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Capacitação de professores para inclusão de pessoas deficientes 
nas aulas de educação física 
Training of teachers for inclusion of disabled people in physical education 
classes 

E.M. Boato, T.M. V. Sampaio, J.V.P. Silva 
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RESUMO 
O objetivo dessa pesquisa, de caráter exploratório, que se utilizou de abordagem qualitativa, foi avaliar 
em que medida a SEEDF vem atendendo as necessidades de capacitação e acompanhamento 
pedagógico dos professores de Educação Física para efetivação do processo de inclusão de alunos com 
deficiência em suas aulas, além de verificar se os professores se sentem capacitados para efetivar a 
inclusão desses alunos nas aulas. A coleta de dados foi feita a partir de um questionário aplicado a 180 
professores de EF que lecionam em diversas Regionais de Ensino do Distrito Federal, Brasil. Percebeu-
se que parte dos professores não se sentem capacitados para efetivar o processo de inclusão e que leva 
à necessidade do desencadeamento de um processo, por parte da SEEDF, de discussão a respeito da 
inclusão, seguindo as determinações da Resolução 2/2001 do CNE/CEB, com relação ao acompanha-
mento por parte do Sistema do processo de inclusão educacional, oferecendo, além de cursos de 
capacitação e formação continuada, professores especialistas em Educação Especial para dar suporte 
aos professores de classes comuns, oferecimento de espaço para discussão de assuntos referentes a tal 
processo e reuniões pedagógicas periódicas. 
Palavras-chave: inclusão educacional, educação física, capacitação 
 
 
 

ABSTRACT 
The objetive of this exploratory research, which used a qualitative approach was to assess the extent to 
which SEEDF has been serving the training needs and pedagogic supervision of physical education 
teachers for the execution of the process of inclusion of students with disabilities in their classes and 
to check if the teachers feel empowered to effect the inclusion of these students in class. Data 
collection was made from a questionnaire administered to 180 PE teachers who teach in various 
Regional Education of the Federal District. It was noticed that teachers do not feel qualified to 
accomplish the process of inclusion and leads to the necessity of triggering a process, by the SEEDF, 
discussion about the inclusion, following the provisions of Resolution 2/2001 of the CNE/CEB, with 
regard to the monitoring system by the inclusion of the educational process, offering, in addition to 
training courses and continuing education, specialist teachers in Special Education to support teachers 
in regular classes, providing space for discussion of issues concerning this process and periodic 
educational meetings. 
Keywords: educational inclusion, physical education, training 
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Considerando os princípios propostos nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais de inclusão 
do aluno na cultura corporal de movimento, 
buscando “reverter o quadro histórico da área, 
de seleção entre indivíduos aptos e inaptos 
para as práticas esportivas e da diversidade”, 
que busca “legitimar as diversas possibilidades 
de aprendizagem que se estabelecem com as 
considerações das dimensões afetivas, cogni-
tivas, motoras e socioculturais dos alunos” 
(Ministério da Educação do Brasil, 1998, p. 
19), a Educação Física torna-se espaço possível 
para a efetivação da inclusão escolar e social de 
pessoas com deficiência. 

Segundo Rodrigues (2003), aparentemente, 
a Educação Física seria uma área curricular 
mais facilmente inclusiva, primeiro “devido à 
flexibilidade inerente aos seus conteúdos; 
depois por permitir ampla participação mesmo 
de alunos que apresentem dificuldades” (p. 
69); e, finalmente, para o autor, pelos pro-
fessores desenvolverem atitudes mais positivas 
perante os alunos que os demais membros do 
corpo docente. 

No entanto, as constatações sobre a efetiva 
contribuição da EF para a inclusão de alunos 
com dificuldades, no entanto, quando 
analisadas com mais detalhes, são mais proble-
máticas. Também por várias razões. Antes de 
mais, no que respeita às atitudes mais ou 
menos positivas e dentre as diversas razões 
estão as atitudes mais ou menos positivas dos 
professores de Educação Física em face da 
inclusão de alunos com dificuldades, não en-
contramos a homogeneidade que as aparências 
sugerem (Rodrigues, 2003). 

Porém, a Educação Física mesmo sendo 
uma disciplina com grandes contribuições para 
o processo de inclusão, pode ser um empecilho 
para a mesma. Entre outras causas, as atitudes 
negativas frente à inclusão, podem vir da 
formação dos professores que é fundamental 
para a efetividade do processo de inclusão 
educacional. Aguiar e Duarte (2005) expõem 
que “culturalmente a formação pedagógica do 
professor de Educação Física vem sendo colo-
cada em plano secundário” (p. 225), privilegi-

ando o desenvolvimento de capacidades e habi-
lidades físicas, que, segundo os autores, “têm 
por prioridade o desempenho físico, técnico e o 
corpo enquanto objeto de consumo em detri-
mento das disciplinas pedagógicas” (p. 225). 

Além disso, para Vayer e Roncin (1993), o 
que torna difícil a inclusão de crianças com 
deficiências na classe comum, e que existem 
interpretações equivocadas, apontando a ina-
daptação dessas crianças, o que leva a entender 
que elas não poderiam ficar com as outras. Há 
que se considerar que tal quadro se agrava nas 
aulas de Educação Física, nos casos em que se 
exige a performance do aluno dentro de mode-
los preestabelecidos e nem sempre possíveis 
para pessoas com deficiências.  

Percebe-se ainda que, na maioria dos casos, 
as capacitações propostas para os professores 
são insuficientes para atender às demandas do 
processo de inclusão, por abordar apenas ques-
tões legais, sociais, histórias e referentes às 
características das deficiências, sem responder 
efetivamente às necessidades dos mesmos que, 
muitas vezes, se veem abandonados à própria 
sorte na sua prática pedagógica cotidiana 
diante de turmas lotadas, sem material e 
condições ambientais favoráveis para a efeti-
vação de tal processo. Além disso, alguns teó-
ricos da educação inclusiva, que em muitos 
casos culpam os professores pelo fracasso do 
processo de inclusão, ou pelo seu atraso, ape-
nas apontam o problema, levantando questões 
legais e filosóficas a respeito do assunto, sem 
apresentar caminhos concretos que viabilizem 
a atuação pedagógica do professor. 

Sendo assim, esse contexto leva-nos a 
refletir sobre dois aspetos relevantes no que se 
refere à efetividade do processo de inclusão 
educacional nas aulas de Educação Física: a 
capacitação do professor e o oferecimento, por 
parte do sistema educacional, de espaços para a 
formação continuada dos profissionais e dis-
cussão e reflexão do processo de inclusão. 

Nesse sentido, questiona-se em que nível a 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal – SEEDF vem cumprindo as determi-
nações da Resolução 2/2001 do Conselho Na-
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cional de Educação/Câmara de Educação Bási-
ca (Conselho Nacional de Educação, 2001), 
que instituiu as diretrizes nacionais para a 
educação especial na educação básica, especi-
ficamente no que se refere à capacitação dos 
professores e ao oferecimento de condições 
para reflexão e elaboração teórica da educação 
inclusiva? Além disso, em que medida os pro-
fessores da Rede Pública de Ensino do Distrito 
Federal estão capacitados para atuar no 
processo de inclusão? 

Para responder tais questões, o objetivo 
dessa pesquisa foi avaliar em que medida a 
SEEDF vem atendendo as necessidades de 
capacitação e acompanhamento pedagógico dos 
professores de Educação Física para efetivação 
do processo de inclusão de alunos com defici-
ência em suas aulas, além de verificar se os 
professores se sentem capacitados para efetivar 
a inclusão desses alunos nas aulas. 

 
MÉTODO 

Essa pesquisa, de caráter exploratório, que 
se utilizou de abordagem qualitativa, foi feita 
por meio da aplicação de um questionário a 
professores de Educação Física da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal – 
SEEDF, que atuam em classes inclusivas na 
Educação Básica. 

A amostra da pesquisa foi composta por 
180 professores de Educação Física da SEEDF, 
que corresponde a 16.9% de um universo de 
1.062 professores. A técnica de seleção amos-
tral foi aleatória simples. 

Como instrumento foi utilizado um ques-
tionário, desenvolvido especificamente para 
este estudo, composto por 9 questões fechadas, 
sendo 3 questões dicotômicas e 6 politômicas. 

A coleta de dados, feita por meio da 
aplicação do questionário, foi realizada por 
alunos do curso de Educação Física da Univer-
sidade Católica de Brasília, integrantes do 
grupo de estudos em Educação Física Adaptada 
em 2010. Tais alunos foram treinados para tal 
função nas reuniões do grupo de estudos, 
tendo realizado a coleta como parte da forma-
ção de pesquisadores realizada no mesmo. 

Após coleta, os dados foram tabulados em 
planilha Excel e posteriormente submetidos ao 
tratamento estatístico por intermédio da aná-
lise de frequência relativa. 

O artigo atende as solicitações da Resolução 
do CNS no 196/96, tendo sua aprovação em 
Comitê de Ética em Pesquisa sob o número 
078/2010. 

 
RESULTADOS 

Os dados do estudo mostram que parte 
considerável dos professores às vezes recebe 
apoio pedagógico e orientação de professores 
especializados (48.33%) e discute o processo 
de inclusão escolar por intermédio de reuniões 
(53.3%), o que pode contribuir para que se 
considerem capacitados para atuarem junto a 
pessoas com deficiência. Contudo, 53.33% dos 
professores sinalizaram que não receberam 
nenhum tipo de capacitação específica da 
Secretaria de Educação para atenderem essa 
população, o que pode ter contribuído para que 
81.67% tenham procurado manter-se atuali-
zado através de capacitação com recursos pró-
prios, conforme pode ser visualizado no quadro 
1. 

 
DISCUSSÃO 

Para Falkenbach (2007) a formação e a 
competência dos professores é uma categoria 
que surge com muita facilidade quando a 
temática é inclusão de crianças com deficiência 
na escola regular. Para o autor, o processo 
formativo dos professores possui marcas pro-
fundas nos fundamentos conteudistas e nas 
técnicas didáticas, o que tem dificultado 
consideravelmente a inclusão de alunos que 
não se encaixam nos modelos historicamente 
determinados como ideais para a prática da 
Educação Física e dos Esportes. Caberia então, 
o desencadeamento de um processo de for-
mação continuada dos professores de Educação 
Física para que se pudesse discutir as pers-
petivas dos alunos com deficiência nas aulas de 
Educação Física Escolar, de forma tal que os 
mesmos pudessem ser efetivamente incluído 
nas mesmas.  
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Quadro 1. 
Percentuais obtidos nas questões aplicadas 

Questão 1 
Em algum momento foi oferecido a você curso de capacitação para o atendimento de 

pessoas com deficiência em turmas inclusivas? 

Sim Não 

84 46.67% 96 53.33% 

Questão 2 
Você recebe ou já recebeu apoio pedagógico ou orientação de professor especializado em 
Educação Especial para a elaboração, realização e avaliação das suas aulas de Educação 

Física e para a inclusão de alunos com deficiência nas mesmas? 

Sim Às Vezes Não 

18 10% 87 48.33% 75 41.67% 

Questão 3 Sua escola faz reuniões pedagógicas periódicas para discutir o processo de inclusão 
escolar? 

Sim Às Vezes Não 

30 16.67% 96 53.33% 54 30% 

Questão 4 Você se considera capacitado para atender alunos com deficiência em turmas inclusivas? 

Sim Um Pouco Não 

36 20% 102 56.67% 42 23.33% 

Questão 5 
Você já buscou capacitação com recursos próprios para sua atuação no processo de 

inclusão escolar de alunos com deficiência (livros, revistas, acesso pela internet, 
orientação com colegas...)? 

Sim Não 

147 81.67% 33 18.33% 

Questão 6 Você já dispensou ou encaminhou para dispensa algum aluno com alguma deficiência? 

Sim Não 

48 26.67% 132 73.33% 

Questão 7 Como você avalia o nível de aceitação dos alunos sem deficiência com os alunos com 
deficiência durante as aulas de Educação Física? 

Bom Regular Ruim 

60 33.33% 78 43.33% 42 23.34% 

Questão 8 
Como você vê o nível de participação dos alunos com deficiência nas aulas de Educação 

Física no Ensino Fundamental: 

Bom Regular Ruim 

36 20% 99 55% 45 25% 

Questão 9 
Você conhece as disposições da Resolução 2/2001 do Conselho Nacional de Educação / 
Câmara de Educação Básica, que instituiu Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica e que normatiza o processo de inclusão educacional no Brasil? 

Sim Em Parte Não 

69 38.33% 81 45% 30 16.67% 

 
 

Porém, a primeira questão da presente pes-
quisa questionou os professores quanto ao 
oferecimento de capacitação e formação conti-
nuada por parte da SEEDF conforme previsto 
no Art. 8º. da Resolução 2/2001 do CNE/CEB 

e mais da metade da amostra afirmou não ter 
tido tal capacitação oferecida pela Secretaria de 
Educação. 

Sem querer apontar esse fato como respon-
sável pelo fracasso da inclusão, devemos consi-



Capacitação docente e inclusão | 895 

 

derar que a sensibilização dos professores, por 
meio de capacitações e da formação continu-
ada, pode ser um fator importante para a cons-
cientização dos mesmos a respeito das possi-
bilidades dos alunos com deficiência em suas 
aulas. 

Há que se considerar ainda que os pro-
fessores que sinalizaram a falta de capacitação, 
em sua maioria, podem não ter tido uma 
formação acadêmica que possibilitasse uma 
visão sobre as possibilidades das pessoas com 
deficiência em suas aulas. Nos cursos de Edu-
cação Física, em grande parte, assim como 
também em outros cursos de licenciatura, é 
apresentada apenas uma ou duas disciplinas 
voltadas para o atendimento de alunos com 
deficiências.  

Complicando tal quadro, segundo Rodri-
gues (2003), tais disciplinas apresentam mui-
tos itens programáticos relacionados com a 
caracterização de deficiência e com aspetos 
institucionais, mas poucos relacionados com 
boas práticas e metodologias que facilitem a 
integração e inclusão. Segundo o autor, em 
outros casos são contemplados conteúdos rela-
cionados com modalidades de Desporto 
Adaptado, conteúdos que só remotamente 
poderão ter uma aplicação a casos de inclusão. 
Tal modelo de formação aponta para o apren-
der/saber fazer e não para o aprender/saber 
ser. 

É importante enfatizar que, para ser efetiva, 
a formação acadêmica deve ter, no lugar de 
uma única disciplina, um enfoque voltado para 
as pessoas com deficiência em todas as disci-
plinas do curso, para que tais pessoas não 
sejam consideradas pelos professores de Edu-
cação Física como um grupo especial ou dife-
renciado, mas como parte integrante do pro-
cesso educacional. 

Além disso, o título da disciplina: “Educa-
ção Física Adaptada” ou “Educação Física 
Especial”, configura uma área diferenciada e 
restrita, onde o professor precisa de especia-
lização para trabalhar com pessoas diferentes, 
especiais, com deficiências. A perspetiva de 
uma graduação onde todas as disciplinas 

tratem da questão das deficiências pode trazer 
uma idéia de normalidade, de equidade, aban-
donando o sentimento enfatizado por Palla e 
Mauerberg-de-Castro (2004) que afirmam que, 
em alguns casos, estudantes e professores de 
Educação Física acabam não se interessando 
em ensinar alunos com deficiência por 
acreditarem que não tem o “dom”, ou pelo fato 
de não quererem se submeter a possíveis 
situações de desafio e dificuldades. 

Tal problema, com relação à formação dos 
professores de Educação Física, poderia ser 
amenizado a partir de processo de formação 
continuada, por parte da SEEDF, com o ofere-
cimento de cursos, palestras, reuniões peda-
gógicas, congressos, seminários etc., que em-
bora na amostra avaliada esteja ocorrendo, não 
tem atingido a maioria e/ou totalidade dos 
professores que atuam junto a população. 

A fragilidade do processo de capacitação e 
formação continuada dos docentes por parte do 
sistema educacional também pode ser obser-
vada nos resultados da questão 2, em que 
apenas 10% dos professores responderam que 
recebem apoio pedagógico ou orientação de 
professor especializado em Educação Especial 
para a elaboração, realização e avaliação das 
suas aulas de Educação Física e para a inclusão 
de alunos com deficiência nas mesmas, confor-
me determina o Art. 8º. da Resolução 2/2001 
do CNE/CEB. 

Já na questão 3, 53.33% afirmaram que ape-
nas às vezes as reuniões pedagógicas para dis-
cutir o processo de inclusão escolar ocorrem. 
Ainda, 30% relatam a inexistência de reuniões 
pedagógicas para discutir o processo inclusivo. 

Considerando a ênfase dada na Resolução 
no 2/2001 do CNE/CEB, para o acompanha-
mento do processo de inclusão por parte do 
sistema, com o oferecimento de apoio aos pro-
fessores que trabalham com classes inclusivas, 
pode-se perceber o abandono em que vivem 
tais profissionais no processo de inclusão, visto 
que, além da maioria da amostra não ter 
recebido capacitações por parte do sistema 
educacional, o percentual de professores que 
afirmaram não ter reuniões para discussões a 



896 | E.M. Boato, T.M. V. Sampaio, J.V.P. Silva 

 

respeito do processo e nem de apoio especia-
lizado para efetivar a inclusão de pessoas com 
deficiência nas classes comuns também foi 
alto. 

Para Falkenbach, Werle e Drexsler (2010) o 
professor que recebe o aluno com deficiência 
parece estar sozinho na tarefa que lhe foi 
dedicada, fato percebido nas respostas apre-
sentadas pelos participantes dessa pesquisa. 
Para os autores, existe a necessidade de um 
compromisso mais coletivo da comunidade 
escolar, de forma que o professor sinta-se 
também amparado pela direção e pelo sistema 
educacional. 

Fato complicador é que na falta de uma 
perspetiva pedagógica desenvolvida coletiva-
mente e que fuja dos ranços do tecnicismo que 
há muito imperam na Educação Física Escolar, 
segundo Rodrigues (2010) a projeção que 
aparece é a do professor: “sozinho na sua 
prática ele traça uma perspetiva para o aluno 
baseada na sua história de vida” (p. 13). 
Segundo a autora, “esse fato nos conduz ao 
raciocínio de que a educação se resume às 
representações dos professores sobre cada um 
de seus alunos e a relação que se estabelece é 
frágil por natureza” (p. 13). 

No que tange ao baixo percentual de do-
centes que se sentem capacitados em trabalhar 
com turmas inclusivas, dados similares foram 
evidenciados em pesquisas desenvolvidas por 
Sá (2006) e Mantoan (2005), pois a falta de 
preparação e capacitação também se manifes-
tam como responsáveis pela não aceitação do 
processo de inclusão, o que levaria ao seu 
fracasso. Porém, mais que um argumento dos 
professores, pode-se perceber, nesse estudo, 
que a capacitação é uma preocupação dos 
mesmos, não havendo uma acomodação, pois, 
apesar de não se sentirem contemplados com 
capacitações pelo sistema educacional, a 
maioria deles afirmou na questão 5 já ter 
buscado, com recursos próprios, capacitação 
para atuação no processo de inclusão escolar 
de alunos com deficiência. 

Assim, a falta de política educacional volta-
da para formação continuada de profissionais 

que atuam com crianças deficientes pode 
resultar em sérios problemas a formação desta 
população, dentre eles a exclusão, pois a falta 
de conhecimento para atuar, conforme indica-
ram os dados obtidos na questão 6, culminam 
na dispensa dos alunos que apresentam alguma 
deficiência, o que não gera só um prejuízo às 
crianças com deficiência, que por si só já é 
inaceitável, mas também a Sociedade como um 
todo, que acabam tendo cerceada a oportu-
nidade de conviver, conhecer e reconhecer a 
deficiência como uma, dentre outras variedades 
da diversidade humana. 

Para Rodrigues (2003), “a ‘dispensa’ das 
aulas é bem a expressão da dificuldade real que 
os professores de Educação Física têm de criar 
alternativas positivas e motivadoras para 
alunos com dificuldades” (p. 69). Para o autor, 
a dispensa surge, por regra, sem que o pro-
fessor seja consultado, sem que sejam estu-
dadas outras hipóteses e frequentemente com 
algum alívio do professor que se sente pouco 
capaz de dar resposta positiva ao caso, em face 
dos seus recursos e da informação e formação 
de que dispõe. 

Rodrigues (2003) alerta ainda para o fato de 
que em outras disciplinas, quando o aluno tem 
dificuldades, recebe reforço escolar para conse-
guir vencer seus problemas. Já na Educação 
Física, quando o aluno apresenta dificuldades, 
acaba sendo dispensado. 

Segundo Rodrigues (2010), essa é uma 
“ótica educacional que nega a diferença e 
suprime a desigualdade, fechando o espectro 
de possibilidade individual, na medida em que, 
em nome da inclusão aceita o sujeito presen-
cial, mas não concreto, na realidade escolar”. 

Falkenbach et al. (2010) afirmam ainda 
que, socialmente, de forma equivocada, a 
participação dos alunos com deficiência em 
eventos ou em outros momentos da rotina 
escolar é entendido como suficiente para que 
sejam considerados incluídos. Tais constata-
ções nos levam a questionar se realmente os 
alunos com deficiência considerados incluídos 
nas aulas de Educação Física realmente estão 
participando da mesma, ou simplesmente as 
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freqüentam, cabendo uma investigação com 
relação a esse fator, visto que tal questão foge à 
delimitação desse estudo. 

Ainda com relação à participação nas aulas 
foi questionado aos professores sobre o nível 
de aceitação dos alunos sem deficiência com 
relação àqueles com deficiência durante as 
aulas de Educação Física, verificando que 
43.33% consideraram apenas regular e 23.34% 
como ruim. 

Podemos considerar como preocupante o 
fato de 66.67% dos professores que responde-
ram ao questionário, considerarem como regu-
lar ou ruim o nível de aceitação dos alunos sem 
deficiência para com os alunos com deficiência 
incluídos em suas classes, pois esses números 
também podem ser reflexos da prática peda-
gógica realizada pelo professor, visto que, estes 
com frequência são formados para atuar apenas 
com alunos que não apresentam deficiência.  

Segundo Rodrigues (2010) “o olhar patoló-
gico nos remete a entender a deficiência como 
algo que aflige o indivíduo e não como parte 
identidária do indivíduo” (p. 16). Para a auto-
ra, “o conflito entre o que ameaça o outro e o 
que eu posso fazer com a ameaça, me leva a 
compreender a deficiência na perspetiva da 
cura”. Sendo assim, a patologia se confunde 
com o ser e sobretudo passa a ser o ser que 
assim necessita de auxílio para se livrar da 
patologia. Nesse sentido, a autora conclui afir-
mando que “há a marginalização da deficiência 
como algo que pertence e não como status de 
é” (p. 16). 

Visando modificar esse quadro a capacita-
ção e a formação continuada, em parceria com 
as reuniões pedagógicas e o acompanhamento 
por parte de professor especializado em 
Educação Especial, torna-se fundamental, pois, 
como aponta Vygotsky (1997), as deficiências 
não são somente de ordem física, mas prin-
cipalmente de ordem social. Para incluir os alu-
nos com deficiência nas aulas de educação 
física escolar é muito mais importante estudar 
e discutir questões referentes à aceitação e 
compreensão das possibilidades e impossibi-
lidades do aluno do que estudar e compreender 

os aspetos fisiológicos e anatômicos das 
deficiências. 

Seguindo a pesquisa, quando perguntados 
sobre o nível de participação dos alunos com 
deficiência nas aulas, a maioria o consideram 
regular ou ruim. Com relação a tal questão, 
pode-se considerar que, entre outros fatores, a 
histórica exclusão de alunos considerados 
menos hábeis ou incapacitados nas aulas de 
Educação Física se manifestam na presente 
investigação. 

Rodrigues (2003) afirma que a cultura des-
portiva e competitiva, dominante nas propos-
tas curriculares da Educação Física, cria um 
obstáculo adicional à inclusão de alunos que 
são à partida encarados como menos capazes 
para um bom desempenho (por variadas 
razões) numa competição. Muitas das propos-
tas de atividades em Educação Física são feitas 
na base de culturas competitivas, seriais e 
meritocráticas. A própria prática desportiva - 
em particular quando usada sem uma pers-
petiva pedagógica - é uma atividade que não 
favorece a cooperação alargada, não valoriza a 
diferença e gera igualmente sentimentos de 
satisfação e de frustração. Esta cultura compe-
titiva constitui uma segunda fonte de exclusão 
(p. 71). 

Também não se pode esquecer que, segun-
do Chicon (2010), “incluir na Educação Física 
não é simplesmente adaptar essa disciplina 
escolar para que uma pessoa com deficiência 
possa participar da aula” (p. 88). Para o autor, 
“é necessário adotar uma perspetiva educacio-
nal cujos objetivos, conteúdos e métodos valo-
rizem a diversidade humana e que esteja com-
prometida com a construção de uma sociedade 
inclusiva” (p. 88). 

Por fim, foi perguntado aos professores se 
eles conhecem as disposições da Resolução 
2/2001 do Conselho Nacional de Educação/ 
Câmara de Educação Básica e o resultado foi 
preocupante, pois apenas 38.33% da amostra 
responderam que sim. 

Essa Resolução, que instituiu as diretrizes 
nacionais para a educação especial na educação 
básica e que já tem mais de 10 anos de vigên-
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cia, contempla todos os aspetos necessários 
para a inclusão educacional de alunos com defi-
ciência no ensino regular, bem como determina 
os casos em que o aluno deve permanecer no 
ensino especial ou em classes especiais, além 
de definir os papeis de professores capacitados 
e especializados para trabalhar no processo de 
inclusão. 

Desconhecer a legislação pertinente ao tra-
balho realizado na escola pode significar a não 
cobrança dos direitos e o não cumprimento dos 
deveres que o sistema, os professores, os ges-
tores e os alunos têm no processo de inclusão. 
Em função disso, pode vir a falta de capacitação 
e de acompanhamento por parte do sistema, 
importantes fatores para a efetivação desse 
processo, pois permite as situações de dispensa 
das aulas (que são ilegais), de abandono do 
aluno com deficiência durante tais aulas e, 
finalmente, pode levar ao fracasso da inclusão. 

Sendo assim, se faz necessário uma forma-
ção e uma capacitação que não apenas informe 
ao professor os tipos de deficiência e suas 
características, mas que viabilize sua formação 
a partir de uma visão das possibilidades da 
pessoa com deficiência dentro das aulas de 
Educação Física. 

Apontando caminhos para esse processo, 
Lima (2010) sugere a operacionalização da 
Educação Física com as possibilidades de ação 
pedagógica para todos os alunos da turma 
propondo a identificação e respeito às dife-
renças individuais entre os alunos, partindo da 
premissa de que cada aluno pertence à turma; a 
promoção do aprendizado que oportunize 
apoio e ajuda para com o outro; a promoção de 
atividades com jogos cooperativos; o estímulo 
a atividades onde se viva experiências de movi-
mentos corporais de forma livre, com materiais 
e com o outro; o desenvolvimento de ativi-
dades que fomentem o respeito entre a equipe 
escolar, os pais, os alunos e a comunidade; e a 
aplicação de metodologias instrucionais diver-
sificadas. 

Além disso, ações simples propostas pela 
Secretaria de Educação Especial do Ministério 
da Educação na década de 1990 no vídeo “a 

integração do aluno com deficiência na Rede de 
Ensino”, que vão desde a conversa com os 
alunos a respeito das deficiências e das 
necessidades educacionais especiais delas 
advindas, passando pela apresentação de filmes 
com personagens com deficiências, discussão 
de reportagens e matérias de jornais e revistas 
sobre a participação de pessoas com defici-
ências em eventos esportivos e sócio-culturais, 
palestras com profissionais que trabalham com 
pessoas com deficiências e com as próprias 
pessoas com deficiências, até a simulação de 
deficiências por parte dos alunos, tornam-se 
aliadas do professor no processo de inclusão 
educacional de pessoas com deficiências. 

Com relação ao último item, Strapasson 
(2006/2007) enfatiza que é necessário fazer 
com que os alunos sem deficiências vivenciem 
as dificuldades enfrentadas por essas pessoas 
em suas muletas, cadeiras de rodas, falta de 
coordenação patológica, enfim, quando se 
conhece as dificuldades, o valor e o respeito 
podem ser incutidos com mais afinco. 

Corroborando com essa afirmação, Boato 
(2010) considera que as simulações levam 
todos os alunos a refletir sobre as dificuldades 
que têm as pessoas com necessidades educa-
cionais especiais o que possibilita a conscien-
tização e o respeito com relação a tais dificul-
dades, além da busca de soluções para elas e as 
possibilidades de participação daquele que as 
têm. Dessa forma, pode-se obter maior sucesso 
na sociabilização da turma, além da partici-
pação efetiva de todos nas aulas (p. 132). 

Deve-se considerar também a importância 
de solicitar ao aluno com deficiência suas 
considerações sobre o processo de inclusão e a 
apresentação de suas dificuldades, colocando 
os demais alunos a par das possibilidades de 
comunicação e participação desse aluno, além 
de suas dificuldades e limitações. 

Concluindo, pode-se perceber, a partir dos 
dados obtidos nessa pesquisa, que há a neces-
sidade da formação e capacitação do professor 
visando a inclusão dos alunos com deficiência 
nas aulas de Educação Física, sendo que, 
segundo Palla e Mauerberg-de-Castro (2004), 
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uma vez dada ênfase na qualificação do pro-
fessor, esse poderá se sentir confiante e desen-
volver um trabalho onde alunos com defi-
ciência vivenciem oportunidades de sucesso e 
se mantenham motivados com a prática. 

A partir dos dados obtidos nessa pesquisa, 
pode-se considerar que um dos principais fato-
res que dificultam a inclusão educacional de 
alunos com deficiências nas aulas de Educação 
Física Escolar na rede pública do Distrito 
Federal diz respeito à formação e a capacitação 
dos professores. 

Nesta perspetiva, percebe-se a falta de 
conhecimento dos professores com relação à 
legislação, especificamente a Resolução 2/2001 
do CNE/CEB, que instituiu as diretrizes nacio-
nais para a educação especial na educação bá-
sica, o que faz com que eles não reclamem seus 
direitos referentes ao processo de formação 
continuada e de acompanhamento do processo 
de inclusão por parte da SEEDF, bem como 
não cumpram seus deveres, inclusive dispen-
sando alunos da prática obrigatória da Educa-
ção Física Escolar em função da deficiência. 

Porém, quando nos referimos à capacitação, 
percebeu-se que a maioria dos professores não 
se sentem capacitados para receber alunos com 
deficiência em suas aulas. Mas não se trata 
apenas do oferecimento de cursos para os 
professores: faz-se necessário o desencadea-
mento de um processo, por parte da SEEDF, de 
discussão a respeito da inclusão, seguindo as 
determinações da legislação, com relação ao 
acompanhamento por parte do Sistema do 
processo de inclusão educacional, oferecendo, 
além de cursos de capacitação e formação con-
tinuada, professores especialistas em Educação 
Especial para dar suporte aos professores de 
classes comuns, oferecimento de espaço para 
discussão de assuntos referentes a tal processo 
e reuniões pedagógicas periódicas. 

Concluiu-se que a inclusão de alunos com 
deficiência nas aulas de Educação Física Esco-
lar da rede pública do Distrito Federal ainda 
não é efetiva e passa pela necessidade de uma 
reflexão profunda para a mudança de para-
digma da mesma, ultrapassando a histórica ex-

clusão instituída em suas aulas e trans-
formando-a numa área que receba e atenda a 
todos, independente de diferenças, deficiências 
ou eficiências. 
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