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REPRESENTAÇÕES CONCEITUAIS NA
PRÁTICA EDUCATIVA ESPECIAL E INCLUSIVA

DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Chrystiane Vasconcelos Andrade Toscano
Rita de Cácia Santos Souza

INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo tornou-se quase comum associar a prática do profis-
sional de Educação Física, que atuava com pessoas com algum tipo de necessi-
dade educacional especial, a uma ação corretiva, higienista e reabilitadora. Tal-
vez esse fato tenha sido produto dos programas desenvolvidos no Brasil, a partir
da década de 1950, denominados Educação Física Preventiva, Ortopédica,
Reabilitativa e Terapêutica. A partir da década de 1980, segundo Pedrinelli e
Verenguer (2005), os programas assumiram identidade essencialmente peda-
gógica e passaram a constituir-se enquanto intervenção pedagógica individual
ou coletiva responsável pelo desenvolvimento motor do alunado que apresen-
tasse necessidade educacional especial nas escolas com turmas especiais e/ou
inclusivas.

No município de Aracaju-SE, a disciplina curricular Educação Física,
ofertada nas instituições de ensino especiais e inclusivas, apresentou-se como
uma ação pedagógica histórica de inclusão-exclusão daqueles considerados le-
galmente como pessoas com necessidades educacionais especiais. Diante deste
contexto nos questionamos: Como os professores de Educação Física têm perce-
bido a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, em sua prá-
tica pedagógica, a partir da dimensão conceitual de educação, educação especial
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e inclusiva? Tentando refletir sobre a questão, buscou-se neste estudo compre-
ender e analisar esses conceitos a partir do olhar dos professores de Educação
Física que vivenciam o processo de inclusão de alunos com necessidades educa-
cionais especiais.

É preciso declarar que neste estudo considerou-se a escola como institui-
ção social e cultural atenta à proposta de uma pedagogia inclusiva discutida e
debatida desde a Declaração de Salamanca em 1996.

No Brasil, a proposta inclusiva é orientada a partir de dois importantes
documentos. O primeiro, refere-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, cujo texto recebe maior
detalhamento nas Diretrizes Educacionais elaboradas pela Secretaria de Educa-
ção Especial do Ministério da Educação (SEESP/MEC) no ano de 1998. No
entanto, deve-se considerar que a elaboração da referida legislação motivou
novos olhares acerca das possibilidades e dificuldades arquitetônicas e sociais na
atenção às necessidades educacionais especiais do alunado incluído na escola
regular. E que o período em estudo está imerso na criação dessas leis e perspec-
tivas de mudanças, o que faz com que as análises sejam percebidas como expres-
sões de um processo em construção. Ou seja, é uma análise que não pretende
apontar vilões e heróis, mas personagens e suas compreensões num determina-
do tempo e contexto histórico. Neste sentido, faz-se fundamental considerar
que a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais clama a toda
comunidade escolar o reconhecimento do direito à diferença e principalmente a
necessidade de redefinição da função social da escola a partir da cultura escolar
onde e quando se manifesta.

As atitudes, vistas como positivas e/ou negativas, dos educadores, frente
a turmas inclusivas e especiais são frutos de suas representações sociais determi-
nadas pelas percepções sociais que não são neutras. Segundo Chartier (1990) as
representações sociais são exibições de uma presença, isto é, exposições públicas
de alguém ou de algo. Desta forma, é possível perceber que a identificação do
olhar dos professores de Educação Física acerca do processo de inclusão de esco-
lares com necessidades educacionais especiais em sua prática pedagógica possi-
bilitou um aprofundamento das representações que os grupos de professores
visualizaram deles próprios e dos outros. Consideramos que somente poderão
ser construídas atitudes positivas quando houver a formação adequada da co-
munidade escolar para compreender o sentido da escola como instituição social
e cultural. Nesta direção Mosqueta (1993, p.25) nos alerta que “a instituição
educacional necessita preparar sua comunidade escolar para escolher tarefas de
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aprendizagens adequadas, ajudar os alunos a estabelecer objetivos e ensinar os
alunos a orientar-se para o domínio de tarefas.”

De acordo com Ghiraldelli Júnior (1994) e Bracht (1987) a Educação
Física passou a ser obrigatória nas escolas brasileiras em 1937. Sua função foi
inicialmente preparar a juventude para o combate, a luta e a guerra. Os conteú-
dos priorizados nas aulas de Educação Física eram a ginástica, o desporto e os
jogos recreativos, estes teriam a função exclusiva de preparar fisicamente o ci-
dadão soldado. Neste cenário dois sujeitos merecem um destaque especial, são
eles: o aluno e o professor de Educação Física. O primeiro deles era avaliado
pelo corpo que possuía, este era socialmente aceito se demonstrasse capacidade
produtiva ideologicamente determinada e o segundo deles era considerado o
técnico, aquele capaz de desenvolver as habilidades físicas do educando. De
acordo com os estudos de Cantarino Filho (1982) a concepção de uma Educação
Física voltada à aptidão física foi um dos elementos que privou em 1938 a
pessoa com algum tipo de necessidade educacional especial de ter acesso a
escolarização.

Segundo o referido autor, a portaria n. 13, de 01 de fevereiro de 1938 do
Ministério de Educação estabelece: “a proibição da matrícula em qualquer esta-
belecimento de ensino secundário de aluno cujo estado patológico o impedisse,
permanentemente, das aulas de Educação Física” (CANTARINO FILHO, 1982,
p. 32). Esta portaria, atrelada a uma concepção biológica e a uma metodologia
rígida e autoritária da Educação Física, não favoreceu vivências inclusivas nas
aulas de Educação Física durante as décadas de 1930 e 1940.

A citação da Educação Física no III Plano Setorial de Educação
Física em 1980, documento expedido pelo Centro Nacional de

Educação Especial e a Coordenadoria Nacional para Integração

da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), foi de suma im-
portância para incorporação das aulas de Educação Física em

escolas especiais e inclusivas dirigidas aos sujeitos com necessi-

dades educacionais especiais. Este documento foi publicado pelo
Ministério da Educação após uma capacitação dirigida exclusi-

vamente a professores de Educação Física em 1980 nas regiões

Sul, Sudeste e Nordeste do país. Esta medida foi fruto da expan-
são internacional do esporte adaptado neste período. Outro do-

cumento também importante foi um Manual de Destrezas em

cada Modalidade Esportiva produzido e distribuído pela CORDE
no mesmo período. Os referidos documentos demonstraram o
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quanto era importante para o país ter representantes nas Olim-

píadas Especiais, daí a grande preocupação dos órgãos governa-
mentais em elaborar subsídios para atenção dos sujeitos com

necessidades educativas especiais nas aulas de Educação Física.

No Estado de Sergipe houve, a partir deste período, algumas iniciativas
isoladas de profissionais da Educação Física que atuavam com práticas esporti-
vas como a dança, o atletismo e a natação. A vontade de realizar uma interven-
ção pedagógica dirigida ao desenvolvimento de habilidades e competências das
pessoas com necessidades educacionais especiais motivou os professores a orga-
nizarem turmas de crianças com deficiência mental, para vivenciar a dança, e
com deficiência visual para a prática do atletismo e natação na década de 1990.
A participação destes alunos em campeonatos esportivos escolares possibilitou
a visualização de alternativas procedimentais na atenção às necessidades especi-
ais.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste estudo optamos pela pesquisa do tipo des-
critiva uma vez que a mesma, segundo Triviños (1987), exige uma fundamen-
tação teórica consistente sobre o que se deseja pesquisar e uma precisa delimita-
ção dos sujeitos da pesquisa, de técnicas, métodos e teorias as quais orientaram
a coleta e interpretação dos dados.

O grupo deste estudo foi constituído por 32 professores de educação físi-
ca, dos quais 26 eram de escolas estaduais e municipais inclusivas e seis de
escolas estaduais especiais.

O coletivo de professores selecionados apresentava, em suas turmas de
Educação Física, sujeitos com necessidades educativas especiais durante o perí-
odo de realização da pesquisa (2000-2002). De acordo com declarações emiti-
das pelos Departamentos de Educação, da rede de ensino estadual de Sergipe e
municipal da cidade de Aracaju, as instituições públicas perfizeram um total de
12 instituições, sendo uma de educação especial e onze de educação inclusiva na
capital do Estado. A coleta de dados para efeito metodológico foi realizada em
três momentos. No primeiro momento foi realizada a análise de documentos
em órgãos de planejamento e de organização da Educação Especial e Inclusiva
da Rede de Ensino Municipal e Estadual. Os órgãos visitados foram: o Departa-
mento de Educação de Aracaju (DEA), a Divisão de Educação Especial (DIEESP),
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o Departamento de Educação Física (DEF), o Centro de Apoio Pedagógico para
o Atendimento à Pessoa com Deficiência Visual (CAP) e o Departamento de
Educação Especial da Secretaria Municipal de Aracaju (DEESP-SEMED). Os
documentos analisados foram: Censos escolares de 2000 a 2002, Controle da
Educação Especial na Rede Estadual de Ensino, Relação dos Professores de Educação
Física lotados em Escolas Especiais e Inclusivas e Catálogo das Escolas Municipais de
Aracaju.

No segundo momento realizou-se entrevistas semiestruturadas e três
observações sistematizadas com duração de 30 a 50 minutos em cada uma das
turmas. No terceiro momento, foi realizada a análise e discussão dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A inexistência de estudos que discutam a trajetória dos professores de
educação física no processo de educação inclusiva permitiu a valorização do uso
dos depoimentos dos sujeitos de estudo como elementos essenciais para cons-
trução de uma possível análise da temática. Le Goff (1994, p. 540) defende a
ideia de que “a história faz-se com documentos escritos, sem dúvidas, quando
estes existem. Mas pode fazer-se, deve fazer-se sem documentos escritos, quan-
do não existem [...].”

De acordo com os depoimentos dos sujeitos de estudo ao longo do tempo
a prática pedagógica do profissional de Educação Física, de instituições especi-
ais e inclusivas da cidade de Aracaju-SE, foi associada a uma ação psicomotora.
Os cursos de pós-graduação e os de aperfeiçoamento, financiados na década de
1990 pela Secretaria da Educação do Estado de Sergipe, ofereceram subsídios
teórico-metodológicos de Escolas psicomotoras francesa e russa a partir de um
convênio internacional entre a Secretaria do Estado da Educação de Sergipe e o
Ministério de Educação de Cuba.

Os relatos expressaram que as orientações metodológicas não atendiam,
em todos os aspectos, a realidade do coletivo de alunos incluídos em turmas
regulares. Este fato justifica-se pela valorização excessiva, durante o desenvolvi-
mento dos cursos supra-mencionados, da fundamentação teórica. Segundo um
dos depoentes “a fundamentação teórica é importante  mas é preciso que ela
parta dos contextos.”

No que se refere à representação do conceito de educação, para os profes-
sores de educação física da unidade de ensino especial pode-se constatar que:



142

Quadro 1 - Concepção de Educação

A partir da análise dos conceitos apresentados realizaram-se observações
para ampliar a interpretação das apropriações e representações do olhar dos
professores de educação física na sua prática pedagógica. Pode-se constatar, a
partir dos registros, que as atitudes dos professores permitiram identificar que
os procedimentos metodológicos utilizados estavam adequados às necessidades
educacionais especiais do alunado atendido na instituição especializada. A ofer-
ta de instrumentos adequados para experimentação de desafios motores, apre-
sentados no desenvolvimento dos conteúdos de ensino da disciplina educação
física, demonstrou ampliação do repertório de conhecimentos do aluno que
poderão ser transferidos para o seu cotidiano. A valorização das produções cole-
tivas e a diversificação dos ambientes sociais extraescolares dinamizaram o pro-
cesso ensino-aprendizagem podendo assim, preparar a pessoa com necessidade
educacional especial a desenvolver estratégias de sobrevivência diante de expe-
riências de exclusão social.

Os resultados das entrevistas realizadas nas instituições públicas inclusi-
vas demonstraram que:

Quadro 2 - Concepção de Educação

A partir dos depoimentos dos 18 professores das escolas inclusivas pode-
se perceber que suas representações declaram uma concepção behaviorista de

05 Todo conhecimento apreendido por nós ao longo de nossa vida.

01 Conjunto de conhecimentos que aprendemos em nossas relações sociais.

Número de
Professores

Categoria de Resposta dosProfessores da Escola Especial

18 Todo conhecimento apreendido por nós dentro da escola...

08 Todo conhecimento aprendido pelo aluno dentro e fora da escola.

Número de
Professores

Categoria de Resposta dosProfessores da Escola Inclusiva
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educação cujo objetivo educacional limita-se a transmissão de conhecimentos
selecionados pela cultura dominante. As falas de oito entrevistados apontam
para um conceito de educação mais ampliado ao afirmarem que educação é
“tudo aquilo que aprendemos dentro e fora da escola.” Nesta perspectiva emer-
gem novos olhares em direção a uma cultura de educação em respeito à diversi-
dade.

Os registros comprovam que é possível coabitar com diferentes concep-
ções de educação no ambiente escolar muito embora saibamos que o desenvol-
vimento de uma proposta inclusiva exige sintonia de representações. Eles indi-
cam ainda que a representação do conceito de educação ainda se limita ao reco-
nhecimento da instituição escolar como aquela cuja responsabilidade é preparar
o sujeito para a vida. Concepções que podem ter sido apropriadas na sua traje-
tória de educação formal e informal. No entanto, deve-se reconhecer que a
adoção deste conceito pode limitar a ação do docente, pois ele a partir desse
olhar poderá encontrar dificuldades de, solitariamente, vislumbrar metas que
possam efetivar um projeto voltado para o que se propõe a educação inclusiva.

No que se refere ao conceito de educação especial os resultados das entre-
vistas demonstraram diferentes concepções. Segundo o coletivo de professores
das escolas especiais:

Quadro 3: Concepção de Educação Especial

É preciso reconhecer que este tema foi e ainda continua sendo um obstá-
culo à integração das pessoas com necessidades educacionais especiais. O direito
à educação de qualidade, para aqueles que apresentam algum tipo de necessida-
des educacionais especiais, não é apenas encontrado em ambientes exclusivos,
como são as instituições especiais, pois se assim fosse não teríamos problemas
extra-muros escolares de adaptação quando o aluno finalizasse seu processo de
atenção especializada. Não é possível a criação de dois mundos, um para aque-
les que não são diagnosticados como sujeito com necessidades educacionais es-

04 Todo conhecimento apreendido por nós dentro da escola.

02 Educação especializada que prepara o deficiente para ser incluído na
sociedade.

Número de
Professores

Categoria de Resposta dosProfessores da Escola Especial
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peciais e outro para aqueles que apresentam necessidades educacionais especi-
ais.

Buscando ampliar os dados, perguntamos aos professores de Educação
Física de instituições inclusivas acerca de suas concepções de educação especial.
Segundo os depoentes:

Quadro 4: Concepção de Educação Especial

Diante dos dados apresentados pode-se inferir  que  a  ênfase do  conceito
relaciona-se  exclusivamente a necessidade educacional especial. Não houve na
fala dos entrevistados qualquer relação das potencialidades desta escola enquanto
instituição socialmente capaz de integrar o aluno à sociedade. Os olhares pare-
cem  não demonstrar qualquer esperança quanto à eficiência da transformação
que a pessoa poderá ter a partir de um processo de educação formal. Os estig-
mas dos sujeitos parecem desconhecer a função social da escola.

O terceiro conceito privilegiado foi o de educação inclusiva. Para os depo-
entes é preciso que a política educacional seja mais real e menos idealista. Em
entrevistas pode-se constatar que:

Quadro 5 - Concepção de Educação Inclusiva

O conceito de educação inclusiva apresentado tanto pelos depoentes de
escola especial como pelos da escola inclusiva pressupõe que a garantia do direi-

16 Educação dirigida a pessoas que não tem condições de frequentar

 uma escola para normais

10 Educação dirigida aos anormais e deficientes.

Número de
Professores

Categoria de Resposta dosProfessores da Escola Inclusiva

04 Educação que garante ao deficiente o direito a cidadania.

02 Educação que possibilita ao deficiente participar, junto aos normais,da

vida em sociedade de forma mais ampliada.

Número de
Professores

Categoria de Resposta dosProfessores da Escola Especial



145

to à educação da pessoa com  necessidade educacional especial se dá em cumpri-
mento a documentos oficiais como a Declaração de Salamanca, a atual Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Estatuto da Criança e Adolescente que
asseguram educação para todos. Outro aspecto observado foi o uso da termino-
logia deficiente ainda agregado a concepção médica, principalmente no que se
refere aos depoimentos onde a terminologia anormal e deficiente foi utilizada
como sinônimo. O quadro abaixo permite visualizar a compatibilidade dos olhares
dos professores entrevistados.

Quadro 6 - Concepção de Educação Inclusiva

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo foi de extrema relevância tanto para nossa formação pessoal
como profissional, pois contribuiu para alargar o nosso olhar sobre a forma
como os conceitos de educação, educação especial e inclusiva podem ser apro-
priados e representados no cotidiano educacional e o quanto influenciam no
saber-fazer do educador.

Entender que a construção de qualquer proposta de educação inclusiva
parte da construção coletiva desses conceitos permitirá ao professor acreditar
que os espaços inclusivos possibilitarão a superação de desafios enfrentados pela
pessoa com necessidades especiais nos contextos de exclusão social.

Segundo as observações realizadas, nas instituições de ensino selecionadas
neste estudo, pode-se constatar que a inclusão é uma preocupação de toda
comunidade escolar. No entanto, o mesmo coletivo percebe-se limitado ten-
do em vista que a inclusão implica o cumprimento de direitos humanos e
cívicos.

Número de
Professores

Categoria de Resposta dosProfessores da Escola Inclusiva

18 Educação que inclui o deficiente dando a ele condições de

dignidadeno processo de aprendizagem.

02 Educação que favorece o gozo do direito de ser cidadão.

06 Educação que inclui o deficiente em escolas de normais.
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