e de suas diferenças, valorizando-as.  Nessa 

inserção social, a formação da identidade da criança é um dos pontos que ficam em evidência, 

cuja personalidade e forma de lidar com o mundo a sua volta, ficam suscetíveis a influências 

de suas relações sociais. A forma como cada um se reconhece, depende também de como esse 

indivíduo é visto por seu grupo, no caso das crianças com necessidades educacionais 

especiais, a aceitação de suas diferenças pelos colegas e pelo professor demonstram que, 

assim como as demais crianças, essas possuem suas próprias formas de agir e interagir com o 
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meio, possibilitando, a todos, aprendizagens que reconhecem e valorizam a diversidade 

humana (BRASIL, 1998b).   

O movimento, fundamental na Educação Física, é apontado no 3º volume da 

publicação, como um importante propulsor do desenvolvimento infantil, que amplia as 

possibilidades da criança interagir com os outros e com o mundo, através do andar, correr, 

arremessar, saltar, entre outros, que são resultado das interações sociais construídas ao logo da 

história, decorrentes das necessidades, interesses e possibilidades do se-movimentar, 

produzindo uma cultura corporal infantil (BRASIL, 1998c).  

Um dos objetivos para as crianças da Educação Infantil em relação a essa questão, 

consiste em “ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando gestos 

diversos e o ritmo corporal nas suas brincadeiras, danças, jogos e demais situações de 

interação (BRASIL,1998c, p.27)”. 

Assim, o movimento na Educação Infantil deverá ser resultado do trabalho intencional 

do professor, avaliado de forma contínua e processual, necessitando de desafios, vivências 

diversificadas e situações de interações, para que o desenvolvimento motor das crianças seja 

eficiente e saudável (BRASIL,1998c). 

Para encerrar, salientamos a importância dada às interações sociais que, de acordo com 

o RCNEI, remete-se a uma estratégia eficaz que possibilita a aprendizagem, o 

desenvolvimento e a socialização das crianças. 

  As DCNEB fazem suas considerações sobre as interações na Educação Infantil que 

foram estabelecidas em 2009 e revistas e atualizadas em 2013, fazendo parte do documento 

sobre as DCNEB, onde há princípios a serem respeitados pelos profissionais que atentem a 

esse público, a individualidade, a igualdade, a liberdade, a diversidade e a pluralidade dos 

indivíduos.  Esse documento de caráter normativo fundamenta a construção de práticas 

educativas de qualidade, cujos eixos, descritos em seu art. 9º, são as interações e a 

brincadeira. De acordo com as DCNEB, as propostas pedagógicas para a Educação Infantil 

deverão ser pautadas por uma concepção que considera a criança como um 

[...] sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 

(BRASIL, 2013, p. 97, grifo nosso). 
 

Nessa perspectiva podemos considerar que interagir com o meio e com o outro é um 

princípio básico da Escola Infantil, possibilitando o desenvolvimento da criança e produzindo 

aprendizagens motoras, de linguagens, afetivas e sociais, no confronto de gestos, falas e nas 
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diversas tarefas compartilhadas com adultos e outras crianças, construindo as culturas infantis 

(BRASIL, 2013). 

Ao analisarem três documentos que norteiam a questão da interação na Educação 

Infantil, sendo eles: os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, os 

Indicadores de Qualidade na Educação Infantil e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, Souza e Ortega (2016) concluíram que as interações sociais apresentam 

uma importante função para o desenvolvimento pleno da criança na Educação Infantil, 

proporcionando uma aprendizagem de qualidade, sendo capazes de influenciar na maneira de 

agir, sentir e pensar dos indivíduos, cabendo ao professor planejar e organizar essas situações. 

As autoras também destacam a importância de se expandir as pesquisas acadêmicas em 

relação a essa temática, assim como nos cursos de formação de professores. 

Com isso, a proposta pedagógica das Instituições de Educação Infantil, de acordo com 

as DCNEB, deve ter como objetivo:  

Promover o desenvolvimento integral das crianças de zero a cinco anos de 
idade, garantindo a cada uma delas o acesso a processos de construção de 

conhecimentos e a aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o 

direito à proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à 
brincadeira, à convivência e interação com outras crianças (BRASIL, 2013, 

p.88). 

 

Essa promoção integral se refere também às crianças com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, que necessitam de garantias de 

seus direitos ao acesso, à participação e à aprendizagem, da mesma forma que as demais 

crianças, otimizando suas vivências como sujeitos ativos, ampliando suas possibilidades de 

ações nas brincadeiras e nas interações com as outras crianças, exercitando sua capacidade de 

intervir na realidade, construindo saberes, estabelecendo laços de amizade, conhecendo-se e 

participando junto com as outras crianças das atividades curriculares. São medidas necessárias 

para a garantia do desenvolvimento integral de todas as crianças, de acordo com as DCNEB, 

“[...] a acessibilidade de espaços, de materiais, objetos e brinquedos, procedimentos e formas 

de comunicação e orientações vividas, especificidades e singularidades das crianças [...] 

(BRASIL, 2013, p.90). 

Em seu art. 8º, as normas arrolam os objetivos das propostas pedagógicas da Educação 

Infantil, fazendo menção à garantia do convívio e da interação das crianças com seus pares. 

Para isso, faz-se necessária a organização de materiais, espaços e tempos que garantam o 

trabalho coletivo entre as crianças da mesma idade e de idades diferentes (BRASIL, 2013). 
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A interação entre as crianças, no ambiente escolar, de acordo com a DCNEB, fomenta 

aprendizagens significativas a partir do momento em que juntas são capazes de agir, explorar, 

descobrir, construir e reconstruir suas hipóteses, em ambientes acolhedores, desafiadores e 

inclusivos, produzindo, assim, sua cultura infantil (BRASIL, 2013).  

O movimento, nessa fase escolar, também ganha um destaque importante ao ser 

considerado pelo documento como uma das formas de linguagem utilizada para a 

comunicação e interação entre os indivíduos, sendo essa, inter-relacionada às outras formas de 

expressão, que devem ser contextualizadas na promoção das aprendizagens (BRASIL, 2013).  

Em síntese, pode-se constatar, nesse documento normativo, responsável por orientar as 

práticas pedagógicas nas instituições, a presença das interações como um dos eixos que 

estruturam todo o trabalho desenvolvido com as crianças de 0 a 5 anos de idade, mostrando 

sua importância para o desenvolvimento das crianças nessa etapa escolar. 

Por fim, realizando uma breve análise da BNCC, destacamos que, após sua 

homologação em dezembro de 2017, a normativa trouxe um impacto em toda a organização 

curricular da Educação Infantil e em todas as outras etapas da Educação Básica. Esse 

documento, com uma proposta de organização comum, vem ao encontro da LDBEN em seu 

artigo 26, contando que: como primeira etapa da Educação Básica, deve garantir seis direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento, sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se, por meios de dois eixos estruturantes das práticas pedagógicas, as 

interações e a brincadeira (BRASIL, 2017).  

No documento pode ser evidenciada a importância das interações no campo de 

experiência denominado, O eu, o outro e o nós,onde descreve que: 

É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo 
um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem 

outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. 

Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na 

instituição escolar, na coletividade), constroem percepções e 
questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, 

simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais 

(BRASIL, 2017, p.38).  

Nesse campo de experiência, um dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

para as crianças pequenas que, de acordo com a BNCC, consiste no grupo de crianças de 4 

anos a 5 anos e 11 meses que frequentam a pré-escola, é desenvolver a capacidade do aluno 

de utilizar estratégias para a resolução de conflitos e frustrações decorrentes das interações 

com outras crianças e com adultos, demonstrando o respeito para com o próximo. 
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Já no campo de experiência “Corpo, Gesto e Movimento”, a normativa destaca a 

responsabilidade das instituições escolares referente ao planejamento de ações e práticas 

pedagógicas que promovam a interação entre os pares que possibilitem o se movimentar, 

espontâneo e intencional.  

Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que 

as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com 

seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, 
olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de 

ocupação e uso do espaço com o corpo [...] (BRASIL, 2017, p.39). 

 

Outro campo de experiência que mostra como as interações podem ser importantes 

para a aprendizagem, desenvolvimento e socialização das crianças, é o que corresponde à 

Escuta, fala, pensamento e imaginação, que salienta a relevância das situações planejadas, 

nas quais a criança pode, juntamente com seus pares, exercitar sua capacidade de se 

comunicar, expressar suas ideias, vontades e sensações. 

Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as 
crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura 

oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas 

descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas 

implicações com as múltiplas linguagens, que a criança se constitui 
ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social (BRASIL, 

2017, p. 40). 

 

Contudo, ao educador destina-se a incumbência de reflexão, seleção, organização, 

planejamento, medição e monitoramento das práticas e interações no ambiente escolar que 

resultam em aprendizagens que vão além das oferecidas pelas ações naturais e espontâneas 

das crianças, possibilitando uma variedade de situações que desenvolvem integralmente o 

aluno (BRASIL,2017). 

Substanciando, destacamos a correlação da BNCC com as instruções contidas nas 

DCNEB, ampliando sua abrangência em relação à sociedade contemporânea e aos direitos de 

aprendizagem e campos de experiências que devem ser garantidos na Educação Infantil, 

sempre deixando claro que o documento é uma referência para que os sistemas de ensino 

possam se basear para a construção ou adequação de seus currículos. 

No próximo capítulo, discorreremos sobre a Educação Inclusiva e seu processo 

histórico. 
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4 EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 

REVISITANDO A HISTÓRIA  

 

O processo de Inclusão Educacional da pessoa com deficiência está longe de alcançar 

os resultados esperados, levando em consideração os documentos teóricos e as práticas 

vivenciadas na escola, ocorrendo uma grande diferença entre o que se discute e o que se vive 

(FERREIRA; DAOLIO, 2014; TAVARES; SANTOS; FREITAS, 2016). 

Porém, são nítidos os avanços, se olharmos para trás e analisarmos como esses 

indivíduos eram tratados de acordo com a época, suas legislações, os costumes, as crenças de 

cada povo e sua cultura (RODRIGUES; MARANHE, 2010; ROGRIGUES; CAPELLINI; 

SANTOS, 2014). 

 

4.1 Da exclusão à inclusão da pessoa com deficiência: um caminhar rumo à valorização 

da diversidade 

 

De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu 

artigo 1º, as pessoas com deficiência são: 

[...] aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial permanentes, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em bases iguais com as 

demais pessoas (ONU,2006). 
 

   As definições de cada deficiência podem ser constatadas no artigo 4º do Decreto 

nº3.298/99, alterado pelo artigo 70, do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que 

considera: 

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 
física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções; 

 
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 

1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;      
 

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
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significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 

em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores;                        

 

IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações 
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos 

da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e 
trabalho; 

 

V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências (BRASIL, 

2004). 
 

Ao analisar os aspectos históricos relacionados às pessoas com deficiência, 

observamos, nos últimos séculos, muitos avanços na ciência e nas tecnologias, que 

desmistificaram e mudaram o rumo do que se pensava sobre as deficiências (RODRIGUES; 

MARANHE, 2010). 

De acordo com Rodrigues, Capellini e Santos (2014), os conceitos sobre as 

deficiências que influenciaram o atendimento educacional, ao longo da história, possuem três 

marcos importantes, sendo que o primeiro abarca os períodos da pré-história até a Idade 

Média, caracterizando a segregação das pessoas com deficiências em instituições 

especializadas em atender determinadas deficiências. 

A segregação das pessoas com deficiência pode ser notada nas entrelinhas do 

documento “Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica”, quando relata 

que: 

Percorrendo o período da história universal, desde os mais remotos tempos, 

evidenciam-se teorias e práticas sociais segregadoras, inclusive quanto ao 
acesso ao saber. Poucos podiam participar dos espaços sociais nos quais se 

transmitiam e se criavam conhecimento. A pedagogia de exclusão tem 

origens remotas, condizentes com o modo como estão sendo construídas as 
condições de existência da humanidade em determinado momento histórico 

(BRASIL, 2001, p.19). 
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Figura 1- Segregação 

 

Fonte: Rodrigues; Capellini e Santos (2014, p.3) 

 

O próximo marco se evidencia no final do século XIX, tendo como destaque, a 

Revolução Industrial, onde as pessoas com deficiências eram avaliadas e remetidas para a 

vida em sociedade, mediante intervenção de diversos profissionais, ocorrendo a integração 

(RODRIGUES; CAPELLINI; SANTOS, 2014).  

Para o Documento subsidiário à política de inclusão, elaborado pelo MEC, nesse novo 

modelo de ensino, os alunos com deficiência tinham que se adequar à escola, e esta 

continuava sem nenhuma alteração, sendo possível o acesso apenas aos alunos que 

conseguiam acompanhar o currículo comum, impedindo, assim, a participação de muitos nas 

escolas regulares (BRASIL, 2001).  

A Integração envolvia preparar os alunos para poderem frequentar as escolas 

regulares, e ganhou destaque nos documentos destinados às pessoas com deficiência, 

resultantes das políticas públicas no final da década de 70, 80 e na metade dos anos 90, sendo 

este considerado um modelo adotado nas instituições de ensino (BEZERRA, 2010). 

 

Figura 2 - Integração 

 

Fonte: Rodrigues; Capellini e Santos (2014, p.3) 
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Por fim, o terceiro marco pode ser percebido na sociedade contemporânea, que 

considera a pessoa com deficiência como um sujeito de direitos e que, sendo a educação um 

desses direitos, deve ser garantido o acesso e a participação desses cidadãos no sistema 

educacional, como rege a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008). 

Atualmente os sistemas de ensino é que precisam se reorganizar e dar condições de 

atender as necessidades educacionais de todos os alunos, sejam eles com ou sem deficiência. 

 

Figura 3 - Inclusão 

 

Fonte: Rodrigues; Capellini e Santos (2014, p.3) 

 

Com isso, a fase de desconhecimentos e negligências contra as pessoas com 

deficiência perde espaço e, atualmente, é notório que a busca de informações originou novos 

conceitos e teorias em relação a essas pessoas, consideradas, por muito tempo, anormais, 

tratadas, agora, com mais respeito e dignidade, com seus direitos sociais e educacionais 

repensados, mas ainda, necessitando de um processo contínuo de mudanças, já que se percebe 

uma distância entre o discurso e a prática nas instituições escolares (FERREIRA; DAOLIO, 

2014). 

A educação inclusiva busca a ampliação da participação de todos os estudantes nas 

escolas regulares, valorizando a diversidade dos indivíduos e suas particularidades presentes 

no contexto escolar. Consiste na reformulação das práticas pedagógicas e das políticas 

inerentes às escolas, em uma abordagem humanística e democrática, tendo como objetivos a 

implantação de todos na sociedade, necessitando da colaboração de todos os envolvidos, pois 

“uma escola é inclusiva quando todos da equipe escolar – gestores, professores, secretaria, 
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serviços gerais – participam ativamente desse projeto” (RODRIGUES; MARANHE, 2010, p. 

46). 

Nessa concepção, o movimento pela inclusão escolar se refere, não apenas às pessoas 

com deficiência, mas valoriza a diversidade como um todo, como uma condição para 

melhorar a qualidade da educação, pois, para promover a participação dos alunos com 

deficiência, o processo educacional necessita de uma variedade de estratégias e métodos de 

ensino que desenvolvam as potencialidades, saberes, atitudes e competências, que tem como 

beneficiados todos os alunos (RODRIGUES; CAPELINNI; SANTOS, 2014). 

A seguir, apresentaremos alguns movimentos políticos internacionais e políticas 

públicas nacionais que contribuíram para o avanço da educação inclusiva. 

 

4.2 Movimentos políticos e políticas públicas para a Educação Inclusiva no Brasil e no 

mundo 

  

Ao buscar um conceito para o termo “políticas públicas”, podemos caracterizar como 

toda a ação, seja ela de formulação, deliberação, implementação e/ou monitoramento 

executada pelo governo. Uma de suas interfaces refere-se à educação, com o intuito de regular 

e orientar os sistemas de ensino (OLIVEIRA, 2010). 

Ao longo da construção da inclusão, a partir de alguns movimentos internacionais, 

incorpora-se o conceito geral de “Educação para todos”, que busca superar o processo 

histórico de exclusão, destacada pela Conferência Mundial de Educação para Todos, 

Jomtien/1990, que indica uma significativa parte da população com dificuldades de acessar e 

permanecer na escola. O documento ainda salienta, como uma das razões para o 

desenvolvimento educacional, o fato de que a Educação Básica é responsável por dar 

condições de desenvolvimento permanente ao ser humano, enriquecendo os valores culturais 

e morais da sociedade. Assim, também sendo necessário oferecer com igualdade e qualidade a 

educação para as pessoas com alguma deficiência, inserindo-os no sistema educacional 

(UNESCO, 1990). 

A partir desses movimentos políticos, com o enfoque em proporcionar uma educação 

para todos, a Declaração de Salamanca, documento elaborado na Conferência Mundial sobre 

Educação Especial, preconiza que toda criança tem o direito à educação, possuindo 

características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem que diferem umas das 

outras. Com isso, os sistemas educacionais precisam estar aptos a considerar essa ampla 
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diversidade de características e necessidades, sendo, as escolas comuns, a forma mais efetiva 

de se extinguir qualquer atitude de discriminação, acolhendo todas as crianças 

independentemente de suas condições físicas, emocionais, intelectuais, sociais, étnicas, 

religiosas ou outras que as diferenciem, possibilitando a formação de cidadãos com 

características acolhedoras, e contribuindo para uma sociedade mais inclusiva (UNESCO, 

1994). 

O Brasil, a partir da década de 90, signatário, tanto da Declaração de Jomtien (1990), 

como da declaração de Salamanca (1994), opta por construir um sistema educacional 

inclusivo, defendendo o direito de todos os estudantes compartilharem os mesmos interesses 

em um ambiente comum, indo ao encontro do que diz a Constituição Federativa do Brasil de 

1988, que em seu artigo 205, define a educação como um direito de todos, com o propósito de 

desenvolver a pessoa plenamente, preparando-a para o exercício da cidadania e qualificando-a 

para o trabalho. Determina também, em seu artigo 206, inciso I, a igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola como um de seus princípios, seguido pelo artigo 208, que 

indica como dever do Estado, o oferecimento de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988). 

Assim, o ECA, em seu Art. 53, ressalta o direito à educação das crianças e 

adolescentes, garantindo a igualdade de condições para o acesso e a permanência de todos na 

escola, reforçando os dispositivos legais acima citados pela Constituição (BRASIL, 1990). 

Seguindo sua evolução, a LDBEN, lei nº 9.394/96, que estabelece ações a serem 

contempladas pelas instituições de ensino, com o que diz respeito ao atendimento à Educação 

Especial, determina que esse atendimento aconteça preferencialmente na rede regular, conforme seu 

artigo 58, que define a educação especial como uma modalidade de educação escolar e atesta, 

em seu artigo 59, que os sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação: 

I - currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender as 

suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 

exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 

para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns 

(BRASIL, 1996).  
 

  Em 1998, o MEC projeta um documento que faz parte dos PCNs, com adaptações que 

devem ser realizadas, com o objetivo de desenvolver a aprendizagem dos alunos com 

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/temas-transversais/atendimento-educacional-especializado-aee/
https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/como-transformar-escola-redes-ensino/temas-transversais/atendimento-educacional-especializado-aee/
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necessidades educacionais especiais referenciando a adoção de práticas inclusivas e a 

importância da construção do projeto pedagógico (BRASIL, 1998d).  

  Dando continuidade a esse processo, o MEC institui as Diretrizes Nacionais para a 

educação de alunos com necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, sendo 

estabelecido o atendimento desses alunos em todas as etapas e modalidades escolares, tendo 

como novo paradigma a Educação Inclusiva, superando o movimento de integração escolar, 

na qual o aluno se adaptava às condições da escola, passando a uma reestruturação das 

instituições, necessitando de um plano pedagógico a favor de atender as necessidades e 

especificidades de todos os alunos (BRASIL, 2001).  

  Mesmo com a legislação apontando o acesso e a participação no sistema educacional 

como um direito das crianças com deficiência, o desenvolvimento das potencialidades desses 

estudantes ainda não era uma realidade, necessitando, ainda, de muitas mobilizações a favor 

da inclusão (RODRIGUES; MARANHE, 2010).  

  Acompanhando o processo histórico da Educação Inclusiva, podemos evidenciar 

mudanças significativas que ocorreram no Brasil após a publicação da Convenção sobre os 

direitos das pessoas com deficiência realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

em 2006 que, em seu artigo 24, reconhece o direito das pessoas com deficiência à educação, 

sendo de responsabilidade dos Estados, a garantia de um sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis, assegurando que a deficiência não seja motivo de exclusão de nenhuma 

criança do sistema educacional (ONU, 2006). 

  De acordo com o documento, elaborado pelo MEC, que descreve a consolidação da 

inclusão escolar no Brasil nos anos de 2003 a 2016, esse acordo internacional modifica o 

conceito de deficiência que, mesmo em progresso, ainda se pautava no modelo 

integracionista, considerando o molde clínico de deficiência, no qual os impedimentos da 

pessoa com deficiência eram apenas relacionados com sua condição física, sensorial e 

intelectual, tendo esse que se adaptar à sociedade (BRASIL, 2016). 

  A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ONU (2006), já 

mencionada anteriormente, considera que as diversas barreiras podem impedir as pessoas com 

deficiência de participarem plenamente da sociedade em condições de igualdade com as 

demais pessoas. Por esse motivo, percebe-se a necessidade de se gerar possibilidades de 

acesso, eliminando as barreiras em todas as situações, a fim de gerar a independência da 

pessoa com deficiência, garantindo sua real participação na sociedade, incluindo os sistemas 

educacionais. 
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  Baseado nesse documento e na necessidade de mudanças nas políticas públicas, o 

MEC publicou a PNEEPEI em 2008, como o objetivo de firmar diretrizes para a elaboração 

de políticas públicas voltadas à educação inclusiva, garantindo o direito de todos os 

estudantes de estarem juntos, trazendo uma mudança na terminologia utilizada para 

caracterizar os estudantes público-alvo da Educação Especial, passando de necessidades 

educativas especiais para deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. Com isso, a função da Educação Especial foi reformulada e o AEE 

foi estabelecido como não substitutivo e complementar à escolarização (BRASIL,2008). 

  Políticas Públicas estão sendo constantemente discutidas com o propósito de garantir, 

tanto a melhoria do atendimento, quanto o acesso em condições de igualdade das pessoas com 

deficiência em seu direito à educação, como é o caso do PNE, que tem como meta 4, 

universalizar, para a população de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, o acesso à educação básica (BRASIL, 

2014). 

  Não parando por aí, um novo movimento internacional em Incheon, na Correia do Sul, 

reafirmou as concepções a favor da “Educação para todos”, onde o acesso, a qualidade, a 

inclusão e a equidade da educação foram novamente colocadas em pauta, sendo destacada a 

necessidade de mudanças nas políticas públicas para que ninguém deixe de ser atendido, 

especialmente as pessoas com alguma deficiência (UNESCO, 2015). 

  A partir disso, considerando que a educação constitui-se em um direito de todas as 

pessoas, devendo ser garantida em todas as etapas e modalidades de ensino, firma-se a Lei nº 

13.416/2015, referente à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também 

conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem como sua função atribuída, 

assegurar e garantir o exercício dos direitos da pessoa com deficiência, em condições de 

igualdade, com o intuito de incluir na sociedade esses indivíduos, possibilitando o exercício 

de sua cidadania. Em seu Art. 2º, a pessoa com deficiência é considerada como aquela que 

possui um impedimento de longo prazo, podendo ser este de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial que, em interação com alguma barreira, pode impedir sua plena 

participação na sociedade, em condições de igualdade com as outras pessoas a sua volta 

(BRASIL, 2015). 

  Em seu art. 27, a lei citada a priori, estabelece a educação como direito da pessoa com 

deficiência, sendo um dever do Estado, da família e da comunidade, a garantia de uma 

educação de qualidade em um sistema educacional inclusivo, impedindo qualquer forma de 

discriminação (BRASIL, 2015). 
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  Percebe-se, então, que a inclusão acarreta mudanças educacionais que se originam a 

partir de um novo paradigma, onde as diferenças culturais, sociais, religiosas, de gênero, entre 

outras, que compõem a diversidade humana, passam a ser reconhecidas e valorizadas, e a 

necessidade de compreender as diferentes formas de aprender e de enxergar o mundo, os 

diferentes saberes, os novos alunos, as várias possibilidades de resolver problemas e de 

avaliar as aprendizagens, é fundamental para se efetivar essa inclusão (MANTOAN, 2004, 

2015). 

  No próximo capítulo, trataremos sobre a Educação Física e seu processo histórico até 

chegar a uma perspectiva inclusiva. 
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5 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: DE UM CARÁTER EXCLUDENTE À UMA 

PRÁTICA PARA TODOS 

 

 A Educação Física, como uma área de conhecimento, é responsável por promover 

vivências prazerosas, que estimulam a curiosidade, por meio do movimento. Com isso, 

condições para a aprendizagem são criadas, com o intuito de desenvolver uma das formas de 

linguagens da expressão humana, orientando as crianças sobre a importância das relações 

entre as pessoas, estimulando a convivência e a responsabilidade social, sendo considerada 

como um direito da criança desde a Educação Infantil (PICCOLO; MOREIRA, 2012). 

 

5.1 Educação Física Escolar e um breve caminhar por suas abordagens 

  

Em meados do século XIX, com a reforma Couto Ferraz, a Educação Física é incluída 

verdadeiramente nas escolas do Brasil, a partir das concepções higienistas e militaristas, com 

o modelo, a princípio, ginástico e depois, esportivista, que tinha o exército como orientador 

das práticas voltadas aos cuidados com a higiene, a saúde e com o corpo, prezando pelo 

desenvolvimento físico e moral. A Educação Física, até então, era considerada basicamente 

como uma disciplina de caráter prático, não sendo necessária nenhuma fundamentação teórica 

para justificar seus procedimentos, não havendo diferenças visíveis entre sua prática nas 

escolas e as instruções físicas exercidas pelos militares (DARIDO, 2003). 

Essa perspectiva tradicional obteve diversas nomenclaturas nas décadas de 70, 80 e 90, 

como abordagem esportivista, tecnicista, de competição e mecanicista, que pode ser vista até 

hoje nas escolas, porém, muito criticada pela classe acadêmica (DARIDO, 2012a).  

Apesar de ainda haver uma grande incidência de aulas tradicionais, a partir da década 

de 1980, com a restruturação das políticas públicas voltadas à educação, a Educação Física 

passa a ser discutida, tendo seu objetivo central, antes voltado para os aspectos esportivos e 

biológicos, redefinidos e direcionados a um modelo que valorizava as intenções pedagógicas 

de ensino (SEABRA JUNIOR, 2012a). 

De acordo com Darido (2012b), essa mudança originou diversas abordagens 

pedagógicas a fim de rescindir o modelo excludente da Educação Física, sendo essas: 

Desenvolvimentista, Construtivista-Interacionista, Crítico-Superadora, Sistêmica, 

Psicomotricidade, Crítico-Emancipatória, Cultural, Jogos Cooperativos, Saúde Renovada e a 
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relacionada aos PCNs. No entanto, é notório que, nas práticas pedagógicas, as perspectivas se 

fundem e é possível perceber caraterísticas de diversas abordagens em uma única aula. 

Descrevendo brevemente algumas delas, sem a intenção de realizar uma análise 

crítica, pode-se dizer que a Desenvolvimentista é a abordagem preocupada com o 

desenvolvimento das capacidades e habilidades motoras e os aspectos físico, cognitivo e 

afetivo-social do aluno, de acordo com sua fase de crescimento, com ênfase na aprendizagem 

do movimento. A Construtivista relaciona a construção do conhecimento às interações entre 

os indivíduos e o mundo, reconhecendo o contexto em que o aluno vive e suas experiências 

como um fator importante para seu desenvolvimento, valorizando o lúdico e a participação da 

criança nas escolhas e decisões no processo de ensino e aprendizagem, favorecendo a 

interdisciplinaridade, integrando a Educação Física às propostas pedagógicas da escola, tendo 

o movimento, muitas vezes, como um propulsor dos saberes relacionados aos aspectos 

cognitivos (DARIDO, 2003).  

A abordagem Crítico-Superadora, em defesa da justiça social, traz sua oposição ao 

modelo tradicional mecanicista e desperta a necessidade de se tratar de valores como 

solidariedade, cooperação, entre outros, que necessitam ser trabalhados na escola, destacando 

a importância de se refletir sobre questões referentes ao como ensinar e também nas que 

dizem respeito ao como os alunos aprendem, reconhecendo a necessidade do entendimento 

sobre o processo histórico dos acontecimentos e sua contextualização (RECHINELI; PORTO; 

MOREIRA, 2008).  

Em relação à abordagem sistêmica, esta aparece como a primeira a discutir a inclusão 

e exclusão na Educação Física, ao destacar a importância da participação de todos nas aulas, 

através da variedade das propostas de atividades que respeitem a diversidade humana, 

associando a oferta de vários conteúdos ao melhor uso do tempo livre (DARIDO, 2003). 

Sobre a abordagem Cultural, Daolio (1995) propõe que a Educação Física na escola, 

partindo de uma visão cultural e plural, deve ser reconsiderada, a fim de atender os alunos a 

partir de suas diferenças e que estas não sejam encaradas como certas ou erradas, como 

inferiores ou superiores, garantindo  o direito de todos à sua prática, já que o que caracteriza o 

indivíduo e representa sua igualdade é justamente sua capacidade de se expressar de 

diferentes modos.  

Em síntese, pode-se dizer que “[...] os princípios básicos desta abordagem pressupõem 

o ser humano como agente cultural, mas, indissociadamente de aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais” (SEABRA JUNIOR, 2012a, p.125). 
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Também, a Saúde Renovada desperta um olhar para os sedentários, para os menos 

habilidosos, para os obesos e para as pessoas com deficiência, sendo esta, útil para as aulas de 

Educação Física quanto a sua abrangência a todos os alunos (RECHINELI; PORTO; 

MOREIRA, 2008). 

  Por fim, os PCNs, que incentivam os professores a deixar de lado a aula tradicional, 

pautada nos mais habilidosos, passando a orientar uma prática pedagógica que reconhece e 

valoriza as diferenças, sendo este o primeiro documento oficial a abordar de forma efetiva o 

paradigma da inclusão na Educação Física Escolar, traz alguns dos objetivos desse 

componente curricular, afirmando a necessidade de olhar para o aluno como um todo, apesar 

da evidencia corporal, e renova os conceitos das décadas anteriores a 1990. Destacam-se, 

nessa nova fase, aulas que oferecem a diversidade de práticas corporais, a ampliação do 

repertório motor, o desenvolvimento da autonomia, a reflexão, a criatividade e a crítica em 

relação à cultura corporal de movimento, com práticas contextualizadas, dando oportunidades 

a todos os alunos de desenvolverem suas potencialidades e limitações, de forma democrática e 

não seletiva (BRASIL,1997). 

A partir desse momento de renovação, inicia-se um processo que, aos poucos, dissocia 

a Educação Física das aulas exclusivamente tradicionais, tecnicistas e sem cunho pedagógico, 

passando a adotar práticas inovadoras que abordam, além da dimensão procedimental, que diz 

respeito ao “saber fazer”, a dimensão conceitual que são os saberes “sobre o fazer” os fatos e 

os conceitos, e a dimensão atitudinal o “saber ser e agir”, os valores e atitudes dos conteúdos e 

das vivências, além disso, as aulas inclusivas são a marca dessa nova prática entre os 

docentes, onde, no centro está o aluno como protagonista e suas aprendizagens (DARIDO; 

SOUZA, 2015).  

Essa visão renovadora da Educação Física traz consigo uma concepção de aula com 

características muito diferentes das vividas anteriormente que são: 

- As aulas devem ser dirigidas a todos os alunos, pois todos têm o direito de 

vivenciar e conhecer as práticas da cultura corporal, o que inclui os menos 

habilidosos, as meninas, os gordinhos, os asmáticos, os deficientes, etc.  

- As aulas não são exclusivamente práticas, pois os alunos devem saber o 
que estão praticando, as origens, transformações, etc. Por isso, passa a ser 

recomendado que o aluno tenha um caderno e um livro para as aulas de 

Educação Física Escolar.  

- O corpo é compreendido em uma visão holística, ou seja, a partir de uma 
perspectiva de que não tenho um corpo e sim, sou um corpo.  

- Os conteúdos extrapolam os esportes tradicionais, devendo ser incluídas, 

na escola, aulas de atividades circenses, práticas de relaxamento e 

autoconhecimento, aulas de atividades físicas de aventura, etc.  
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- As metodologias não são diretivas, o professor propõe problemas para os 

alunos resolverem.  

 - A avaliação é processual e considera os avanços individuais que cada 

aluno obtém, sem compará-lo a um padrão (DARIDO, 2012a, p. 25).  
 

Para Castellani Filho (2010), apesar desse tipo de professor, com práticas 

transformadoras, ainda não ser unanimidade, os que tomam essa postura, desestabilizam a 

hegemonia que, por muito tempo, procurou-se nas aulas de Educação Física, respaldadas 

pelas tendências tradicionais. 

Assim, a Educação Física, passando a ser considerada um componente curricular 

obrigatório da Educação Básica, a partir da Lei 9.934/96, art. 26, Inciso 3º (BRASIL, 1996), 

oferece, de acordo com a BNCC, “[...] uma série de possibilidades para enriquecer a 

experiência das crianças, jovens e adultos na Educação Básica, permitindo o acesso a um 

vasto universo cultural” (BRASIL, 2017, p. 211).  

O documento, com função normativa, que estabelece o conjunto de aprendizagens 

fundamentais, as quais os alunos devem ter acesso no decorrer da Educação Básica, também 

realça que esse componente curricular desenvolve diversas habilidades que estão distribuídas 

em oito dimensões do conhecimento, sendo elas: experimentação, uso e apropriação, fruição, 

reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão e protagonismo 

comunitário (BRASIL, 2017). 

Ao observarmos as dimensões retratadas acima, é possível perceber que o componente 

curricular se firma em sua abrangência, perpassando pelos vários aspectos, desde o aprender 

sobre os conteúdos até o aprender a fazer, ser e agir. 

Portanto, não se pode mais pensar em uma única forma de tratar a Educação Física 

escolar, visto que o ideal é se voltar às práticas pedagógicas fundamentadas em teorias e 

conceitos, que garantam a aprendizagem de seus conhecimentos específicos para todos os 

alunos, considerando suas diferenças e contribuindo para seu desenvolvimento integral 

(DARIDO, 2012). 

 

5.2 Educação Física perante a Educação Inclusiva: convivendo e interagindo com as 

diferenças 

 

As aulas de Educação Física escolar não devem ser um espaço onde as crianças que 

possuem boas habilidades motoras possam frequentar, nem tão pouco, um momento destinado 
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para a descoberta de grandes atletas, mas sim, deve dar a oportunidade a todos de ampliar as 

vivências de movimentos, promover a interação social, o desenvolvimento cognitivo, motor e 

afetivo, possibilitando ao aluno a tomada de decisões na resolução dos conflitos e permitindo 

que o mesmo conheça suas potencialidades (PICCOLO; MOREIRA, 2012). 

Com isso, essa área de conhecimento vem sentido a necessidade de abordar temas 

sociais emergentes, importantes para a formação de cidadãos críticos e com uma visão mais 

inclusiva, como a diversidade, as deficiências, a cidadania, e outros. Exigindo dos alunos uma 

participação e uma interação efetiva nas aulas, superando a dimensão procedimental, indo ao 

encontro das relações interpessoais e dos conhecimentos das dimensões atitudinais e 

conceituais (SEABRA JUNIOR, 2012a). 

A Educação Física, com práticas pedagógicas inclusivas, é indispensável, já que, de 

acordo com Ferreira e Daolio (2014), o não andar, correr, saltar, ouvir, ou falar, acentuam 

nossas diferenças e são merecedores do trato pedagógico específico. Diante dessa diversidade 

e individualidade de cada grupo, destaca-se o papel do professor em organizar, planejar e 

oferecer experiências aos alunos, mediando as relações existentes, tornando-se necessário um 

olhar sensível para as necessidades e especificidades de cada criança, a fim de que essas 

diferenças sejam valorizadas e contribuam para o enriquecimento pessoal e cultural do grupo 

(CHICON et al., 2016). 

Uma aula, quando pensada nas necessidades e potencialidades dos alunos, sejam eles 

com deficiência ou não, que favoreça e oportunize vivências de sucesso, faz com que ocorra a 

reflexão sobre as limitações e capacidades dos mesmos, colaborando para que esses 

indivíduos se reconheçam, se autoavaliem e se identifiquem como cidadãos pertencentes do 

ambiente escolar (SEABRA JUNIOR, 2012b). 

Outra importante questão é o papel socializador da Educação Física, que se dá a partir 

da internalização de valores e de normas de conduta pelas crianças, tendo o professor como 

semeador em suas práticas que necessitam de intencionalidade em todas as dimensões, físicas, 

psíquicas e sociais (BRACHT, 1997). 

Para Sarabia (2000), a escola tem sido um contexto formador de atitudes, servindo 

como um agente socializador, decorrente do processo educacional, que ocorre em uma 

contínua ação de interação. Assim, existem valores e atitudes específicos de cada disciplina e 

os que são comuns a todas, que dizem respeito às relações sociais presentes no ambiente 

escolar, como é o caso do diálogo, do respeito às diferenças, da tolerância, da cooperação, 

entre outras questões que corroboram com o exercício da cidadania e que ainda são pouco 

exploradas pedagogicamente. 
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Desse modo, as relações interpessoais entre os alunos com e sem deficiências, 

durantes as aulas de Educação Física são questões importantes a serem discutidas, pois 

favorecem as interações, um dos eixos norteadores das práticas pedagógicas da Educação 

Infantil, de acordo com as DCNEB (BRASIL, 2013).  

Assim, também é destacado nas normas da BNCC, que nas interações e na brincadeira 

entre crianças, pode-se observar a expressão de afeto, a mediação de frustrações, resolução de 

conflitos e a regulação de emoções (BRASIL, 2017). 

Logo, ao olharmos para o contexto escolar atual, considerando que essas relações 

podem se dar entre alunos com e sem deficiência, analisar a interação entre esses alunos 

torna-se uma importante questão para a Educação Física, já que podemos constatar todos os 

elementos de uma aula refletidos nesses momentos, a acessibilidade, as atitudes do professor, 

o conteúdo e as estratégias de ensino (SALERMO, 2009; ARAUJO et al., 2013). 

Fiorini e Manzini (2014), ao pesquisarem sobre as dificuldades de um grupo de 

professores de Educação Física para incluírem alunos com deficiências nas aulas, concluem 

que se encontram relacionadas à formação, a questões administrativas, ao aluno, ao 

diagnóstico, à família, aos recursos pedagógicos, às estratégias de ensino e, por fim, à própria 

Educação Física. 

Sendo assim, é notório que o professor se depara com muitas adversidades para seguir 

em direção a uma Educação Física para todos, indo contra qualquer forma de exclusão. Para 

colaborar com essa questão, optar por estratégias que contribuam para vivências que 

valorizem a cooperação, as atividades lúdicas, o convívio com o grupo e o ensino 

colaborativo, fortalecendo a relação afetiva entre todos os alunos, é uma opção para um 

ensino mais inclusivo (BEZERRA, 2010). 

De acordo com Seabra Junior (2012a), a participação ativa ou o distanciamento dos 

alunos nas atividades, tem relação com a maneira em que o professor compreende a Educação 

Física na escola, a preferência por uma abordagem, a escolha dos conteúdos, seu 

envolvimento e disponibilidade para com o aluno e a adequação de um ambiente de interação 

e aprendizagem. 

Carvalho e Araujo (2018), em seu estudo sobre a inclusão escolar de alunos com 

deficiência, observaram que o professor de Educação Física, ao permitir a experimentação dos 

conteúdos de Dança, Esporte e Jogos de forma lúdica, sem a cobrança de técnicas específicas, 

estimulou interações positivas entre os alunos com e sem deficiências nas aulas, reforçando a 

ideia de que a maneira com que o docente realiza a abordagem dos conteúdos influência na 

participação dos alunos. 
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Dessa forma, concordamos com Chicon e Nascimento (2011) que, para uma 

participação efetiva de todos os alunos nas aulas de Educação Física, o professor precisa 

recorrer a práticas pedagógicas que gerem uma ressignificação das atitudes e das 

metodologias de ensino, favorecendo o acesso às aulas. Para isso, é necessário que o professor 

esteja engajado com os princípios da Educação Inclusiva, mediando e intervindo nas 

interações, desenvolvendo o respeito e a valorização das diferenças, fazendo uso dessa 

diversidade para ampliar as aprendizagens corporais. 

No próximo capítulo, apresentaremos questões sobre a formação docente e seu 

continuo desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 
 

6 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Um dos grandes desafios dos sistemas educacionais na sociedade contemporânea se 

manifesta pelo fato do compromisso do professor em assegurar a garantia de um nível comum 

de aprendizagem a todos os alunos, possibilitando mais que o acesso e a participação, 

desenvolvendo as competências educacionais básicas, descritas pela BNCC (BRASIL, 2017). 

De acordo com a LDBN, em seu artigo 3º, inciso III, é dever do Distrito Federal, de 

cada Estado e Município, e, supletivamente, da União, capacitar todos os professores em 

exercício, seja de forma presencial ou por programas a distância. Essa questão é reforçada no 

artigo 59, inciso III, quando se trata de incluir os educandos com alguma deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento e/ou altas habilidades nas classes comuns do ensino 

regular, salientando o direito desses alunos de serem atendidos por professores capacitados 

(BRASIL, 1996). 

Nessa perspectiva podemos destacar a importância da formação inicial e contínua do 

professor, tornando - se cada vez mais preparado para atender a todas as necessidades 

educacionais de seus alunos, inclusive dos alunos Público-Alvo da Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (PAEEPEI). 

 

6.1 A formação inicial e continuada do professor de Educação Física na perspectiva 

inclusiva  

 

Não se pode negar que para a melhoria da qualidade do ensino, a formação 

profissional aparece como essencial, sendo a preparação do corpo docente citada pela Lei 

13.005/2014, que diz respeito ao PNE, como um dos seus objetivos para a meta 16, que busca 

garantir a formação continuada a todos os professores da educação básica, de acordo com sua 

área de atuação, atendendo suas necessidades (BRASIL, 2014). 

Frente a uma perspectiva de educação inclusiva vivida no cenário político brasileiro, a 

questão da diversidade de habilidades, capacidades, comportamentos, aspectos culturais, 

raciais e étnicos, traz uma maior complexidade para se desenvolver ações pedagogias que 

contemplem todas as necessidades dos alunos (CHICON; CRUZ, 2014). 

Ao nos reportarmos à questão da formação de professores para a Educação Básica no 

Brasil, tendo como base esse novo paradigma de ensino, duas classes de docentes podem ser 

percebidas na legislação que rege os sistemas educacionais ao tratar da educação para os 
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alunos PAEEPEI. Como já visto anteriormente, os docentes que atendem esses alunos nas 

classes comuns precisam ser capacitados para integrá-los e, para assumir as atividades de 

AEE, devem ser especializados (BRASIL, 1996).  

Portanto, todos os professores precisam ser capacitados para atender as necessidades 

de todos os alunos e, de acordo com a Resolução n. CNE/CEB 02/2001, que define as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, devem: 

I - perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos; 

II - flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento; 

III - avaliar continuamente a eficácia do processo educativo; 

IV - atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação 
especial” (BRASIL, 2001). 

 

Com a elaboração dos PCN’s, em 1997, sendo a Educação Física destacada como um 

componente curricular acessível a todos, deu-se origem a uma versão da disciplina atenta às 

necessidades físicas, cognitivas, sociais e afetivas dos alunos (BRASIL, 1997). 

Desse modo, o investimento na formação inicial dos professores tornou-se 

fundamental, diante da diversidade existente no ambiente escolar, não ficando de fora os 

alunos com deficiência, altas habilidades/ superdotação e transtornos globais do 

desenvolvimento (MARTINS. 2012). 

Com isso, ressaltou-se a importância da disciplina de Educação Física Adaptada 

(EFA) na formação inicial dos professores que, de acordo com Cidades e Freitas (2002), a 

partir da Resolução 3/87 do Conselho federal de Educação, fica subentendido que o professor 

de Educação Física atua diretamente com as pessoas com deficiência, necessitando de uma 

formação adequada. 

De acordo com Chicon (2013), a Educação Física, vista de uma forma geral, não 

supria as necessidades de todos os alunos, sendo necessária a implementação da EFA, a fim 

de inteirar essa fragilidade, porém, reafirmando o novo paradigma da Educação Inclusiva, não 

se pode mais pensar em uma EFA, desvinculada da Educação Física Geral, indo ao encontro 

de uma Educação Física para todos nos ambientes escolares. Contendo nesta, propostas 

diversificadas, ampliando as possibilidades de convivência entre os alunos com e sem 

deficiência (GOMES, 2012). 

Com o intuito de mediar o processo de inclusão e possibilitar a participação do 

PAEEPEI, nas aulas de Educação Física, a EFA busca abordar os conteúdos da área, de 

maneira a adequar as atividades às necessidades dos alunos, principalmente para os que 
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possuem uma deficiência, superando as práticas que valorizam o alto rendimento e que, 

consequentemente, promovem a exclusão (SOUZA, 2014). 

Todavia, segundo o mesmo autor, a disciplina de EFA, na formação de professores, 

necessita estar atrelada a outras, originando um conjunto de propostas, visto que sua 

abordagem, isolada nos cursos de Educação Física, não é capaz de efetivar o processo de 

inclusão. 

Para Gomes (2012), mesmo a disciplina estando presente nos currículos das 

universidades, a mesma ainda encontra-se em descompasso com a realidade, por diversos 

motivos, sendo um deles a falta de preparo e interesse dos profissionais. Sendo assim, o 

sentimento de insegurança e as dificuldades ainda habitam nos professores, evidenciando a 

necessidade de um aperfeiçoamento, visto que, nem sempre os futuros profissionais se 

identificam com a área durante a formação inicial (CHICON; PETERLE; SANTANA, 2014). 

Pessoa (2019), em seu estudo, constatou que os professores consideram-se 

despreparados para promover a inclusão, devido a pouca, ou até mesmo, à ausência de 

conhecimentos adquiridos na formação inicial. Sendo esta considerada frágil pelos 

professores de Educação Física no tocante à inclusão (FIORINI, 2011). 

Portanto, de acordo com Nóvoa (1992), com a fragilidade e insuficiência evidenciadas 

na formação inicial, é comum que os olhares se virem para a formação contínua do professor. 

Por isso, essa capacitação precisa estar constantemente sendo reciclada, por mais 

adequada que tenha sido a formação inicial do professor, para garantir a qualidade do ensino 

de acordo com as diretrizes que regem o sistema educacional, valorizando a diversidade 

(MARTINS, 2012).  

É notório que os professores exercem um papel importantíssimo para a interação e o 

aprendizado dos estudantes PAEEPEI, tornando-se necessária uma preparação compatível 

com a diversidade do contexto escolar, para que este possa pôr em prática suas habilidades e 

competências no desenvolvimento de ações pedagógicas inclusivas (CHICON; 

NASCIMENTO, 2011). 

Para Chicon, Peterle e Santana (2014, p.14), 

[...] o professor deve assumir um papel de agente de mudança social e 

permanecer em constante reflexão acerca da sua prática pedagógica, pois, 

no âmbito escolar, a diversidade/diferença é um desafio a ser enfrentado dia 
a dia na atividade docente, com vistas à potencialização do ser humano. 

 

  De acordo com Chicon e Cruz (2014), capacitar esses profissionais para incluir, é 

colocá-los em condições de utilizar os recursos e estratégias disponíveis que colaboram com o 

processo de ensino-aprendizagem de todos os alunos com ou sem deficiência. 
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A lei n. 13.146 de 06 de Julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

deficiência, em seu capítulo IV, do direito à educação, ressalta a necessidade da formação 

continuada do docente, em seu artigo 28, assim como medidas para a adequação do projeto 

pedagógico, serviços e adaptações necessárias, ações individualizadas e coletivas que 

maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos alunos com deficiências (BRASIL, 

2015). 

Atualmente destaca-se na literatura um modelo de formação de professores reflexivos, 

tendo como uns de seus apoiadores Schön (1992), Nóvoa (1992; 2001; 2009) e Paquay et al 

(2001) que defendem uma formação continuada com base na trilogia ação – reflexão – ação. 

De acordo com Schön (1992), o próprio ambiente escolar pode se tornar uma 

oportunidade de se exercitar uma prática reflexiva e essas práticas precisam ser apoiadas e 

documentadas.    

Para Nóvoa (2001), a formação docente começa na formação inicial e se estende ao 

longo da vida profissional, através da prática de formação continuada que deve possuir como 

referência a escola e sua essência. E que essa formação contínua não se dá antes das 

transformações, mas sim, durante, produzindo práticas inovadoras que buscam mudanças, não 

apenas dos docentes, mas também de toda a instituição escolar (NÓVOA, 1992).  

O autor ainda defende uma formação de professores instalada dentro da própria 

profissão, construída através da junção de aportes científicos, pedagógicos e técnicos, porém, 

respaldada pelos próprios professores (NÓVOA, 2009). 

Assim, dando continuidade ao propósito de formar profissionais reflexivos, Paquay et 

al. (2001), propõem uma investigação constante da realidade, construindo saberes sobre a 

ação, onde o professor desenvolva competências para analisar, refletir, justificar e construir 

caminhos para a resolução dos problemas. 

Fiorini e Manzini (2016), em seu estudo, deixou claro que o planejamento da 

formação continuada, que vai ao encontro das necessidades reais dos professores, possui uma 

avalição satisfatória pelos docentes, pois possibilita a reflexão sobre a ação. Com isso, é 

necessário conhecer o contexto escolar e as dúvidas e dificuldades enfrentadas pelos 

professores para que as formações possam contribuir para o aprimoramento da prática 

docente.  

Nessa perspectiva, torna-se essencial que a formação continuada do professor faça 

referência ao ambiente escolar, possibilitando a esse profissional a mobilização de recursos e 

uma análise reflexiva de sua prática, indo ao encontro da resolução de problemas 

minimizando as dificuldades (MARTINS, 2012). 
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De acordo com Cunha (2013, p.622)  

[...] a necessidade de estudar o professor e sua formação é tão permanente 
quanto inexorável é a ideia de processo na sua condição humana, em sua 

organização social. As mudanças na sociedade definirão sempre novos 

desafios para a educação dos homens e, como decorrência, diferentes aportes 
no papel e formação de professores. Esse se coloca como um permanente 

desafio para a pesquisa e para a universidade. 

 

Para Chicon e Cruz (2014), essa formação continuada, com o objetivo de aperfeiçoar a 

prática pedagógica, necessita estar adjunta à realidade escolar, com problemas e dificuldades 

reais que precisam ser refletidos e resolvidos de forma colaborativa. 

Contudo, para que essa formação seja eficiente, é preciso que o professor esteja em 

constante evolução, pois de acordo com Nóvoa (1992, p.13), 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 
de técnicas), mas sim, através de um trabalho de reflexividade crítica sobre 

as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por 

isso é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da 

experiência (grifo do autor). 
 

A preparação dos professores para um atendimento adequado a todos os alunos é 

enfatizada pela Declaração de Salamanca, Unesco (1994), como um dos pontos fortes para 

garantir escolas inclusivas. Assim, concordamos com Chicon e Nascimento (2011, p.10), ao 

considerar que “a formação continuada é necessária devido às constantes mudanças e às 

imprevisibilidades presentes no contexto escolar”, e que esse processo precisa perdurar por 

toda a vida profissional dos docentes, a fim de promover mudanças de atitudes e 

procedimentos, possibilitando o acesso de todos nas aulas oportunizando as interações e as 

trocas de experiências corporais, contribuindo com a aprendizagem.  

Logo, é essencial investir na formação continuada, pois, de acordo com Fiorini e 

Manzini (2017, p. 351), “[...] tanto a inclusão quanto a formação profissional são 

processuais”, sendo assim, é nesse processo que seguimos rumo a uma continua capacitação 

dos professores. 

No próximo capítulo descreveremos o processo metodológico percorrido durante o 

estudo. 
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7 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

7.1 Caracterização do estudo 

  

Este projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, (CAAE: 

18933619.20000.5402) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” e 

aprovado. Os participantes do estudo foram consultados previamente e os que aceitaram 

participar do estudo preencheram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo B). 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa e quantitativa que consiste em uma 

abordagem metodológica que possibilita atribuir sentido concreto aos dados coletados a partir 

de um fenômeno real que segundo Souza e Kerbauy (2017, p.24), “[...] são necessárias, mas 

segmentadas, podem ser insuficientes para compreender toda a realidade investigada. Em tais 

circunstâncias, devem ser utilizadas como complementares”. 

Sendo assim, pode-se afirmar que, segundo a epistemologia, ambas as abordagens 

possuem o mesmo nível científico e não devem ser vistas como oposição (MINAYO; 

SANCHES, 1993). 

 

7.2 Universo da pesquisa 

  

O presente estudo ocorreu no Município de Tupã, que fica localizado no interior do 

Estado de São Paulo e que, em sua Rede de Ensino no ano de 2019 na Educação Infantil (4 e 

5 anos), contou com 1.141 alunos, sendo 7 alunos PAEEPEI e 1.954 alunos, no Ensino 

Fundamental, sendo 49 alunos PAEEPEI, totalizando 3.095 alunos matriculados, entre eles, 

56 alunos na rede regular de ensino, na educação Básica, com alguma deficiência, Transtorno 

Global do desenvolvimento ou Altas Habilidades, além dos alunos que ainda estão em fase de 

acompanhamento para fechamento de laudo. Na rede encontravam-se 18 professores de 

Educação Física que lecionavam na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, doze 

efetivos e seis contratados. 
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7.3 Instrumentos 

 
 

No Percurso Investigativo foram elaborados questionários a partir dos objetivos do 

estudo a fim de descrever as características dos participantes, suas percepções sobre a 

interação entre os alunos com e sem deficiência e avaliar a intervenção. 

Assim, a construção dos instrumentos obedeceu uma série de requisitos importantes 

para a sua eficácia, tais como, “determinação da forma e do conteúdo das questões; 

quantidade e ordenação das questões; construção das alternativas; apresentação do 

questionário e pré-teste do questionário” (GIL, 2008, p.121). 

A elaboração ocorreu após as leituras sobre o assunto, considerando alguns estudos 

realizados sobre a temática. Então, foram selecionadas pesquisas que tratavam da Educação 

Infantil e as interações entre os alunos com e sem deficiência nas aulas de Educação Física, as 

dificuldades dos professores frente à inclusão de alunos com deficiências nas aulas de 

Educação Física, atitudes, estratégias de ensino e formação continuada (SALERMO, 2009; 

BEZERRA, 2010; BEZERRA; MANZINI, 2011, SEABRA JUNIOR, 2012B, ARAUJO et 

al., 2013; FIORINI; NABEIRO, 2013; LIMA, 2013; FIORINI; MANZINI, 2014; REDIG; 

MASCARO; DUTRA, 2017; FIORINI; MANZINI, 2018; ALVES; FIORINI, 2018). 

  O instrumento para a coleta de dados do estudo na fase inicial foi um questionário de 

autoaplicação (VIERA, 2009). O mesmo foi baseado e adaptado a partir das categorias de 

dificuldades encontradas por Fiorini e Manzini (2014), em sua pesquisa com professores de 

Educação Física em relação à Inclusão de alunos com deficiência nas aulas. Algumas questões 

foram inseridas e outras retiradas ou modificadas para que se adequasse aos objetivos dessa 

pesquisa, embasado na ideia de Vieira (2009, p. 16), ao considerar que o conhecimento não 

avança apenas a partir de grandes descobertas, mas também por pequenas contribuições e 

aprimoramento no que já existe. 

  O questionário foi composto de 6 questões abertas e 8 questões fechadas contendo a 

caracterização dos respondentes quanto ao sexo, faixa etária, tempo de serviço e formação 

acadêmica para que fosse possível traçar o perfil dos participantes e buscar a perspectiva do 

professor em relação às situações de interação entre os alunos com e sem deficiência em suas 

aulas, revelando estratégias de ensino e dificuldades. 

  O primeiro questionário construído foi enviado por e-mail para três professores que 

poderiam fazer parte do público-alvo da pesquisa com o intuito de avaliar a aplicabilidade do 

instrumento e detectar possíveis falhas, garantindo sua precisão (GIL, 2008). 
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O questionário 2, baseado e adaptado a partir do instrumento utilizado por Fiorini 

(2015) em seus estudos, foi elaborado e teve como objetivo avaliar os resultados da 

intervenção que foram ações formativas com aulas dirigidas por convidados especialistas nas 

áreas de Educação Física, Fisioterapia e do AEE. Neste, o participante poderia optar por uma 

alternativa diante de cinco opções sobre os conteúdos, a dinâmica e o material didático que 

corresponderam a (Muito adequado, Bem adequado, Adequado, Pouco adequado e 

Inadequado), assim, como sua colaboração para o desenvolvimento profissional em relação ao 

trabalho com alunos com e sem deficiência, sendo as opções (Muita colaboração, Boa 

colaboração, Razoável colaboração, Pouca colaboração e Sem colaboração). 

  O mesmo foi testado para avaliar sua aplicabilidade e funcionalidade em uma formação 

continuada com duração de 8 horas destinada a 27 professores de Educação Física da Rede 

Municipal de Educação de Tupã/SP, onde a professora pesquisadora fazia parte do grupo de 

formadores. Os assuntos tratados na formação foram: “A importância dos jogos lúdicos no 

ensino das lutas na Educação Física” e “Do virtual para o real: Webgames com o corpo nas 

aulas de Educação Física”, ambos temas estudados durante o PROEF. Esse teste foi importante 

para a realização de ajustes que asseguraram a validade e a precisão do instrumento (GIL, 

2008). 

 

7.3.1 Resultados da validação 

 

  Observou-se com os resultados do piloto do questionário 1, a necessidade de modificar 

algumas questões, a fim de torná-lo mais claro e completo. Foi identificado também que nem 

sempre as respostas oferecidas com as perguntas abertas eram relevantes para a intenção do 

estudo e que havia uma dificuldade maior em tabular e analisar os dados. Por isso, optou-se por 

empregar mais perguntas fechadas, utilizando as respostas dos participantes do piloto, além da 

bibliografia e da experiência da pesquisadora, como indicadores para a construção das 

alternativas, originando o questionário de avaliação da percepção dos professores de Educação 

Física sobre a interação entre os alunos com e sem deficiência (Anexo C), composto de 1 

questão aberta relacionada à importância da formação continuada e 12 questões fechadas 

contendo a caracterização dos respondentes quanto ao sexo, à faixa etária, ao tempo de serviço 

e à formação acadêmica e a perspectiva do professor em relação às situações de interação entre 

os alunos com e sem deficiência em suas aulas, revelando estratégias de ensino e dificuldades. 
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Com o pré-teste do questionário 2, foi possível observar que o mesmo não permitia a 

sugestão ou informação do motivo da escolha pela alternativa “Pouca colaboração ou Não 

colaboração”, havendo a necessidade da adequação do instrumento para que o mesmo 

oferecesse um feedback ao pesquisador, sobre os pontos negativos para possíveis ajustes, 

então foi inserido um campo para a justificativa, caso o respondente optasse pelas alternativas 

referentes a pouca ou sem colaboração, originando a versão final do questionário de avaliação 

das ações formativas (Anexo D). 

 

7.4 Procedimentos para a análise de dados 

 

A análise foi realizada de forma descritiva e representada numericamente, em 

porcentagens, as frequências de ocorrências das respostas coletadas por meio das questões 

fechadas, as quais foram explicitadas e apresentadas por quadros e tabelas de frequência, 

ocasionando uma maior facilidade na verificação dos dados (MARCONI; LAKATOS, 2003).  

A questão aberta foi tratada a partir dos pressupostos da técnica de Análise de 

Conteúdo, através dos critérios de categorização semântico de Bardin (2016), que separa o 

texto por unidades, de acordo com a semelhança das informações, originando categorias 

temáticas.  

Foi utilizado como recurso para auxiliar no processo, o software de análise textual, de 

acesso gratuito, chamado Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et 

de Questionnaires (IRAMUTEQ) que, de acordo com Camargo e Justo (2013), possibilita 

utilizar-se das análises lexicais fragmentando e dando origem a segmentos de texto, mantendo 

o contexto original da palavra, incorporando dados qualitativos e quantitativos na análise e 

interpretação dos resultados. O software apresenta quatro formas diferentes de análise textual: 

classificação hierárquica descendente (CHD); análise fatorial de correspondência (AFC); 

análise de similitude e nuvem de palavras, realizadas por meio de cálculos de frequência das 

palavras e classificação gramatical, sendo as duas últimas responsáveis por distribuir e 

organizar o vocabulário de uma forma clara de fácil entendimento. 

Como opção de análise, foi utilizada a nuvem de palavras que uniu e classificou as 

palavras por meio de gráficos em função da sua repetição e é considerada uma análise mais 

simples, todavia, graficamente de fácil e rápido reconhecimento das palavras chaves do texto 

(CAMARGO; JUSTO, 2013). 
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7.5 Composição do grupo 

 

Com a autorização dos representantes da Secretaria Municipal de Educação de uma 

cidade da região Centro-Oeste do Estado de São Paulo (Anexo A), deu-se início ao estudo.  

Para atender aos objetivos, foram fixados os seguintes critérios de inclusão: o 

professor deveria ministrar aulas de Educação Física na Educação Infantil para alunos com 

deficiência ou já ter ministrado anteriormente. Utilizou-se um grupo de WhatsApp para 

realizar os primeiros contatos com os possíveis participantes. 

A partir desses critérios, dentre os 18 professores de Educação Física que atuavam na 

Rede Municipal de Ensino, da Pré-escola ao 5° ano, 10 professores atendiam aos critérios e 

foram selecionados para participar da primeira fase do estudo, sendo aceito o convite por 

todos e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B) e numerados de 

P1 a P10. 

 

7.6 Procedimento para caracterização, levantamento das estratégias, dificuldades e 

perspectiva sobre a formação continuada dos participantes 

 

Para obter algumas informações precisas a respeito dos professores participantes, foi 

aplicado o questionário de avaliação da percepção dos professores de Educação Física sobre a 

interação entre os alunos com e sem deficiência (Anexo C), enviado por e-mail a 9 

participantes, sendo respondido e encaminhado ao pesquisador e 1sendo respondido durante o 

HTPC, pois o professor não fazia uso frequente de Internet. 

 

7.7 Ações formativas  

 

Procurou-se desenvolver um modelo de formação continuada que suprisse as 

necessidades do grupo de professores participantes do estudo considerando que  

[...] um modelo de formação reúne um conjunto de ações mediadas por 

relações de poder, culturas, crenças e valores estabelecidos entre as 
instituições/redes/sistemas de ensino e os sujeitos envolvidos no processo 

formativo e apresenta características implícitas, objetivos particulares e 

maneiras peculiares de condução das práticas formativas (FEEREIRA; 
SANTOS; COSTA, 2015, p.291). 
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A propensão em separar a teoria da prática nos cursos de formação de professores é 

um conceito comumente visto na área da Educação, ocorrendo certo distanciamento entre os 

dois conteúdos (FIORINI, 2015).  

 Gama e Terrazzan (2008, p.3) sugerem que: 

Ao se propor ações de FC, tenha-se como referência as concepções dos 

profissionais sobre o assunto e os modelos consequentemente aceitos. 

Assim, numa escola, a FC deve iniciar pela identificação do “lugar” de onde 
os professores “se veem”, para então, progressivamente, por meio das 

próprias ações formativas, subsidiar o processo de mudanças das concepções 

acerca do seu trabalho e da sua formação e, por consequência, das condutas 

nas práticas docentes. 
 

De acordo com Paquay et al (2001), o pesquisador que conhece a prática profissional 

pode intervir na formação docente por meio de saberes que realmente vão ao encontro de suas 

necessidades e, para isso, utilizaremos a trialética: prática-teoria-prática que, neste estudo se 

concretizará como: ação – pesquisa – formação. Segundo o autor, esse tipo de formação é 

construído a partir dos resultados de uma pesquisa. 

 De acordo com Cruz e Ferreira (2005, p.178), “os conflitos enfrentados no dia a dia da 

atuação profissional podem definir o início de reflexões e ações em direção à resolução de 

problemas concretos”. Dessa forma, para ir contra oposição, teoria e prática, foi realizada uma 

intervenção que ocorreu durante o HTPC, por meio de ações formativas com aulas planejadas 

através das dificuldades dos professores, levantadas através do questionário de avaliação da 

percepção dos professores de Educação Física sobre a interação entre os alunos com e sem 

deficiência (Anexo C), possibilitando uma teoria vinculada à prática, refletindo em uma futura 

prática sustentada por uma teoria (PAQUAY et al., 2001). 

Foram convidados alguns profissionais para participarem, de acordo com suas 

especialidades: Fisioterapeutas, Professores de Educação Física (professora pesquisadora) e 

do AEE, dando origem a quatro aulas, indo ao encontro das orientações encontradas no 

Documento Subsidiário à Política da Inclusão, elaborado pelo MEC, que tem por objetivo, 

auxiliar os sistemas de ensino para a efetivação de espaços inclusivos e de qualidade, o qual 

afirma que o sucesso de uma política inclusiva depende da colaboração entre todos os 

profissionais envolvidos, os da educação, da saúde e da assistência, todos com papéis 

fundamentais para a formação docente e para o processo de inclusão dos indivíduos, tanto na 

escola, como na sociedade (BRASIL, 2005a). 
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7.8 Procedimento para a coleta e análise dos dados da avaliação da intervenção 

 

O questionário de avaliação das ações formativas (anexo D) foi aplicado aos 

professores participantes do estudo ao término de cada aula aplicada durante a intervenção. 

Os resultados foram representados por tabelas contendo: o conteúdo, a dinâmica, o material 

didático e a colaboração da formação para a prática docente. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÕES DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA 

PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE A 

INTERAÇÃO ENTRE OS ALUNOS COM E SEM DEFICIÊNCIA 

 

Os resultados serão apresentados de acordo com as 13 questões delineadas no 

instrumento, classificadas em cinco sessões, sendo elas: caracterização dos participantes, 

perspectiva dos professores sobre a interação entre os alunos com e sem deficiência nas aulas, 

atitudes e estratégias de ensino, dificuldades encontradas e a importância da formação 

continuada. 

 

8.1 Características dos participantes 

 

Os 10 professores participantes se reúnem juntamente com mais 8 professores de 

Educação Física da Rede Municipal de Ensino da cidade em questão, geralmente as quartas-

feiras das 17h30 às 19h30 para formação durante HTPC na EMEIEF Professor José Maris, 

sob orientação da professora e, então, pesquisadora deste estudo, sendo que as segundas-

feiras, normalmente, são destinadas ao planejamento em suas respectivas escolas. 

A partir das informações advindas do questionário de avaliação da percepção dos 

professores de Educação Física sobre a interação entre os alunos com e sem deficiência, 

respondido pelos professores, sabe-se que, dos 10 participantes, quatro (40%) eram do gênero 

masculino e seis (60%) do feminino, com a faixa etária entre 25 e mais de 45 anos, sendo que 

dois (20%) tinham de 25 a 30 anos; dois (20%) de 31 a 35 anos; dois (20%) de 36 a 40 anos e 

quatro (40%) tinham mais de 45 anos, retratando um grupo de professores maduros com a 

maioria apresentando mais de 36 anos de idade.  

Sobre o tempo de serviço na Educação Física Escolar, três (30%) possuíam de 1 a 5 

anos; um (10%) possuía de 6 a 10 anos; dois (20%) tinham de 11 a 15 anos; um (10%) 

possuía de 16 a 20 anos; um (10%) de 21 a 25 anos e dois (20%) tinham mais de 25 anos de 

experiência; demonstrando serem professores com uma experiência significativa na área, com 

formação acadêmica variada, na qual dois (20%) cursaram Licenciatura; um (10%), 

Licenciatura Plena e sete (70%) participantes tinham uma ou mais especializações, sendo elas: 

Educação Especial, Educação Física Escolar, Gestão, Alfabetização, Psicomotricidade, 

Educação Infantil e Metodologia da Educação Física, Educação Física e Saúde, Educação 

Inclusiva, Atendimento Educacional Especializado, Psicopedagogia Institucional e Fisiologia 
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do Exercício; sendo possível perceber que a maioria dos respondentes possuía especialização, 

porém, apenas três eram relacionadas à educação inclusiva, referentes a dois professores (P1 e 

P5), tornando evidente a pouca procura por especialização na área. 

Outra questão importante que o instrumento possibilitou saber foi quanto à 

disponibilidade ou não da disciplina EFA ou outra equivalente na formação inicial, e 

evidenciou-se que quatro (40%) tiveram a disciplina e seis (60%) não tiveram; sendo essa 

questão possivelmente associada às dificuldades encontradas no contexto escolar, assim 

também, com relação aos cursos de capacitação na área de Educação Inclusiva, em que seis 

(60%) relataram que possuíam curso de capacitação e quatro (40%) não; desses quatro, dois 

não tiveram a Disciplina EFA ou outra equivalente, e não possuíam especialização na área de 

educação inclusiva, o que pode ocasionar ainda mais dificuldades com a inclusão de alunos 

com deficiência nas aulas (CIDADE; FREITAS, 2002). 

Dentre os participantes, seis (60%) estavam trabalhando com alunos com deficiência e 

quatro (40%) não; sendo que dois (20%) com Deficiência Visual, um (10%) Deficiência 

Física, quatro (40%) com Deficiência Intelectual, um (10%) Deficiência Auditiva e três (30%) 

com Deficiências Múltiplas. Percebe-se que a maioria dos professores estava trabalhando com 

alunos com deficiência e que, em alguns casos, com mais de uma (P4, P6, P8, P9, P10). De 

acordo com o questionário três, (30%) respondentes já trabalharam com alunos com 

Deficiência Visual, nove (90%) com Deficiência Física, nove (90%) com Deficiência 

Intelectual, quatro (40%) com Deficiência Auditiva e seis (60%) com Deficiências Múltiplas. 

Questão importante ao se considerar que, de acordo com Cruz e Ferreira (2005, 

p.172), professores, ao refletirem sobre suas ações, indicaram “[...] que a experiência 

profissional com diferentes tipos de deficiência é importante para se obter condições 

profissionais para uma intervenção satisfatória”. Assim, pode concluir que o grupo possui 

uma boa experiência com as diversas formas de deficiência e que essa condição pode 

colaborar para uma prática mais inclusiva em suas aulas. 

Também foi possível destacar que a Deficiência Física e a Deficiência Intelectual são 

as mais ocorrentes para o grupo, seguidas das Deficiências Múltiplas. 

A seguir, o Quadro 1, todas as informações foram organizadas por participantes. 
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Quadro 1 – Caracterização dos participantes. 

Legenda: P.1:Participante 1; P.G.: Pós Graduação; Ed.: Educação; A.E.E.: Atendimento Educacional Especializado; D.V.: Deficiência Visual; D.A.: 
Deficiência Auditiva; D.F.: Deficiência Física; D.I.: Deficiência Intelectual; D.M.: Deficiência Múltipla. E.F.A.: Educação Física Adaptada; A.C.D.: alunos 

com deficiência. 

Fonte: Elaborado pelo autor

Participante Gênero Faixa etária Tempo de 
serviço 

Formação Acadêmica Disciplina 
E.F.A. ou 

outra 

Curso de 
capacitação 

Trabalhando 
com A.C.D. 

Com quais tipos 
de deficiência que 

já trabalhou 

P1  Feminino 36 a 40 anos 11 a 15 anos P.G.: Ed. Especial 
Ed. Física escolar 

Gestão e Alfabetização 

 
Sim 

 
Sim 

 
Não 

D.F./D.I./D.A. 

P2 Masculino 25 a 30 anos 6 a 10 anos P.G.: Psicomotricidade 

Educação Infantil e 
Metodologia da Educação 

Física 

 

Sim 

 

Não 

 

Não 

D.F. 

P3 Masculino Mais de 45 

anos 

11 a 15 anos P.G.: Metodologia da 

Educação Física e 
Educação Infantil 

 

Não 

 

Sim 

 

Sim: D.I. 

D.F./ D.I./ 

D.A./D.M. 

P4 Feminino 31 a 35 anos 1 a 5 anos P.G.: Ed. Física e saúde 

 Metodologia da Educação 
Física e Educação Infantil 

 

Sim 

 

Sim 

Sim: D.I. e 

D.M. 

D.F./ D.I./ D.M. 

P5 Feminino Mais de 45 

anos 

21 a 25 anos P.G.: Ed. Inclusiva e 

A.E.E. 

Não Sim Não D.F./ D.I./ D.A./ 

P6 Feminino Mais de 45 
anos 

Mais de 25 anos P.G.: Educação Física 
Escolar e 

Psicopedagogia 

Institucional 

 
Não 

 
Sim 

 
Sim: D.V. e 

D.I. 

D.V./ D.F./ D.I./ 
D.M. 

P7 Masculino 31 a 35 anos 1 a 5 anos Licenciatura em Educação 
Física 

Não Não Não D.I./ D.M. 

P8 Feminino 25 a 30 anos 1 a 5 anos Licenciatura em Educação 

Física 

Sim Não Sim: D.F. e 

D. I. 

D.F./ D.I. 

P9 Feminino 36 a 40 anos 16 a 20 anos P.G.: Fisiologia do 
Exercício 

Não Não Sim: D.V. e 
D. M. 

D.V./ D.F./ D.I./ 
D.M. 

P10 Masculino Mais de 45 

anos 

Mais de 25 anos Licenciatura Plena em 

Educação Física 

Não Sim Sim: D.A e 

D.M. 

D.V./ D.F./ D.I. 

D.A./ D.M. 
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8.2 Perspectiva do professor de Educação Física frente à inclusão 

 

A seguir serão explicitados os resultados e discussões referentes à percepção dos 

professores de Educação Física em relação à interação entre os alunos com e sem deficiência. 

 

8.2.1 Papel do professor na interação entre os alunos com e sem deficiência 

 

Iniciaremos com a tabela 1 que contém os dados da pergunta nº 7, permitindo apurar a 

visão dos professores de Educação Física sobre seu papel na interação entre os alunos com e 

sem deficiência. 

 

Tabela 1 – Percepção do professor de Educação Física sobre seu papel na interação dos alunos com e 

sem deficiência na Educação Infantil 

Legenda: P 1: Participante 1 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Percebe-se que há a necessidade de informar e aperfeiçoar os professores em relação 

ao papel deles na interação dos alunos, pois as duas últimas opções, pouco assinaladas, 

também são consideradas atribuições dos professores, citadas pelos documentos norteadores 

da Educação Básica, RCNEI, DCNEB e BNCC (BRASIL, 1998; 2013; 2017). 

De acordo com Friedmann (2012) e Tomazzetti et al. (2015), é essencial que o 

professor, além de mediador, seja um observador dos comportamentos e atitudes dos alunos, 

para que os interesses de cada criança, ou até mesmo, do grupo, sejam favorecidos durante o 

planejamento das ações pedagógicas, colocando-os efetivamente como o centro do trabalho 

educacional.  

Papel do professor P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

Mediador - X X X X X X X X - 8 80 
Responsável em 

planejar, organizar e 

proporcionar espaços, 

recursos e atividades 
que possibilitem a 

interação entre todos 

os alunos. 

X X X X - X X X X X 9 90 

Observador - X - - - X - - - - 2 20 

Avaliador - X    X X X   4 40 

Não possui nenhuma 

função na interação 
dos alunos com e sem 

deficiência 

- - - - - - - - - - 0 0 
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A próxima questão diz respeito à percepção do professor quanto às dificuldades 

originadas pelas deficiências em relação à interação. 

 

8.2.2 A deficiência e a interação nas aulas de Educação Física 

 

A tabela 2 traz os resultados obtidos na pergunta de nº 8 e demonstra quais as 

deficiências que oferecem mais desafios para o professor em relação à interação nas aulas. 

 

Tabela 2 –Deficiência que oferece mais dificuldades ao se trabalhar a interação 

Legenda: P.1:Participante 1; D.V.: Deficiência Visual; D.F.: Deficiência Física; D.I.: Deficiência 

Intelectual; D.A.: Deficiência Auditiva; D.M.: Deficiência Múltipla. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Podemos considerar que a Deficiência Física e as Deficiências Múltiplas são as que 

mais oferecem obstáculos na opinião dos respondentes e que, comumente, nas Deficiências 

Múltiplas, a Deficiência Física encontra-se atrelada a uma outra, aumentando a escolha por 

essa opção. 

De acordo com Fiorini e Manzini (2017, p.351,) a presença de um aluno com 

deficiência Física na aula requer “[...] estratégias de ensino e recursos pedagógicos adequados 

às necessidades e potencialidades do aluno [...] de forma que sua participação seja efetiva, 

assim, as mudanças de atitudes e concepções do professor tornam-se fundamentais, pois não 

bastam recursos pedagógicos se a função humana estiver deficitária.  

Na sequência, descreveremos a perspectiva do professor sobre sua aptidão em 

promover a interação entre os alunos com e sem deficiência nas aulas. 

 

 

 

Tipo de deficiência P1 P2 P3 P4 P5 P6  P7 P8 P9 P10 Total  % 

Deficiência Visual/ 

D.V. 

 - - - - - - X - - - 1 10 

Deficiência Física/ 
D.F 

X 
 

- - X - - 
 

- - X - 3 30 

Deficiência 

Intelectual/ D.I. 

- - - - - - - - - - 0 0 

Deficiência Auditiva/ 

D.A 

- - - - - - - - - - 0 0 

Deficiência Múltipla/  
D.M 

- - X - X X - X - - 
 

4 40 

Nenhuma - X - - - - - - - X 2 20 
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8.2.3 Potencialidade do professor de Educação Física na interação 

 

A tabela 3 traz os resultados obtidos na pergunta de nº 9 e nos revela a percepção dos 

professores sobre seu potencial em promover a interação entre os alunos com e sem 

deficiência. 

 

Tabela 3- Percepção dos professores sobre sua aptidão em desenvolver atividades que possibilitem a 
interação entre os alunos com e sem deficiência 

Legenda: P1: Participante 1. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Nota-se que os respondentes, em sua maioria, não se sentem eficientes quando o 

assunto é a interação entre os alunos com e sem deficiência nas aulas, onde 9 dos 10 

professores participantes percebem momentos que não se sentem aptos, fato que corrobora 

com o que relata Fiorini (2011) em seu estudo sobre a concepção do professor de Educação 

Física no que concerne à inclusão do aluno com deficiência. Assim, é importante o 

aperfeiçoamento das habilidades dos professores no que diz respeito à inclusão e ao trabalho 

com esses alunos, a fim de proporcionar conhecimentos fundamentais que possibilitem a 

adoção de práticas pedagógicas efetivamente inclusivas. Já que, de acordo com Salermo 

(2009, p.59), “por se tratar de uma disciplina que envolve o movimento que pode ser 

diferenciado nas pessoas com deficiência, o fator rendimento e despreparo dos professores 

saltam aos olhos”. 

Porém, na tabela 4, que demonstra os resultados da pergunta de nº 10, podemos 

observar como os professores percebem a importância da interação. 

 
Tabela 4- Percepção dos professores sobre a importância da interação entre alunos com e sem 

deficiência 

Quando se considera apto P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

Nunca     - - - - - - - - - - 0 0 

Quase nunca X - - - - - X - - - 2 20 

Nem sempre  - - X - X - - - X X 4 40 

Quase sempre - - - X - X - X - - 3 30 

Sempre - X - - - - - - - - 1 10 

Alunos  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

Sem deficiência - - - - - - - - - - 0 0 

Com deficiência - - - - - - - - - - 0 0 

Mais para os com - - - - - - - - - - 0 0 
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Legenda: P1: Participante 1. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

Com todos os professores reconhecendo a importância da interação, destaca-se a 

responsabilidade e a grande influência que o professor e suas intervenções pedagógicas 

exercem nessa questão, sendo que é necessário que este esteja preparado para possibilitar a 

participação de todos os alunos nas mesmas atividades, já que as experiências positivas e 

negativas de inclusão estão relacionadas às experiências de interações sociais e de amizade 

com os colegas na percepção dos alunos com deficiência (ALVES; DUARTE, 2014; 

CARVALHO; ARAUJO, 2018). 

De acordo com Rodrigue e Maranhe (2010, p. 47), 

A convivência com o pares da mesma idade, estimula o desenvolvimento 

cognitivo e social do aluno com deficiência, que acaba por demonstrar maior 

interesse pelo ambiente que o cerca e apresenta comportamentos próprios para 
sua idade. O professor deve estar atento à interação estabelecida entre alunos 

com e sem deficiência, promovendo, não só as aprendizagens acadêmicas, 

como também o relacionamento entre eles e o aumento da autoestima da 
criança com deficiência, auxiliando sua integração na classe. 

 

Com isso, concordamos com Souza e Ortega (2016), quando afirmam que as 

interações na Educação Infantil são necessárias e exercem uma função importantíssima no 

que diz respeito ao desenvolvimento de todos os alunos e que, para uma melhor qualidade 

dessa etapa escolar, essa questão precisa ser mais explorada durante a formação dos 

professores, seja ela inicial ou em serviço.  

A seguir, serão descritas as atitudes e estratégias utilizadas pelos professores de 

Educação Física para melhorar a interação nas aulas. 

 

8.3 Atitudes e Estratégias do professor de Educação Física em relação à interação entre 

os alunos com e sem deficiência 

 

Algumas estratégias, consideradas inclusivas e exclusivas por Bezerra (2010), Bezerra 

e Manzini (2011), Seabra Junior (2012b), Fiorini e Nabeiro (2013), Lima (2013), Fiorini e 

Manzini (2014), Redig, Mascaro e Dutra (2017), Fiorini e Manzini (2018) e Alves e Fiorini 

deficiência  

Mais para os sem 
deficiência 

- - - - - - - - - - 0 0 

Para ambos X X X X X X X X X X 10 100 

Para nenhum - - - - - - - - - - 0 0 



75 
 

 
 

(2018), foram oferecidas na questão nº 11, como opções aos respondentes para que 

pudéssemos identificar quais os mesmos utilizavam para promover a interação entre os alunos 

com e sem deficiência nas aulas de Educação Física. Vale considerar que, no questionário, as 

opções não foram caracterizadas como inclusivas ou exclusivas para não influenciar nas 

respostas, na tabela 5, é possível identificar algumas estratégias e atitudes consideradas 

inclusivas pelos autores, e na tabela 6, algumas consideradas exclusivas. 

 

Tabela 5- Atitudes e estratégias consideradas inclusivas, utilizadas pelos professores, para melhorar a 

interação entre os alunos com e sem deficiência nas aulas. 

Atitudes e estratégias P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

Utiliza os jogos 

cooperativos 

X X - X X X X X - X 8 80 

Utiliza o aluno tutor X - - X - X X - - X 5 50 
Realiza as instruções com 

a turma toda 

X X X - - - X X - X 6 60 

Organiza a turma em 

pequenos grupos para a 
execução das atividades 

X - - - - - - X - - 2 20 

Flexibiliza os espaços, os 

recursos e as regras. 

X X - X - X - X X X 7 70 

Utiliza um Plano de 

Ensino Individualizado 

para o aluno com 

deficiência 

- - - - - - - - - X 1 10 

Planeja aulas livres - - X X - - - - - X 3 30 

Planeja aulas dirigidas X - X - - X - - - X 4 40 

Jogos e brincadeiras 
populares 

X X X X - X X - - X 7 70 

Opta por estilos de ensino 

de acordo com os 
objetivos de aprendizagem 

X X - - - - - - - X 3 30 

Diversifica as formas de 

instrução 

X X - X - X X X X X 8 80 

Utiliza o professor de 
apoio como um tutor 

X X - - - - - - - X 3 30 

Sensibiliza a turma em 

relação aos alunos com 
deficiência 

X - - - - - X X - X 4 40 

Incentiva as atitudes 

positivas dos alunos 

X X X X X X X X - X 9 90 

Ouve as sugestões de 

adaptações dos alunos 

X X - - - - X X X X 6 60 

Repreende as atitudes 

desfavoráveis dos alunos 

- - - - - - X X X X 4 40 

Utiliza em alguns 

momentos atividades que 

vão ao encontro dos 
interesses do aluno com 

deficiência 

X - - X - X X X - X 6 60 

Faz aproximação com a - - - - - - - X - X 2 20 
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família do aluno com 

deficiência 

Auxilia fisicamente o 
aluno com deficiência 

quando necessário 

X X X X X X X - X X 9 90 

Outras -         -       -       -        -         -         -         -         -         -          0          0 

Legenda: P1: Participante 1. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 
Tabela 6- Atitudes e estratégias consideradas exclusivas, utilizadas pelos professores para melhorar a 

interação entre os alunos com e sem deficiência nas aulas. 

Atitudes e estratégias P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

Organiza a turma em 
pequenos grupos para as 

instruções 

- - - - - - - - X -       -   1 10 

Coloca o aluno com 

deficiência de ajudante 

X - - X - X - - - - 3 30 

Trata o aluno com 

deficiência diferente dos 

outros 

- - - - - - - - - - 0 0 

Planeja atividades 

diferentes para o aluno 

com deficiência separadas 

da turma 

- - - - - - - - - - 0 0 

Não pensa nessa questão 

durante o planejamento e a 

práxis da aula 

- - - - - - - - - - 0 0 

Outras -        -       -        -        -         -         -         -         -         -          0          0       

Legenda: P1: Participante 1. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ao serem questionados, os respondentes poderiam optar por mais de uma estratégia, 

além de citar outras não oferecidas no questionário, pois, para Lima (2013, p. 149), “quanto 

maior forem as variações nas estratégias metodológicas, melhores serão os encaminhamentos 

do professor para proporcionar uma prática de Educação Física para todos os alunos”. 

A partir dos dados da tabela 5, é possível observar que os professores participantes do 

estudo apresentaram, em sua maioria, atitudes consideradas inclusivas, pois relataram que 

fazem uso dos jogos cooperativos, flexibilizam os espaços, os recursos e as regras, utilizam os 

jogos e brincadeiras populares, diversificam as formas de instrução, incentivam as atitudes 

positivas dos alunos e auxiliam fisicamente o aluno com deficiência, quando necessário, 

produzindo um ambiente prazeroso e acolhedor, pois as atitudes e estratégias do professor de 

Educação Física interferem significativamente nos resultados das aulas. Segundo Bezerra e 

Manzini (2011), para que o professor consiga planejar, flexibilizar, criar e oferecer essas 

estratégias, ele precisa estar preparado. 
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Contudo, algumas estratégias, consideradas inclusivas pelos pesquisadores, ainda são 

pouco utilizadas, revelando a necessidade de expandir as possibilidades de utilização das 

mesmas nas aulas, como percebido quando apenas dois (20%) professores demostraram que 

organizam a turma em pequenos grupos para a execução das atividades, a fim de promover 

uma melhor interação entre os alunos, apenas um (10%) faz uso do Plano de Ensino 

Individualizado para o aluno com deficiência, três (30%) planejam aulas livres, três (30%) 

optam por estilos de ensino de acordo com os objetivos de aprendizagem, três (30%) utilizam 

o professor de apoio como um tutor, que no caso do munícipio onde o estudo foi 

desenvolvido, os alunos com deficiências são acompanhados por alunas pesquisadoras 

(bolsistas do programa bolsa alfabetização do curso de pedagogia), e apenas dois (20%) 

fazem aproximação com a família do aluno com deficiência. 

Já em relação às atitudes e estratégias consideradas exclusivas pelos pesquisadores, 

observa-se que os professores não costumam utilizar as opções descritas em suas aulas, 

revelando um grupo de professores atentos e com práticas pedagógicas inclusivas onde apenas 

um (10%) organiza a turma em pequenos grupos para as instruções, três (30%) colocam o 

aluno com deficiência de ajudante e nenhum relatou tratar o aluno com deficiência diferente 

dos outros e nem planejar atividades diferentes para o aluno com deficiência separadas da 

turma. 

A estratégia de colocar o aluno com deficiência de ajudante, apontada por três 

participantes, vem ao encontro da percepção dos professores relatada a priori, na qual, nem 

sempre se sentem aptos em promover atividades que promovam a interação entre todos os 

alunos, acarretando, muitas vezes, em uma não participação efetiva desse aluno. 

Assim, fica evidente que o grupo de professores apresenta-se, em sua maioria, 

preocupados com a questão do planejamento de ações que colaborem com a interação de 

todos os alunos com e sem deficiência durante a práxis da aula, indo ao encontro do que diz 

Bezerra (2010): uma Educação Física pautada no planejamento, na flexibilização, e na criação 

de estratégias de ensino, caminha para uma educação mais inclusiva e de qualidade para 

todos.  

  No próximo tópico trataremos das dificuldades enfrentadas pelos professores em 

relação à inclusão que podem prejudicar a interação entre os alunos com e sem deficiência nas 

aulas de Educação Física, separadas por categorias. 

  Saber sobre essas dificuldades é importante, pois se torna um subsídio para o 

planejamento das ações formativas, que consideraram a realidade do contexto escolar vivido 

pelos professores (MARTINS, 2012). 
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8.4 Dificuldades encontradas pelos professores em relação à inclusão de alunos com 

deficiência 

 

 Diversos são as causas das dificuldades encontradas pelos professores de Educação 

Física nas aulas com alunos com alguma deficiência, podendo ser em função das estratégias 

de ensino, dos recursos pedagógicos, da seleção de conteúdos, entre outros (FIORINI; 

MANZINI, 2016). 

  Os professores foram convidados a refletirem sobre suas práticas através do 

questionário que foi utilizado como um dispositivo mediador (PAQUAY et al., 2001). Este 

teve como um dos objetivos indicar as dificuldades através das alternativas distribuídas por 

categorias: Formação inicial e continuada, “administrativo-escolar”, Educação Física, Espaços 

e Recursos, Família, Diagnóstico, Aluno com e sem deficiência e Estratégias de Ensino, 

adaptadas do estudo de Fiorini e Manzini (2014), realizando um grupo focal com professores 

de Educação Física que tinham em suas aulas alunos com alguma deficiência, pôde levantar 

as dificuldades enfrentadas por eles e eleger as categorias descritas acima, sendo essas 

utilizadas no questionário de avaliação da percepção dos professores de Educação Física 

sobre a interação entre os alunos com e sem deficiência, na pergunta nº 12. 

  Em relação à categoria “formação”, tanto a formação inicial como a continuada 

geraram dificuldades que foram descritas na tabela 7 e 8. 

 

Tabela 7- Dificuldades encontradas pelos professores em relação a formação inicial. 

Legenda: E.F.A.: Educação Física Adaptada; P1: Participante 1. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Mesmo nosso estudo não podendo intervir nesse ponto, essa análise possibilitou 

confirmar a importância da formação continuada do professor frente aos dados que revelam 

dificuldades para os professores devido à insuficiência da formação inicial no que diz respeito 

Formação inicial P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

Não teve a disciplina de 

Educação Física Adaptada (EFA) 

- - X - X - X - X X 5 50 

A disciplina EFA não tinha 
relação da teoria com a prática 

- - - - - - - - - - 0 0 

A disciplina EFA foi direcionada 

a uma deficiência específica 

- - - - - - - - - - 0 0 

Não ofereceu estágios em 

contexto escolar inclusivo. 

- - - X X X - X - - 4 40 

Não encontra dificuldades X X - - - - - - - - 2 20 

Outras   -        -      -        -       -       -        -       -       -        -          0       0  
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à disciplina de Educação Física Adaptada, pois essa, de acordo com Cidade e Freitas (2002), 

teve sua instalação oficial nos cursos de graduação a partir da Resolução 3/87 do Conselho 

Federal de Educação que considera necessária, visto que o professor de Educação Física 

também exerce sua função com as pessoas com deficiência, transtornos e altas habilidades. 

Devido a isso, uma grande parte dos professores de Educação Física que, hoje estão no 

contexto escolar, não tiveram, em sua formação, os conhecimentos próprios da Educação 

Física Adaptada ou outra disciplina que se refere à Educação Inclusiva.  

 Também há uma reflexão sobre a necessidade de ampliação da disciplina quando ela é 

oferecida durante a formação inicial, originando uma maior aproximação com a área que, 

muitas vezes, encontra-se distante da realidade dos futuros professores (CHICON; PETERLE; 

SATANA, 2014). 

  A oferta de estágios em contexto escolar inclusivo é uma opção que aparece como 

eficiente no que diz respeito às vivências e às discussões sobre a realidade desses ambientes 

(TAVARES, SANTOS; FREITAS, 2016). 

 

Tabela 8- Dificuldades encontradas pelos professores em relação a formação continuada 

Legenda: P1: Participante 1. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

  

 

 Com os dados dispostos, é possível constatar que algumas questões precisam ser 

repensadas nos cursos oferecidos para os professores com o objetivo de aperfeiçoamento da 

prática pedagógica, tendo as necessidades do âmbito escolar atendidas, pois a maioria relata 

dificuldades devido a não abrangência dos cursos em relação aos diversos tipos de 

deficiências e a falta de relação com o contexto escolar. Sendo assim, concordamos com 

Chicon e Cruz (2014, p. 817) quando afirmam que:  

Formação continuada P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

Cursos específicos para uma 

determinada deficiência  

X - - X - X X - X - 5 50 

Cursos que não abordam a 
realidade do contexto escolar 

- X - - X - X - X - 4 40 

Cursos que abordam apenas 

atividades adaptadas e não 
estratégias de ensino 

- - X - - - X X - - 3 30 

Cursos adequados, mas a 

distância ou o custo financeiro 

dificulta a realização.  

- - - - - - - - - - 0 0 

Não encontra dificuldades - - - - - - - - - X 1 10 

Outras  -       -        -       -       -       -        -       -        -         -         0         0 
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  “[...] são as escolas e os professores organizados nas suas respectivas 

instituições que podem decidir quais são os melhores meios, métodos e 

formas de assegurar um processo de formação continuada para os seus 
profissionais [...]”. 

 

 Nesse sentido, de acordo com Paquay et al. (2001), para que o professor possa retomar 

em sua prática os conceitos construídos durante o processo de formação, estes precisam estar 

diretamente relacionados à realidade do contexto escolar. 

 A seguir, a tabela 9 trará os resultados adquiridos em consideração à categoria 

“Administrativo-escolar”.  

 

Tabela 9 – Dificuldades encontradas pelos professores em relação aos aspectos "administrativo-

escolar". 

Legenda: P1: Participante 1 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Diante do exposto, infere-se que existe um certo distanciamento dos gestores escolares 

e dos professores que geram alguns impasses que precisam ser compartilhados e refletidos por 

toda a equipe responsável pelo processo inclusivo dos alunos com deficiência na rede regular 

de ensino. Como consta na Declaração de Salamanca, ao considerar o professor um 

agenciador dos recursos disponíveis na escola, sendo seu envolvimento com a equipe escolar 

Administrativo-escolar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

O professor de Educação Física 

não é avisado previamente da 
matrícula de alunos com 

deficiência. 

X - - - - - X X X X 5 50 

Não são passadas ao professor de 

Educação Física informações 
sobre o histórico escolar do aluno 

quando este vem de outra 

unidade. 

X X - - - - - X X X 5 

 

50 

Não são passadas ao professor de 

Educação Física informações 

sobre o histórico médico do aluno 

quando este é matriculado ou 
vem de outra unidade 

X X X - - - X X X X 7 70 

Más condições do espaço físico e 

acessibilidade para as aulas de 
Educação Física. 

- X X - X X - - X X 6 60 

Falta de professor de apoio para 

os alunos com deficiência ou que 
ainda estão em fase de 

investigação para fechamento de 

diagnóstico. 

- X - X - X - X X X 7 70 

Não encontra dificuldades - - - - - - - - - - 0 0 

Outras   -        -       -       -       -       -        -        -       -       -          0        0        
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um fator importante para uma administração eficiente, em prol do atendimento das 

necessidades dos alunos (UNESCO, 1994). 

 De acordo com Fiorini e Manzini (2014), a Secretaria Municipal de Educação, 

juntamente com os gestores escolares que correspondem aos coordenadores e diretores das 

instituições, precisam tomar algumas atitudes a fim de estreitar os laços com os professores, 

buscando sanar a falta de acesso às informações sobre os alunos, além de garantir condições 

adequadas de acessibilidade a todos os espaços da escola.  

 Outra questão que causa dificuldades e que necessita de atenção é o oferecimento do 

profissional de apoio pela administração escolar, que nem sempre é realizado de maneira 

eficaz, principalmente para os alunos que ainda se encontram em estudo de caso, sendo esse, 

um direito do aluno com deficiência como consta no estatuto da pessoa com deficiência, lei nº 

13.146, de 06 de julho de 2015, em seu art. 3º inciso, XIII (BRASIL, 2015). 

 No município em questão, os alunos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação são acompanhados por estagiários do curso 

de pedagogia, o que pode dificultar as mediações devido à falta de capacitação dos mesmos 

para o atendimento das necessidades desses alunos, demonstrando ainda certa distância entre 

o que se propõe e o que se vive. 

  Com a pouca participação da equipe de apoio, fica ainda mais difícil obter 

informações sobre as necessidades dos alunos, dificultando o trabalho do professor e 

prejudicando a plena participação do aluno (SILVEIRA; ENUMO; ROSA, 2012). 

  No que se refere à Educação Física, a tabela 10 elucida as dificuldades enfrentadas 

pelos professores no contexto escolar. 
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Tabela 10 – Dificuldades encontradas pelos professores em relação a disciplina de Educação Física 

Legenda: P1: Participante 1. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Dessa forma, constata-se que o grupo de professores do estudo está inserido, em sua 

maioria, em um ambiente escolar onde a Educação Física já se mostra como uma disciplina 

que vai além do “saber fazer”, mas que ainda precisa ganhar espaço e o reconhecimento de 

sua importância no desenvolvimento integral de todos os alunos que, segundo Darido 

(2012b), possui objetivos que vão além da promoção da saúde, do lazer e da apreciação crítica 

das práticas corporais, devendo esta, preservar o patrimônio cultural da humanidade, 

transmitido e transformado pelas novas gerações. 

  Essa dificuldade de reconhecimento da disciplina, como parte integrante do Projeto 

Político-Pedagógico da escola e sua significativa importância para o desenvolvimento de 

todos os alunos, vem atrelada a seu contexto histórico, com marcas de um fazer prático que 

dispensava qualquer conhecimento teórico, livre de reflexões e ações contextualizadas 

(IMPOLCETTO; DARIDO; 2018).   

  No que diz respeito aos espaços e recursos a tabela 11 exibe os resultados colhidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação Física P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

Disciplina 

tradicionalmente voltada 
aos aspectos físicos e 

motores  

- - - X - X X - - - 3 30 

Marginalizada no contexto 
escolar, vista muitas vezes 

como recreação e lazer 

- X - - - - X X X - 4 40 

Historicamente com  

pouco enfoque nos 
aspectos conceituais e 

atitudinais 

- - - - - - - - - - - 0 

Não encontra dificuldades X - - - X - - - - X 3 30 

Outras P:3 material tanto teórico como pratico, como desenvolver as 

habilidades propostas para alunos de inclusão, pois o nosso material 
não tem atividades planejadas para alunos com deficiência. 
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Tabela 11 – Dificuldades encontradas pelos professores em relação aos espaços e recursos 

Legenda: P1: Participante 1. 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

 
 

  Nota-se que a falta, a escassez e a má qualidade do material, podem estar prejudicando 

o trabalho do professor de uma forma geral, pois, tanto os alunos com deficiência como os 

sem, podem estar sendo privados de experiências corporais diversas pela ausência de recursos 

adequados para o desenvolvimento dos conteúdos específicos da disciplina. Outra questão a 

ser destacada é a importância de se preparar os espaços e recursos de maneira prévia, a fim de 

oferecer melhores condições de participação e de aprendizagem durante as aulas. 

  De acordo com Bezerra e Manzini (2011), o fato da Educação Física ser privilegiada 

com materiais que atraem a atenção dos alunos, faz com que seu uso seja muito frequente, 

ocasionando uma durabilidade reduzida, a falta e as más condições dos mesmos podem 

atrapalhar o desenvolvimento das atividades, além da necessidade de adaptação de espaços e 

de alguns equipamentos para os alunos com deficiência, que requer um tempo de preparação 

antecipada que nem sempre é possível frente ao cotidiano do professor. 

  Quanto à família os professores optaram por alternativas referentes às suas 

experiências e a tabela 12 explicitará os resultados. 

 

 

 

 

 

Espaços e recursos P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

Recursos tradicionais 

em quantidade e 

qualidade insuficiente  

X X - X X X - X X X 8 80 

Falta de recursos 

específicos para os 

alunos com deficiência 

X X - - - - X X X X 6 60 

Falta de conhecimento 

para adaptar os 

materiais 

- - X - - - X X X - 4 40 

Dificuldade com o 
espaço físico para 

transportar e para 

montar os materiais 

X - - X - - - X X - 4 40 

Não encontra 

dificuldades 

- - - - - - - - - - 0 0 

Outras  -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         0          0 
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Tabela 12 – Dificuldades encontradas pelos professores em relação à família 

Legenda: P1: Participante 1. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

  Essa revelação deixa claro que ainda há certo distanciamento entre a família e a 

escola, o qual pode prejudicar a inserção educacional e social das crianças com deficiência, 

além da falta de informação sobre os direitos da criança, sendo a educação um deles e a 

Educação Física, como um componente curricular obrigatório, não pode ser excluída das 

vivências desses alunos. 

  De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência, Brasil (2015), 

assegurar os direitos da pessoa com deficiência e procurar por orientações, recursos, 

habilitação, reabilitação, acessibilidade, tecnologia de informação e comunicação, entre outros 

direitos, desde a primeira infância, também é dever da família e isso só é possível com a 

aceitação das características e necessidades de cada indivíduo. 

  Relativamente ao diagnóstico, a tabela 13 exibe o que foi coletado através do 

questionário de avaliação da percepção dos professores de Educação Física sobre a interação 

entre os alunos com e sem deficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Família P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

Não apresenta ou demora para 

apresentar o laudo dos filhos 

X X X X X X X X X X 10 100 

Não aceita a deficiência do filho X X X X - X X - X X 8 80 

Não conhece os direitos e 

deveres 

- X - - - - X - X X 4 40 

Alguns pais tentam proibir os 
alunos com deficiência de 

participarem das aulas de 

Educação Física 

- X - - - X - - X - 3 30 

Falta de aproximação da 

Família com a escola. 

- X - - - - - - X X 3 30 

Não encontra dificuldades         - - - - - - - - - - 0 0 

Outras   -       -       -       -        -       -        -       -       -        -          0         0 



85 
 

 
 

Tabela 13 – Dificuldades encontradas pelos professores em relação ao diagnóstico 

Legenda: P1: Participante 1. 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Desse modo, a não aceitação da deficiência pode estar relacionada à falta de laudo 

médico para alunos que demonstram comportamentos atípicos e a pouca informação sobre “o 

que fazer” e “como fazer” em determinadas situações, gerando insegurança, medo e, 

frequentemente, um sentimento de despreparo frente ao trabalho do professor de Educação 

Física (CHICON; CRUZ, 2014). 

 Para tanto, Fiorini e Manzini (2014) sugerem, em seu estudo, que discussões sobre 

esse assunto sejam realizadas com os representantes da Secretaria Municipal de Educação 

para que, ambos, professor e aluno, sejam poupados das implicações quando à falta desse 

documento, levantando meios para acelerar e efetivar esse processo. Em vista disso, é notório 

que dependendo da condição do aluno, há necessidade de um acompanhamento ao longo dos 

anos para fechar o diagnóstico, o que dificulta seu atendimento nos anos iniciais, além da 

dificuldade de acesso de alguns exames que possuem um alto custo. 

  A categoria “aluno” foi dividida em duas sessões, alunos com e sem deficiência, sendo 

que a tabela 14 apresentará os dados coletados no tocante à primeira sessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagnóstico P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

Alunos sem laudo  - X - X - X X X - X 6 60 

O professor desconhece as 

características das deficiências 

- X - - - - - - - X 2 20 

Os professores de Educação 

Física não recebem orientação 

do que podem ou não realizar 
com os alunos com deficiência 

X X X - X X X X X X 9 90 

Não encontra dificuldades - - - - - - - - - - 0 0 

Outras   -       -       -        -       -       -       -        -       -       -           0         0 
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Tabela 14 – Dificuldade encontrada pelos professores em relação ao aluno com deficiência 

Legenda: P1: Participante 1.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Diante disso, é possível verificar que as principais dificuldades estão relacionadas às 

características de cada deficiência, tendo como destaque a dificuldade de entender as 

atividades, outra questão é a necessidade de apoio durante as atividades, pois o professor 

precisa destinar um tempo e uma atenção especial a esse aluno, principalmente quando não há 

a participação do professor de apoio. Uma estratégia que pode auxiliar nesses aspectos é o 

treinamento de colegas tutores que pode incentivar e contribuir com a participação dos alunos 

com deficiência nas aulas e ainda melhorar o convívio da turma, diminuindo as atitudes de 

preconceito (FIORINI; NABEIRO, 2013). 

  Na tabela 15, podemos observar os dados referentes à segunda sessão, destinada ao 

aluno sem deficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno com deficiência P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

As características decorrentes do 

tipo e do grau de deficiência 

(aspectos motores, cognitivos, 
sociais, etc). 

- X - - - - X X - X 4 40 

Falta muito - X - - - - X - - X 3 30 

Comunicação (não se comunica, 

ou tem dificuldades) 

- - - - - - X - X - 2 20 

Precisa de apoio durante as 

atividades 

X - - - - - - X X X 4 

 

40 

Se recusa a participar das 
atividades 

- - - - - - X - X - 2 20 

Não aceita as adaptações de 

recursos, espaços e regras das 

atividades. 

- X X - X - - - - - 3 30 

Apresenta dificuldades para 

entender as atividades 

- - - X - X X X X - 5 50 

Não encontra dificuldades - - - - - - - - - - 0 0 

Outras   -       -       -       -        -       -       -        -       -        -          0        0 
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Tabela 15- Dificuldades encontradas pelos professores em relação ao aluno sem deficiência 

Legenda: P1: Participante 1.  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  Nessa questão foi possível perceber que os professores não encontram grandes 

dificuldades quando se referem aos alunos sem deficiência. Contudo, destacamos a 

importância da sensibilização dos alunos em relação às deficiências, como uma estratégia de 

ensino que pode amenizar ainda mais as poucas dificuldades mencionadas, pois se faz 

necessário um trabalho prévio para a reflexão sobre a convivência com a diversidade, que 

destaque a importância das diferenças entre todas as pessoas e não apenas entre as pessoas 

com e sem deficiência (ARANHA, 2005). A sensibilização dos alunos não foi muito citada 

nas estratégias utilizadas pelo grupo, da mesma maneira, a repreensão das atitudes 

desfavoráveis.  

  O trabalho com jogos cooperativos, bastante citados pelos professores nas estratégias, 

confirma sua necessidade para incentivar uma aprendizagem colaborativa e diminuir a 

competitividade, ampliando as possibilidades de cada aluno (LIMA, 2013). 

  Em referência às estratégias de ensino, a tabela 16 elucida as dificuldades dos 

professores. 

 

 

 

 

O aluno sem deficiência P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

Sente prejudicado pela presença 

do aluno com deficiência nas 

aulas 

- X - - - - - - - X 2 20 

Não aceita as flexibilizações de 

espaços, regras e recursos 

necessários para a inclusão do 
aluno com deficiência. 

- X - - - - - X - - 2 20 

Apresenta atitudes desfavoráveis 

em relação ao aluno com 
deficiência (infantiliza, exclui, 

não respeita, não coopera, etc) 

- X - - - - - X - - 2 20 

Comunicação (não se comunica 

ou tem dificuldades de se 
comunicar com o aluno com 

deficiência) 

- X - - - - - - X - 2 20 

Apresenta uma grande 
competitividade 

- X - - -  X - - - 2 20 

Não encontra dificuldades X - X X X X - - - - 5 50 

Outras   -       -       -       -        -       -       -       -        -        -          0         0        
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Tabela 16 – Dificuldades encontradas pelos professores em relação às estratégias de ensino 

Estratégias de ensino  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

Selecionar atividades em 

que todos participem 

X - X X X X - X X X 8 80 

Atribuir responsabilidade 
ao aluno sem deficiência 

no momento em que ajuda 

o colega com deficiência 

- X - - - - - - X - 2 20 

Planejar formas 
diversificadas de instrução 

X - - X - X X - X X 6 60 

Elaborar um plano de aula 

para turmas que tem alunos 
com deficiência 

X - - X - X - - X X 5 50 

Organizar a turma X - - X - X - - - X 4 40 

Flexibilizar os espaços, as 

regras e os recursos 

X - - X - X - - X X 5 50 

Optar por um estilo de 

ensino adequado para cada 

situação 
 

X - X X - X X X X X 8 80 

Sensibilizar a turma, 

desenvolvendo o respeito e 

a valorização dos alunos 
com deficiência 

X - - - X - - - X - 3 30 

As estratégias tradicionais 

são insuficientes para 
atender aos alunos com 

deficiência 

X - - - - - X - X X 4 40 

Não encontra dificuldades - - - - - - - - - - - - 

Outras - - - - - - - - - - - - 

Legenda: P1: Participante 1.  

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Com os resultados, entende-se que há uma necessidade de aperfeiçoamento dos 

professores de Educação Física frente às dificuldades em relação aos estilos de ensino, indo 

ao encontro do desenvolvimento de situações de aprendizagem que contemple os aspectos 

físicos, cognitivos e sociais de todos os alunos (GARN; BYRA, 2002). 

  Assim, colaborando para o planejamento das atividades e para a diversificação das 

formas de instrução, também de como flexibilizar os espaços, as regras e o recursos nas aulas, 

possibilitando a participação de todos os alunos. 

  De acordo com Fiorini e Manzini (2018, p.185), 

As ações do professor para o ensino, portanto, as estratégias, não são regidas 

somente pelo ato em si, mas estão em interação com o ambiente físico-social 
e com as reações do aluno em relação ao professor. Na aula de Educação 

Física, o professor observa, fala com o seu aluno sobre como ele deve se 

comportar, observa esse comportamento e, consequentemente, o aluno reage 
psicomotoramente à fala do professor. Tudo isso pode ser traduzido como 
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uma situação dialógica, observacional e interativa, que ocorre em períodos 

de tempo relativamente curtos.  

 

Os autores destacam ainda que as estratégias dependem muito da interação dos alunos 

durante a aula, assim, ficando suscetíveis a variações ao longo do processo de ensino-

aprendizagem. 

  Com isso, observou-se que entre as dificuldades enfrentadas no ambiente escolar, 

relacionadas à inclusão de alunos com deficiência que prejudicam a interação, teve destaque 

as que estão associadas à administração escolar, como a falta de diálogo entre gestores e 

professores em relação às informações sobre o histórico médico do aluno quando este é 

matriculado ou vem de outra unidade, as más condições do espaço físico e a acessibilidade 

para as aulas de Educação Física e a falta do professor de apoio para os alunos com 

deficiência ou para aqueles que se encontram em fase de investigação para o fechamento de 

diagnóstico. 

  Também, as questões que dizem respeito aos espaços e recursos pedagógicos, com 

recursos tradicionais com quantidade e qualidade insuficientes, se fazendo um problema a 

falta de recursos específicos para os alunos com deficiência. As dificuldades originadas por 

meio da relação escola e família apareceram com um alto índice de concordância entre os 

professores nos aspectos relacionados com a demora na apresentação do laudo dos filhos e a 

não aceitação da sua deficiência.  

  O diagnóstico apareceu não como uma dificuldade do mesmo, mas por sua falta, assim 

como o fato dos professores não receberem orientação do que podem ou não realizar com os 

alunos com deficiência, para a efetivação de um trabalho eficiente e seguro. Já, ao que diz 

respeito às estratégias de ensino, as dificuldades foram mais associadas com a seleção de 

atividades em que todos participem, a opção por um estilo de ensino adequado para cada 

situação e o planejamento de formas diversificadas de instrução. 

  Na próxima sessão descreveremos a opinião dos professores quanto à importância da 

formação continuada no que diz respeito à inclusão de alunos com deficiência. 

 

8.5 A formação continuada para o desenvolvimento profissional dos professores de 

Educação Física  

 

Diante de um sistema educacional com vigência de uma educação na perspectiva 

inclusiva, fica evidente a necessidade de oferecer aos professores a formação continuada que 
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propicia o aperfeiçoamento da prática pedagógica através de ações que vão ao encontro da 

realidade escolar e de suas necessidades (CHICON; CRUZ, 2014). À vista disso, conhecer o 

que os professores pensam a respeito dessas formações é um passo importante para o 

desenvolvimento de ações eficientes. 

A tabela 17 demonstrará a opinião dos professores relatada na pergunta aberta de nº 13 

sobre a formação continuada. 

 

Tabela 17- A importância da formação continuada sobre inclusão para o desenvolvimento profissional 
do professor de Educação Física 

Legenda: P1: Participante 1.  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A unanimidade dos respondentes, ao afirmarem que consideram importantes as ações 

formativas que tratam sobre a inclusão, confirma a relevância deste estudo, corroborando com 

Fiorini e Manzini (2016), Marques e Marcotti (2017) e Pessoa (2019), que entendem a 

formação continuada do professor como essencial para a construção de uma educação 

inclusiva onde as necessidades de todos os alunos são atendidas. 

As justificativas foram utilizadas para formar um corpus, nomenclatura utilizada para 

referenciar o conjunto de textos, analisado com a utilização do software chamado Interface de 

R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires – IRAMUTEC, 

desenvolvido por Pierre Ratinaud, de fonte aberta e gratuita, que traz muitas contribuições aos 

pesquisadores, devido suas variadas formas de análise, sua interface simples e de fácil 

entendimento (CAMARGO; JUSTOS, 2018).  

A partir da análise no software, constatou-se que o corpus foi constituído por 10 

respostas/textos, separadas em 13 segmentos de texto, de onde surgiram 188 ocorrências 

(palavras, formas ou vocábulos). A utilização da ferramenta Nuvem de Palavras trouxe uma 

visualização gráfica das formas ativas e uma percepção sobre as palavras mais frequentes no 

corpus, como exposto abaixo na figura 4, onde observa-se em tamanho maior de fonte, as 

palavras mais mencionadas, contribuindo para a construção das categorias. 

 

 

 

 

Importante P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total % 

Sim X X X X X X X X X X 10 100 

Não - - - - - - - - - - - - 
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Figura 4 - Nuvem de palavras: A formação continuada do professor de Educação Física para a 

inclusão. 

 

 

Fonte: Retirado do software IRAMUTEQ com um corpus elaborado pelo autor. 

 

As palavras chaves destacadas em fonte maior representam as mais importantes e com 

uma representatividade mais significativa, assim, a nuvem obtida foi analisada, percebendo 

que as palavras mais evocadas foram: aluno, formação, necessidade, aula, atender, criança, 

especial, educacional, estratégia, incluir, receber, melhor, precisar, continuar, ajuda, ensino e 

atividade.  

A tabela 18 retrata o número de ocorrências das formas ativas do corpus analisado, 

evidenciadas com o auxílio do software. 
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Tabela 18 – Ocorrência das formas ativas do corpus 

Formas ativas Número de ocorrência 

Aluno  5 
Formação 4 

Necessidade  3 

Aula 3 

Atender 3 
Criança  3  

Especial 3 

Educacional 3 
Estratégia 2 

Incluir 2 

Receber 2 

Melhor 2 
Precisar   2 

Continuar 2 

Ajuda  2 
Ensino  2 

Atividade 2 

Legenda: Corpus: nomenclatura utilizada para referenciar um conjunto de textos. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  Isso demonstra que, para os professores respondentes, a formação continuada ajuda no 

desenvolvimento de estratégias de ensino e atividades para incluir o aluno, acarretando em um 

melhor atendimento à criança com necessidade educacional especial, termo ainda utilizado 

pelo grupo ao se referirem aos alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento 

e/ou altas habilidades, como pode ser observado nas respostas de dois participantes. 

Porque a todo o momento vamos estar diretamente trabalhando com essas 
crianças, com necessidades especiais. Precisamos das formações para 

melhor atender esse público de crianças que, por vezes, somente a escola lhe 

dá ferramentas, para o desenvolvimento de seus potenciais (P9, grifo nosso). 

 
Diante das diversas necessidades educacionais especiais precisamos ter uma 

boa formação para atender todos os alunos, por isso todas as formações 
voltadas aos alunos com necessidades educacionais especiais vão ajudar a 

atingir a aprendizagem deles (P10, grifo nosso). 

 

A partir dos resultados obtidos, foi possível formar dois temas através do critério de 

categorização semântico: formação e aluno. A categorização classifica, diferencia e reagrupa 

os elementos do texto, através da análise de conteúdo, passando pela pré-análise, pela 

exploração do material e pelo tratamento dos resultados (BARDIN, 2016).  

A identificação das categorias ocorreu em duas etapas: 1) análise categorial do 

material transcrito na integra das respostas dos participantes à questão aberta; 2) análise da 

nuvem de palavras elaborada no software IRAMUTEC. Foram consideradas as palavras que 

faziam relação aos dois temas citados acima, sendo possível identificar duas categorias: “A 
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formação continuada como suporte para o trabalho do professor” e “A formação continuada 

para o melhor atendimento das necessidades dos alunos”, que serão apresentadas e discutidas 

separadamente a seguir. 

8.5.1 A formação continuada como suporte para o trabalho do professor 

 

Diante de um paradigma educacional que defende o direito de todos estarem juntos 

desde a Educação Infantil, as escolas regulares estão sendo escolhidas para atender os alunos 

com alguma deficiência, transtornos e altas habilidades/superdotação, fazendo o número de 

matriculas desse público aumentar, significativamente, nos últimos anos. 

Entretanto, como afirma Martins (2012, p.29), 

Dentro de uma perspectiva de ampliação dos sistemas, com vistas não 
apenas ao crescimento quantitativo de matrícula, mas também à melhoria do 

sistema escolar, necessário se faz, entre outros aspectos, o aprimoramento do 

sistema de gestão, da atuação dos profissionais e do processo de ensino e 
aprendizagem. 

 

Assim, torna-se fundamental a formação dos professores para o desenvolvimento da 

sensibilidade e a percepção do docente frente à diversidade presente no contexto escolar, 

possibilitando mudanças em sua prática pedagógica, sendo esse um dos fatores que sustenta a 

escola inclusiva (PESSOA, 2019). 

Para Mantoan (2015), o professor necessita ter um olhar para as diferenças, 

compreendendo e valorizando sua modificabilidade e não encarando-as com algo imutável 

que precisa ser apenas respeitado e tolerado. Essa mudança de concepção já pode ser vista nos 

currículos de preparação dos docentes para o exercício da profissão, no entanto, é preciso que 

a teoria esteja vinculada à prática, para que seja possível o enfrentamento dos desafios 

referentes à88 educação inclusiva (MARQUES; MARCOTTI, 2017). 

É possível observar nas respostas de 7 professores de Educação Física, a confirmação 

da importância da formação continuada para o trabalho docente. 

[...] Ajuda na hora de planejar e nas intervenções [...] (P1). 

 
[...] podemos diversificar as aulas e ter novas estratégias de ensino sempre 

atualizadas (P2). 
. 

[...] formação continuada proporcionará uma melhora de qualidade da aula 

ministrada (P3). 
 

Aperfeiçoamento [...] (P4). 

 

[...] poderemos ter mais recursos [...] (P5). 
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Porque ajuda a nos manter mais informados (P7). 

 

Para nos dar confiança em preparar estratégias de ensino e adaptação de 
atividades (P8). 

 

Com os dados obtidos, fica evidente a contribuição da formação continuada para a 

instrumentalização da prática docente, produzindo novos conhecimentos que remetem em 

novas práticas, dando condições aos docentes de usar as ferramentas disponíveis nas 

instituições (CHICON; CRUZ, 2014; CHICON; PETERLE; SANTANA, 2014). 

Desse modo, para o grupo de professores de Educação Física participantes do estudo, 

a formação continuada exerce um papel importante de aperfeiçoamento das ações 

pedagógicas, que reflete em estratégias e atividades adequadas para cada realidade. Isso nos 

revela uma busca de ampliação dos saberes para a especialização por meio dos conhecimentos 

técnicos, teóricos e práticos, relacionados ao contexto escolar, mas também uma formação 

relacionada à escola com o objetivo de melhorar os aspectos não só pessoais, mas 

profissionais e institucionais (GAMA; TERRAZZAN, 2008). 

 

8.5.2 A formação continuada para o melhor atendimento às necessidades dos alunos 

 

Indo ao encontro da indispensabilidade de preparação do professor para atender as 

necessidades dos alunos, Chicon e Cruz (2005) consideram essa uma das poucas questões 

consensuais sobre as discussões relativas à educação inclusiva, seja em uma sala de aula ou 

em uma quadra. 

É possível evidenciar nas respostas de 4 professores de Educação Física, a importância 

da formação continuada para o atendimento das necessidades dos alunos. 

[...] para que o aluno participe de forma plena e desenvolva as competências 

colocadas na aula (P1). 
 

Para que eu profissional possa melhor atender e adequar as atividades 

especificas para meu aluno incluso (P6). 

 
Precisamos das formações para melhor atender esse público de crianças [...] 

(P8).  

 
[...] precisamos ter uma boa formação para atender todos os alunos, por isso, 

todas as formações voltadas aos alunos com necessidades educacionais 

especiais vão ajudar a atingir a aprendizagem deles (P10). 
 

Assim, o professor de Educação Física necessita buscar sua capacitação a fim de se 

tornar um mediador das ações pedagógicas inclusivas, desenvolvendo nas instituições um 
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trabalho que visa estimular nos alunos, sejam eles com ou sem deficiência, atitudes de 

respeito, solidariedade, trabalho em equipe, entre outras posturas que são fundamentais para a 

formação do ser humano e para a eliminação da exclusão no ambiente escolar (CHICON; 

PETERLE; SANTANA, 2014). 

Para Marques e Marcotti (2017), a formação docente não ocasiona apenas mudanças 

nas práticas pedagógicas, mas também no currículo, na forma de ensinar e, 

consequentemente, na aprendizagem de todos os alunos, inclusive dos que têm alguma 

deficiência.  

Uma forma de criar melhores condições de atendimento dos alunos com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, é a capacitação dos 

professores por meio da formação continuada, para o trabalho em colaboração, no qual todos 

os profissionais envolvidos possuem objetivos comuns, a fim de planejar ações 

compartilhadas, destinadas às necessidades dos alunos (REDIG; MASCARO; DUTRA, 

2017). 

Dessa forma, professor tem condições de garantir o direito de todos os alunos de 

aprender, e não apenas de acessar e participar das aulas, sendo este um grande desafio que 

exige formas diferentes de ensinar diante da heterogeneidade das turmas. 

No próximo capítulo serão descritos o planejamento e o desenvolvimento da 

intervenção que ocorreu por meio de ações formativas. 
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9 INTERVENÇÃO: AÇÕES FORMATIVAS 

 

As ações formativas tiveram como participantes, 10 professores de Educação Física, 

que ministravam aulas na Educação Infantil (4 e 5 anos) e que tinham ou já tiveram em suas 

turmas alunos com deficiência, sendo que, além desses, a Rede Municipal de Ensino de 

Tupã/SP, conta com mais 7 professores que não se encaixaram nos critérios de inclusão do 

estudo e que, apesar de não serem o público-alvo da pesquisa e não participarem da fase de 

diagnóstico e avaliação, também foram convidados a participarem dos encontros, pois esses 

acorreram no HTPC, além da professora pesquisadora, totalizando 18 professores.  

 

9.1 Planejamento das ações formativas 

 

As ações formativas foram planejadas por meio de aulas que foram ao encontro dos 

resultados obtidos no questionário de avaliação da percepção dos professores de Educação 

Física sobre a interação entre os alunos com e sem deficiência (Anexo C), que identificaram 

as principais necessidades do grupo, subsidiando a definição dos objetivos (GAMA; 

TERRIZZAN, 2008). 

Os dados foram sintetizados em 4 temas distintos: 1) A interação entre alunos com e 

sem deficiência na Educação Física na Educação Infantil:  Plano de Ensino Individualizado 

como uma ação prática para a inclusão; 2) Neurociências no aprendizado e memória; 3) O 

AEE e a Educação Física: o apoio colaborativo como uma estratégia de trabalho pedagógico; 

4) Inclusão escolar e a fisioterapia colaborando com o aprendizado: o aluno com deficiência 

física nas aulas de Educação Física, conceitos, orientações e estratégias. 

Foram realizados convites a alguns profissionais Universitários e/ou com experiência 

no atendimento de pessoas com deficiências. Esses profissionais foram direcionados aos 

temas que faziam menção a sua especialidade. Para a aula 1, a formadora foi a professora de 

Educação Física, Alana Dolmen Lopes, aluna do Mestrado Profissional em Educação Física 

em Rede Nacional (PROEF),  responsável pelo estudo, para a aula 2, o formador foi o Prof. 

Dr. Augusto Cesinando de Carvalho, doutor em fisioterapia e orientador deste estudo, para a 

aula 3, a formadora foi a professara especialista em AEE, Metodologias de Ensino para alunos 

surdos e Psicopedagoga Clinico Institucional Denize Mancine, para a aula 4, a formadora foi 

a Prof.ª Dra. Juliana Edwiges Martinez Spada, doutora em fisioterapia e Especialista em 

Neuropediatria. 
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A definição do cronograma das aulas seguiu três critérios: 1) Relação do tema com o 

assunto central da pesquisa: organizar as aulas de modo a propor hierarquia dos conteúdos a 

serem trabalhados, partindo do tema que mais contextualizasse o tema geral do estudo, 

seguindo para os temas mais específicos; 2) Disponibilidade dos profissionais convidados, 3) 

Dias de HTPC, disponibilizados pela Secretaria de Educação, com duração de 2 horas cada, 

sendo nas segundas ou quartas-feiras. 

No momento do primeiro contato com os profissionais convidados, a pesquisadora 

buscou contextualizar todo o estudo, os objetivos geral e específicos, a proposta de 

intervenção e a colaboração dos mesmos para o produto final. Foi solicitado que, cada um 

deles, preparasse uma aula com momentos de caracterização teórico-expositiva, considerando 

o tema pertencente à aula pela qual foram convidados e que, se possível, houvesse, em seu 

desenvolvimento, um momento de dinâmica ou uma prática relacionada ao contexto escolar, 

para fixar as informações. Foi também requerido que, se possível, os formadores oferecessem 

um material de apoio impresso. 

Os quatro temas tiveram objetivos específicos a serem alcançados, desenvolvidos 

pelos formadores, que foram descritos a seguir no quadro 2. 
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Quadro 2 - Objetivos das aulas. 

Aula Objetivo Profissional responsável 

1) A interação 

entre alunos com e 

sem deficiência na 

Educação Física na 

Educação Infantil:  

Plano de Ensino 

Individualizado 

como uma ação 

prática para a 

inclusão. 

 Refletir sobre a importância das 

interações sociais na Educação Infantil e o 

papel do professor de Educação Física. 

 Refletir sobre a importância do Plano de 

Ensino Individualizado para efetivar a 

inclusão escolar. 

 Conhecer o Plano de Ensino 

Individualizado aplicado à Educação 
Física. 

Prof.ª Mestranda de 

Educação Física Alana 
Dolmen Lopes 

(pesquisadora) 

2) Neurociências 

no aprendizado e 

memória. 

  Ensinar que a aprendizagem é um 

processo de aquisição de conhecimento e 

a memória é o processo mediante o qual 
formamos, armazenamos e evocamos o 

conhecimento adquirido durante o 

aprendizado.  

 Explicar como ocorre a aprendizagem 

compreendendo que consiste em uma 

série de processos associados à prática ou 

à experiência.  

 Refletir sobre a importância da interação 

entre o indivíduo, a tarefa e o ambiente 
para a aprendizagem.  

 Compreender os processos de plasticidade 

neural em diversas estruturas do encéfalo. 

Prof. Dr. Augusto 

Cesinando de Carvalho 
(Fisioterapeuta e 

Orientador da pesquisa) 

3) O AEE e a 

Educação Física: o 

apoio colaborativo 

como uma 

estratégia de 

trabalho 

pedagógico. 

 Refletir com os professores a respeito do 

trabalho colaborativo; 

 Analisar as possibilidades de contribuição 

no desenvolvimento de estratégias de 

ensino entre o professor do AEE e da 

Educação Física; 

 Refletir sobre as possibilidades de se 

estabelecer parcerias colaborativas; 

 Refletir sobre boas práticas colaborativas. 

Prof.ª Esp. Denize. 
Mancine (AEE) 

4) Inclusão escolar 

e a fisioterapia 

colaborando com o 

aprendizado: o 

aluno com 

deficiência física 

nas aulas de 

Educação Física, 

conceitos, 

orientações e 

estratégias. 

 Orientar professores de Educação Física 

quanto à diversidade inerente ao ser 

humano, quando este tiver alguma forma 

de deficiência, buscando perceber e 
atender as necessidades especiais de seus 

alunos, de modo a promover o 

desenvolvimento pessoal de todos. 

Prof.ª Dra. Juliana 

Edwiges Martinez 

Spada (Doutora em 
Fisioterapia/Unesp) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para possibilitar o planejamento de uma aula que atendesse à demanda dos professores 

de Educação Física, foram compartilhados com os convidados os dados obtidos no 

questionário de avaliação da percepção dos professores de Educação Física sobre a interação 

entre os alunos com e sem deficiência, que teve a intenção de mostrar aos profissionais, as 

principais dificuldades enfrentadas pelos professores participantes do estudo, sendo realizadas 

algumas reuniões para os acertos finais das formações, de forma presencial e virtual, havendo 

também um contato periódico pelo WhatsApp entre a professora pesquisadora e os 

convidados, para de compartilhar textos, vídeos, tirar dúvidas e contribuir com sugestões. 

 

9.2 Desenvolvimento das ações formativas  

 

Com a autorização da Secretaria Municipal de Educação de Tupã/SP, para o 

desenvolvimento das aulas foram destinados quatro dias de HTPC, com duração de 2 horas 

cada, no mês de novembro de 2019, sendo esses, dias 04, 11, 13 e 25, totalizando 8h de 

formação. Todas as aulas aconteceram nas dependências da escola municipal EMEIEF. 

Professor José Maris, pertencente à Rede Municipal de Educação do município referido acima 

onde a professora pesquisadora ministra suas aulas e também planeja e realiza os momentos 

de formações dos professores de Educação Física da rede. 

A estrutura das aulas ocorreu com a apresentação oral dos docentes convidados, com 

apoio de slides, preparados por eles, os quais continham informações textuais, fotos e/ou 

vídeos, todos com referências bibliográficas. Os profissionais convidados também fizeram 

uso de dinâmicas de grupo e/ou vivências práticas, apresentando e demonstrando o uso de 

recursos pedagógicos para as aulas em que havia alunos com deficiência e, em alguns 

momentos, tiveram como objetivo, a sensibilização do professor à deficiência, sendo 

destinado um momento final para questionamentos, reflexões e relatos de experiências dos 

participantes, bem como a avaliação da aula por meio do questionário de avaliação das ações 

formativas. 

As aulas contemplaram relatos de experiência relacionados aos temas, dicas e 

sugestões de como trabalhar com alunos com deficiência, estratégias e recursos de tecnologia 

assistiva, conceitos e concepções, referenciando artigos de periódicos, dissertações de 

mestrado, teses de doutorados, livros disponíveis na literatura, documentos legais nacionais e 

internacionais, documentos curriculares, entre outras fontes. 

A seguir, será apresentada uma breve descrição do desenvolvimento de cada aula. 
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9.2.1 Aula 1 

 

Participaram dessa aula, 9 dos 10 professores selecionados para o estudo, pois um foi 

solicitado em um outro encontro com os professores do Projeto “Esco la de Segundo Turno 

Crescer”, no qual também é professor. Além do público-alvo, mais 4 professores, que 

lecionam no Ensino Fundamental, participaram da formação.  

A aula teve início com a explanação do tema central e seus objetivos, posteriormente 

foi realizada uma breve análise histórica da Educação Infantil, ressaltando a importância que 

os documentos legais e orientadores dos sistemas educacionais atribuem às interações nessa 

etapa escolar, apontando o papel do professor em relação a essa questão (Mediador, 

Responsável em planejar, organizar e proporcionar espaços, recursos e atividades que 

possibilitem a interação entre todos os alunos, Observador e Avaliador). Também foram 

explicitados conceitos como exclusão, segregação, integração e inclusão, dentre outros 

comumente utilizados nas políticas públicas e no dia a dia das instituições educacionais, 

especificando, cada um deles, suas características e seu período de existência. 

Outro ponto de destaque foi a reflexão sobre a Educação Física Inclusiva e a 

necessidade de flexibilização de regras, espaços e recursos, pelos professores, para que todos 

os alunos, independente de suas dificuldades e potencialidades, possam ter acesso aos 

conteúdos da disciplina, tendo como apoio um vídeo que descreveu essa importante questão 

Após o vídeo, dispôs-se de um momento para discussões e reflexões a cerca das 

informações oferecidas.  
Por fim, o conceito, a importância e a forma de se desenvolver um Plano de Ensino 

Individualizado (PEI), foram discutidos, e um modelo aplicado à Educação Física foi 

apresentado aos professores, que até o momento, desconheciam a existência do mesmo, tendo 

a oportunidade de utilizá-lo em uma situação prática fictícia, com o objetivo de proporcionar 

o contato com a estrutura do material e possibilitar a reflexão sobre sua contribuição no 

planejamento de estratégias compatíveis com as necessidades dos alunos com deficiência. 

Nesse momento, os participantes foram divididos em grupos de 3 a 4 integrantes para 

o preenchimento do roteiro do PEI, com o auxílio de um glossário, tendo como referência um 

aluno com deficiência escolhido pelo grupo.  

Após o término da apresentação dos slides, explanação da pesquisadora e manuseio do 

material didático pelos professores, foi aberto um breve momento para o compartilhamento 

das impressões dos professores a respeito do material, onde foi possível observar o 

envolvimento e a participação de alguns docentes que confirmaram a utilidade e o poder de 
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reflexão sobre a prática que o PEI aplicado à Educação Física possibilitou, orientando o 

planejamento das práticas pedagógicas para as turmas com alunos com deficiência. 

Para o encerramento do encontro, todos foram convidados a ouvir a Música: “Ser 

diferente é normal” de Adilson Xavier e Vinicius Castro. 

As figuras 5 e 6 ilustram o momento da dinâmica de manuseio do PEI pelos 

professores de Educação Física. 

 

Figura 5 - Dinâmica aula 1: Momento inicial, grupos trabalhando com o PEI. 

 

                          Fonte: Arquivo pessoal.  

 

 

Figura 6 – Dinâmica aula 1: Momento final, grupos socializando o PEI. 

 

                        Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 7 - Exemplos de slides utilizados na ação formativa referente a aula 1. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor
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9.2.2 Aula 2 

 

Participaram dessa aula os 10 professores selecionados para o estudo e mais 5 

professores que lecionam no Ensino Fundamental e a professora do AEE, formadora 

responsável pela aula 3 que solicitou sua participação como ouvinte.  

A aula iniciou com um convite do formador aos participantes, que consistia na 

vivência de uma experiência semelhante à condição motora de uma criança com paralisia 

cerebral com comprometimentos dos segmentos corporais de um dos lados do corpo, sendo 

enrolados com fita crepe um dos braços e uma das pernas, dificultando a movimentação, 

permanecendo assim por cerca de 30 minutos.  

Em seguida, foi definido como ocorre a aprendizagem e como as memórias 

influenciam nesse processo, ocasionando reações no Sistema Nervoso Central (SNC), 

originados dos estímulos externos, também foi explicada como se dá a aprendizagem motora 

e como esta envolve vários processos emergidos da interação entre o indivíduo, a tarefa e o 

ambiente, sendo que, quando há perda dessas funções, entra em ação a neuroplasticidade, que 

tem o professor como um facilitador no processo de aprendizagem ou reaprendizagem, por 

meio do toque, comando verbal, pistas sensoriais, estimulação do tempo de reação, 

motivação, demonstração do movimento, intervenção orientada à tarefa e outros recursos que 

precisam ser repetidos em diversas situações. 

Em outro momento, as reações químicas do SNC foram ilustradas para que houvesse o 

entendimento de como ocorre o processamento das informações em um cérebro saudável e em 

um cérebro com alguma lesão ou perda, como ocorre com as crianças com Síndrome de Dow, 

destacando a interação com o meio ambiente como um fator importante para a superação e 

adaptação do SNC que pode se encontrar desorganizado.  

Por fim, os participantes foram convidados a fazer perguntas e a relatar suas sensações 

ao permanecerem amarrados e relataram dores, angústias, ansiedade, necessidade de se esticar 

e dificuldades em sentar e andar, originando uma reflexão sobre como os alunos com 

deficiência podem se sentir em nossas aulas e como podemos intervir para amenizar os 

desconfortos.   

As 2 horas de duração do encontro foram insuficientes para sanar todas as dúvidas dos 

professores, que fizeram perguntas e questionamentos durante toda a apresentação, havendo 

grande envolvimento e participação dos docentes, sendo estendido o convide ao formador 

para um novo encontro em outro momento. 
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As figuras 8 e 9 ilustram o momento da dinâmica de sensibilização dos professores de 

Educação Física. 

 

Figura 8 - Dinâmica aula 2: Momento inicial, imobilização de membros. 

 

                                                Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 9 -  Dinâmica aula 2: Momento final, sensibilização. 

 

                                   Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 10 - Exemplos de slides utilizados na ação formativa referente à aula 2 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.
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9.2.3 Aula 3 

 

Participaram dessa aula, 8 dos 10 professores selecionados para o estudo, pois dois 

foram solicitados pela direção e coordenação da escola, onde trabalham, para participarem de 

um evento de compartilhamento de boas práticas, sendo que esses professores apresentaram 

uma atividade desenvolvida em aula aos demais colegas de trabalho. Também participaram da 

aula, 5 professores que lecionam no Ensino Fundamental.  

A aula iniciou-se em uma roda de conversa com a formadora levantando os 

conhecimentos dos professores sobre o que é trabalho colaborativo, parcerias colaborativas e 

apoio colaborativo, em seguida, a concepção dos professores sobre o AEE e sua função na 

escola regular também foi discutida, assim como questões sobre como o professor do AEE 

pode colaborar com o professor de Educação Física e qual tipo de apoio eles já haviam 

buscado junto a esse professor.  

Foi explanado pela formadora, a definição do AEE e sua função de acordo com os 

documentos legais, a definição de ensino colaborativo, seus objetivos e sua importância para o 

sucesso e ações inclusivas. Algumas dicas foram dadas de como se estabelecer essas parcerias 

colaborativas dentro da escola e, especificamente, entre os professores do AEE e os 

professores de Educação Física, sendo exemplificadas com vídeos de experiências exitosas.  

Durante todo o encontro, os professores foram motivados a tomar atitudes em suas 

unidades escolares a fim de estreitar os laços entre esses dois profissionais e elaborarem 

propostas de trabalho colaborativo, juntamente com os professores e gestores.  

Por fim, foi realizada uma dinâmica intitulada de “Ilha do tesouro”, que tinha por 

objetivo motivar e proporcionar uma reflexão sobre o trabalho colaborativo e o 

compartilhamento de responsabilidades frente a um objetivo comum, sempre referenciando o 

contexto escolar e o trabalho com os alunos com deficiência nas aulas. 

As figuras 11 e 12 ilustram o momento da dinâmica de trabalho colaborativo dos 

professores de Educação Física. 
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Figura 11 -  Dinâmica aula 3: Momento inicial, instruções “Ilha do tesouro”. 

  

                                    Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

Figura 12 – Dinâmica aula 3: Momento final, premiação “Ilha do tesouro”. 

 

                               Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 13 - Exemplos de slides utilizados na ação formativa referente á aula 3. 

       
 

       
 

       
 

       

Fonte: Elaborada pelo autor.
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9.2.4 Aula 4 

 

  Participaram dessa aula, 7 dos 10 professores selecionados para o estudo, pois 1 estava 

abonando, 1 estava de atestado médico e um terceiro não justificou sua ausência. Também 

participaram da aula, 3 professores que lecionam no Ensino Fundamental e 1 professora do 

AEE.  

  A aula iniciou-se com a formadora apresentando o tema e o objetivo do encontro, 

expôs algumas situações vivenciadas durante sua experiência profissional na Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e levantou os conhecimentos dos professores sobre 

o que é deficiência e quais os tipos e suas características principais, explicando 

posteriormente, cada uma delas (Deficiência Física/motora, Deficiência Intelectual, 

Deficiência Auditiva, Deficiência visual e Deficiências Múltiplas).  

  Uma breve discussão foi iniciada a respeito da inclusão, seus conceitos e concepções, 

o direito à Educação da pessoa com deficiência, termos como barreiras arquitetônicas, 

acessibilidade e Tecnologia Assistiva, também foram estudados.  

  Em relação às Tecnologias Assitivas, deu-se ênfase diante do objetivo da aula, em 

duas categorias: adequação postural e no auxílio de mobilidade. Com isso, foi exposto 

exemplos através de imagens (figuras e fotos), mostrando a maneira certa e errada de se 

sentar, os prejuízos que uma postura errada pode acarretar, a importância de uma boa postura 

para a aprendizagem do aluno, modelos de cadeiras de rodas com e sem apoios, coletes e 

cintas de sustentação e contenção.  

  Em seguida, a formadora demonstrou algumas técnicas e procedimentos para oferecer 

ajuda à pessoa com deficiência que faz uso da cadeira de rodas, como por exemplo, sentá-la 

adequadamente, caso esteja escorregando da cadeira. 

  Para encerrar a parte teórica, a formadora levantou questões sobre a infraestrutura da 

escola e convidou os participantes para realizar uma atividade prática onde sete cadeiras de 

rodas foram disponibilizadas para o uso, sendo então realizados procedimentos de 

transferência do aluno da cadeira de rodas para uma cadeira convencional e da cadeira de 

rodas para o colchonete no chão. 

  Em outro momento, os participantes seguiram para a quadra da escola, uns fazendo 

uso das cadeiras e outros empurrando, e tiveram a oportunidade de aprender estratégias para 

locomover a cadeira com segurança e avaliar as barreiras arquitetônicas e as dificuldades 

encontradas. 
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  Nesse local, vivenciaram diversas atividades práticas possíveis de serem realizadas nas 

aulas de Educação Física com as adaptações e os cuidados necessários com alunos com 

Deficiência Física. Foram desenvolvidos circuitos, dança da laranja, estafetas, vôlei adaptado, 

batata quente, brincadeiras cantadas, corrida do saco e atividades de manipulação de bola. Ao 

retornarem para a sala de formação, percebeu-se um contentamento devido à experiência 

prática, e as sensações e reflexões surgiam a todo o momento nos discursos dos professores 

que tiveram uma ótima participação durante toda a aula. 

As figuras 14, 15, 16. 17 e 18 ilustram os momentos das dinâmicas durante a aula com 

os professores de Educação Física. 

 

 

Figura 14 – Dinâmica aula 4: Momento inicial, correção postural. 

 

                                                 Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 15 - Dinâmica aula 4: Transferência da cadeira de rodas para a cadeira convencional. 

 

                                              Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Figura 16 – Dinâmica aula 4: Transferência da cadeira de rodas para o chão. 

 

                                            Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 17- Dinâmica aula 4: condução da cadeira de rodas 

 

                                                Fonte: arquivo pessoal 

 

 

Figura 18 – Dinâmica aula 4: Momento final, jogos e brincadeiras na cadeira de rodas. 

 

                          Fonte: arquivo pessoal
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Figura 19 - Exemplos de slides utilizados na ação formativa referente a aula 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor
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10 RESULTADOS E DISCUSSÕES DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES FORMATIVAS 

 

Os resultados apresentarão a avaliação das aulas, referentes ao conteúdo, à dinâmica, 

ao material didático e à colaboração da formação para o aperfeiçoamento profissional frente à 

inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Educação Física. 

 

10.1 Conteúdo 

 

A Tabela 19 contém os dados que permitiram constatar a avaliação dos professores de 

Educação Física sobre o conteúdo das quatro aulas realizadas durante a intervenção. 

 

Tabela 19 - O conteúdo das aulas. 

Aula: Tema /  
Nº de participantes 

Inadequado  
Nº / % 

Pouco 
adequado 

Nº / % 

Adequado 
Nº / % 

Bem 
adequado 

Nº / % 

Muito 
adequado 

Nº / % 

1: Introdução e PEI / 9 - - 1 /11,1% - 8/88,9% 

2: Neurociências no  
aprendizado e memória / 9 

- - - - 9/100% 

3: Apoio colaborativo entre  

o AEE e a Educação Física / 8 

- - 2/25% 1/12,5% 5/62,5% 

4: Deficiência física nas  

aulas de Educação Física / 7 

- - - - 7/100% 

Legenda: N°= número de participantes; PEI: Plano de Ensino Individualizado 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A aula 1, responsável por introduzir o assunto das ações formativas e trabalhar o PEI 

aplicado à Educação Física, obteve uma avalição positiva, podendo considerar que existe uma 

correlação com o fato de que, dentre os respondentes do questionário de avaliação da 

percepção dos professores de Educação Física sobre a interação entre os alunos com e sem 

deficiência, seis (60%) não tiveram a disciplina de EFA ou outra equivalente na graduação e 

apenas dois possuíam especialização na área de inclusão. Assim, a aula 1 teve uma importante 

função de apresentar alguns termos, conceitos e concepções que nem sempre estão claros para 

os professores, além de apresentar o PEI, oportunizando o manuseio do mesmo que, de acordo 

com os relatos, ninguém tinha tido contato com o documento anteriormente, e apenas um 

(10%) dos respondentes afirmou utilizar um PEI como estratégia pedagógica para promover a 

inclusão e a interação dos alunos com deficiência nas aulas, sendo este reconhecido como 
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uma alternativa que auxilia no planejamento do trabalho com os alunos PAEEPEI, com o 

objetivo de efetivar ações que possibilitem o desenvolvimento integral dos alunos 

(OLIVEIRA; MACHADO; CAPELLINI, 2014; MUNSTER et al., 2014; REDIG; 

MASCARO; DUTRA, 2017). 

Outra questão refletida na aula foi o papel do professor frente à interação na educação 

infantil, assunto este que foi debatido diante da necessidade observada na questão de nº 8 do 

questionário de avaliação da percepção dos professores de Educação Física sobre a interação 

entre os alunos com e sem deficiência, da qual nem todos os professores se consideravam 

responsáveis por observar, apenas 2 (20%) e avaliar 4 (40%), as interações entre os alunos 

com e sem deficiência, sendo essas duas questões mencionadas pelo RCNEI, pelas DCNEB e 

pela BNCC,  juntamente com o mediar, refletir, selecionar, organizar, planejar e monitorar as 

práticas e interações com atribuições dos professores (BRASIL, 1998a; 2013; 2017). 

Na aula 2, as respostas demonstraram uma avaliação positiva dos professores de 

Educação Física, sendo que todos os participantes do encontro avaliaram o conteúdo como 

“Muito adequado”. A dificuldade de alguns professores em compreender como acontece a 

aprendizagem do aluno com deficiência, suas características, fragilidades e potencialidades, 

reveladas no questionário de avaliação da percepção dos professores de Educação Física sobre 

a interação entre os alunos com e sem deficiência, onde quatro (40%) dos professores 

declararam dificuldades com as características decorrentes do tipo e do grau de deficiência 

(aspectos motores, cognitivos, sociais, etc.), quatro (40%) também afirmaram que a 

necessidade de apoio durante as atividades gera dificuldades, cinco (50%) assinalaram que os 

alunos com deficiência apresentam dificuldades para entender as atividades e isso causa 

transtornos durante as aulas, despertou a disposição em abordar o tema sobre como a 

Neurociência entende o Sistema Nervoso Central, o processo de aprendizagem e memória e 

como a interação com o meio e os estímulos é importante para o desenvolvimento dos 

indivíduos.  

O estudo da neurociências propicia um entendimento detalhado de como o cérebro 

funciona, colaborando para uma ação eficiente de ensino inclusivo que traz vantagens aos 

mais diversos tipos de alunos e suas formas variadas de aprender, por meio das diversas 

estratégias de intervenção. (SILVA; MELLO, 2018; PESSOA, 2019). 

A Aula 3 teve o conteúdo avaliado pelos professores, como “Adequado”, “Bem 

adequado” e “Muito adequado”, sendo a aula com mais variações de respostas, porém, ainda 

assim com resultado positivo. A formadora tratou do assunto sobre o apoio colaborativo entre 

o AEE e a Educação Física e algumas sugestões vindas dos participantes sobre ações 



116 
 

 
 

formativas, realizadas juntamente com o professores do AEE da rede sobre o tema, mostrou 

que a atitude colaborativa necessita partir de ambos os lados para um bom resultado e que 

uma parcela desse apoio já foi conquistada, havendo a necessidade de expandir a formação a 

outros públicos. Esse tema surgiu respaldado pelas evidências das dificuldades frente  

s estratégias de ensino e a falta de comunicação entre os membros da equipe escolar 

observada nas respostas do questionário de avaliação da percepção dos professores de 

Educação Física sobre a interação entre os alunos com e sem deficiência, considerando que a 

inclusão faz-se em colaboração (CAPELLINI; RODRIGUES, 2012; SANTOS; 

MAKISHIMA; SILVA, 2015; COSTA; MANZINI, 2016). 

No que diz respeito ao conteúdo da aula 4, as respostas demonstraram uma avaliação 

positiva dos professores de Educação Física, sendo que todos os participantes do encontro 

avaliaram o conteúdo como “Muito adequado”. O tratamento do assunto sobre a Deficiência 

Física, a tecnologia assistiva, as questões de adequação postural e a mobilidade dos alunos nas 

aulas, foram originados a partir das dificuldades relatadas pelos professores no questionário 

de avaliação da percepção dos professores de Educação Física sobre a interação entre os 

alunos com e sem deficiência, onde nove (90%) dos respondentes apontaram já ter trabalhado 

com alunos com deficiência física e três (30%) consideram como a mais difícil de trabalhar, a 

interação nas aulas. Também pôde-se observar que os professores de Educação Física, por não 

receberem orientação do que podem ou não realizar com os alunos com deficiência, 

enfrentam dificuldades na opinião de nove (90%) dos respondentes. Dessa maneira, a ação da 

fisioterapeuta, voltada a algumas dicas e orientações de como se trabalhar com segurança, 

tratando dos déficits motores dos alunos com deficiência física, contribuindo para a redução 

das barreiras, não só arquitetônicas, mas também atitudinais, tornou-se eficiente no contexto 

escolar. 

Para Melo, Lucena e Saraiva (2017, p.178),  

É neste contexto que o fisioterapeuta, enquanto profissional da saúde, pode 

contribuir com a família, os professores e demais profissionais da equipe 

escolar para a construção de um ambiente que respeite e responda à 

diversidade [...] 
 

De acordo com Gouveia (2011,) para um bom desenvolvimento da pessoa com 

deficiência, os estímulos sensoriais e o retorno a esses estímulos são muito importantes, 

colaborando para o controle postural dos movimentos, do equilíbrio e da coordenação, 

resultando em uma aprendizagem motora mais eficaz, já que uma postura adequada traz 

muitos reflexos para o controle e para o desenvolvimento das ações voluntárias, por isso, as 

orientações de como lidar com essa questão na escola são tão importantes. 
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10.2 Dinâmica 

 

A tabela 20 contém dados possíveis de discussão em relação  

á opinião dos professores de Educação Física quanto à percepção sobre a dinâmica das aulas 

que correspondia à atividade utilizada pelo formador para fixar ou sensibilizar os participantes 

e como este desenvolveu a aula. 

 

Tabela 20- A dinâmica das aulas. 

Aula: Tema /  
Nº de participantes 

Inadequado  
Nº / % 

Pouco 
adequado 

Nº / % 

Adequado 
Nº / % 

Bem 
adequado 

Nº / % 

Muito 
adequado 

Nº / % 

1: Introdução e PEI / 9 - - 1 /11,1% 1/11,1% 7/77,8% 
2: Neurociências no  

aprendizado e memória / 9 

- - 1 /11,1% 1 /11,1% 7/77,8% 

3: Apoio colaborativo entre  

o AEE e a Educação Física / 8 

- - 2/25% 1/12,5% 5/62,5% 

4: Deficiência física nas  

aulas de Educação Física / 7 

- - - - 7/100% 

Legenda: N°= número de participantes; PEI: Plano de Ensino Individualizado 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No que concerne à dinâmica das aulas, a maioria dos professores avaliaram como 

“muito adequada”, esse resultado satisfatório pode estar correlacionado com o fato de que na 

aula 1, a atividade prática possibilitou o manuseio e a utilização do PEI que, de acordo com os 

relatos dos docentes, mostrou-se eficiente para o auxílio do planejamento das ações 

pedagógicas inclusivas para os alunos com deficiência, possibilitando um acompanhamento 

mais detalhado das evoluções dos alunos, garantindo os direitos da pessoa com deficiência 

que, de acordo com os apontamentos da LDB, Brasil (1996), que em seu art. 59 prescreve que 

“os sistemas de ensino assegurarão ao educando com necessidades especiais: I – Currículos, 

métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para atender às suas 

necessidades”.  

Também, a Lei Brasileira de Inclusão, ao indicar em seu artigo art. 28, inciso VII, a 

incumbência do poder público de assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 

acompanhar e avaliar o:  

Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento 
educacional especializado, de organização de recursos e serviços de 

acessibilidade e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de 

tecnologia assistiva (BRASIL, 2015). 
 



118 
 

 
 

Dessa forma, visto que a legislação nacional garante as adaptações necessárias 

baseadas na individualização das propostas educacionais de acordo com as necessidades de 

cada aluno para  favorecer a inclusão de todos no sistema educacional, faz-se necessário o 

investimento na capacitação dos docentes, tendo como objetivo do PEI a garantia de ações 

inclusivas para o desenvolvimento das habilidades escolares dos alunos com deficiência, 

Transtorno Global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação (REDIG; 

MASCARO; DUTRA, 2017). 

Na aula 2, a atividade atingiu seu objetivo de sensibilizar os participantes que, de 

acordo com os relatos, possibilitou uma experiência prática das sensações, dos desafios e das 

dificuldades que os alunos com DF podem estar enfrentando nas aulas de Educação Física. 

Segundo Aranha (2005), as simulações possibilitam a ampliação da percepção de 

como as pessoas com deficiência convivem com suas características e quais efeitos essas 

deficiências podem ocasionar no dia a dia. Também é importante que os participantes possam 

refletir e compartilhar o que sentiram durante a experiência. 

A maior variabilidade da aula 3 tem como possível causa a questão da atividade 

desenvolvida não ter tido uma relação direta com o conteúdo tratado na formação, mesmo 

oferecendo reflexões que podiam ser utilizadas no dia a dia dos professores, outro fato é que 

no momento da vivência da atividade, que consistia em uma dinâmica de grupos, objetivando 

o trabalho colaborativo, as regras não foram bem apresentadas segundo relatos de alguns 

participantes, causando uma dupla interpretação, refletindo no resultado final, assim, 

percebeu-se a importância das formas de instruções, a clareza das informações e a 

necessidade de se desenvolver atividades que possibilitem uma ação direta com a realidade. 

Essa percepção também foi destacada por Fiorini (2014), o qual, em seu estudo 

percebeu que os professores de Educação Física esperam da formação continuada, soluções 

ou dicas de como resolver as dificuldades. Esse modelo de formação consiste em 

instrumentalizar o trabalho docente e tem relação com a obtenção de vantagens imediatas para 

a prática (GAMA; TERRAZZAN, 2008). 

A dinâmica da aula 4 foi a melhor avaliada pelos participantes e isso ocorreu 

provavelmente devido à intensa participação de todos durante a atividade que mobilizou 

espaços, regras e recursos adaptados para os alunos com DF que fazem uso de cadeiras de 

rodas. A experiência possibilitou a experimentação dos desafios enfrentados por eles, em 

relação às barreiras arquitetônicas, também aprendizagens de correção postural, transferência 

dos alunos da cadeira de rodas para a cadeira convencional e para o chão com segurança, 

permitiu a reflexão, a sensibilização e a criatividade dos professores em planejar atividades 
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diferentes, destacando as possiblidades de trabalho com esses alunos nas aulas de Educação 

Física.  

Para Fiorini e Manzini (2016), as aulas com dinâmicas que motivam e permitem a 

reflexão e a exemplificação do que e como fazer, são as mais bem avaliadas pelos professores 

de Educação Física no que diz respeito à formação continuada para a inclusão de alunos com 

deficiência. 

 

10.3 Material didático 

 

A tabela 21 apresenta os dados coletados em relação à opinião dos professores de 

Educação Física quanto ao material didático utilizado nas aulas. 

 

Tabela 21 – O material didático das aulas. 

Aula: Tema /  

Nº de participantes 

Inadequado  

Nº / % 

Pouco 

adequado 
Nº / % 

Adequado 

Nº / % 

Bem 

adequado 
Nº / % 

Muito 

adequado 
Nº / % 

1: Introdução e PEI / 9 - - 1 /11,1% 1/11,1% 7/77,8% 

2: Neurociências no  

aprendizado e memória / 9 

- - - 3/33,3% 6/66,7% 

3: Apoio colaborativo entre  

o AEE e a Educação Física / 8 

- - 2/25% 1/12,5% 5/62,5% 

4: Deficiência física nas  
aulas de Educação Física / 7 

- - - - 7/100% 

Legenda: N°= número de participantes; PEI: Plano de Ensino Individualizado.  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  Sobre essa questão, a maioria dos professores avaliou como “muito adequado”, visto 

que, na aula 1, foram sete (77,8%) professores que optaram por essa alternativa. A professora 

dispôs de um material com todos os slides, figuras, imagens, links de vídeos e referências 

utilizadas na aula, com espaços para anotações, além do PEI e do glossário, utilizados no 

momento da atividade prática da aula com a exploração dos mesmos em um estudo de caso 

(MUNSTER et al., 2014). 

  A aula 2 também foi avaliada de maneira positiva por 6 (66,7%) professores, optando 

pela alternativa “muito adequado”. O professor também ofereceu aos participantes uma 

impressão dos slides, com todas as figuras, imagens e referências utilizadas na aula, com 

campo para anotações, porém, não foi possível passar por todos, devido sua grande extensão, 

deixando-os de indicação para futuras leituras dos professores. Foi utilizada também, pelo 

formador, fitas crepe para a imobilização dos participantes no momento da dinâmica de 
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sensibilização com uma simulação dos impedimentos enfrentados pela pessoa com DF que, 

segundo Aranha (2005), é importante para incentivar a convivência com a diversidade 

existente entre os indivíduos, trazendo para a escola, discussões que levaram a uma 

compreensão sobre essa questão, resultando em uma mudança de atitude. 

  A aula 3 obteve um resultado satisfatório, sendo avaliada por 5 (62,5%) professores 

como “muito adequada” e, assim, como as anteriores, foi disponibilizado um material 

impresso com os slides utilizados na aula, contendo as figuras, imagens, links de vídeos, 

referências e o campo de anotações. A professora também ofereceu sugestões de links para a 

leitura posterior sobre uma boa prática relacionada ao tema da aula e levou bombons e um baú 

para o momento da dinâmica em grupo que correspondia em um trabalho colaborativo 

representando a parceria entre os professores do AEE e de Educação Física (SILVA; 

SANTOS; FUMES, 2014; COSTA; MANZINI, 2015). 

A aula 4 foi a que mais obteve resultado satisfatório em relação ao material didático 

com 7 (100%) professores optando pela alternativa que correspondia à classificação de “muito 

adequado”. A professora propiciou aos participantes o material impresso com os slides das  

figuras, imagens e referências utilizadas na aula, também com um campo de anotações, além 

de sete cadeiras de rodas para a parte prática da aula, demostrando e possibilitando a 

experimentação das orientações dadas (FIORINI; MANZINI, 2016). 

O material didático foi considerado pertinente, como observado na avaliação dos 

participantes, e nas aulas 1 e 3, os formadores utilizaram vídeos que são considerados uma 

boa estratégia e têm alcançado bons resultados nas formações de professores, as quais, 

individualmente, ou em grupo, possibilitam a reflexão e avaliação das ações, permitindo uma 

aproximação da teoria com a prática (PAQUAY et al., 2001; FIORINI; MANZINI, 2016).  

Portanto, por se tratar de uma formação em nível teórico com momentos de atividades 

práticas, foi importante disponibilizar aos professores os slides com todas as referências 

utilizadas na aula, com a intenção de oferecer um referencial para estudo posterior sobre as 

temáticas discutidas nas formações. 

 

10.4 Colaboração 

 

A seguir, a tabela 22 exibirá a avaliação dos professores de Educação Física sobre a 

colaboração das ações formativas para a prática docente diária com alunos com deficiência. 
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Tabela 22- A colaboração das ações formativas. 

Aula: Tema /  

Nº de participantes 

Inadequado  

Nº / % 

Pouco 

adequado 

Nº / % 

Adequado 

Nº / % 

Bem 

adequado 

Nº / % 

Muito 

adequado 

Nº / % 

1: Introdução e PEI / 9 - - - 1/11,1% 8/88,9% 

2: Neurociências no  

aprendizado e memória / 9 

- - - 4/44,4% 5/55,5% 

3: Apoio colaborativo entre  

o AEE e a Educação Física / 8 

- - 1/12,5% 2/25% 5/62,5% 

4: Deficiência física nas  

aulas de Educação Física / 7 

- - - - 7/100% 

Legenda: N°= número de participantes; PEI: Plano de Ensino Individualizado. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em relação a essa questão, as quatro aulas foram bem avaliadas, sendo que a aula 1, na 

opinião de 8 (88,9%) professores ofereceu “muita colaboração”, esse resultado condiz com as 

avaliações dos três requisitos anteriores, já que nessa aula, tanto o conteúdo e a dinâmica, 

quanto o material didático, foram considerados “muito adequados” por uma grande parte dos 

participantes, demonstrando seu bom desenvolvimento em relação ao tema proposto. 

A aula 2 também foi avaliada positivamente com um resultado bem dividido entre as 

opções “boa colaboração” e “muita colaboração”, com 4 (44,4%) e 5 (55,6%), 

respectivamente. Isso pode estar relacionado com o fato de que o tempo destinado à aula não 

foi suficiente para explorar todo o material didático selecionado pelo professor, podendo ter 

ficado algumas lacunas. Essa questão pode ser percebida na avaliação do material didático em 

que 3 (33,3%) dos professores optaram por considerá-lo adequado. 

Na aula 3, as respostas variaram entre “razoável colaboração”, “boa colaboração” e 

“muita colaboração”, sendo a última, a escolhida pela maioria, 5 (62,5%) dos respondentes. 

Essa variação maior entre as opções ocorreu durante toda a avalição da aula, inclusive nos três 

requisitos anteriores, porém, sempre com resultados positivos. Essa aula trouxe uma reflexão 

sobre o trabalho colaborativo entre o professor do AEE e o professor de Educação Física, uma 

parceria ainda um pouco distante no contexto escolar, que requer uma iniciativa conjunta de 

todos os envolvidos com a educação inclusiva, necessitando também de orientações ao grupo 

de professores do AEE na opinião dos participantes. 

A aula 4, desde as primeiras avaliações, apresentou resultados unânimes com 7 

(100%) dos professores classificando o conteúdo, a dinâmica e o material didático como 

“muito adequados” e também considerando que a aula ofereceu “muita colaboração” para a 

prática docente. Nota-se que a professora responsável possibilitou uma reflexão sobre a 

prática com momentos intercalados de conteúdos teóricos e práticos, ocasionando uma 
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dinâmica que motivou a participação de todos os professores, além da disponibilidade das 

cadeiras de rodas, fazendo com que a experimentação das técnicas e das intervenções 

chegasse mais próximas da realidade do contexto escolar. 

Todas as aulas consideraram o ambiente escolar, o contexto que configurava, o local 

de trabalho dos professores e as necessidades reais em suas práticas, garantindo a 

aplicabilidade dos conhecimentos, adquiridos no enfrentamento dos desafios remetentes à 

inclusão no meio escolar (PAQUAY et al., 2001; CRUZ; FERREIRA, 2005; GAMA; 

TERRAZZAN, 2008, MARTINS, 2012).  

Assim, foi possível obter um resultado satisfatório em relação à colaboração das ações 

formativas com a prática docente, pois todas as aulas possibilitaram uma reflexão sobre a ação 

docente que, segundo Chicon, Peterle e Santana (2014), oportunizam momentos de repensar e 

refazer a prática viabilizando a geração de novos saberes. 
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11 CONCLUSÃO 

 

  Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que os professores de Educação 

Física consideram a interação entre os alunos com e sem deficiência nas aulas na Educação 

Infantil benéfica para ambos os grupos e que não conhecem amplamente o papel que exercem, 

sendo a observação e a avaliação dessas relações pouco reconhecida como função docente. 

Constatou-se que os mesmos, nem sempre se sentem aptos a promover atividades que 

envolvam toda a turma e que proporcionem essas vivências, sendo consideradas a DF e a DM 

as mais difíceis de trabalhar essas questões na opinião do grupo. 

  Foi possível averiguar que os professores participantes possuem atitudes e estratégias 

inclusivas em suas aulas, sendo mais evidente o uso dos jogos cooperativos, a realização das 

instruções da aula com a turma toda, a flexibilização dos espaços, recursos e regras, a 

utilização dos jogos e brincadeiras populares, a variação na forma de instrução, o incentivo 

das atitudes positivas dos alunos, a valorização das sugestões de adaptações dos alunos, a 

opção por atividades que vão ao encontro dos interesses do aluno com deficiência e o auxílio 

físico ao aluno com deficiência, quando necessário.  

  Sobre as dificuldades, notou-se que as mesmas partem de diversos aspectos que 

envolvem a dinâmica escolar, tendo como as mais destacadas pelo grupo, as relacionadas à 

questão “administrativo-escolar”, aos espaços e recursos pedagógicos, à família, ao 

diagnóstico e às estratégias de ensino. 

  A identificação dos pontos mais relevantes sobre as dificuldades nos fizeram perceber 

que as ações formativas precisariam ser voltadas a alguns aspectos que fossem além da 

Educação Física, com temas que envolvessem situações amplas do trabalho docente, 

promovendo a autonomia do professor frente aos desafios enfrentados, pois, muitas delas não 

correspondiam diretamente às incumbências desse, mas que poderiam ser amenizadas através 

das formações que proporcionassem conhecimento teórico e prático de conceitos, técnicas e 

recursos, além da possibilidade de um trabalho colaborativo dentro das instituições, com o 

auxílio de profissionais especializados e com experiência nas temáticas, visto que os 

professores consideram importante a formação continuada, tanto para suporte do trabalho 

docente, como para proporcionar ao aluno melhores condições de participação e 

aprendizagens nas aulas. 

  Foi possível concluir que as aulas que fizeram parte das ações formativas, partindo das 

reais necessidades do contexto escolar, colaboraram para o aperfeiçoamento dos professores, 

gerando mudanças, indo ao encontro de uma Educação Física mais inclusiva.  
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término deste estudo, é importante pontuar algumas observações que surgiram 

durante o percurso. 

 Iniciarei destacando a importância dos encontros semanais destinados à formação dos 

professores de Educação Física da Rede Municipal de ensino de Tupã/SP, regulamentados, 

pela Secretaria Municipal de Educação, nos HTPC’s, que dá condições para que todos os 

professores de Educação Física se reúnam, a fim de se aperfeiçoarem e trocarem experiências 

de sucesso e de insucesso vividas no contexto escolar. 

Dando continuidade, saliento que a oportunidade de ter dado voz aos professores 

participantes, por meio dos instrumentos mediadores possibilitou uma atuação teórica e 

prática das ações formativas que originou uma reflexão sobre a prática, tornando os encontros 

produtivos, motivadores e descontraídos, pois estes haviam sido planejados por meios das 

dificuldades apontadas pelos próprios docentes, indo ao encontro das necessidades do grupo. 

 Outro ponto relevante diz respeito às diferentes formas de desenvolvimento das aulas, 

planejadas pelos convidados, com relatos de experiência, citações, imagens, vídeos e as 

dinâmicas, que deixaram evidente a importância de relacionar a teoria com a prática e que, 

quanto mais houver uma aproximação com a realidade, mais os participantes se motivarão e 

se apropriarão dos conhecimentos desenvolvidos. 

 Outra consideração se refere ao número de aulas e à respectiva carga horária, 

entendendo que foram pertinentes às condições oferecidas pela Secretaria Municipal de 

Educação, e pelo tempo destinado à execução do estudo, contudo, em outras ocasiões poderia 

ser revisto, ampliando o número de convidados, de temas abordados e de duração. 

 Sugere-se, a partir dos dados do estudo, além das formações desenvolvidas, a 

ampliação com temas que abordem a relação família e escola, a comunicação alternativa, as 

questões referentes a quando e como realizar os encaminhamentos, sendo necessária a 

extensão das colaborações dos profissionais convidados como: Psicólogo, Terapeuta 

Ocupacional, Assistente Social, Fonoaudiólogo, entre outros parceiros.   

  Dessa forma, espera-se que mais estudos que abordem programas ou projetos de 

formação continuada na perspectiva inclusiva na Educação Física sejam realizados, 

evidenciando, não somente o diagnóstico, o processo de planejamento, desenvolvimento e 

avaliação das formações, mas que também acompanhe os efeitos dessas ações na prática 

docente. 
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ANEXO A – Autorização do local 
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ANEXO B - Termo de consentimento livre e esclarecido do participante 

 

TÍTULO DO ESTUDO: A INTERAÇÃO ENTRE ALUNOS COM E SEM DEFICIÊNCIA 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA PERSPECTIVA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA: Um modelo de intervenção na formação continuada. 

PESQUISADOR: ALANA DOLMEN LOPES 

COLABORADOR: AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO 

INFORMAÇÕES: Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa que será 

realizado no Município de Tupã/SP, com professores de Educação Física que ministram aulas 

na Educação Infantil e que têm o já tiveram alunos com deficiência em suas turmas, com o 

objetivo de analisar a relação do professor na interação entre alunos com e sem deficiência 

nas aulas de Educação Física na Educação Infantil. Para isso, será realizada uma pesquisa 

clínica quali-quantitativa transversal e intervencional, na qual, dois questionários, serão 

utilizados, como instrumento de coleta de dados, e uma intervenção será realizada junto aos 

professores participantes. 

DESCRIÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS: Será aplicado um questionário com perguntas 

abertas e fechadas a fim de diagnosticar as atitudes e as estratégias utilizadas pelos 

professores para promover a interação entre os alunos, bem como as dificuldades encontradas 

durante as aulas de Educação Física durante o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo 

(HTPC). Um segundo questionário com perguntas fechadas será também aplicado no HTPC, 

após a intervenção, com o objetivo de avaliar as ações formativas. 

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO: Você participará de ações formativas durante o 

HTPC, para ampliar seus conhecimentos e minimizar as dificuldades frente à inclusão de 

alunos com deficiência nas aulas, ampliando as possibilidades de interação entre os alunos. 

Essas ações serão dirigidas por profissionais especialistas de diversas áreas (Médico, 

Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Assistente Social, Professor de 

Educação Física e Professor do Atendimento Educacional Especializado).  

RISCOS: Nem um dos procedimentos usados oferecem riscos à sua saúde e à dignidade. As 

atividades que serão realizadas nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos, conforme resolução no. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 
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BENEFÍCIOS: A pesquisa poderá promover benefícios para o seu desenvolvimento 

profissional, todavia, esses benefícios poderão não ser imediatos, mas, os resultados obtidos 

irão contribuir com o conhecimento científico, ajudando valorizar a formação continuada dos 

professores que estão inseridos em ambientes inclusivos. 

CONFIDENCIALIDADE: Sua identificação será resguardada para que se sintam à vontade 

para responder as perguntas da forma mais sincera possível. Você receberá um código que 

será utilizado em todas as etapas da pesquisa. 

NATUREZA VOLUNTÁRIA DO ESTUDO/ LIBERDADE PARA SE RETIRAR: A sua 

participação é voluntária e você tem o direito de se retirar por qualquer razão a qualquer 

momento no decorrer do estudo. 

GASTOS FINANCEIROS: Os procedimentos e todos os materiais utilizados na pesquisa 

não terão custo para você e não receberá nenhuma ajuda de custo pela participação no estudo. 

USO DOS RESULTADOS DA PESQUISA: Os dados obtidos no estudo serão para fins de 

pesquisa, podendo ser apresentados em congressos e seminários e publicados em artigo 

científico; porém, sua identidade será mantida em absoluto sigilo. 

DECLARAÇÃO E ASSINATURA 

Eu,__________________________________________________________ li e entendi toda a 

informação repassada sobre o estudo, sendo os objetivos e procedimentos satisfatoriamente 

explicados. Tive tempo suficiente para considerar a informação acima e, tive a oportunidade 

de tirar todas as minhas dúvidas. Estou assinando este termo voluntariamente e, tenho direito, 

de agora ou mais tarde, discutir qualquer dúvida que venha a ter com relação à pesquisa com: 

Alana Dolmen Lopes 

(18) 981377168 

Assinando este termo de consentimento, eu estou indicando que eu concordo em participar 

deste estudo. 

 

_________________________________                       _______________ 

Assinatura do Participante                                                         Data 
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________________________________                         _______________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável                                   Data 

Alana Dolmen Lopes 

 

Comitê de Ética em Pesquisa: 

Coordenadora: Profa. Dra. Edna Maria do Carmo  

Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Andreia Cristiane Silva Wiezzel  

Telefone do Comitê: 3229-5315 ou 3229-5526  

E-mail cep@fct.unesp.br 
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ANEXO C – Questionário de avaliação da percepção dos professores de educação física 

sobre a interação entre os alunos com e sem deficiência 

 

UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE 

PROEF (MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FISICA) 

 

Caro (a) professor (a), 

 

O objetivo deste questionário é analisar a relação do professor na interação do aluno 

com e sem deficiência nas aulas de Educação Física na Educação Infantil. 

Gostaria de contar com a sua contribuição no sentido de responder aos enunciados 

propostos. Para isso, basta ler cada enunciado e expressar a sua opinião. 

Reserve um tempo de pelo menos 30 minutos para responder este questionário, tenha 

cuidado para que não seja interrompido e responda sem pressa. 

Você deve se sentir livre para responder como preferir, sendo que não existem respostas 

certas.  

Salienta-se que fica assegurado o anonimato de todos os participantes. 

Muito obrigada pela valiosa contribuição. 

 

Sexo:    (  ) Feminino                 (  ) Masculino 

 

Faixa etária:    

(  ) 20 a 24 anos                                                  (  ) 36 a 40 anos           

(  ) 25 a 30 anos                                                  (  ) 41 a 45 anos 

(  ) 31 a 35 anos                                                  (  ) mais de 45 anos 

 

1. Qual o seu tempo de serviço na área da Educação Física escolar? 

 

(  ) 1 a 5 anos 

( ) 6 a 10 anos 



139 
 

 
 

 (  ) 11 a 15 anos 

(  ) 16 a 20 anos 

(  ) 21 a 25 anos 

(  ) mais de 25 anos 

 

2. Qual é a sua formação acadêmica? 

 

(  ) Graduação    

(  ) Pós graduação 

(  ) Mestrado 

(  ) Doutorado 

 

Especifique:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Você teve a disciplina de Educação Física Adaptada ou outra correlacionada na 

graduação? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

4. Possui curso de capacitação na área de Educação Inclusiva? 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

5. Você está trabalhando com alunos com alguma deficiência? 

 

(  ) Sim                                                                  (  ) Não 

Qual: 

(  ) Deficiência visual – D.V. 

(  ) Deficiência física – D.F 

(  ) Deficiência intelectual – D.I. 

(  ) Deficiência auditiva – D.A. 
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(  ) Deficiência Múltipla – D.M 

 

6. Com quais tipos de deficiências você já trabalhou? 

 

(  ) Deficiência visual – D.V. 

(  ) Deficiência física – D.F. 

(  ) Deficiência intelectual – D.I. 

(  ) Deficiência auditiva – D.A. 

(  ) Deficiência Múltipla – D.M. 

 

7– Como você entende o papel do professor de Educação Física na interação dos alunos 

com e sem deficiência na Educação Infantil? (Obs: você pode optar por mais de uma 

alternativa). 

 

(  ) Mediador 

(  ) Responsável em planejar, organizar e proporcionar espaços, recursos e atividades que 

possibilitem a interação entre todos os alunos 

(  ) Observador 

(  ) Avaliador 

(  ) Não possui nenhuma função na interação dos alunos com e sem deficiência 

(  ) Outras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Você considera alguma deficiência como  mais difícil de ser trabalhada a interação? 

 

(  ) Deficiência visual – D.V. 

(  ) Deficiência física – D.F 

(  ) Deficiência intelectual – D.I. 

(  ) Deficiência auditiva – D.A. 

(  ) Deficiência Múltipla – D.M. 

(  ) Nenhuma 
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9. Você se considera apta(o) para desenvolver atividades inclusivas aos alunos, que 

apresentam alguma deficiência, que possibilitem a interação entre os participantes? 

(  ) Nunca    

(  ) Quase nunca  

(  ) Nem sempre  

(  ) Quase sempre  

(  ) Sempre 

 

10. Você considera a interação entre alunos com e sem deficiência benéfica a quem? 

 

(  ) Aos alunos sem deficiência 

(  ) Aos alunos com deficiência 

(  ) Mais para os alunos com deficiência 

(  ) Mais para os alunos sem deficiência 

(  ) Para ambos 

(  ) Para nenhum 

 

11. Quais atitudes e estratégias você utiliza em suas aulas para melhorar a interação 

entre os alunos com e sem deficiência? (Obs: você pode optar por mais de uma alternativa). 

 

(  ) Utiliza os jogos cooperativos 

(  ) Utiliza o aluno tutor 

(  ) Organiza a turma em pequenos grupos para as instruções 

(  ) Realiza as instruções com a turma toda 

(  ) Organiza a turma em pequenos grupos para a execução das atividades 

(  ) Coloca o aluno com deficiência de ajudante 

(  ) Flexibiliza os espaços, os recursos e as regras 

(  ) Utiliza um Plano de Ensino Individualizado para o aluno com deficiência 

(  ) Planeja aulas livres 

(  ) Planeja aulas dirigidas 

(  ) Jogos e brincadeiras populares 

(  ) Opta por estilos de ensino de acordo com os objetivos de aprendizagem 

(  ) Diversifica as formas de instrução 
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(  ) Utiliza o professor de apoio como um tutor 

(  ) Sensibiliza a turma em relação aos alunos com deficiência 

(  ) Trata o aluno com deficiência diferente dos outros 

(  ) Incentiva as atitudes positivas dos alunos 

(  ) Ouve as sugestões de adaptações dos alunos 

(  ) Repreende as atitudes desfavoráveis dos alunos 

(  ) Utiliza em alguns momentos atividades que vão ao encontro dos interesses do aluno com 

deficiência 

(  ) Faz aproximação com a família do aluno com deficiência 

(  ) Planeja atividades diferentes para o aluno com deficiência separadas da turma 

(  ) Auxilia fisicamente o aluno com deficiência quando necessário 

(  ) Não pensa nessa questão durante o planejamento e a práxis das aulas 

(  ) Outras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Assinale as dificuldades encontradas em relação à inclusão de alunos com deficiência 

nas escolas regulares que podem prejudicar o trabalho do professor ao proporcionar a 

interação entre os alunos, levando em consideração as seguintes categorias: (Obs: você 

pode optar por mais de uma alternativa). 

 

A – Formação 

 

Inicial  

(  )  Não teve a disciplina de Educação Física Adaptada (EFA) 

(  )  A disciplina EFA não tinha relação da teoria com a prática 

(  )  A disciplina EFA foi direcionada a uma deficiência específica 

(  )  Não ofereceu estágios em contexto escolar inclusivo 

(  )  Não encontra dificuldades 

(  ) Outras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 Continuada 

(  ) Cursos específicos para uma determinada deficiência  

(  ) Cursos que não abordam a realidade do contexto escolar 

(  ) Cursos que abordam  apenas atividades adaptadas e não estratégias de ensino 

(  ) Não encontra dificuldades 

(  ) Outras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

B- Administrativo-escolar 

(  ) O professor de Educação Física não é avisado previamente da matrícula de alunos com 

deficiência 

(  ) Não são passadas ao professor de Educação Física informações sobre o histórico escolar 

do aluno quando este vem de outra unidade 

(  ) Não são passadas ao professor de Educação Física informações sobre o histórico médico 

do aluno quando este é matriculado ou vem de outra unidade 

(  ) Más condições do espaço físico e acessibilidade para as aulas de Educação Física 

(  ) Falta de professor de apoio para os alunos com deficiência ou que ainda estão em fase de 

investigação para fechamento de diagnóstico 

(  ) Não encontra dificuldades 

(  ) Outras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

C- Educação Física  

(  ) Disciplina tradicionalmente voltada aos aspectos físicos e motores  

(  ) Marginalizada no contexto escolar, vista muitas vezes como recreação e lazer 

(  ) Historicamente com pouco enfoque nos aspectos conceituais e atitudinais 

(  ) Não encontra dificuldades 

(  ) Outras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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D- Espaços e recursos 

(  ) Recursos tradicionais em quantidade e qualidade insuficiente  

(  ) Falta de recursos específicos para os alunos com deficiência 

(  ) Falta de conhecimento para adaptar os materiais 

(  ) Dificuldade com o espaço físico para transportar e para montar os materiais 

(  ) Não encontra dificuldades 

(  ) Outras:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

E- Família 

(  ) Não apresenta ou demora para apresentar o laudo dos filhos 

(  ) Não aceita a deficiência do filho 

(  ) Não conhece os direitos e deveres 

(  ) Alguns pais tentam proibir os alunos com deficiência de participarem das aulas de 

Educação Física 

(  ) Falta de aproximação da Família com a escola 

(  ) Não encontra dificuldades 

(  ) Outras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

F- O diagnóstico 

(  ) Alunos sem laudo 

(  ) O professor desconhece as características das deficiências 

( ) Os professores de Educação Física não recebem orientação do que podem ou não realizar 

com os alunos com deficiência 

(  ) Não encontra dificuldades 

(  ) Outras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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G- O aluno  

 

Com deficiência 

( ) As características decorrentes do tipo e do grau de deficiência (aspectos motores, 

cognitivos, sociais, etc) 

(  ) Falta muito 

(  ) Comunicação (não se comunica, ou tem dificuldades) 

(  ) Precisa de apoio durante as atividades 

(  ) Se recusa a participar das atividades 

(  ) Não aceita as adaptações de recursos, espaços e regras das atividades 

(  ) Apresenta dificuldades para entender as atividades 

(  ) Não encontra dificuldades 

(  ) Outras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Sem deficiência 

(  ) Sente-se prejudicado pela presença do aluno com deficiência nas aulas 

(  )Não aceita as flexibilizações de espaços, regras e recursos necessários para a inclusão do 

aluno com deficiência 

(  ) Apresenta atitudes desfavoráveis em relação ao aluno com deficiência (infantiliza, exclui, 

não respeita, não coopera, etc) 

(  ) Comunicação (não se comunica ou tem dificuldades de se comunicar com o aluno com 

deficiência) 

(  ) Apresenta uma grande competitividade 

(  ) Não encontra dificuldades 

(  ) Outras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

H- Estratégias de ensino  

(  ) Selecionar atividades em que todos participem 

(  ) Atribuir responsabilidade ao aluno sem deficiência no momento em que ajuda o colega 

com deficiência 
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(  ) Planejar formas diversificadas de instrução 

(  ) Elaborar um plano de aula para turmas que tem alunos com deficiência 

(  ) Organizar a turma  

(  ) Flexibilizar os espaços, as regras e os recursos 

(  ) Optar por um estilo de ensino adequado para cada situação 

( ) Sensibilizar a turma desenvolvendo o respeito e a valorização dos alunos com deficiência 

(  ) As estratégias tradicionais são insuficientes para atender aos alunos com deficiência 

(  ) Não encontra dificuldades 

(  ) Outras: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13- Você considera importante a formação continuada que aborde temas sobre a 

inclusão para seu desenvolvimento profissional?  

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Data:__/__/__  

Respondente: _______________
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ANEXO D - Questionário de avaliação das ações formativas  

 

UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE 

PROEF (MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO FISICA) 

 

Professor (a), chegamos ao término da formação e gostaríamos de contar com a sua 

colaboração ao avaliar a aula, em relação a três quesitos: 

1) o conteúdo teórico          2) a dinâmica           3) o material didático 

 

Por favor, assinale uma resposta para cada quesito de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

Também gostaríamos de contar com a sua colaboração ao avaliar o quanto, na sua 

opinião, a aula irá colaborar com a sua prática diária com alunos com deficiência. 

Por favor, assinale apenas uma resposta. Em caso de opção pelas alternativas “Sem 

colaboração ou Pouca colaboração”, favor justificar sua resposta para possíveis ajustes. 

 

Sem 

colaboração 

Pouca 

colaboração 

Razoável 

colaboração 

Boa 

colaboração 

Muita 

colaboração 

     

 

Justificativa:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Data:__/__/__         Respondente__________________

 Inadequado Pouco 

adequado 

Adequado Bem 

adequado 

Muito 

adequado 

Conteúdo      

A dinâmica      

Material Didático      
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ANEXO E – Produto Final 
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APRESENTAÇÃO 

  

 O material de orientações a seguir é fruto do estudo intitulado “A INTERAÇÃO 

ENTRE ALUNOS COM E SEM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA 

PERSPECTIVA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Um modelo de intervenção na 

formação continuada”, desenvolvido durante o Mestrado Profissional em Educação Física 

(PROEF). 

 Diante dessa premissa o estudo identificou a partir de um questionário aplicado a 10 

professores de Educação Física as atitudes e estratégias de ensino utilizadas por eles para 

promover a interação entre os alunos com e sem deficiência na Educação Infantil, além das 

dificuldade enfrentadas no contexto escolar frente a Educação Inclusiva, que foram o pilar do 

planejamento das ações formativas expostas nesse material. 

A proposta surgiu como forma de amenizar as dificuldades enfrentadas pelos 

professores de Educação Física da Rede Municipal de ensino de Tupã/SP que ministram aulas 

na Educação Infantil para alunos com e sem deficiências. 

De acordo com Cunha (2013, p.622)  

[...] a necessidade de estudar o professor e sua formação é tão permanente quanto 

inexorável é a ideia de processo na sua condição humana, em sua organização social. 

As mudanças na sociedade definirão sempre novos desafios para a educação dos 

homens e, como decorrência, diferentes aportes no papel e formação de professores. 

Esse se coloca como um permanente desafio para a pesquisa e para a universidade. 

  Foi possível observar que as dificuldades partiam de diversos aspectos que envolvem a 

dinâmica escolar, sendo as mais destacadas pelo grupo, as relacionadas a questão 

administrativo-escolar, aos espaços e recursos pedagógicos, a família, ao diagnóstico e as 

estratégias de ensino.  

 Diante disso promoveu-se aulas com ações formativas para minimizar as dificuldades. 
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Para o planejamento e execução das aulas foram convidados alguns profissionais para 

participarem de acordo do com suas especialidades: Fisioterapeutas, Professor de Educação 

Física (professora pesquisadora) e Professora do Atendimento Educacional Especializado - 

AEE, pois de acordo com o Documento Subsidiário à Política da Inclusão, elaborado pelo 

MEC, que tem por objetivo auxiliar os sistemas de ensino para a efetivação de espaços 

inclusivos e de qualidade, o sucesso de uma política inclusiva depende da colaboração entre 

todos profissionais envolvidos, os da educação, da saúde e da assistência, todos com papéis 

fundamentais para a formação docente e para o processo de inclusão dos indivíduos, tanto na 

escola como na sociedade (BRASIL, 2005). 

Após a autorização do Secretário de Educação e da Diretora da escola Emeief. Prof. 

José Maris, foram desenvolvidas as ações formativas que possuíram carga horária de 8 horas, 

divididas em 4 aulas com 2 horas de duração cada, durante o Horário de Trabalho Pedagógico 

Coletivo (HTPC), em novembro de 2019, com 10 professores de Educação Física da Rede 

Municipal de Tupã/SP que atenderam aos critérios de inclusão do estudo. 

Essa proposta de formação continuada não objetivou servir de cartilha ou manual para 

professores e gestores, mas sim demonstrar as diversas possibilidades de se fazer uma 

formação de professores partindo das reais necessidades do contexto escolar por meio de um 

trabalho colaborativo e reflexivo entre os diversos setores responsáveis pela efetivação da 

Educação Inclusiva.  

Assim seguimos ao encontro do que pontua Nóvoa (2001), quando diz que a formação 

docente começa na formação inicial e se estende ao longo da vida profissional através da 

prática de formação continuada que deve possuir como referência a escola e sua essência. 

   Também afirmam Chicon e Cruz (2014, p. 817) que:  

  “[...] são as escolas e os professores organizados nas suas respectivas instituições 

que podem decidir quais são os melhores meios, métodos e formas de assegurar um 

processo de formação continuada para os seus profissionais [...]”. 

 Por isso convidados os participantes a serem professores reflexivos, revisitando 

constantemente suas ações pedagógicas, buscando uma formação contínua e eficaz, dentro do 

próprio ambiente escolar. 

 

 

AÇÕES FORMATIVAS  
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 As quatro aulas tiveram objetivos específicos e foram organizadas de diferentes 

formas, sendo que a estrutura das aulas abrangeu a apresentação oral dos docentes 

convidados, com apoio de slides, com informações textuais, fotos e/ou vídeos todos com 

referências bibliográficas, os profissionais convidados também fizeram uso de dinâmicas de 

grupo e/ou vivências práticas apresentando e demonstrando o uso de recursos pedagógicos 

para as aulas com alunos com deficiência e em alguns momentos o objetivo foi sensibilizar o 

professor à deficiência, sendo destinado um momento final para questionamentos, reflexões e 

relatos de experiências dos participantes. 

As aulas contemplaram relatos de experiência relacionados aos temas, dicas e sugestões 

de como trabalhar com alunos com deficiência, estratégias e recursos de tecnologia assistiva, 

conceitos e concepções referenciando artigos de periódicos, dissertações de mestrado, teses de 

doutorados, livros disponíveis na literatura, documentos legais nacionais e internacionais, 

documentos curriculares entre outras fontes. 

A seguir, será apresentada uma síntese do desenvolvimento de cada aula. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DAS 
DAS AULAS 
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“A interação entre alunos com e sem deficiência 

na Educação Física na Educação Infantil:  

Plano de Ensino Individualizado como uma ação 

prática para a inclusão”. 

 

Objetivos 
 

 Refletir sobre a importância das interações sociais na Educação Infantil e o papel do 

professor de Educação Física. 

 Refletir sobre a importância do Plano de Ensino Individualizado para efetivar a 

inclusão escolar. 

 Conhecer o Plano de Ensino Individualizado aplicado à Educação Física. 

 

     Profissional responsável 

 Professor de Educação Física 

 

Material didático 

 Data show 

 Material impressor do roteiro de slides com campo para anotações 

 Material impresso do Plano de ensino Individualizado aplicado a Educação Física e do 

Glossário 

 Caixa de som 

 

Desenvolvimento 

 

A aula teve início com a explanação do tema central e seus objetivos, posteriormente foi 

realizada uma breve análise histórica da Educação Infantil ressaltando a importância que os 

documentos legais e orientadores dos sistemas educacionais atribuem as interações nessa 

etapa escolar, apontando o papel do professor em relação a essa questão (Mediador, 

Responsável em planejar, organizar e proporcionar espaços, recursos e atividades que 

possibilitem a interação entre todos os alunos, Observador e Avaliador). Também foram 

explicitados conceitos como exclusão, segregação, integração e inclusão, dentre outros 

AULA 1 
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comumente utilizados nas políticas públicas e no dia a dia das instituições educacionais 

especificando cada um deles suas características e seu período de existência. 

Outro ponto de destaque foi a reflexão sobre a Educação Física Inclusiva e a 

necessidade de flexibilização de regras, espaços e recursos pelos professores para que todos 

os alunos independente de suas dificuldades e potencialidades possam ter acesso aos 

conteúdos da disciplina, tendo como apoio um vídeo que descreveu essa importante questão, 

disponibilizado a seguir por meio do QR code.  
Para ter acesso ao conteúdo codificado em um QR code, você deve primeiro dispor de 

uma câmera em um telefone celular que tenha instalado o Aplicativo Barcode Scanner 

(instalado de fábrica em vários modelos de smartphone). Deve-se abrir a câmera, fixar o 

código no centro da tela que será convertido imediatamente por um atalho geralmente da cor 

amarela localizado na parte inferior da tela. Em seguida click neste ícone e o conteúdo será 

disponibilizado. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/barcode-scanner-para-android.html
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https://www.youtube.com/watch?v=Hl3lcjx_sug&t=2s 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o vídeo dispôs-se de um momento para discussões e reflexões a cerca das 

informações oferecidas.  
Por fim o conceito, a importância e a forma de se desenvolver um Plano de Ensino 

Individualizado (PEI) foi discutida e um modelo aplicado a Educação Física foi apresentado 

aos professores, tendo a oportunidade de utilizá-lo em uma situação prática fictícia, com o 

objetivo de proporcionar o contato com a estrutura do material e possibilitar a reflexão sobre 

sua contribuição no planejamento de estratégias compatíveis com as necessidades dos alunos 

com deficiência. 

 Nesse momento os participantes foram divididos em grupos de 3 a 4 integrantes para o 

preenchimento do roteiro do PEI, com o auxílio de um glossário, tendo como referência um 

aluno com deficiência escolhido pelo grupo.  

 

 

 

 

            SCAN ME 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hl3lcjx_sug&t=2s
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https://www.researchgate.net/publication/301282754_Plano_de_Ensino_Individualizado_aplicado_a_

Educacao_Fisica_Validacao_de_Inventario_na_Versao_em_Portugues/link/570ed3c608aee328dd654

ca9/download 

   

 

Tanto o PEI aplicado a Educação Física como o 

glossário utilizados no momento prático da aula              

podem ser acessados por meio do QR code ao 

lado. 

 

Para Musnter et al. (2014) o principal objetivo do PEI é 

propiciar o desenvolvimento de estratégias pedagógicas que sejam compatíveis com as 

necessidades individuais do estudante. Em um PEI convencional, a Educação Física não 

possui um lugar de destaque para que suas informações específicas sejam registradas, 

normalmente o professor de Educação Física descreve o desenvolvimento motor do estudante, 

ou ainda encontra sugestões para trabalhar com o aluno  

Após o término da apresentação dos slides, explanação da formadora e manuseio do 

material didático, foi aberto um breve momento para o compartilhamento das impressões e 

dúvidas dos professores a respeito do material. 

https://www.youtube.com/watch?v=alojDinnypo 

 

Para o encerramento do encontro todos foram convidados a 

ouvir a Música: “Ser diferente é normal - Adilson Xavier 

/ Vinicius Castro” que pode ser acessada por meio do 

Qr code ao lado. 

 

 

“[...] o PEI, deverá ser elaborado, aplicado, 

acompanhado e avaliado por todos os profissionais 

envolvidos e que lidam com o sujeito com deficiência ou com necessidades educacionais 

especiais” (REDIG; MASCARO; DUTRA, 2017)

https://www.researchgate.net/publication/301282754_Plano_de_Ensino_Individualizado_aplicado_a_Educacao_Fisica_Validacao_de_Inventario_na_Versao_em_Portugues/link/570ed3c608aee328dd654ca9/download
https://www.researchgate.net/publication/301282754_Plano_de_Ensino_Individualizado_aplicado_a_Educacao_Fisica_Validacao_de_Inventario_na_Versao_em_Portugues/link/570ed3c608aee328dd654ca9/download
https://www.researchgate.net/publication/301282754_Plano_de_Ensino_Individualizado_aplicado_a_Educacao_Fisica_Validacao_de_Inventario_na_Versao_em_Portugues/link/570ed3c608aee328dd654ca9/download
https://www.youtube.com/watch?v=alojDinnypo
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Momento inicial, grupos trabalhando com o PEI 

 

 

 

Momento final, grupos socializando o PEI 

 

         

MOMENTOS DA AULA 
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“Neurociências no aprendizado e memória”. 

 

Objetivos 

 Ensinar que a aprendizagem é um processo de aquisição de conhecimento e a memória 

é o processo mediante o qual formamos, armazenamos e evocamos o conhecimento 

adquirido durante o aprendizado.  

 Explicar como ocorre a aprendizagem compreendendo que consiste em uma série de 

processos associados à prática ou à experiência.  

 Refletir sobre a importância da interação entre o indivíduo, a tarefa e o ambiente para 

a aprendizagem.  

 Compreender os processos de plasticidade neural em diversas estruturas do encéfalo. 

 

          Profissional responsável 

 Fisioterapeuta 

 

Material didático 

 Data show 

 Material impressor do roteiro de slides com campo para anotações 

 Rolos de Fita crepe 

 

Desenvolvimento 

A aula iniciou-se com um convite do formador aos participantes que consistiu na 

vivência de uma experiência semelhante a condição motora de uma criança com paralisia 

cerebral com comprometimentos dos segmentos corporais de um dos lados do corpo, sendo 

enrolados com fita crepe um dos braços e uma das pernas dificultando a movimentação, 

permanecendo assim por cerca de 30 minutos.  

Em seguida foi definida como ocorre a aprendizagem e como as memórias influenciam 

nesse processo ocasionando reações no Sistema Nervoso Central (SNC), originados dos 

estímulos externos. Também foi explicada como se dá a aprendizagem motora e como esta 

AULA 2 
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envolve vários processos emergidos da interação entre o indivíduo, a tarefa e o ambiente 

sendo que quando há perda dessas funções entra em ação a neuroplasticidade, que tem o 

professor como um facilitador no processo de aprendizagem ou reaprendizagem, por meio do 

toque, comando verbal, pistas sensoriais, estimulação do tempo de reação, motivação, 

demonstração do movimento, intervenção orientada à tarefa e outros recursos que precisam 

ser repetidos em diversas situações. 

Em um outro momento as reações químicas do SNC foram ilustradas para que ocorresse 

o entendimento de como acontecem o processamento da informações em um cérebro saudável 

e em um cérebro com alguma lesão ou perda como ocorrem com as crianças com Síndrome 

de Dow, destacando a interação com o meio ambiente como um fator importante para a 

superação e adaptação do SNC que pode se encontrar desorganizado.  

Por fim os participantes foram convidados a fazer perguntas e relatar suas sensações ao 

permanecerem amarrados, originando uma reflexão sobre como os alunos com deficiência 

podem se sentir em nossas aulas e como podemos intervir para amenizar os desconfortos.   

Assim concordamos com Silva e Mello (2018) e Pessoa (2019) que o estudo da 

neurociências propicia um entendimento detalhado de como o cérebro funciona, colaborando 

para uma ação eficiente de ensino inclusivo que traz vantagens aos mais diversos tipos de 

alunos e suas formas variadas de aprender, por meio das diversas estratégias de intervenção.  
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Explanação do conteúdo pelo forma 

  

Momento inicial da sensibilização 

 

Momento final da sensibilização 

 

MOMENTOS DA AULA 
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“O AEE e a Educação Física: o apoio 

colaborativo como uma estratégia de trabalho 

pedagógico”.  

 

Objetivos 

 Refletir com os professores a respeito do trabalho colaborativo; 

 Analisar as possibilidades de contribuição no desenvolvimento de estratégias de 

ensino entre o professor do AEE e da Educação Física; 

 Refletir sobre as possibilidades de se estabelecer parcerias colaborativas; 

 Refletir sobre boas práticas colaborativas. 

 

Material didático 

 Data show 

 Material impressor do roteiro de slides com campo para anotações 

 Folhas de jornal 

 Caixa de bombons 

 Baú de madeira (se possível) 

 Caixa de som 

 

Professor responsável 

 Professora do Atendimento Educacional Especializado - AEE 

 

Desenvolvimento 

 

A aula iniciou-se em uma roda de conversa com a formadora levantando os 

conhecimentos dos professores sobre o que é trabalho colaborativo, parcerias colaborativas e 

apoio colaborativo em seguida a concepção dos professores sobre o AEE e sua função na 

escola regular também foi discutida, assim como questões sobre como o professor do AEE 

pode colaborar com o professor de Educação Física e qual tipo de apoio eles já buscaram 

junto a esse professor.  

AULA 3 
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Foi explanado pela formadora a definição do AEE e sua função de acordo com os 

documentos legais, a definição de ensino colaborativo, seus objetivos e sua importância para o 

sucesso e ações inclusivas. 

 Algumas dicas foram dadas de como se estabelecer essas parcerias colaborativas dentro 

da escola e especificamente entre os professores do AEE e os professores de Educação Física, 

sendo exemplificadas com vídeos de experiências exitosas disponíveis através dos QR code 

abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=gvH-2qklta4        

 

                           

                                             https://www.youtube.com/watch?v=-yn3CtFbA8g 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vPFWhTMGA74 

            

 

 ] 

 

 

  

 

        

 

       

   
 

          

https://www.youtube.com/watch?v=gvH-2qklta4
https://www.youtube.com/watch?v=-yn3CtFbA8g
https://www.youtube.com/watch?v=vPFWhTMGA74
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Durante todo o encontro os professores foram motivados a tomar atitudes em suas 

unidades escolares afim de estreitar os laços entre esses dois profissionais e elaborarem 

propostas de trabalho colaborativos juntamente com os professores e gestores.  

 

 

Tudo isso na prática: Sugestões para leitura posterior 

 

 

                                                                                                               

https://novaescola.org.br/conteudo/7900/esporte-inclusivo-para-todos 

 

 

 

 

 

 

  

https://educacaointegral.org.br/reportagens/5-           historias-de-mudanca-paradigmatica-construcao-

da-educacao-inclusiva/ 

 

 

 

 

https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/educacao-inclusiva-e-compromisso-

diario-da-rede-municipal-de-ensino/46770 

 

 

 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/7900/esporte-inclusivo-para-todos
https://educacaointegral.org.br/reportagens/5-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20historias-de-mudanca-paradigmatica-construcao-da-educacao-inclusiva/
https://educacaointegral.org.br/reportagens/5-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20historias-de-mudanca-paradigmatica-construcao-da-educacao-inclusiva/
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/educacao-inclusiva-e-compromisso-diario-da-rede-municipal-de-ensino/46770
https://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/educacao-inclusiva-e-compromisso-diario-da-rede-municipal-de-ensino/46770
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Por fim foi realizada uma dinâmica intitulada de “Ilha do tesouro” que teve por objetivo 

motivar e proporcionar a reflexão sobre trabalho colaborativo e o compartilhamento de 

responsabilidades frente a um objetivo comum, sempre referenciando o contexto escolar e o 

trabalho com os alunos com deficiência nas aulas. 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=r9hYxAq_fn8 

 

 

Para ter acesso ao vídeo explicativo 

 

 

 

 

 

 

 
“Acredita-se que o professor do ensino comum, neste caso 

professor de Educação Física e o professor do AEE, juntos, 

possam colaborar para uma Educação Inclusiva de fato, à medida 

que ambos os profissionais desenvolvem uma postura de 

colaboração e troca de saberes” (COSTA; MANZINI, 2015) 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r9hYxAq_fn8
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A DINÂMICA 
 

ILHA DO TESOURO 

 

Do que você vai precisar: Uma caixa de 

bombons e folhas de jornal. 

Qual o objetivo: Motivar e melhorar o 

trabalho em equipe e a superação de 

desafios. 

 

Como funciona:  

 Primeiramente, posicione uma folha de jornal aberta na extremidade de uma sala e 

coloque a caixa de bombons em cima – essa será a “Ilha do Tesouro”. 

 Do outro lado, abra uma folha de jornal para cada dupla de colaboradores, uma ao lado 

da outra. 

 Cada dupla deve permanecer em pé, em cima da sua folha de jornal, e precisa chegar 

até a “Ilha”, mas sem tocar os pés no chão, fora da folha de jornal. 

 O jornal poderá ser movido, mas não pode ser rasgado ao meio. 

 Estipule um tempo máximo para que a “Ilha” seja alcançada. 

 Se alguém colocar os pés no chão ou rasgar a folha, deverá ser desclassificado da 

atividade. 

 E caso mais de uma dupla chegar ao destino 

final, eles devem dividir entre si a caixa de 

bombons. 

 

Por que funciona?  

A finalidade aqui não é apenas comer 

chocolates. Para que qualquer dupla alcance o destino 

final, é necessário um bom trabalho em equipe 

(colaborativo). 
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O segredo dessa atividade é que só é possível chegar à “ilha” se uma dupla convidar a 

outra para subir em sua folha de jornal, e, depois, pegar a folha vazia e colocá-la adiante. E, 

assim, sucessivamente, até ambas alcançarem o prêmio. 

Agora, se nenhuma dupla perceber essa jogada durante o período estabelecido, encerre 

a dinâmica e mostre como seria a resolução. 

Ao final, fale sobre a importância do trabalho em equipe e da criatividade para que um 

objetivo seja realmente alcançado. Saliente que não é possível atingir metas coletivas sozinho. 
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Momento inicial – Roda de conversa  

 

 

 

Dinâmica - Instruções “Ilha do tesouro” 

 

 

 

Momento final, premiação “Ilha do tesouro” 

 

    

MOMENTOS DA AULA 
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“Inclusão escolar e a fisioterapia colaborando 

com o aprendizado: o aluno com deficiência física 

nas aulas de Educação Física, conceitos, 

orientações e estratégias”. 

 

         Objetivo 

 Orientar professores de Educação Física quanto à diversidade inerente ao ser humano, 

quando este tiver alguma forma de deficiência, buscando perceber e atender as 

necessidades especiais de seus alunos, de modo a promover o desenvolvimento 

pessoal de todos. 

          Profissional responsável 

 Fisioterapeuta 

          Material didático 

 Data show 

 Material impressor do roteiro de slides com campo para anotações 

 Cadeiras de roda 

 Cadeira convencional 

 Colchonete 

 Sacos de lixo (100 litros) 

 Bolinhas de tênis 

 Cones 

 Bexigas 

 Bolas de borracha 

 

 

Desenvolvimento 

É neste contexto que o fisioterapeuta, enquanto profissional da saúde, pode 

contribuir com a família, os professores e demais profissionais da equipe escolar 

para a construção de um ambiente que respeite e responda à diversidade [...] 

(MELO; LUCENA; SARAIVA (2017, p.178). 
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 A aula teve início com a formadora apresentando o tema e o objetivo do encontro, 

expondo algumas situações vivenciadas durante sua experiência profissional com pessoas 

com deficiência e levantando os conhecimentos dos professores sobre o que é deficiência e 

quais os tipos e suas características principais explicando posteriormente cada uma dela 

(Deficiência Física/motora, Deficiência Intelectual, Deficiência Auditiva, Deficiência visual e 

Deficiências Múltiplas).  

 Uma breve discussão foi iniciada a respeito da inclusão, seus conceitos e concepções, o 

direito à Educação da pessoa com deficiência, termos como barreiras arquitetônicas, 

acessibilidade e Tecnologia Assistiva.  

 Em relação as Tecnologias Assitivas, deu-se ênfase diante do objetivo da aula em duas 

categorias: adequação postural e no auxílio de mobilidade. Com isso foi exposto exemplos 

através de imagens (figuras e fotos), mostrando a maneira certa e errada de se sentar, os 

prejuízos que uma postura errada pode acarretar, a importância de uma boa postura para a 

aprendizagem do aluno, modelos de cadeiras de rodas com e sem apoios, coletes e cintas de 

sustentação e contenção.  

 Em seguida a formadora demostrou algumas técnicas e procedimentos para oferecer 

ajuda a pessoa com deficiência que faz uso da cadeiras de rodas, como por exemplo sentá-la 

adequadamente caso esteja escorregando da cadeira. 

De acordo com Gouveia (2011) o desenvolvimento da pessoa com deficiência depende 

de uma boa postura para que os estímulos sensoriais e o retorno a esses estímulos sejam 

possíveis, refletindo no controle corporal e no desenvolvimento das ações voluntárias. 

 Para encerrar a parte teórica a formadora levantou questões sobre a infraestrutura da 

escola e convidou os participantes para realizarem uma atividade prática onde cadeiras de 

rodas foram disponibilizadas para o uso, sendo então realizados procedimentos de 

transferência do aluno da cadeira de rodas para uma cadeira convencional e da cadeira de 

rodas para o colchonete no chão, também, como e quando travar e destravar a cadeira. 

 Em outro momento os participantes seguiram para a quadra da escola, uns fazendo uso 

das cadeiras e outros conduzindo, tendo assim a oportunidade de aprender estratégias para 

locomover a cadeira com segurança e avaliar as barreiras arquitetônicas e as dificuldades 

encontradas para o acesso. 

 Neste local vivenciaram diversas atividades práticas possíveis de serem realizadas nas 

aulas de Educação Física com as adaptações e com os cuidados necessários com alunos com 

Deficiência Física corroborando com Paquay et al. (2001), quando o mesmo afirma que a 
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retomada dos conceitos construídos durante o processo de formação pelo professor só é 

possível quando esses fizerem uma relação direta com a prática. 

 Por fim um momento para as dúvidas e reflexões sobre a aula é aberto aos participantes. 

 

 

Sugestões de atividades práticas 
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Técnicas de auxílio do professor na correção postural do aluno 

          

Transferência do aluno: 

Da cadeira de rodas para a cadeira convencional e para o chão 

     

 

Manuseio e condução da cadeira de rodas 

MOMENTOS DA AULA 
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA CADEIRA DE RODAS  

 

Manipulação de objetos. 
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Dança da laranja 

 

 

Circuito 

 

Batata quente 

 

 

 

 

         

v

 

v
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                        Corrida do saco                                                 Vôlei adaptado 
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SLIDES UTILIZADOS NA AÇÃO 
FORMATIVA REFERENTE A AULA 4 
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Para esse momento um 

questionário foi baseado e 

adaptado do instrumento 

utilizado por Fiorini (2015) 

com o objetivo de levantar 

as considerações dos 

participantes sobre o 

conteúdo, a dinâmica, o 

material didático e a 

colaboração das ações 

formativas para a prática 

docente.  

A coleta dos dados foi 

realizada ao termino de 

cada aula. 

 

 

A seguir é possível ter acesso ao modelo de questionário utilizado. 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS 
ENCONTROS  
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QUESTIONÁRIO PARA A AVALIÇÃO DAS AULAS 

(FORMAÇÃO CONTINUADA) 

 

Professor (a), chegamos ao término da formação e gostaríamos de contar com a sua 

colaboração ao avaliar a aula, em relação a três quesitos: 

1) o conteúdo teórico          2) a dinâmica           3) o material didático 

Por favor, assinale uma resposta para cada quesito de avaliação. 

 

 

 

Também gostaríamos de contar com a sua colaboração ao avaliar o quanto, na sua 

opinião, a aula irá colaborar com a sua prática diária com alunos com deficiência. 

Por favor, assinale apenas uma resposta. Em caso de opção pelas alternativas “Sem 

colaboração ou Pouca colaboração” favor justificar sua resposta para possíveis ajustes. 

 

Sem 

colaboração 

Pouca 

colaboração 

Razoável 

colaboração 

Boa 

colaboração 

Muita 

colaboração 

     

 

Justificativa:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Data:__/__/__         Respondente: _______

 Inadequado Pouco 

adequado 

Adequado Bem 

adequado 

Muito 

adequado 

Conteúdo      

A dinâmica      

Material Didático      
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Ao termino desse estudo é importante pontuar os resultados e algumas observações 

que surgiram durante o percurso. 

Darei início evidenciando que os resultados foram positivos pois na opinião dos 

participantes as quatro aulas tiveram seus conteúdos, materiais didáticos e dinâmicas 

considerados “Muito adequados”, “Bem adequados” e Adequados”, tendo destaque para as 

duas primeiras opções. Assim também foi com a questão sobre a colaboração das ações 

formativas para a prática docente que teve para a maioria “Muita colaboração” e “Boa 

colaboração” sendo que para apenas um participante resultou em uma “Razoável 

colaboração”, referente a aula 3. 

Outro ponto relevante diz respeito as diferentes formas de desenvolvimento das aulas, 

planejadas pelos convidados, com relatos de experiência, citações, imagens, vídeos e as 

dinâmicas, que deixou evidente a importância de se relacionar a teoria com a prática e que 

quanto mais houve uma aproximação com a realidade mais os participantes se motivaram e se 

apropriaram dos conhecimentos desenvolvidos como no caso da aula 4 que foi avaliada por 

todos os participantes em todos os requisitos como “Muito adequados” e com “Muita 

colaboração” para a prática docente, provavelmente por conta de seu caráter mais prático. . 

Com isso pode-se concluir que a formação continuada de professores em contexto 

escolar inclusivo, com a parceria de profissionais de diversos segmentos, foi uma estratégia 

eficaz para a intervenção frente as problemáticas específicas da Educação Física. 

 Também destaco a importância dos encontros semanais destinados a formação dos 

professores de Educação Física da Rede Municipal de ensino de Tupã/SP, regulamentados, 

pela Secretaria Municipal de Educação, nos Horários de trabalho pedagógico coletivo 

(HTPC’s), que deu condições para que todos os professores se reunissem afim de se 

aperfeiçoarem e trocarem experiência de sucesso e de insucessos vividas no contexto escolar. 

 Dando continuidade saliento que a oportunidade de ter dado voz aos professores 

participantes por meio dos instrumentos mediadores possibilitou uma atuação teórica e prática 

das ações formativas que originou uma reflexão sobre a prática, tornando os encontros 

produtivos, motivadores e descontraídos, pois estes foram planejados por meios das 

dificuldades apontadas pelos próprios docentes indo ao encontro das necessidades do grupo. 

CONSIDERAÇÕES  
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 Outra consideração se refere ao número de aulas e a respectiva carga horária, 

entendendo que foram apropriadas às condições oferecidas pela Secretaria Municipal de 

Educação e pelo tempo destinado a execução do estudo, porém, em outras ocasiões pode ser 

revisto, ampliando o número de convidados, de temas abordados e de duração. 

 Sugere-se a partir dos dados do estudo, além das formações desenvolvidas, a 

ampliação com temas que abordem a relação família e escola, a comunicação alternativa, 

questões referentes à quando e como realizar os encaminhamentos, sendo necessária a 

extensão das colaborações dos profissionais convidados como Psicólogo, Terapeuta 

Ocupacional, Assistente Social, Fonoaudiólogo, entre outros parceiros.   

 Deste forma, espera-se que mais estudos que abordem programas ou projetos de 

formação continuada na perspectiva inclusiva na Educação Física sejam realizados 

evidenciando não somente o diagnóstico, o processo de planejamento, desenvolvimento e 

avaliação das formações, mas que também acompanhe os efeitos dessas ações na prática 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse produto de intervenção 

é fruto da confiança, 

dedicação e da doação de 

cada um que contribuiu para 

o sucesso do mesmo. Espero 

que as orientações possam 

ajudar no avanço de ações 

formativas para professores 

de Educação Física nos 

ambientes escolares.  

Grata 

Alana D. Lopes 
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