Editorial

O número 1, do volume 15 da Revista Brasileira de Atividade
Motora Adaptada apresenta seis artigos inéditos, oriundos de
universidades nacionais e internacionais.
Contribuíram para este número pesquisadores: da Universidade
Federal de São Carlos, Programa de Pós-graduação em Educação
Especial e da State University of New York - Brockport; Universidade
Estadual de Londrina, do Programas de Pós-Graduação em
Educação e do Programa de Pós-graduação em Ciências da
Reabilitação; Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de
Pós-Graduação em Educação Física do CEFD/UFES; Universidade
Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, Programa de Pósgraduação em Educação; Universidade Estadual Paulista, Campus
de Marília, do Programa de Pós-graduação em Educação; e do
Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia - Câmpus
Inhumas.
O primeiro estudo teve com objetivo analisar a preparação dos
professores de Educação Física frente ao trabalho junto a alunos
com deficiência intelectual. Quatro professores de educação física
que trabalhavam na Associação de pais e amigos dos excepcionais
de Londrina foram entrevistados. O estudo indicou que a
experiência com alunos com deficiência intelectual e a disciplina
que relacionava a Educação Física com a área especial levou alguns
destes profissionais a ingressarem na área de Educação Especial.
O segundo estudo objetivou compreender e analisar a ação
mediadora do professor no desenvolvimento de atividades lúdicas
no meio aquático e a interação de uma criança autista com os
colegas não deficientes nas aulas. Por meio de estudo de caso,
14 crianças participaram atividades lúdicas no meio aquático. A
intervenção comprovou os benéficos para os participantes.
O terceiro estudo apresenta o desenvolvimento metodológico
para elaboração de um questionário para aferir concepções sobre
a inclusão de alunos com deficiência na Educação Física. Ao final
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do artigo, os autores disponibilizam o questionário para uso da
comunidade acadêmica.
O quarto estudo teve com objetivo analisar como estava
estruturada a disciplina de Educação Física Especial ou Educação
Física Adaptada nos cursos de Educação Física e de Pedagogia
na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Grande
Dourados (FAED/UFGD). O autor conclui que os cursos analisados
carecem de uma interdisciplinaridade em que a disciplina de
Educação Física Especial assume o papel de mediadora do processo
de inclusão, haja vista a insuficiente carga horária e a incoerente
alocação dessa disciplina.
O Quinto manuscrito também se refere a um estudo documental.
Ele apresenta e discute o conceito de inclusão educacional a partir
dos documentos oficiais da legislação educacional brasileira assim
como dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia e Educação
Física da UNICENTRO - Campus de Irati.
No último estudo, os autores disponibilizam o inventário
intitulado “Plano de Ensino Individualizado aplicado à Educação
Física” (PEI-EF), elaborado em sistema de colaboração internacional
por professores pesquisadores das Américas do Norte e do Sul. O
processo de validação do instrumento é descrito no artigo, que está
publicado na versão em Português e Inglês.
Boa leitura!

Eduardo José Manzini
Editor
Maria Luiza Salzani Fiorini
Auxiliar de edição

7

8

Revista da Sobama, Marília, v. 15, n. 1, p. 7-8, Jan./Jun., 2014

Educação física e deficiência intelectual

Artigos / Articles

Formação de Professores de Educação Física que Atuam
com Alunos com Deficiência Intelectual
Physical Education Teacher’s Formation to Learning
with Intellectual Disabilities Students
Talita Lima Chechin Camacho Arrebola
Maria Cristina Marquezine
Dirce ShizukoFujisawa
Universidade Estadual de Londrina

RESUMO: O estudo teve como objetivo analisar a preparação dos professores de Educação Física frente ao trabalho junto a alunos
com deficiência intelectual. Quatro professores de educação física que trabalhavam na Associação de pais e amigos dos excepcionais
de Londrina foram entrevistados. As entrevistas foram gravadas e o material transcrito foi submetido à análise de conteúdo. Os dados
revelaram que os profissionais entrevistados tiveram contato durante o curso com alunos com deficiência intelectual o que possibilitou,
durante as disciplinas, uma melhor formação para atender a esses alunos. A conclusão do estudo indica que a experiência com alunos com
deficiência intelectual e a disciplina que relacionava a Educação Física com a área especial levou alguns destes profissionais a ingressarem
na área de educação especial.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Educação Especial. Formação Profissional.
ABSTRACT: The study aimed to analyze the preparation of physical education teachers working with students with intellectual disability.
Four physical education teachers who worked at the Association of Parents and Friends of Disabled Student in Londrina were interviewed.
The interviews were recorded and the transcribed material was subjected to content analysis. The data revealed that the respondents had
contact with students with intellectual disabilities during the course, which provided better background to meet these students’ needs.
The study concluded that the experience with students with intellectual disabilities and the course that related Physical Education with
Special Education led some of these professionals to join the field of special education.
KEYWORDS: Physical Education. Special Education. Teacher Training.

Introdução
De forma generalizada, as profissões estão atravessando
uma crise, sem precedentes na história, ampliações, reduções e
adequações às novas realidades para passar a produzir diferentes
formas de atuação. Os educadores, nas últimas décadas, dentro
deste contexto assumiram novos direitos e responsabilidades a
partir de propostas inovadoras na realidade social. Assim como a
formação superior é um processo influenciado por diversos fatores,
no qual a relação teoria e prática pode facilitar a formação integral
do acadêmico, também esta relação pode produzir subsídios para
avaliar o preparo de profissionais do curso de Educação Física.
O processo de formação do profissional da Educação Física
tem sido frequentemente analisado e debatido com enfoque na
legislação, bem como as propostas curriculares, os estágios e práticas
de ensino. No entanto, pouco tem sido feito para compreender o
que leva as pessoas a buscarem os cursos superiores de Educação
Física e que trajetórias percorrem para chegar ao mercado de
trabalho (Silva & Carneiro, 2006).
Segundo Tani (2007), a formação profissional é um processo
muito complexo e dinâmico, pois envolve a participação de diversos
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elementos constituintes de uma interação com a sociedade e de suas
mudanças.
Apesar do salto qualitativo no trabalho da Educação Física
Especial nas duas últimas décadas, resultante de vários estudos e
pesquisas, ainda é preciso caminhar muito em relação à formação
de professores de Educação Física que trabalham com Educação
Especial e/ou, especificamente, com deficiência intelectual, visto
que a área de atuação do professor junto a alunos com deficiência
só surgiu no Brasil, oficialmente, nos cursos de graduação no ano
de 1987 (Lopes &Valdés, 2003).
A universidade tem contribuído com a função principal
de realizar a formação de recursos humanos que possibilitem o
atendimento necessário à sociedade, sendo que cada área pode
proporcionar um tipo de serviço fundamentado cientificamente
(Ghilardi, 1998).
Procurando preparar cientificamente o ensino superior de seus
profissionais, o curso de Educação Física busca estudar a aplicação
do movimento humano, a cultura de movimento e/ou a atividade
física, e sua contribuição para o atendimento às necessidades sociais,
mediante seus projetos, programas e procedimentos de intervenção
profissional (Tani, 2007).
9

ARREBOLA, T. L C. C.; MARQUEZINE, M. C.; FUJISAWA, D. S.

O suporte cognitivo necessário para o enfrentamento de novas
situações é influenciado pelo conhecimento científico, transmitidos
por meio da educação formal. A prática de atividade física é um
importante recurso na busca do bem estar, contribuindo no
tratamento de pessoas com deficiência intelectual, o que justifica a
necessidade de um preparo adequado destes profissionais.
Desta maneira, para que o professor consiga resolver este
problema, ele deve adquirir conhecimentos específicos e um dos
ambientes facilitadores para isso são as instituições de ensino
superior (Neira, 2006).
Com base nestas observações, levantam-se as seguintes questões:
O professor de Educação Física está preparado para trabalhar com
deficientes intelectuais? Sua formação é ou está adequada para
trabalhar com estas pessoas?
Assim, a presente pesquisa busca como objetivo geral analisar
a preparação dos professores de Educação Física frente ao trabalho
junto a alunos com deficiência intelectual. Como objetivo
específico, pretende-se investigar a formação dos professores de
Educação Física no que diz respeito a informações e formação na
área de Educação Especial.

Método
Utilizamos a pesquisa descritiva exploratória de caráter
qualitativo, que tem por objetivo descrever determinando fenômeno.
A organização dos dados se fará pela presença de propriedades e/ou
características das informações (Marconi & Lakatos, 2002).

Participantes
Quatro profissionais, formados em Educação Física, pósgraduados em Educação Especial, que atuam na Associação de pais
e amigos dos excepcionais de Londrina (Apae), com alunos com
deficiência intelectual participaram do estudo.

Instrumento
Utilizamos a entrevista, com um roteiro semiestruturado,
visando completar as informações sobre o objetivo do estudo. No
início da entrevista, foram apresentados os objetivos, as informações
sobre o assegurado direito de anonimato e foi solicitada a permissão
para a gravação (Szymanski, 2008).
Manzini (2003) indica alguns os passos para a elaboração de
um roteiro semiestruturado de entrevista. Assim, deve-se realizar o
planejamento da coleta de dados, a adequação do roteiro, a avaliação
por juízes; um projeto piloto. Posteriormente, deve-se proceder as
adequações e,finalmente, utilizar, da forma definitiva, o roteiro.
O roteiro continha 14 questões sobre a formação inicial e
continuada dos profissionais que atuavam na Educação Especial, a
experiência profissional destes professores e como estava ocorrendo
a formação inicial nas instituições de ensino superior.
Um Termo de Consentimento Livre Esclarecido foi assinado
no início da pesquisa, que buscou garantir os objetivos da pesquisa,
os direitos, os possíveis ganhos, dentre outros (Concone &
Cerveny, 2008).

Procedimento para coleta
A coleta de dados ocorreu após a assinatura do Termo de
Consentimento Livre Esclarecido quando se procedeu a gravação
da entrevista com professores. Elas foram realizadas no próprio
ambiente de trabalho do professor.
As entrevistas foram transcritas e após estas transcrições ocorreu
a análise dos dados, que ocorreu por meio da análise de conteúdo,
gerando dois grandes temas.

Resultados e discussões
Os temas das entrevistas foram: 1) formação acadêmico/
profissional dos profissionais que atuavam com deficientes
intelectuais, 2) como estava ocorrendo a contribuição destes
profissionais, que atuaram com deficientes intelectuais, na formação
dos novos professores de Educação Física.

TEMA 1 -

formação

acadêmico/

profissional

dos

profissionais que atuam com deficientes intelectuais

[...] eu não digo a educação especial propriamente dita, mas se a gente
parar para pensar o curso de graduação, ele nos dá uma referência, a
capacitação específica nós que vamos buscar , eu não saio da faculdade
apta a dar uma aula de voleibol, por exemplo, eu tenho todo o
conceito, [...] tenho a teoria, capacitação virá através do que eu vou
buscar depois, a especialização e principalmente a prática[...]. [p1]

Subdividido o tema 01, podemos encontrar: a relação entre o
contato fora do ambiente acadêmico; a formação inicial; os estágios
e projetos de extensão; a busca de embasamento teórico/ pósgraduação.
Para os professores, a sua entrada na Educação Especial surgiu
por meio do contato com familiares com deficiência; ou familiares
que atuam em escolas especiais; ou até por influência de sua
formação acadêmica; ou não tiveram contato com esta população
antes de trabalhar nas escolas especiais
[...] temos uma tia, que é deficiente físico , [...] eu sempre estava no
meio de pessoas que tenha um tipo de deficientes, mas a opção mesmo
surgiu quando eu estava na faculdade,através de um projeto eu fui
trabalhar no que o instituto do cego [...] era um projeto de dança de
salão para deficientes visual. [p1]
[...] tive uma mãe que trabalhou na APAE, por muito tempo, então
eu preciso contar com eles, eu preciso saber, enquanto sou estudante,
como eu trabalho para poder atendê-los, e foi daí então que fui fazer o
estágio aqui na Apae. [p3]
[...] eu tinha sim, eu tinha uma irmã que trabalhava aqui também, eu
pude estar trabalhando, de estar conhecendo [...]. [p4]
[...] eu nunca, até eu começar a trabalhar eu nunca tinha trabalhado
na educação especial. [p2]

As falas nos revelam que já existia o contato anterior à
formação acadêmica; assim, surge uma nova visão na formação
acadêmica deste profissional em questão. A graduação propiciou
ou não a presença de conteúdos relacionados à Educação Especial.
Praticamente, todos os professores tiveram em sua formação inicial
uma disciplina relacionada e/ ou participaram de projetos de
extensão ou estágios.
[...] tive sim, no curso de educação física, tive uma disciplina intitulada
educação física especial. [p1]
[...] eu não tive não, na época que eu fiz, há mais tempo não tinha a
disciplina ainda não, eu terminei em 84, então eu não tive nada. [p2]
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[...] Bom, eu tive na graduação, durante a graduação eu tive a disciplina
Educação Especial, [...] eu fiz o estágio, ela foi minha supervisora. [p3]
[...] e tive a matéria no último ano da faculdade, educação especial, eu
tive o básico, eu tive o básico mesmo, eu tive um pouco de prática mais
com o visual, mas com as outras deficiências não, eu tive a base, que
conta mesmo é a experiência [...]. [p4]

Além da disciplina nos cursos de formação, estes profissionais
encontraram nos “estágios” a maneira de ampliar o conhecimento,
aprimorar os conteúdos.
[...] mas a opção mesmo surgiu quando eu estava na faculdade, através
de um projeto eu fui trabalhar no que o instituto do cego [...] era um
projeto de dança de salão para deficientes visual. [p1]
[...] eu preciso saber, enquanto sou estudante, como eu trabalho para
poder atendê-los, e foi daí então que fui fazer o estágio aqui na Apae.
[...] O obrigatório, ao invés de ir para o ensino regular [...] então eu
passei um ano inteiro aqui na Apae de Londrina. [p3]

A formação do professor contribui para a mudança na própria
prática à medida que se explicitam as contradições e os conflitos
que a perpassam. A união entre a teoria e a prática da formação,
em nível superior, dos professores é de grande qualidade para o
trabalho deste profissional (Sant’ana, 2005).
Na realidade, podemos dizer que uma apropriada formação
do professor é aquela que lhe propicia aprender, criar, recriar e
transformar, sendo um processo que nunca se finaliza enquanto
estiver em exercício profissional (Alves, 2002).
Segundo o artigo 61, da LDB 9394/96 (Brasil, 1996):
A formação de profissionais da educação, de modo a atender
aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às
características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá
como fundamentos: I - a associação entre teorias e práticas, inclusive
mediante a capacitação em serviço; II - aproveitamento da formação
e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades.
[...] fiz a pós [...] [p1/2/3/4]

Na realidade a busca de aprimoramento vem surgindo com a
necessidade de um maior embasamento teórico, pois este conteúdo:
[...] era nenhum. [p2]
[...] veio, mas da necessidade da nomenclatura [...] para estar
discutindo como algum professor. [p1]

Desta maneira, todos os profissionais pesquisados buscaram
com um curso de pós-graduação, e com outros cursos de
aprimoramento, a melhora do embasamento teórico, e além disso,
a maioria deles tiveram contato, com estágios, com estes alunos,
desta maneira puderam unir a teoria, que tiveram na formação
inicial e na continuada.
Quando falamos do processo de educação, existe a necessidade
do aprimoramento da formação de professores (Lopes & Valdés,
2003). Estes profissionais necessitam mudar e inovar para que
sejam facilitadas, pois suas concepções pedagógicas devem adaptarse às inovações e mudanças que são inerentes às suas intervenções
profissionais (Rodrigues, 2005).

Artigos / Articles

Tema 2 - Como estava sendo a contribuição, na formação
profissional, dos novos professores de Educação Física
para atuarem com alunos especiais

A formação profissional ocorre dentro de um conjunto de
medidas, nas quais tem por objetivo a re-conceituação de formação
do profissional (Silva, 2002).
Para Tani (2007), a formação de um profissional em Educação
Física implica em um curso preparatório em nível superior,
devidamente fundamentado num corpo de conhecimentos
acadêmico-científicos.
No ambiente de trabalho destes profissionais, o estágio está
presente e todos eles recebem estagiários para estarem observando
e atuando.
O Estágio Profissional Supervisionado contribui para o processo
de transição profissional, educação e trabalho, e proporciona
ao estudante a oportunidade de demonstrar conhecimentos e
habilidades adquiridas e também treinar as competências que já
detém sob a supervisão de um profissional da área (Brasil, 2002).
Além disso, Freire e Verenguer (2007) acreditam que o
estágio deve estimular o desenvolvimento da competência para
a investigação científica, sendo um momento de criação ou
recriação de conhecimentos, essencial para que o profissional
possa pesquisar e compreender sua própria intervenção e construir
novas propostas para a área. Nessa perspectiva, a supervisão das
atividades do estágio deve acontecer durante as aulas para propiciar,
num espaço privilegiado, a interação entre a formação acadêmica,
prática como componente curricular e estágio supervisionado.
Filgueiras, Rodrigues e Verenguer (2007) complementam que
o estágio deve assegurar o constante diálogo entre a realidade de
atuação profissional e os conhecimentos acadêmicos, por isso
fazem-se necessários a elaboração de um planejamento que leve
em consideração a realidade do aluno em formação, os espaços
disponíveis para o acompanhamento do cotidiano escolar e espaço
para a exposição das percepções dos graduados, bem como da
confrontação de ideias sobre o cruzamento entre a formação
acadêmica e o cotidiano escolar.
[...] nós recebemos estagiários [...], nós percebemos uma diferença
muito grande tanto de instituição para a instituição, como de aluno
para aluno ... [p1]

Mas os professores estão encontrando dificuldades ao receberem
alunos para realizarem estágio de observação:
[...] até o ano passado, eles tinham hora de intervenção tanto em
especial quanto em regular, hoje não têm mais intervenção no ensino
especial, somente para o estágio de observação só um período pequeno
de observação não vai tirar nenhum preconceito, nem de você nem de
ninguém ... [p3]
[...] é porque antigamente tinha a observação, a participação e a
direção, então ele tem um tempo de observar, de conhecer os alunos,
tem o tempo de participar junto o com o professor, que ele necessita
desta participação, é complicado eles chegar e ficar olhando, ele não
vai ter uma visão, simplesmente está sentado ali olhando, o legal é a
prática estar junto com alunos, com o professor e com o aluno, para
estar participando, estar conhecendo as dificuldades... [p4]
[...] e agora com estas mudanças de estágio eles não precisam mais, o
que eu acho muito ruim para a gente que recebe, porque e cada vez
que ele chega uma pessoa, duas ou três, um grupo, a conduta deles
muda e muda muito, e eles não participam mais, então, agora é só
observação [...], mas a observação só atrapalha, porque o aluno não é
o mesmo você olhando, não é o mesmo, e para o estagiário não vejo
o benefício... [p2]
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[...] é só observação [...] tem observação e a co-participação , tem
diferença sim e vai também muito do estagiário, entendeu, às vezes
ele senta, o estagiário senta e fica ali sentado, estava na parte dele
observando, agora uns que não, que vem para observar [...], quer
participar quer conhecer os alunos [...], não tem problema nenhum,
ele demonstrou interesse a gente até chama para estar trabalhando na
aula junto com a gente, a gente propõe para ele se ele quiser direcionar
uma aula, eles podem estar direcionando, ele foi nosso estagiário. [p4]

Na realidade, como foi dito nas falas anteriores, o estágio vai
muito pelo interesse do estagiário, pois só observar, mas ele “tem
que estar pré-disposto a [...], você quer ser professor” [p3]. Assim
estes profissionais fazem parte da formação de todos os estagiários
que passam pelas aulas, passando suas experiências profissionais.
[...] e a cada ano meu pensamento que passa, meu pensamento fica
mais firme, eu vejo que tantas pessoas, que têm interesse de passar por
um curso de educação física e atuar na área de especial, têm que passar
na escola especial, atuar na área da Educação Especial e no ensino
regular, pedia que você aprende como aplicar um conteúdo de várias
maneiras, por que lá fora você vai ensinar um jogo de bola queimada,
normalmente a criança já traz de casa, você não precisa pensar muito
em várias estratégia para que aquele aluno aprenda, agora aqui não,
você demora um bom tempo para ensinar, mas quais as atividades
preparatórias que você vai dar para este aluno para ele chegar até o
aprendizado propriamente dito, que é o jogo final?, então a/gente tem
que aprender a esmiuçar o conteúdo para trabalhar sem desmotivados
o aluno, se não ele olha para cara e diz não vou fazer mais. [p1]

As atividades regulam a prática, mas devemos compreender
sua estrutura e objetivos, para que seja possível entender qual é o
esquema integrador que define as orientações, as concepções e as
práticas de um determinado professor (Rodrigues, 2005).

Conclusão
Sabe-se que, além da transmissão de diversos conhecimentos,
as instituições de ensino superior devem facilitar a aquisição de
habilidades, capacidades específicas, nas quais são apenas alguns
dos saberes que o profissional da Educação Física deverá adquirir
durante os anos na universidade.
Ao analisarmos os dados obtidos, por meio da entrevista,
podemos perceber que além da história de vida destes professores,
com familiares especiais, com parentes que trabalhavam em
instituições, a escola foi influenciada por outros fatores.
A graduação, com a disciplina que relacionava a Educação Física
com a área especial, levou alguns destes profissionais a realizarem
estágios nas escolas especiais.
E logo ao ingressarem na vida profissional, buscaram a melhoria
de seu embasamento teórico, todos foram em busca da formação
continuada com a pós-graduação em Educação Especial.
Assim, a formação fixa-se no aprender a ensinar e no ensinar a
aprender. Possibilitando desta maneira a formação de professores ao
ser preparados para solucionar problemas.
Cabe ao professor buscar cada vez mais e com maior intensidade
o conhecimento técnico, salientando que a pessoa que dele aprende
deve ser tratada com tolerância, respeito e carinho (Algusto,
Merques & Venancio, 2007).
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Natação, Ludicidade e Mediação:
a Inclusão da Criança Autista na Aula
Swimming, Playfulness and Mediation:
the Inclusion of the Child in the Classroom Autista
José Francisco Chicon
Maria das Graças Carvalho Silva Sá
Alaynne Silva Fontes
Universidade Federal do Espírito Santo

RESUMO: A pesquisa objetiva compreender e analisar a ação mediadora do professor no desenvolvimento de atividades lúdicas no meio
aquático e a interação de uma criança autista com os colegas não deficientes nas aulas. A metodologia baseia-se em um estudo qualitativo
do tipo estudo de caso. Os sujeitos foram 14 crianças da Educação Infantil da UFES com desenvolvimento típico e uma com autismo,
oriunda da comunidade de Vitória-ES. Conclui que as atividades lúdicas no meio aquático foram benéficas para a criança autista, tanto
no sentido da ampliação de seus movimentos e vivências de brincar, como também em suas relações com os professores e colegas.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Natação. Autismo.
ABSTRACT: The paper aims at understanding and analyzing the mediator action of the teachers in the development of ludic activities
in aquatic environments and the interaction of an autist child with non disabled classmates in the classes. The methodology is based on
a qualitative study case. The subjects were 14 children of the Children Education at UFES with typical development and an autist one,
arising from Vitória-ES community. Conclude that the ludic activities in the aquatic environment were beneficial for the autist child, in
the sense of their movement extension and games experiences, as well as their relation with teachers and classmates.
KEYWORDS: Inclusion. Swimming. Autism.

Introdução
Com base nas considerações de Carmo (2002), quando
analisamos o contexto que envolve a Educação Física Adaptada,1
percebemos que, no campo dos esportes adaptados, muitos
avanços têm sido feitos, especialmente no que se refere aos esportes
paraolímpicos, fato este bem diferente do que constatamos em
muitos espaços educativos regulares.
A Carta Internacional de Educação Física, produzida pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura (Unesco, 2010, p. 2), preconiza que “A prática da Educação
Física e do desporto é um direito fundamental de todos” e seus
programas “[...] devem ser concebidos em função das necessidades
e das características pessoais dos praticantes [...]. Eles devem dar
prioridade às necessidades dos grupos especialmente carenciados
no seio da sociedade”. Para que essa afirmação se legitime, faz-se
necessário que as práticas pedagógicas, no âmbito da Educação
Física, reconheçam que todos somos diferentes em nossa natureza
biológica e desiguais em nossa natureza social (Carmo, 2002).

Campo de conhecimento que toma como foco o estudo acerca das possibilidades
de desenvolvimento das pessoas com deficiência, bem como os grupos especiais,
como idosos, gestantes, hipertensos, entre outros.

1
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O autor nos conclama a não desconsiderar as diferenças e as
desigualdades sociais, por conceber nesses itens os verdadeiros
valores de fundamentação de nossas ações:
[...] independente do indivíduo ser paraplégico, hemiplégico,
deficiente mental ou visual, [autista] não podemos negar-lhe a
possibilidade de acesso ao conhecimento e às riquezas da humanidade
que ele, de alguma forma, também ajudou a produzir, e que, por
questões de poder e dominação, não tenha tido acesso. Entretanto,
não precisamos, para conseguir isto, negar esse estado de diferença,
de desigualdade, porque é na diferença e na desigualdade que devem
repousar as bases de nossas ações e, seguramente, a primeira delas é no
querer igualar o desigual (Carmo, 2002, p. 12).

Para tanto, será preciso repensar o tipo de formação oferecida
(inicial e/ou continuada), no sentido de estabelecer redes com todos
os campos de conhecimentos produzidos na/pela cultura, visto que,
para compreender esse contexto, será preciso localizar esse ser em
todas as suas dimensões tempo-espaço (Sá, 2010).
Nesse bojo, urge que pesquisas sobre práticas pedagógicas sejam
desenvolvidas, no sentido de apontar caminhos, estratégias, formas
de interação e mediação, sensibilização, para que as crianças com
deficiência possam encontrar, no contexto escolar e não escolar, um
ambiente acolhedor, que lhes possibilite o acesso, permanência e
sucesso.
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Sendo assim, visando a contribuir na construção do
conhecimento que favoreça os processos inclusivos de crianças com
autismo pela via das diferentes possibilidades de pensar/produzir as
atividades lúdicas no meio aquático, realizamos este estudo.2
Nessa mesma perspectiva, este artigo objetiva compreender
e analisar a ação mediadora do professor no desenvolvimento de
atividades lúdicas no meio aquático e a interação de uma criança
autista com os colegas não deficientes nas aulas.

O lúdico e a criança no meio aquático
A cultura lúdica é antes de tudo um conjunto de procedimentos
que possibilitam o jogo. Jogo este que não se restringe a regras
concretas, mas a regras vagas, de estruturas gerais, imprecisas que
possibilita aos sujeitos do processo organizar jogos de imitação ou
de ficção (Brougère, 2002).
Vários estudiosos, como Vygotsky (1991), Kishimoto (1998),
Leontiev (1994), Victor (2000), Chicon (2004), dentre outros, têm
evidenciado, em seus estudos, a importância e o papel do jogo no
processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança.
Ao direcionarmos esta discussão para o ensino da natação,
podemos perceber que a maioria das metodologias desenvolvidas
no contexto atual está fundamentada na “pedagogia tradicional/
tecnicista”, que tem como objetivo primordial do processo de
ensino/aprendizagem o ensino do gesto técnico propriamente dito.
Em seus estudos, Fernandes e Lobo da Costa (2006, p. 5)
também apontam nessa direção, ao afirmar:
Quando o ensino é focado no produto, aspectos como a etapa de
desenvolvimento da habilidade do nadar em que o aluno se encontra,
sua faixa etária, seus interesses e possibilidades físicas particulares não
são considerados, o que pode tornar a aprendizagem da natação um
processo monótono e sem significado para quem aprende e repetitivo
e desinteressante para quem ensina.

Na busca por alternativas a esta perspectiva de pensar os
processos de ensino/aprendizagem, especialmente no âmbito das
aulas de natação, sem perder de vista o respeito a criança, com suas
características, necessidades e peculiaridades, fizemos a aposta de
envidar esforços em desenvolver uma proposta de ensino baseada
nas atividades lúdicas no meio aquático. A exploração do corpo
no espaço aquático constitui um componente essencialmente
importante na construção da representação que a criança faz de si
mesma em seu processo de desenvolvimento, especialmente em se
tratando de crianças com autismo.
Nesse sentido, conforme assertiva de Damasceno (1992, p. 34),
“[...] a natação, por ser uma das atividades que maiores benefícios
propiciam ao desenvolvimento e, também, pela possibilidade de ser
praticada sem restrições desde o nascimento, parece a mais indicada
para a dinamização do potencial psicomotor do ser humano”.
Ainda de acordo com o autor, a natação, compreendida
como um desporto estruturado a partir de sua técnica, ritmo e
regulamentação, vêm cada vez mais ampliando seu conceito acerca
das atividades aquáticas pela via de relações criativamente lúdicas
e recíprocas entre o indivíduo e o meio líquido, com vistas à sua
potencialização.
Como procedimentos de cuidados éticos, informamos que o presente estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Espírito
Santo na data de 25 de agosto de 2010, com o número CEP 077/2010.

2
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Fernandes e Lobo da Costa (2006), reforçam essa constatação
ao afirmarem que o meio líquido é identificado como um
mundo de possibilidades de ação e movimentos potencializados,
abandonando-se o utilitarismo da modalidade natação, no que
se refere ao aprender a salvar-se ou a salvar vidas na água, assim
como a abordagem desportiva, voltada para o domínio mecânico e
repetitivo, dos quatro estilos de nado.
Nesse sentido, a água se torna facilitadora, uma vez que,
pelo seu efeito de flutuação, provoca desafios e levará a criança a
realizar movimentos mais livres, independentes, que, em ambiente
terrestre, seriam difíceis de efetuar, favorecendo o desprendimento,
a melhora da autoestima, a conquista do sentimento de confiança
em si mesma, o desenvolvimento de ações colaborativas e da
consciência corporal (Santos, 1996).
Durante as aulas de Educação Física no meio líquido é possível
criar situações pedagógicas que tenham as ações lúdicas como cerne
para estimular a melhor ambientação da criança nesse espaço,
ampliar as interações sociais, o aprendizado dos gestos técnicos,
como flutuação, respiração, propulsão, etc., a prática colaborativa e
a aceitação das diferenças/diversidades de forma mais significativa
para a criança. E ao fazer isso, o professor contribui para a
organização socioafetiva e psicomotora da criança, em especial da
criança com autismo.
A seguir, apresentaremos o conceito e as características que
permeiam o autismo, estabelecendo relações com o contexto no
qual o trabalho foi desenvolvido.

A

criança com autismo no contexto das atividades

lúdicas

Este estudo investiga o processo de aprendizagem e de
desenvolvimento de uma criança com autismo e está integrado às
ações do projeto de extensão “Brinquedoteca: aprender brincando”,
desenvolvido no Laboratório de Educação Física Adaptada, Centro
de Educação Física e Desportos, Universidade Federal do Espírito
Santo (LAEFA/CEFD/UFES).
Como uma das atividades desse projeto de extensão, realizamos
a proposta pedagógica “Atividades lúdicas no meio aquático”, com
o propósito de encadear uma prática educativa preocupada: a) com
a aprendizagem e o desenvolvimento infantil por intermédio do
brincar em ambiente líquido; b) em ampliar a trajetória do brincar
das crianças participantes tenham elas deficiência ou não; c) em
favorecer a experimentação corporal e a vivência simbólica; d) em
promover a interação com os colegas e professores.
É nesse contexto que apresentamos as reflexões acerca do estudo
de caso de um aluno com diagnóstico de autismo, inserido em uma
turma de alunos de desenvolvimento típico.
Antes de iniciar com as reflexões do caso propriamente dito, é
necessário refletir sobre os fundamentos teóricos para compreender
os processos de aprendizagem e de desenvolvimento investigados.
Podemos iniciar citando Leboyer (1987) e Orrú (2009), que
apresentam o conceito de Leo Kanner sobre autismo, pela primeira
vez, no ano de 1943, como uma doença da linha das psicoses,
caracterizada por isolamento extremo, alterações de linguagem
representadas pela ausência de finalidade comunicativa, rituais
do tipo obsessivo com tendências à mesmice e a movimentos
estereotipados.
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O autismo é definido como um transtorno do desenvolvimento
que geralmente está associado a outras síndromes e é facilmente
confundido com deficiência intelectual. É descrito como uma
síndrome comportamental e caracterizado por déficit na interação
social, ou seja, dificuldade em se relacionar com o outro, déficit de
linguagem e alterações de comportamento (Orrú, 2009).
Os relatos de Kanner apresentados por Leboyer (1987)
destacam que, no autismo precoce, os sintomas aparecem no
decorrer do primeiro ano de vida pós-natal e as crianças caminham
antes de pronunciar as primeiras palavras. Crianças com esses
sintomas costumam se isolar, evitam contato com os demais por
meio do olhar e apresentam, com o passar do tempo, dificuldades
na comunicação oral. Tanto crianças do sexo masculino, quanto as
do sexo feminino podem ser afetadas.
De acordo com Leboyer (1987), na situação do “isolamento
autístico”, a criança é indiferente aos outros, ela os ignora e não
reage à afeição e ao contato físico. Continuando em seu raciocínio,
ele afirma que na primeira infância existe inaptidão da criança com
autismo a brincar em grupo ou a desenvolver laços de amizade
e que essas crianças mostram pouca emoção, pouca simpatia ou
empatia por outro. Mas, o autor deixa entrar luz em suas reflexões
ao enunciar: “À medida em que crescem (cerca de cinco ou seis anos)
pode-se desenvolver uma maior ligação”. E conclui nos fornecendo
uma pista importante para o trabalho com crianças que apresentam
autismo: “[...] se as anomalias das relações interpessoais estão
invariavelmente presentes nos autistas desde sua tenra infância,
é surpreendente constatar que os sintomas se atenuam quando a
criança cresce” (p. 15-16).
Nesse sentido, é importante reconhecer e trazer ao contexto
Vygotsky (1997), autor que já ressaltava, em suas pesquisas na
década de 1930, que muito se estudou acerca das deficiências e
suas características negativas, porém os estudos acerca de suas
potencialidades seriam uma preocupação das investigações do
futuro.
Negrine e Machado (2004) estão situados em um referencial
que se preocupa com as possibilidades de aprendizagem de crianças
autistas. Explicam que os primeiros sinais da síndrome de Autismo,
em geral, não são logo percebidos pelos pais, embora, na maioria
dos casos, tais sinais possam estar presentes desde os primeiros
meses de vida.
Sendo assim, no trabalho com crianças que apresentam
autismo, é importante saber que estratégias pedagógicas podem ser
utilizadas para ajudá-las a avançar. Em nosso entender, o “brincar”
é uma possibilidade pedagógica. Vygotsky (1991) relata que no
brincar a criança cria uma situação imaginária que, em algumas
circunstâncias, exercita níveis de compreensão cultural maiores do
que a criança possui.
Em Vygotsky (1997), apreendemos que o ato volitivo das
crianças com deficiência (autismo), para a experimentação corporal,
necessita da ação mediadora do professor para provocar o contato
corporal, seja para levá-las a interagir com os objetos, seja para dar
segurança na realização de determinadas tarefas, ou ainda para fazêlas vivenciar experiências que não ocorrem sem implicação corporal.
O autor ensina que não basta organizar os espaços disponibilizando
materiais e objetos: é necessário definir estratégias de abordagem
corporal e de intervenções pedagógicas.
O professor de Educação Física, para intervir com crianças
autistas, deve estar preparado não apenas para propor, mas também
para perceber as formas de expressão corporal do outro, para atender
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à sua demanda, para ser um companheiro presente em ajudá-las a
superar as dificuldades com as quais se deparam.
Falkenbach, Diesel e Oliveira (2010, p. 207) nos orientam
afirmando que
As atitudes de ajuda que são oferecidas não ocorrem somente pelo
contato físico, mas também pelo olhar, pela mímica, pela comunicação
verbal, estimulando-as a realizar tarefas, estreitando as relações na
formação de vínculos positivos, reforçando as conquistas mesmo
quando parciais.

O processo de experimentação corporal nas práticas do projeto
“Atividades lúdicas no meio aquático” volta-se mais para provocar
situações relacionais a partir do brincar. Situações que possam
auxiliar a criança no aprendizado e na descoberta de capacidades
corporais, bem como nas reflexões e produções que realiza e
protagoniza quando brinca no grupo.

Metodologia
Para Molina (1999), o estudo de caso não é em si uma eleição
metodológica; é, sobretudo, a eleição de um objeto a estudar.
Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se afirmar que o estudo de
caso se perfila perfeitamente na tradição da investigação qualitativa
e, obviamente, não está esgotado por essa perspectiva metodológica.
O estudo se configura em uma pesquisa qualitativa de caráter
descritivo e exploratório. Está orientado para a observação, registro
e análise das atividades lúdicas desenvolvidas em meio líquido com
uma turma inclusiva, em que uma criança com autismo interage
no mesmo espaço-tempo com crianças de desenvolvimento típico.
Os sujeitos do estudo foram 15 crianças, de ambos os sexos,
com idades de três anos, sendo 14 crianças do Centro de Educação
Infantil da Ufes (Criarte/Ufes) com desenvolvimento típico e uma
com autismo, oriunda da comunidade de Vitória-ES. Esses alunos
foram atendidos no espaço da piscina por cinco estagiários do
Curso de Educação Física, contando com o aluno bolsista, em um
encontro semanal, no turno vespertino, das 14 às 15 horas, durante
o segundo semestre letivo 2010/2, totalizando 12 aulas/registros.
A dinâmica inicial das aulas é caracterizada pelo acolhimento
e a conversa inicial com as crianças sentadas na borda da piscina,
quando buscávamos dialogar com elas sobre os acontecimentos
da aula anterior e sobre as atividades previstas para aquele
momento. Em um segundo momento da intervenção, nomeada
de “atividades lúdicas no meio líquido”, as atividades relacionadas
aos fundamentos da natação eram realizadas — adaptação ao meio
líquido, entrar e sair da piscina, deslocamento, cantigas de roda,
flutuação, respiração, entre outras. Para finalizar, realizávamos
com as crianças nova conversa a respeito das atividades vivenciadas
durante a aula.
Com relação às ações pedagógicas que a equipe desenvolveu
para apoiar a aprendizagem e a participação dos alunos no ambiente
inclusivo, podemos citar, como principais, o trabalho em duplas e
em pequenos grupos e a relação dialógica, em que explorávamos
o tema das diferenças por meio de situações concretas e de curta
duração, como: solicitar que as crianças olhassem para suas próprias
mãos e, com o auxílio do estagiário, fossem percebendo as diferenças
entre os dedos (tamanhos, função, formato). A partir desse olhar
reflexivo, íamos estabelecendo uma relação com as diferenciações
presentes entre elas. Por exemplo, mais baixa e mais alta, branca
e negra, magra e gorda, mais quieta e mais dinâmica, uma criança
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que tem receio de entrar na água, outra que tem dificuldade de falar
e de brincar no grupo, entre outras. Nesse processo, a intervenção
pedagógica era conduzida de forma dirigida e mediada pelos
estagiários.
Durante o atendimento, os estagiários assumiram as seguintes
funções: o aluno bolsista de iniciação científica atuou na
coordenação das atividades, auxiliado por três estagiários, ficando o
quinto estagiário com a função de filmar e fotografar as aulas. Para
além desse momento, a equipe de pesquisa (o professor orientador,
o aluno bolsista e os quatro estagiários envolvidos) se reunia logo
após o atendimento para realizar a avaliação e planejamento do
encontro seguinte (das 15 às 17 horas), havendo também outro
encontro semanal na forma de grupo de estudo, com duração de
duas horas.
Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados a
observação participante, vídeogravação das sessões e registros
em diário de campo. Os dados foram analisados pela técnica de
análise de conteúdos (Bardin, 1994). O processo de análise das
informações se deu por meio da elaboração de categorias que
permitiram o agrupamento de questões significativas do conteúdo
coletado. O procedimento permitiu organizar duas categorias: a) a
relação da criança autista com os colegas; b) a mediação pedagógica
do professor.
No desenvolvimento das descrições do aluno protagonista do
estudo optamos por nos referir a ele chamando-o pelo pseudônimo
de “Renato”, e os professores/estagiários foram identificados pelos
números 1, 2, 3, 4 e 5.

A relação da criança autista com os colegas
Para Vygotsky (1991), a aprendizagem é um processo social que
influencia e modifica o desenvolvimento interno. Sua aposta está
no fato de potencializar as relações sociais como fator que promove
a aprendizagem. Assim sendo, as relações que propiciam modelos,
orientação, compartilhamento de experiência e saberes favorecem
os avanços internos da criança. A partir das observações realizadas,
foi possível perceber que Renato se apegou afetivamente a um dos
professores/estagiários, preferindo, por várias vezes, brincar apenas
com ele. É como descreve a observação que segue:
No momento inicial da aula, observamos que Renato estava
inquieto e demonstrava nitidamente uma vontade de entrar na
piscina. Os professores/estagiários 1 e 2 tentaram sucessivamente
se aproximar dele, convidando-o a brincar na água, sem sucesso.
Foi observado que o aluno Renato, apesar de querer muito
brincar naquele espaço, não apresentava um comportamento
como em outros ambientes. Ele tentou morder e bater nos
professores/estagiários. No entanto, quando o professor/estagiário
3 se aproximou, ele, com certa relutância, aceitou a acolhida,
possibilitando ser auxiliado no desenvolvimento das brincadeiras
na água, mas sem interagir com os colegas. Mesmo que ele fosse
aproximado dos colegas pelo professor/estagiário 3, ele os ignorava
(Diário de campo, em 21 set. 2010).
Percebe-se de imediato que o ambiente aquático delimita um
espaço no qual há necessidade de outro adulto para dar segurança,
provocar as situações de aprendizagem/brincadeiras, realizar a
adaptação da criança ao novo ambiente. Nesse lugar, a criança com
autismo é impelida a interagir com o professor/estagiário e a se
comportar de uma maneira mais centrada e menos agitada, como
não lhe é peculiar, contribuindo para o seu desenvolvimento. Apesar
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de a literatura destacar evidências acerca do distanciamento e da
necessidade de isolamento da criança autista, é possível destacar um
bom comportamento de relação com o professor que desenvolveu
apego afetivo. Reconhecemos que a afetividade proporciona um
excelente caminho para a aprendizagem. Assim, o fato de haver
uma relação afetiva entre o professor e a criança possibilitou bons
desempenhos na trajetória de brincar do aluno.
Apesar de a relação do Renato com seus colegas ser amigável,
ele não costumava brincar com eles. Procurava com frequência o
professor e brincava em sua companhia na maior parte da aula.
Para que houvesse o contato com seus colegas, era preciso a ação
mediadora dos professores/estagiários:
Sempre ao iniciar a aula, após a rodinha de conversa, provocávamos
uma cantiga de roda (borboletinha, sai piaba, o sapo não lava o
pé, etc.) com os alunos dentro d’água. Observamos que Renato se
interessava pela música. Frente a essa descoberta, passamos a usá-la
como estratégia para mobilizar a atenção do aluno nas atividades. ‘Sai
piaba’ (cantiga de roda ‘Sai, sai, sai, ô piaba, saia da lagoa (bis). Põe a
mão na cabeça, põe a mão na cintura, dá um remelexo no corpo, dá
um abraço no outro’) foi a música que nos mostrou, notoriamente,
que Renato, ao ser estimulado por ela, interpreta e demonstra com
o corpo, ao seu modo, os gestos indicados na letra da música. Assim,
percebemos, após esta intervenção, que, em aulas anteriores, algumas
crianças não o abraçavam e, no momento da música, aconteceu, para
surpresa de todos os professores/estagiários, esta interação entre eles.
Nesta cena em destaque, o aluno em questão foi abraçado por três
colegas que inicialmente tinham receio de ficar ao lado dele e se deixou
abraçar, o que não é comum (Diário de campo, em 5 out. 2010).

A vivência do abraço dos colegas para Renato, proporcionada
a partir da sensibilidade da música, foi uma experiência corporal
diferenciada e que lhe propiciou muita satisfação. Também
possibilitou um afastamento do professor preferido e o aproximou
dos colegas do grupo. Nesse caso, a música foi o elemento mediador
que facilitou e provocou a interação de Renato com os colegas,
constituindo-se em uma boa estratégia, que, somada ao elemento
água, mobiliza a criança com autismo, e também os outros colegas,
a compartilhar experiências lúdicas, numa troca que enriquece a
ambos. Brincar em companhia dos colegas foi significativo para
Renato, pois lhe possibilitou estar mais presente na relação com
eles, mais ainda em uma atividade satisfatória, elemento que o
ajuda a entender a importância da relação com os parceiros.

A mediação pedagógica do professor
Vygotsky (1997) compreende a aprendizagem como fruto de
uma ação social mediada pela cultura, ou seja, por meio do contato
com o ambiente em que vive e com outras pessoas. Assim, a interação
social com outras pessoas é essencial para o desenvolvimento do
indivíduo.
O professor/estagiário falou aos alunos que eles iriam fazer de conta
que estavam entrando em um quarto bem aconchegante e que alguns
colegas estavam com muito sono. Pediu que, em duplas, um de frente
para o outro, dessem as mãos formando uma cama. E começou a deitar
os colegas mais sonolentos sobre a água, seguros por baixo pelos braços
dos colegas (camas). Renato não compreendia a situação do jogo de
faz de conta, se mostrou arredio a participar inicialmente, mas, com
apoio do professor e junto com ele, fizeram a cama para um colega,
mostrando satisfação com a situação. Em seguida, para nossa surpresa,
dois coleguinhas pediram que ele dormisse na cama deles, e Renato,
auxiliado pelo professor, deitou, ficando flutuando na água, apoiado
pelos braços dos dois colegas. Na sequência, tomou a iniciativa de
formar uma cama com um dos colegas, interagindo de forma mais
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ativa na brincadeira, mas ainda mediado pela ação do professor (Diário
de campo, em 26 out. 2010).

Nesse recorte, percebemos que a ação mediadora do professor/
estagiário foi fundamental para colocar a criança com autismo em
interação. Novamente o elemento água foi facilitador, possibilitando
construir um clima de tranquilidade e aconchego, favorecedor das
trocas socioafetivas entre os alunos. A mediação deve efetivamente
atuar no espaço que marca o limite da capacidade da criança de
caminhar sozinha (sem ajuda), até o máximo de sua capacidade
com o apoio do outro. Nessas interações, o sujeito é ativo, portanto,
é também responsável para captar e reelaborar o que lhe faz sentido
desses contatos.
Presenciamos nesse relato, também a iniciativa da criança
com autismo para brincar. Segundo Falkenbach, Diesel e Oliveira
(2010, p. 210), “A iniciativa para brincar é um comportamento
interessante para avaliar o desenvolvimento da criança. A iniciativa
está relacionada à segurança da criança, sua curiosidade e desejo
exploratório, bem como o estabelecimento de iniciar-se com seus
colegas, procurando-os para brincar”. Essa não é uma atitude
comum entre as crianças com autismo; ao contrário, elas tendem a
brincar sozinhas.
Renato encontra-se afastado do grupo, sentado na borda da piscina,
indiferente aos acontecimentos. O professor/estagiário 3 se aproxima
levando um espaguete (material de flutuação) e, tomando o aluno nos
braços, coloca-o sobre o objeto, como se fosse um cavalinho. Começa
a balançar o flutuador na água como se estivesse a cavalgar. Renato
mostra entusiasmo com a situação e o professor o conduz para junto
dos colegas. Em seguida, participa de uma corrida de cavalinhos de
uma borda a outra da piscina, se entregando à atividade e aos cuidados
do professor/estagiário, mas indiferente aos colegas (Diário de campo,
em 9 nov. 2011).

Na situação citada, percebe-se que é necessário que o professor
tome iniciativa para provocar o contato corporal com a criança
que apresenta autismo, seja para levá-la a interagir com os objetos,
seja para dar segurança na realização de determinadas tarefas, seja
para fazê-la vivenciar experiências que não ocorrem sem implicação
corporal.
Na intervenção em turmas inclusivas, percebemos que o papel
mediador do professor de Educação Física é decisivo no processo,
isto é, o professor deve atuar com uma preocupação em atender às
diferenças e, para cumprir esse papel, precisa agir como mediador
nas relações dos alunos consigo mesmo, com os colegas e com os
objetos, ajudando-os a superar as dificuldades que emergem do
processo ensino-aprendizagem e orientando-os para que atinjam
níveis de independência e autonomia. Conforme afirma Vygotsky
(1991), o professor tem o papel fundamental de provocar avanços
que não ocorreriam espontaneamente, como é possível observar na
situação relatada.
Concordamos com Falkenbach (2005), quando afirma que a
iniciativa para brincar também é um exercício de estímulo que parte
dos professores. Auxiliar para brincar e obter confiança e iniciativa
são aspectos educativos fundamentais para a aprendizagem da
criança, que entendemos não podem ser descuidados no ato de
educar.

Artigos / Articles

Considerações finais
As análises empreendidas nos oferecem indícios sobre as
possibilidades de utilizar o lúdico como recurso pedagógico para
promover o aprendizado e o desenvolvimento da natação em
crianças em situação de inclusão.
Antes de finalizar as descrições do presente estudo, é importante
destacar que as limitações biológicas do diagnóstico da síndrome
de Autismo não impediram Renato de avançar em sua relação
social e em sua trajetória do brincar nas atividades lúdicas no meio
aquático. Tanto as relações como a forma de brincar obtiveram
demonstrações de mudanças no processo de suas participações nas
aulas. Um dos aspectos que melhor repercutiram sobre o aluno
foi a satisfação demonstrada ao brincar e interagir nas aulas. Tal
aspecto, no mínimo, pode ser contribuinte para o desenvolvimento
e a ampliação de sua qualidade de vida, como também constatou
Falkenbach, Diesel e Oliveira (2010) em suas pesquisas.
A partir do processo de coleta de informações, das aulas
observadas, destacamos as seguintes considerações: a) apesar de o
autismo ser conhecido pela dificuldade de relação social, a criança
observada, com a experiência e participação nas aulas, demonstrou
estar agindo naturalmente com os colegas e professores, durante
as situações de brincar no ambiente aquático; b) o ambiente
aquático, por sua vez, mostrou ser um espaço bastante profícuo
e facilitador da interação da criança autista com os colegas, pela
necessidade de contato e colaboração que suscita; c) o repertório
de brincar da criança com autismo, apesar de restrito, demonstrou
boa evolução na forma de experimentar atividades, explorar o
meio líquido, os materiais, os objetos e o seu corpo; d) os jogos
apresentados pelo aluno foram em grande parte demonstrações
afetivas, aspecto fundamental em qualquer ser humano. As aulas
oportunizaram vivências afetivas interessantes ao desenvolvimento
do Renato, uma vez que a criança autista costuma apegar-se a algum
objeto ou pessoa; e) a ação mediadora do professor de Educação
Física foi considerada por nós decisiva para provocar avanços no
aprendizado e desenvolvimento das crianças, o que não ocorreria
espontaneamente; f ) a ação de inclusão desenvolvida se mostrou
profícua, facilitando a aproximação e interação dos alunos entre si.
Para além dessas reflexões, destacamos que a participação dos
professores/estagiários no processo de intervenção com as crianças
foi de suma importância para o desenvolvimento da ação educativa
e para a formação inicial desses acadêmicos, como pode ser
observado no depoimento de um deles:
Esta experiência me tornou mais ciente da minha responsabilidade na
inclusão das crianças com deficiência. Sinto-me muito mais segura para
trabalhar com crianças dessa faixa etária e principalmente com crianças
com alguma deficiência. Sentir na prática que é possível trabalhar com
essas crianças e potencializar o desenvolvimento delas é muito valioso
para nós que ainda estamos em formação [...]. Cada vez que lido com
as crianças, tenho mais interesse em compreender o universo infantil
e suas possibilidades. Meu desejo em atuar na Educação Infantil
cresce exponencialmente. O ambiente alegre, descontraído, criativo
e desafiador me instiga a ampliar meus conhecimentos em relação
ao papel da Educação Física e do nosso papel enquanto professor
de Educação Física na educação dessas crianças e na interação entre
as crianças que apresentam deficiência e as que não apresentam
deficiência (PROFESSOR/ESTAGIÁRIO 3, diário de campo, em 30
nov. 2010).

Em síntese, podemos considerar que as atividades lúdicas no
meio aquático foram benéficas para a criança autista, tanto no
sentido da ampliação de seus movimentos e vivências de brincar,
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como também em suas relações com os professores e as crianças,
favorecendo práticas inclusivas.
Como ações futuras, sugerimos a ampliação e criação de
novos projetos de atenção às crianças com deficiência em espaços
inclusivos, voltados para a oferta de práticas corporais, que tomem
em consideração as potencialidades humanas. Como orientações
para a prática, o estudo põe em relevo: a atitude acolhedora e
mediadora do professor; o trabalho em duplas e em pequenos grupos;
a exploração da música (cantigas de roda), que foi uma experiência
facilitadora do processo ensino-aprendizagem no trabalho com a
criança autista em ambiente inclusivo; a experiência do diálogo e
problematização, incentivando a reflexão sobre as diferenças. Cabe
ainda destacar a rotina estabelecida com a aula organizada em três
momentos — conversa inicial, atividades propriamente ditas e
conversa final — como aspectos fundamentais para dar segurança e
ordenamento às ações dos estagiários e alunos, possibilitar o diálogo
e, principalmente, dar coesão às aulas.
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Elaboração de Questionário para Aferir Concepções sobre Inclusão
de Aluno com Deficiência em Aulas de Educação Física
Questionnaire Elaboration to Gauge Conceptions on Inclusion of
Student with Disabilities in Physical Education Classes
Maria Luiza Salzani Fiorini
Eduardo José Manzini
Universidade Estadual Paulista, Campus de Marília, Brasil
RESUMO: O transcorrer habitual das aulas de Educação Física parece não ser tão tranquilo quando o professor defronta-se com alunos
com e sem deficiência na mesma turma. Faz-se cabível, então, revelar como o professor entende, a própria prática, diante da inclusão
educacional de alunos com deficiência. Elaborou-se um questionário para aferir concepções sobre a inclusão de alunos com deficiência
na Educação Física, por meio de seis etapas: 1) realização de entrevista semiestruturada; 2) elaboração da primeira versão a partir das
entrevistas; 3) avaliação dos enunciados por juízes; 4) redação da segunda versão; 5) teste para avaliar a clareza e o entendimento dos
enunciados; 6) elaboração da terceira versão do questionário.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Especial. Educação Física. Compreensão. Questionário.
ABSTRACT: The natural elapse of physical education classes does not seem to be so tranquil when the teacher is faced with students
with and without disabilities in the same class. This way it is appropriate to disclose how the teacher understands the practice by itself,
before the educational inclusion of the students with disabilities. It was developed a questionnaire to gauge conceptions on the inclusion
of students with disabilities in physical education, through six steps: 1) performance of a semi-structured interview, 2) preparation of the
first version of the questionnaire, 3) assessment of the utterances by judges and 4) writing of the second version; 5) a test to assess the
clearness, and the understanding of the utterances; 6) the preparation of the third version of the questionnaire.
KEYWORDS: Special Education. Physical Education. Understanding. Questionnaire.

Introdução
O termo concepção é bastante diferenciado pelos autores. Para
Ponte (1992), a concepção é essencialmente cognitiva e atua com a
função de filtro estruturando o sentido que as pessoas atribuem às
coisas. A concepção é a soma de ideias, é o pensamento, é a descrição
em que alguém entende algo (Ardictionary..., 2010). O conceito
sobre algo ou alguém é resultado da somatória das experiências
de vida, das informações, da cultura e da linguagem peculiar ao
ambiente de convívio social (Monteiro & Manzini, 2008).
Ao incorporar essas definições de concepção para analisar
a inclusão educacional de alunos com deficiência nas aulas de
Educação Física poder-se-ia refletir sobre o fato de que, as
concepções influenciam a prática, na medida em que apontam
caminhos e fundamentam decisões e que, a prática origina,
naturalmente, novas concepções (Ponte, 1992), portanto, é
necessário identificar o ponto de vista dos professores de Educação
Física sobre a inclusão, identificar como eles, sujeitos ativos desse
processo, descrevem o fenômeno. É preciso ir além da opinião e
revelar o que de mais profundo eles expressam sobre o assunto,
afinal, qual é o entendimento que o professor de Educação Física
tem sobre a própria prática quando há um aluno com deficiência
em aula? (Fiorini, 2011).
Mas, para que se possa afirmar como um determinado grupo de
professores de Educação Física concebe a inclusão de alunos com
deficiência; para que as informações possam ser coletadas de modo
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uniforme, com mesmas perguntas feitas a todos os professores;
para que seja conduzida uma pesquisa com rigor metodológico, é
preciso utilizar um instrumento de coleta de dados pertinente à
pesquisa e ao fenômeno estudado (Fiorini, 2011). Tem-se, então,
a seguinte indagação: quais etapas seriam necessárias para elaborar
um questionário para aferir concepções sobre inclusão de alunos
com deficiência em aulas de Educação Física?
A literatura dispõe de estudos nos quais foram elaborados
instrumentos de avaliação especificamente relacionados à Educação
Especial, que podem indicar caminhos. A pesquisa de Audi e
Manzini (2007) objetivou elaborar um protocolo para avaliar a
acessibilidade dos edifícios escolares. Para tanto foram desenvolvidas
três versões: 1) a primeira versão foi elaborada a partir da análise de
projetos de escolas do município da pesquisa e da interpretação da
NBR 9050. Essa versão foi encaminhada a três juízes (arquitetos)
para verificar a contemplação dos requisitos de acessibilidade ao
meio físico; 2) na segunda versão do protocolo, foram incorporadas
as sugestões dos juízes e, em seguida, a versão foi aplicada por três
pessoas da área de Educação e pela pesquisadora, em três escolas.
Após a aplicação do protocolo foi realizada uma reunião com os
aplicadores para relatarem as dificuldades encontradas e, também,
foi realizado o cálculo do índice de concordância entre a coleta da
pesquisadora e dos aplicadores; 3) a terceira versão foi elaborada
com base nos resultados da aplicação-teste da versão anterior e foi
aplicada por três pessoas da área da Pedagogia em quarto escolas,
sendo as mesmas três escolas anteriores e uma nova.
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Paura (2009) objetivou selecionar vocábulos para um
instrumento de avaliação do repertório de vocabulário de crianças
não oralizadas com idade entre dois e 11 anos e 11 meses.
Primeiramente foram selecionados os vocábulos por meio de três
estudos: 1) o Estudo 1 identificou instrumentos para avaliação do
vocabulário receptivo e suas listas de vocábulos; 2) no Estudo 2
foram identificadas pesquisas que apresentavam listas de vocábulos
empregados por crianças e seus parceiros de comunicação; 3) no
Estudo 3 utilizou o Protocolo de Habilidades de Comunicação para
Alunos Não Falantes em Situação Familiar e Escolar com o objetivo
de identificar o vocabulário relatado por pais e professores durante
a rotina de crianças e jovens com deficiência não oralizados. De
posse dos vocábulos, foi realizada a análise do material, com base
em critérios pertinentes a pesquisa e, a classificação semântica e
sintática passou por julgamento de juízes para verificar o índice de
concordância. Com a aplicação desses critérios pode-se elaborar o
instrumento de avaliação denominado de Protocolo de Identificação
do Repertório do Vocabulário (PIRV) que continha um inventário
de 269 vocábulos, distribuídos em 18 temas.
Corrêa (2010) desenvolveu uma pesquisa com o objetivo de
elaborar um protocolo para avaliar as condições de acessibilidade
física das escolas da Educação Infantil com foco na locomoção dos
alunos com deficiência. Para elaborar o protocolo foram realizados
três estudos: 1) no Estudo 1 foi realizado um mapeamento das
escolas por região da cidade e ano de fundação, sendo selecionadas
sete escolas. Em seguida, procederam-se visitas às escolas e,
elaboração do croqui de cada unidade escolar; 2) no Estudo 2
foram realizadas entrevistas com o coordenador pedagógico de
cada escola para identificar os pontos de perigo na unidade; 3) o
Estudo 3 compreendeu a realização de pesquisa bibliográfica sobre
parque infantil adaptado e segurança de brinquedos. Acrescidos
os resultados dos três estudos, uns aos outros, elaborou-se a
primeira versão do protocolo, a qual foi encaminhada a juízes para
procederem a análise da versão. Após a apreciação dos juízes, o
protocolo foi reformulado e elaborada a segunda versão, que foi
aplicada em seis escolas.
Silva (2010) objetivou elaborar um instrumento, destinado
ao profissional da área de Educação Especial, para a prescrição
e adaptação de recursos pedagógicos para o ensino do aluno
com paralisia cerebral. O instrumento foi elaborado em quatro
versões: 1) para a primeira versão foram considerados os recursos
pedagógicos adaptados pertencentes a um Laboratório de Educação
Especial da Unesp - Marília, os materiais publicados sobre recursos
pedagógicos adaptados, os instrumentos de avaliação com enfoque
Educacional e as referências literárias para a elaboração dos itens
avaliativos e estruturação do instrumento. Esses dados foram
dispostos em quadros e sistematizados em dimensões avaliativas.
Essa versão foi aplicada por cinco alunas do curso de Pedagogia
durante o estágio da Habilitação era na área da deficiência física; 2)
com base nos instrumentos preenchidos pelas alunas e nos relatos
sobre a aplicação do protocolo foi elaborada a segunda versão,
com modificações em relação a primeira. A segunda versão do
instrumento foi aplicada por seis alunas Pedagogia - Habilitação
em Educação Especial e pela pesquisadora, seguida de uma reunião
com as estudantes para avaliarem e relatarem sobre como foi o
procedimento de aplicação do protocolo; 3) a partir das avaliações
foram efetuadas novas alterações no material, originando a terceira
versão do protocolo, que foi analisada por dois profissionais da área
de Educação Especial, os quais indicaram novos ajustes; 4) a partir
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da avaliação feita pelos juízes, a pesquisadora elaborou a quarta
versão do protocolo.
Corrêa (2014) elaborou um protocolo para avaliar a
acessibilidade de alunos com deficiência no Ensino Superior.
Primeiramente a pesquisadora realizou um estudo piloto no qual
avaliou as condições de acessibilidade de uma faculdade a partir do
protocolo proposto por Manzini et al. (2008). Com os dados da
aplicação, foram detectados pontos a serem acrescidos na elaboração
de um novo protocolo de acordo com o objetivo da pesquisa, como,
as rotas. Além disso, para a descrição ou medidas dos itens presentes
no protocolo foram utilizados os elementos presentes na legislação
sobre acessibilidade. O protocolo elaborado foi utilizado durante
observações das estruturas físicas das Faculdades.
Nota-se que, independentemente da área de conhecimento de
cada pesquisa, todas tinham como objetivo elaborar instrumentos
cabíveis a cada estudo e, para isso cada estudo necessitou de etapas e
procedimentos para estabelecer a versão final do instrumento que se
propôs elaborar. Tendo como contexto a concepção dos professores de
Educação Física sobre a inclusão educacional de alunos com deficiência,
o presente estudo objetivou descrever as etapas desenvolvidas na
elaboração de um questionário para aferir concepções sobre inclusão
de alunos com deficiência em aulas de Educação Física (Fiorini, 2011).

Método
O presente estudo manteve os aspectos éticos de pesquisas com
seres humanos nos termos da Resolução 196/96 do CONEP. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Filosofia
e Ciências, da Universidade Estadual Paulista, campus de Marília,
sob o número 1095/2009.

Universo de conteúdo
Ao elaborar um questionário, é preciso, inicialmente, definir a partir
de quais informações os enunciados, que compõem este instrumento,
serão redigidos. Várias podem ser as fontes de consulta para a redação
de um enunciado, como a coleta de definições em dicionários; a
redação de conceitos por pessoas abalizadas; a pesquisa bibliográfica, e
a entrevista (Pasquali, 1998; Bunchaft & Cavas, 2002).
O universo de conteúdo, necessário à elaboração do questionário
desta pesquisa, constituiu-se a partir de dados informados, em
entrevista semiestruturada, por seis professores de Educação Física.
Ao optar pelo procedimento de entrevista semiestruturada, o
objetivo foi analisar como os professores de Educação Física da rede
Estadual do Ensino Fundamental (ciclo II) e Ensino Médio de uma
cidade da região Centro-Oeste do Estado de São Paulo, que tinham
alunos com deficiência regularmente matriculados, concebiam sua
prática escolar em relação à inclusão.

Elaboração do roteiro
Tratando-se de entrevista semiestruturada, o instrumento de
coleta de dados é o roteiro, que tem como função principal auxiliar
o pesquisador a conduzir a entrevista para o objetivo pretendido, e
deveria garantir, por meio das perguntas a serem feitas na entrevista,
a abrangência total dos conceitos a serem estudados (Günther,
1999; Manzini, 2003).
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A elaboração do roteiro de entrevistas requer alguns cuidados,
por parte do pesquisador, e também dos juízes que irão avaliar o
instrumento. Os cuidados são quanto: 1) a linguagem utilizada;
2) o formato das perguntas, e 3) a sequência das perguntas (Rea &
Parker, 2000; Manzini, 1990/1991, 2003).
Nesta pesquisa, o roteiro da entrevista foi elaborado durante
uma disciplina do Programa de Pós-graducação em Educação
que abordou esse tema. Os alunos assumiram a função de juízes,
ao avaliarem os roteiros apresentados, indicando os problemas, e
propondo sugestões, com o objetivo de auxiliar os demais alunos
na elaboração do instrumento. A terceira versão ou versão final do
roteiro foi composta por 20 questões e dividida em cinco grupos
temáticos: 1) experiência no ensino de Educação Física para alunos
com deficiência; 2) prática pedagógica; 3) estratégias de ensino;
4) recursos pedagógicos, e 5) percepção dos professores frente à
proposta da inclusão. Quanto à sequência das perguntas, iniciou-se
com perguntas simples e gerais, e ao longo das demais perguntas
criou-se um contexto mais complexo e específico.
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composto por 14 simbologias para auxiliar na transcrição de falas,
como, por exemplo, pausa curta (+), prolongamento de vogais (:::),
caixa alta para som mais elevado, dentre outros.
A partir das seis transcrições, iniciou-se a análise de conteúdo
das entrevistas. Optou-se pela análise temática, em que trechos dos
relatos verbais transcritos são separados em temas, de acordo com
os temas da entrevista (Bardin, 2000).
Diante do conteúdo das seis entrevistas, foram estabelecidos
três grandes temas: 1) inclusão; 2) prática pedagógica, e 3)
formação acadêmica e continuada. Para cada um dos temas, foram
estabelecidos subtemas e especificações.
Com base na análise realizada, conclui-se que os seis professores
de Educação Física entrevistados concebiam sua prática escolar em
relação à inclusão de diferentes formas, tendo sido identificadas 58
diferentes concepções.

Redação dos enunciados e elaboração da primeira versão
do questionário

Procedimento para seleção dos participantes
Os professores de Educação Física que participaram da pesquisa
foram selecionados tendo-se como critérios de inclusão:
1. Estar atuando em turmas de 5ª série/ 6° ano a 8ª série/ 9° ano,
do Ensino Fundamental, ou, no Ensino Médio, pois estas
séries/anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio utilizam a
Proposta Curricular do Estado de São Paulo
2. Ministrar aulas para um ou mais alunos com deficiência
regularmente matriculados;
3. Aceitar, voluntariamente, a participar da pesquisa.
Após um mapeamento realizado nas escolas estaduais do
Município, foram selecionados seis professores de Educação Física
que atendiam aos critérios anteriormente expostos. Dentre os seis
professores, dois ministravam aulas na mesma escola, e os demais
em escolas distintas. Dois professores eram do sexo masculino,
e quatro eram do sexo feminino. Dentre os participantes, dois
ministravam aula para alunos com deficiência auditiva, dois para
alunos com deficiência física e, os outros dois para alunos com
deficiência visual.

Realização das entrevistas
As entrevistas com os seis professores de Educação Física
aconteceram na escola em que cada um dos professores ministrava
aulas, em dia e horário estabelecidos pelos participantes. A duração
mínima foi de 31 minutos, duração máxima de 85 minutos, e a
duração média foi de 55 minutos.
Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e autorizaram a gravação do áudio da entrevista.

Tratamento e análise de conteúdos das entrevistas
Após a realização das seis entrevistas foi realizada a transcrição
de cada uma delas. A transcrição é uma transposição do material em
áudio para um documento escrito, em total identidade (Queiroz,
1983).
As seis entrevistas foram transcritas na íntegra, de acordo com
as normas de Marcuschi (1986). Esse autor criou um sistema
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O enunciado não é apenas uma frase ou um aglomerado de
frases, mas, é um conjunto de ideias que, em contexto, dão sentido
ao discurso (Fiorin, 2001).
Para redigir os enunciados que compõem o questionário, foram
seguidos seis critérios: 1) ser afirmativo: dizer aquilo que é, e não
aquilo que não é; 2) ser exato: dizer exatamente o que é necessário
ser dito; 3) usar uma linguagem compreensível para as pessoas que
iram fazer a leitura; 4) usar frases curtas e que contenham uma só
ideia; 5) evitar frases ambíguas, irrelevantes ou radicais, e 6) evitar
frases factuais (Bunchaft & Cavas, 2002).
Ao elaborar um questionário para aferir concepções sobre a
inclusão, é imprescindível que os enunciados do questionário
reflitam, um a um, concepções sobre a temática. Para isso, a
formulação das concepções em enunciados seguiu quatro etapas:
1. Realização de leituras flutuantes das seis transcrições das
entrevistas;
2. Seleção dos exemplares de fala, os quais expressavam
concordância com o objetivo da pesquisa, podendo ser uma
resposta direta há uma pergunta do roteiro, ou uma informação
complementar ofertada pelo participante, durante a entrevista;
3. Agrupamento dos exemplares de fala, selecionados, por
afinidade do assunto abordado, por exemplo: todos os
exemplares sobre o aluno com deficiência foram agrupados,
os exemplares sobre participação do aluno com deficiência nas
aulas práticas formaram outro grupo, assim por diante;
4. Reestruturação de cada grupo de exemplares de fala, de modo
que fossem redigidos um ou mais enunciados que expusessem
a concepção que estes exemplares de fala refletiam.
A análise a seguir exemplifica a quarta etapa, quando, a partir
das falas dos participantes, os enunciados foram construídos:
Exemplar de fala 1: [...] de todas as disciplinas eu acho (+) no::ssa
eu imagino as outras como deve ser/ porque ((rápido)) a nossa” É
PRÁTICA (+) você vai” ((rápido)) você mo::stra” ((rápido)) você/ e
ele pega” (+) é gostoso” é um lúdi::co” (+) agora você imagina uma
disciplina comum (P1).
Exemplar de fala 2: [...] porque na verdade é:: (+) a aula de Educação Física
(+) é mais recreativa né então (+) eles ficam mais a vontade né (P4).
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Enunciado abstraído das falas 1 e 2: Dentre todas as disciplinas do
currículo escolar, a Educação Física é a que tem mais facilidade em
trabalhar com alunos com deficiência.

Percebe-se, portanto, que o enunciado reflete uma concepção
sobre a disciplina de Educação Física para alunos com deficiência.
Ao todo foram redigidos 52 enunciados, divididos em dois
Domínios: 1) Inclusão, e 2) Prática escolar. Os enunciados do
Domínio Inclusão compreenderam: expectativa em relação à
inclusão; o aluno com deficiência; a Proposta Curricular do Estado
de São Paulo; a formação acadêmica, e a formação continuada. E no
Domínio Prática Escolar: avaliação sobre as próprias aulas; influência
da inclusão no modo de lecionar; participação em aulas práticas e
teóricas; estratégias de ensino; recursos pedagógicos, e dificuldades.

Análise de conteúdo por um grupo de juízes
A primeira versão do questionário foi enviada a um grupo
de sete juízes para que fosse realizada a análise de conteúdo do
material (Pasquali, 1998; Bunchaft & Cavas, 2002). Os juízes eram
membros do grupo de pesquisa “Deficiências físicas e sensoriais”
da Unesp, campus de Marília – SP, e desenvolviam pesquisa na
área de Educação Especial. Formou-se um grupo multidisciplinar
de experts, uma vez que foram selecionados profissionais formados
em Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Informática,
Pedagogia, Psicologia e Terapia Ocupacional.
Cada um dos sete juízes recebeu um protocolo de avaliação dos
52 enunciados da primeira versão do questionário. Solicitou-se ao
grupo de juízes que analisassem se cada um dos enunciados refletia
uma concepção sobre a inclusão do aluno com deficiência nas aulas
de Educação Física. Os juízes não deveriam concordar ou discordar
de cada enunciado, mas, analisar se eles refletiam uma concepção
sobre o tema abordado na pesquisa.
Para cada enunciado, foram estabelecidas duas alternativas de
respostas:
( ) O enunciado reflete uma concepção
( ) O enunciado não reflete uma concepção. Sugiro a reformulação:

Reformulação

dos enunciados e elaboração da segunda

versão do questionário

A partir das avaliações e sugestões efetuadas pelo grupo de
juízes, foram realizadas as reformulações necessárias.
Em síntese, as sugestões dos juízes compreenderam: 1)
readequação dos enunciados, sendo que dois os mais enunciados
que refletiam a mesma concepção poderiam ser reescritos
permanecendo apenas um; 2) correção dos tempos verbais das
frases, evitando o uso de verbos no passado e priorizando verbos
no presente, e 3) não separação dos enunciados para aulas práticas
e teóricas, sendo que na existência de enunciados idênticos, mas
um para a aula prática e outro para a aula teórica, deveria haver a
reescrita permanecendo apenas um.
Em relação à terceira sugestão feita pelo grupo de juízes, optouse por manter os enunciados específicos da aula prática e da aula
teórica. A justificativa está nas informações identificadas nos relatos
dos seis professores entrevistados, sendo que os próprios professores
separam o que acontece em uma aula prática, daquilo que acontece
em aula teórica.
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A distribuição dos enunciados em dois Domínios (Inclusão e
Prática escolar), assim como previsto na primeira versão, foi mantida.
Com a nova redação e organização dos enunciados foi realizada
uma comparação entre esses e as 58 concepções identificadas nas
entrevistas dos seis professores de Educação Física para, assim, terse a segunda versão do questionário. O objetivo foi identificar se
todas as concepções estavam contempladas no questionário. Após
a comparação, foram acrescentados dois enunciados, um referente
aos recursos pedagógicos, e outro sobre a Educação Física. Além
disso, na primeira versão havia, no Domínio Prática escolar, quatro
enunciados sobre dificuldades. Na segunda versão, esses enunciados
foram acoplados ao Domínio Inclusão.
Desse modo, a segunda versão do questionário foi composta por
38 enunciados distribuídos em dois Domínios: Inclusão e Prática
escolar. Os enunciados do Domínio Inclusão compreenderam:
expectativa em relação à inclusão; o aluno com deficiência; a
Educação Física; a Proposta Curricular do Estado de São Paulo, e a
formação acadêmica e continuada. E no Domínio Prática Escolar:
avaliação sobre as próprias aulas; influência da inclusão no modo
de lecionar; participação em aulas práticas e teóricas; estratégias de
ensino, e recursos pedagógicos.
Para finalizar a segunda versão do questionário, foram elaboradas
alternativas de respostas. Para os enunciados do Domínio Inclusão
foram criadas duas alternativas de resposta, sendo possível assinalar
apenas uma:
( ) Concordo
( ) Discordo.

Para os enunciados do Domínio Prática escolar foram criadas
seis alternativas, isso porque, ao referir-se à prática, é preciso que
as alternativas ofereçam respostas específicas sobre os tipos de
deficiência, e poderiam ser assinaladas mais de uma alternativa:
( ) Concordo, para todas as deficiências;
(
(
(
(
(

) Concordo, para o aluno com deficiência auditiva;
) Concordo, para o aluno com deficiência física;
) Concordo, para o aluno com deficiência intelectual;
) Concordo, para o aluno com deficiência visual;
) Discordo.

Teste de clareza
A segunda versão do questionário foi aplicada, tendo como
objetivo avaliar a clareza e o entendimento dos 38 enunciados
(Pasquali, 1998). Os participantes foram 17 professores de Educação
Física, alunos de um curso de especialização em Educação Física,
sendo que seis alunos estavam na especialização em Atividade
Motora para Grupos Especiais; nove alunos em Fisiologia do
Exercício e dois em Ortopedia Clínica e Desportiva. A aplicação do
questionário ocorreu durante uma disciplina comum às três áreas
de especialização.
Cada um dos professores recebeu uma cópia do material com
os 38 enunciados, tendo sido estipuladas as seguintes alternativas
de respostas:
( ) Concordo
( ) Discordo
( ) Não entendi o enunciado. Justificativa.

O tempo de preenchimento dos 17 questionários foi
cronometrado e anotado em três momentos: 1) o primeiro
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questionário foi entregue após 12 minutos do início; 2) o oitavo
questionário foi entregue com 20 minutos de preenchimento, e 3)
o último questionário foi entregue após quarenta minutos do início
do preenchimento.

Elaboração da versão final do questionário
As respostas fornecidas pelo grupo de 17 professores de Educação
Física, que participaram do Teste de clareza, foram analisadas, e
duas situações foram identificadas: 1) não entendimento de dois
enunciados, devido às palavras utilizadas, e 2) sugestões para que
sete enunciados, que tinham apenas as alternativas concordo e
discordo, passassem a ser compostas por alternativas específicas
sobre as deficiências.
Para os enunciados que não foram entendidos, a pesquisadora
providenciou uma nova redação, alterando a palavra que causou
dúvida por outra que permitisse a compreensão do enunciado.
Quanto à ampliação de alternativas de respostas, optou-se por
alterar tais enunciados para o Domínio Prática escolar, que já
continham alternativas específicas sobre o tipo de deficiência.
Após as adequações supracitadas, os autores da pesquisa
realizaram uma nova análise dos 38 enunciados, com o objetivo
de manter no questionário apenas os enunciados que de fato se
referiam à Educação Física diante da inclusão do aluno com
deficiência. Em decorrência desta análise, houve a eliminação de
17 enunciados, uma vez que não eram pertinentes ao fenômeno
estudado e que poderiam ser encontrados em outros instrumentos
sobre atitudes em relação à inclusão
Constituiu-se, então, a última versão do questionário (Apêndice
A), composta por 21 enunciados, divididos em seis Domínios:
1) Inclusão, 2) Formação, 3) Aulas práticas, 4) Aulas teóricas,
5) Estratégias de ensino e Recursos pedagógicos, e 6) Proposta
Curricular do Estado de São Paulo.
Cada Domínio encerrou uma quantidade variável de enunciados,
sendo: quatro enunciados do Domínio Inclusão; três enunciados do
Domínio Formação; sete enunciados no Domínio Aulas práticas;
três enunciados no Domínio Aulas teóricas; dois enunciados do
Domínio Estratégias de ensino e Recursos pedagógicos, e por fim,
dois enunciados referentes ao Domínio Proposta Curricular.
No corpo do texto (questionário) não há indicações quanto ao
Domínio ao qual o enunciado pertence. Cabe aqui especificar a
disposição dos enunciados:
1. No Domínio Inclusão estão os enunciados 1, 2, 3 e 7;
2. No Domínio Formação estão os enunciados 4, 5 e 6;
3. No Domínio Aulas Práticas estão os enunciados 8, 9, 10, 11,
12, 13 e 14;
4. No Domínio Aulas Teóricas estão os enunciados 15, 16 e 17;
5. No Domínio Estratégias de ensino e Recursos Pedagógicos
estão os enunciados 18 e 19;
6. No Domínio Proposta Curricular estão os enunciados 20 e 21.
As alternativas de respostas foram estipuladas de acordo com
os Domínios. Para os enunciados 1, 2 e 3 do Domínio Inclusão, e
os enunciados 4, 5 e 6 do Domínio Formação foram estipuladas as
seguintes alternativas de respostas:
( ) Concordo;
( ) Discordo.
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O enunciado 7 do Domínio Inclusão, que tem por objetivo
identificar a deficiência mais difícil de incluir, possui as alternativas:
(
(
(
(
(

) O aluno com deficiência AUDITIVA;
) O aluno com deficiência FÍSICA;
) O aluno com deficiência INTELECTUAL;
) O aluno com deficiência VISUAL;
) O aluno com deficiência SOCIAL (indisciplina).

Para todos os enunciados dos Domínios Aulas práticas,
Aulas teóricas, e Estratégias de ensino e Recursos pedagógicos, as
alternativas são:
(
(
(
(
(
(

) Concordo, para todas as deficiências;
) Concordo, para o aluno com deficiência auditiva;
) Concordo, para o aluno com deficiência física;
) Concordo, para o aluno com deficiência intelectual;
) Concordo, para o aluno com deficiência visual;
) Discordo.

E, para os enunciados do Domínio Proposta Curricular foram
estipuladas as alternativas:
( ) Concordo;
( ) Discordo
( ) Não conheço a Proposta Curricular do Estado de São Paulo.

Conclusões
Para elaborar o questionário, que permitiu aferir as concepções
de professores de Educação Física sobre a inclusão de alunos
com deficiência, foram necessárias seis etapas, cuidadosamente
planejadas e executadas e com pressupostos que serão discutidos
a seguir.
Na primeira etapa foi preciso definir o universo de conteúdo,
ou seja, seria qual a fonte de informação para a elaboração do
questionário. A opção foi pela entrevista semiestruturada com seis
professores de Educação Física, que ministravam aulas para alunos
com deficiência regularmente matriculados, em detrimento a
busca de definições em dicionários, busca na literatura ou pesquisa
bibliográfica. Por que dessa escolha? Sabe-se que por meio de
entrevista é possível captar as impressões, opiniões, percepções que
as pessoas possuem sobre eventos e fatos. A inclusão de alunos com
deficiência na escola é um fato que vem ocorrendo nos dias atuais.
Portanto, a entrevista permitiria captar a percepção dos professores
dentro do seu lócus de trabalho, aliando suas experiências,
expectativas e todo o colorido que emana da vivencia da realidade
educacional. Esse dado, captado por meio da entrevista, seria,
por um lado, um conteúdo atual, sem vieses ocasionados pelo
decorrer tempo, o que pode acontecer em uma publicação,
cujas informações podem se modificar com o passar do tempo,
envelhecer e perder a validade. Por outro lado, seria possível captar,
além da concepção em nível cognitivo, um substrato emocional,
que nem sempre é possível alcançar por meio de dicionários e por
pesquisa bibliográfica. Portanto, a fala dos entrevistados, além de
proporcionar conteúdo cognitivo, de significado, que possa ser
expresso em um enunciado, também possibilita alcançar o sentido
(Vygotsky, 1989) daquele conteúdo para aquele professor em
particular. Assim, a forma de transcrever as falas, utilizando uma
metodologia específica (Marchusci, 1986), em muito auxiliou para
essa busca de sentido, por exemplo, quando o tom da fala ocorria
de forma mais acerbada, o que era grafado em caixa alta, como
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descrito anteriormente. Concluindo, a entrevista possibilitou a
busca atualizada do conteúdo, do seu significado e do seu sentido.
Na segunda etapa, com base no conteúdo das seis entrevistas,
foram redigidos 52 enunciados que originaram a primeira versão do
questionário. Tal versão foi submetida, na terceira etapa, à análise
de conteúdo por um grupo de sete juízes, que analisaram se cada
um dos enunciados refletia uma concepção sobre a inclusão do
aluno com deficiência nas aulas de Educação Física. Por que então
enviar esses enunciados a um grupo de sete juízes? O que subjaz a
esse procedimento seria o fato de os sete juízes possuírem formação
diversificada, e, portanto, olhariam para cada enunciado respaldado
pela sua experiência profissional. Assim, devido a essa diversidade
disciplinar, a apreciação dos juízes conferiria maior credibilidade à
análise dos enunciados. O ponto em comum, a todos os juízes, foi
o fato de todos serem pesquisadores da linha de Educação Especial,
o que garantiria certa fidedignidade dentro do padrão de análise de
enunciados sobre a inclusão.
Na quarta etapa, a partir da avaliação dos juízes, os enunciados
foram reformulados, e em seguida, comparados com as 58
concepções identificadas nas seis entrevistas semiestruturadas, para
averiguar se todas as concepções estavam sendo contempladas.
Construiu-se a segunda versão do questionário, composta por 38
enunciados. Nessa fase, o pesquisador se vê novamente só, depois
de uma apreciação coletiva. Portanto, trata-se de um momento
de trabalho individual, próprio da pesquisa qualitativa, mas cuja
tomada de decisão está fundamentada na escuta de uma audiência
coletiva: os juízes que avaliaram os enunciados.
Na quinta etapa ocorreu o Teste de clareza, em que a segunda
versão do questionário foi aplicada em um grupo de 17 professores
de Educação Física, com o objetivo de avaliar a clareza e o
entendimento dos enunciados propostos. Nessa fase, o trabalho
individual do pesquisador é posto novamente a prova. Somente os
professores de Educação Física poderiam avaliar o instrumento que
estava sendo elaborado para eles.
A sexta e última etapa compreendeu a elaboração da terceira
versão do questionário, sendo que diante das respostas advindas
no Teste de clareza, houve adequações tanto nos enunciados
como, também, nas alternativas de respostas. Uma nova análise
dos enunciados foi realizada pelos autores, para que permanecem
no questionário apenas os que fossem pertinentes ao fenômeno
estudado. Esta foi a etapa de conclusão do instrumento, momento
em que todos os ajustes foram realizados, e o instrumento foi
consolidado.
Avalia-se como positiva a opção metodológica de elaborar um
questionário a partir de concepções identificadas em entrevistas
semiestruturadas. O questionário tornou-se um instrumento
contextualizado, uma vez que, quando for aplicado, os respondentes
podem estar em situações, ou terem vivenciado momentos de
prática de aula, semelhantes ou próximos às dos seis professores
de Educação Física que foram entrevistados. Ao ler cada um dos
enunciados do questionário, os professores respondentes podem
deparar-se com concepções que refletem a sua prática pedagógica
com alunos com deficiência nas aulas de Educação Física.
Almeja-se um estudo futuro em que o questionário elaborado
seja aplicado em diferentes regiões, contextos e culturas, para que
seja analisada se há alguma influência destes fatores e como eles
interferem na expressão das concepções dos professores de Educação
Física sobre a inclusão do aluno com deficiência.
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Apêndice A – questionário
Caro (a) professor (a), o objetivo deste questionário é identificar a concepção dos professores de Educação Física da Rede Estadual do
Ensino Fundamental (ciclo II) e Médio, que tenham alunos com deficiência regularmente matriculados, sobre a sua prática escolar em
relação à inclusão. Gostaria de contar com a sua contribuição no sentido de responder aos enunciados propostos. Para isto, basta ler cada
enunciado e assinalar a alternativa que melhor expresse a sua opinião. Você levará de 10 a 15 minutos para preencher todo o questionário.
Salienta-se que fica assegurado o anonimato de todos os participantes.
Muito obrigada pela valiosa contribuição.
1) A aula de Educação Física é inclusiva quando o aluno com deficiência é tratado como igual os demais alunos.
( ) Concordo
( ) Discordo
2) A aula de Educação Física é inclusiva quando o aluno com deficiência participa das mesmas atividades que os alunos sem deficiência.
( ) Concordo
( ) Discordo
3) Dentre todas as disciplinas do currículo escolar, a Educação Física é a que têm mais facilidade em trabalhar com alunos com deficiência.
( ) Concordo
( ) Discordo
4) O professor de Educação Física com formação acadêmica que contemplou a disciplina Educação Física Adaptada está capacitado para ministrar aulas
para o aluno com deficiência.
( ) Concordo
( ) Discordo
5) O professor de Educação Física que participa de cursos ou capacitações profissionais nas áreas de Educação Física Adaptada e Inclusão Escolar está
capacitado para ministrar aulas para o aluno com deficiência.
( ) Concordo
( ) Discordo
6) A experiência diária é o que possibilita ao professor de Educação Física encontrar a prática mais adequada para o aluno com deficiência.
( ) Concordo
( ) Discordo
7) Dentre os alunos com deficiência, o aluno mais difícil de incluir nas aulas de Educação Física é (assinale apenas UMA alternativa):
( ) O aluno com deficiência AUDITIVA
( ) O aluno com deficiência FÍSICA
( ) O aluno com deficiência INTELECTUAL
( ) O aluno com deficiência VISUAL
( ) O aluno com deficiência SOCIAL (indisciplina)
8) A participação do aluno com deficiência, nas aulas práticas, ocorre tanto em atividades coletivas como em atividades de execução individual.
( ) Concordo, para todas as deficiências
( ) Concordo, para o aluno com deficiência auditiva
( ) Concordo, para o aluno com deficiência física
( ) Concordo, para o aluno com deficiência intelectual
( ) Concordo, para o aluno com deficiência visual
( ) Discordo
9) A participação do aluno com deficiência, nas aulas práticas, varia de acordo com o gênero: os meninos tendem a ser mais participativos do que as
meninas.
(
(
(
(
(
(

) Concordo, para todas as deficiências
) Concordo, para o aluno com deficiência auditiva
) Concordo, para o aluno com deficiência física
) Concordo, para o aluno com deficiência intelectual
) Concordo, para o aluno com deficiência visual
) Discordo

Este instrumento foi elaborado por: FIORINI, Maria Luiza Salzani; MANZINI, Eduardo José. 2011.
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10) A participação do aluno com deficiência, nas aulas práticas, acontece apenas em uma alternativa dentro do mesmo conteúdo, como fazer súmula do
jogo, auxiliar o professor ou por meio de jogos de tabuleiro.
( ) Concordo, para todas as deficiências
( ) Concordo, para o aluno com deficiência auditiva
( ) Concordo, para o aluno com deficiência física
( ) Concordo, para o aluno com deficiência intelectual
( ) Concordo, para o aluno com deficiência visual
( ) Discordo
11) A participação do aluno com deficiência, nas aulas práticas, ocorre sempre com o auxílio de um colega da sala que o acompanha durante as atividades.
( ) Concordo, para todas as deficiências
( ) Concordo, para o aluno com deficiência auditiva
( ) Concordo, para o aluno com deficiência física
( ) Concordo, para o aluno com deficiência intelectual
( ) Concordo, para o aluno com deficiência visual
( ) Discordo
12) A participação do aluno com deficiência, nas aulas práticas, ocorre apenas na presença de um grupo de colegas com o qual ele se identifica.
( ) Concordo, para todas as deficiências
( ) Concordo, para o aluno com deficiência auditiva
( ) Concordo, para o aluno com deficiência física
( ) Concordo, para o aluno com deficiência intelectual
( ) Concordo, para o aluno com deficiência visual
( ) Discordo
13) A participação do aluno com deficiência, nas aulas práticas, é restringida pelo seu medo de executar corretamente as atividades.
( ) Concordo, para todas as deficiências
( ) Concordo, para o aluno com deficiência auditiva
( ) Concordo, para o aluno com deficiência física
( ) Concordo, para o aluno com deficiência intelectual
( ) Concordo, para o aluno com deficiência visual
( ) Discordo
14) Nas aulas práticas, o aluno com deficiência se isola, ele se autoexclue da participação.
( ) Concordo, para todas as deficiências
( ) Concordo, para o aluno com deficiência auditiva
( ) Concordo, para o aluno com deficiência física
( ) Concordo, para o aluno com deficiência intelectual
( ) Concordo, para o aluno com deficiência visual
( ) Discordo
15) A participação do aluno com deficiência, nas aulas teóricas, ocorre sempre com o auxílio de um colega de sala que o acompanha durante as atividades.
( ) Concordo, para todas as deficiências
( ) Concordo, para o aluno com deficiência auditiva
( ) Concordo, para o aluno com deficiência física
( ) Concordo, para o aluno com deficiência intelectual
( ) Concordo, para o aluno com deficiência visual
( ) Discordo
16) A participação do aluno com deficiência, nas aulas teóricas, é deficitária, isso porque ele tem dificuldade em acompanhar o ritmo da aula.
( ) Concordo, para todas as deficiências
( ) Concordo, para o aluno com deficiência auditiva
( ) Concordo, para o aluno com deficiência física
( ) Concordo, para o aluno com deficiência intelectual
( ) Concordo, para o aluno com deficiência visual
( ) Discordo
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17) Nas aulas de Educação Física o aluno com deficiência participa apenas das aulas teóricas, sendo essa a única forma de participação em aula.
( ) Concordo, para todas as deficiências
( ) Concordo, para o aluno com deficiência auditiva
( ) Concordo, para o aluno com deficiência física
( ) Concordo, para o aluno com deficiência intelectual
( ) Concordo, para o aluno com deficiência visual
( ) Discordo
18) As estratégias de ensino utilizadas na aula de Educação Física devem ser as mesmas para todos os alunos, sejam eles alunos com ou sem deficiência.
( ) Concordo, para todas as deficiências
( ) Concordo, para o aluno com deficiência auditiva
( ) Concordo, para o aluno com deficiência física
( ) Concordo, para o aluno com deficiência intelectual
( ) Concordo, para o aluno com deficiência visual
( ) Discordo
19) Os materiais utilizados nas aulas de Educação Física devem ser os mesmos para todos os alunos, sejam eles alunos com ou sem deficiência.
( ) Concordo, para todas as deficiências
( ) Concordo, para o aluno com deficiência auditiva
( ) Concordo, para o aluno com deficiência física
( ) Concordo, para o aluno com deficiência intelectual
( ) Concordo, para o aluno com deficiência visual
( ) Discordo
20) A Proposta Curricular do Estado de São Paulo, em termos de conteúdos, possibilita a participação do aluno com deficiência nas aulas de Educação
Física.
( ) Concordo
( ) Discordo
( ) Não conheço a Proposta Curricular do Estado de São Paulo
21) Com a Proposta Curricular do Estado de São Paulo, o aluno com deficiência tem condições de participar das aulas não necessariamente fazendo a
prática, mas, pode participar da parte teórica.
( ) Concordo
( ) Discordo
( ) Não conheço a Proposta Curricular do Estado de São Paulo

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cidade: --------------------------------------------------Data de nascimento:

/

/

Sexo: ( ) Feminino

Ano de conclusão da graduação:

/

( ) Masculino

/

Possuiu pós-graduação? ( ) Sim ( ) Não
Se sim, qual: _______________________________________________________
Tempo de experiência docente:
Tempo de experiência com alunos com deficiência no Ensino Regular:
Ministra aulas para alunos com:
( ) deficiência auditiva
( ) deficiência física
( ) deficiência intelectual
( ) deficiência visual
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Entre o Adaptar e o Incluir: uma Abordagem Interdisciplinar
da Disciplina de Educação Física Adaptada
Between Adapt and Include: an Interdisciplinary Approach
to the Course of Adapted Physical Education
Calixto Junior de Souza
Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia - Câmpus Inhumas

RESUMO: Este estudo tem a intencionalidade de levantar, analisar e cotejar como se estrutura a disciplina de Educação Física Especial
ou Educação Física Adaptada nos cursos de Educação Física e de Pedagogia na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Grande
Dourados (FAED/UFGD). Tendo como cerne uma análise documental do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e como protagonistas
os discentes que fizeram essa disciplina nos respectivos cursos. Além disso, constata-se que os cursos analisados carecem de uma
interdisciplinaridade em que a disciplina de Educação Física Especial assume o papel de mediadora do processo de inclusão, haja vista a
insuficiente carga horária e a incoerente alocação dessa disciplina. Portanto, é preciso que seja repensado o papel de mediação da disciplina
de Educação Física Especial ou Adaptada como protagonista do processo de inclusão escolar e como cerne de um movimento que permita
a inclusão de outras disciplinas nesse processo.
PALAVRAS-CHAVES: Currículo. Educação física adaptada. Inclusão Escolar.
ABSTRACT: This study has the intention to raise, analyze and collate how to structure the discipline of Special Physical Education or
Adapted Physical Education in the courses of Physical Educationand Pedagogy at the Faculty of Education of the Federal University of
Grande Dourados (FAED /UFGD). Having as core a documentary analysis of the Pedagogical Project Course(PPC) and the students
as protagonists who have made this discipline in their courses. Moreover, it appears that courses need to be analyzed interdisciplinarity
in which the discipline Special Physical Education or Adapted Physical Education assumes the role of mediator in the inclusion process,
due to the insufficient course load and inconsistental location discipline. Therefore, it needs to be re thought them ediating role of the
discipline of Special Physical Education or Adapted protagonist of school inclusion process and as core of a movement that allows the
inclusion of other disciplines in this process.
KEYWORDS: Curriculum. Adapted physical education. Educational Inclusion.

Introdução
O processo de inclusão escolar é uma constante busca por
disseminar práticas inclusivas, faz-se necessário estudar como se
constitui a formação inicial de professores em prol desse processo.
Para tanto, urge a estruturação de uma formação pautada na
construção de um professor inclusivo e reflexivo como forma de
reconstruir a sua própria prática pedagógica perante a realidade dos
alunos público-alvo da Educação Especial.
Partindo do pressuposto que os cursos de licenciatura devam
primar pela formação de professores instigados com o processo
de ensino e aprendizagem de todos os seus alunos, independente
de serem alunos público-alvo da Educação Especial ou não, fazse necessário repensar sobre o processo de formação inicial de
professores. Para tanto, busca-se contribuir para que a diversidade
humana e cultural que existe na escola possa ser valorizada e
respeitada, sobretudo no que se refere ao desafio de atravessar os
muros educacionais. Neste sentido, o foco deste estudo foi valorizar
a construção do professor inclusivo nos cursos de licenciaturas.
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Em Souza (2010), buscou comparação das grades curriculares
dos cursos de licenciatura de um campus do interior da Universidade
Federal de Goiás. Com um total de nove cursos de licenciatura, a
saber, Letras, Pedagogia, Matemática, Física, Química, Biologia,
História, Geografia e Educação Física; ofertados pela mesma
universidade com vistas a mapear e problematizar se nesses cursos a
disciplina de Educação Especial estava incluída ou excluída de sua
matrizes e PPCs. Os resultados apontaram que na matriz curricular
desses oito cursos de licenciatura não há nenhuma disciplina em
seus eixos de Núcleo Comum e Núcleo Específico que abordassem
a temática de inclusão.
Diante dessa situação, questionamos: como exigir que
nossos professores estejam preparados para lidar, teóricometodologicamente, com a inclusão de alunos público-alvo da
Educação Especial se nem no âmbito de sua formação inicial estão
sendo preparados para tal?
Acompanhando este dilema, vivenciado pelas licenciaturas
em um contexto nacional, este trabalho contempla como
problemáticas: será que os cursos de Educação Física e de Pedagogia
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estão articulando nos seus projetos pedagógicos para formação
de professores a inclusão de conhecimentos em prol do processo
de inclusão escolar? Será que há a disciplina de Educação Física
Adaptada (EFA) e esta aparece como mediadora do processo de
inclusão escolar?
Cabe destacar que a disciplina de EFA tem a função de
ministrar conteúdos específicos da área promovendo práticas que
sejam adequadas para os alunos público-alvo da Educação Especial,
essencialmente os que possuem deficiências. Como forma de prover
pela participação dos mesmos nas aulas de Educação Física, de modo
a permitir a permanência desses alunos em um contexto escolar no
qual eles sempre foram excluídos e marginalizados. Ainda mais que
na área de Educação Física é comumente exacerbada as práticas
esportivas que fazem apologia ao esporte de alto rendimento no
qual este se configura, muitas vezes, com práticas excludentes
valorizando tão somente a vitória em detrimento de abordar a
diferença das bases social, psicológica e biológica dos vários sujeitos
que possuem particularidades dos demais.
De acordo com Mantoan (2003), isso pode levar a uma
resistência do processo de inclusão escolar por parte do professorado
não buscando adequar-se a nova realidade. Mediante isso, esperam
uma receita pronta para trabalhar com os alunos público-alvo
da Educação Especial, já que os futuros professores querem uma
fórmula mágica para lidar com alunos com deficiência e/ou as
dificuldades de aprendizagem como, por exemplo, a partir de
aulas, manuais, regras transmitidas e conduzidas por formadores do
mesmo modo que ensinam nas salas de aula. Segundo essa autora,
[...] ensinar, na perspectiva inclusiva, significa ressignificar o papel do
professor, da escola, da educação e de práticas pedagógicas que são usuais
no contexto excludente do novo ensino, em todos os seus níveis (...) a
inclusão não cabe em um paradigma tradicional de educação e, assim
sendo, uma preparação do professor nessa direção requer um design
diferente das propostas de profissionalização existentes e de uma formação
em serviço que também muda, porque as escolas não serão mais as
mesmas, se abraçarem esse novo projeto educacional. (op. cit, p.81)

Entre o adaptar e o incluir: a adaptação em foco
O discurso de adaptação comumente propagado no âmbito
da escola comum tem se tornado um imperativo para dissipar
práticas pedagógicas com uma grande carga de imediatismo, ou
seja, não possibilitando aos professores planejar conscientemente
essas práticas com a finalidade de incluir os alunos público-alvo
da Educação Especial e demais alunos. Dessa forma, as aulas são
desprovidas de um acompanhamento das potencialidades dos
alunos público-alvo da Educação Especial pelo fato do professorado
não ser orientado sobre as especificidades e peculiareidade do
alunado cabendo tão somente ser direcionadas para classes especiais
ou multifuncionais.
Também são muito presentes no discurso legal e nas práticas
pedagógicas propostas pelo curso de licenciatura, o conceito de
adaptação curricular que está distante da mera ideia de “arranjo”
nas atividades. Adaptação implica em rever o currículo, o conteúdo,
a avaliação e não apenas a técnica.
No âmbito da Educação Física o termo adaptação está presente
na cotidianidade das práticas esportivas, tanto é que a disciplina
principal para abordar os conhecimentos pertinentes ao processo de
inclusão escolar se chama Educação Física Adaptada, o que denota
a valorização das práticas nas aulas desta área. Entretanto, percebese que a maioria dos discentes de Educação Física não concordou

32

com a utilização da adaptação nas aulas. Novamente podemos
inferir que estão se referindo às adaptações somente no nível das
técnicas e práticas.
Segundo a apostila do Ministério da Educação rotulada como
Projeto Escola Viva - Garantindo o acesso e permanência de todos os
alunos na escola - Alunos com necessidades educacionais especiais,
é possível destacar que as adaptações curriculares são consideradas
como pequeno porte e/ou de grande porte.
As adaptações curriculares de pequeno porte são rotuladas
como não significativas e envolvem tão somente modificações
simples na prática pedagógica por parte do professores com a
intenção de incluir os alunos público-alvo da Educação Especial.
Já as adaptações curriculares de grande porte são rotuladas como
significativas por representar mudanças mais profundas no
currículo envolvendo as instâncias superiores que programam o
processamento desse currículo com a finalidade dele contemplar
as necessidades de todo alunado, essencialmente para os alunos
público-alvo da Educação Especial.
No tocante às adaptações que podem ser instrumentalizadas nas
práticas do professorado, é preciso diferenciar duas formas: a não
planejada e a crítica-conscientizadora. Uma adaptação não planejada
é aquela em que o professor realiza de forma instintiva e muito
ligada ao momento da efetuação da atividade, não considerando
a individualidade do aluno e muito menos quais as situações
que podem ser positivas para a inclusão do aluno. Factualmente
tal adaptação poderá levar a vários momentos de exclusão pelo
desconhecimento e descomprometimento com a inclusão escolar.
Por outro lado, uma adaptação crítica-conscientizadora é aquela
na qual o professor tem conhecimento de quais potencialidades do
aluno podem ser exploradas no momento da inclusão. Isso perpassa
pela estruturação do planejamento do professor envolvendo ações
que possibilitem um espaço fecundo para trabalhar o respeito ao
outro, o trabalho mútuo e também o espírito de coletividade.
Como já foi abordado, o trabalho pedagógico no cotidiano
escolar é concebido de forma a abordar tão somente as adaptações
curriculares de pequeno porte cuja atenção está na presteza e
perspicácia de cada professor individualmente em conceber a
inclusão dos alunos público-alvo da Educação Especial no ensino
regular. Enquanto àquelas de grande porte, sempre demarcadas por
fronteiras políticas, financeiras, ideológicas e culturais, ficam veladas
por um currículo fechado e pré-moldado que pouco contribui para
avançar em propostas afirmativas de inclusão escolar. Portanto, urge
aliar as adaptações curriculares de pequeno e de grande porte com o
intuito de construir reformas significativas e não significativas que
relacionem a responsabilidade do sucesso do processo de ensino
e aprendizagem perante todos os envolvidos na escola, dentre os
quais destacam-se: diretor, coordenadoras, professores, alunos,
funcionários, familiares e demais entes da comunidade escolar.
Nesse sentido, para além de uma postura imediatista de encarar
o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e as práticas pedagógicas, este
estudo concebe a realização de uma postura crítico conscientizado
do propor a materialização do projeto de curso. Isso porque com
essa última postura é possível construir um PPC que planeje
coletivamente as necessidades do trabalho pedagógica, ao
mesmo tempo que está antenado com as demandas por meio de
competências do alunado. E por meio disso é possível construir
uma prática pedagógica que realmente seja inclusiva e possa abarcar
os alunos público-alvo da Educação Especial no processo de
inclusão escolar.
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Oliveira e Araújo (2012) afirmam que os discentes são
influenciados pelos conhecimentos e saberes dos seus professoresformadores no tocante às pessoas com deficiência, pois em suas
narrativas fica nítido que a suas práticas irão se materializar conforme
foi lhes ensinado. Embora o discente demonstre autonomia e
competência necessária para efetivar o processo de inclusão escolar,
cabem aos professores formadores articular a disciplina de Educação
Especial com conformidade com as potencialidades e necessidades
dos alunos público-alvo da Educação Especial.
A disciplina de Educação Especial como, principalmente a
disciplina de Educação Física Adaptada, poderiam possibilitar
práticas com os alunos público-alvo da Educação Especial mediante
a vivência dos esportes paraolímpicos com adequação ao âmbito
escolar, modificando regras e possibilitando mudanças para adequar
às necessidades desses alunos.

Uma abordagem interdisciplinar da disciplina de EFA
Na atualidade a disciplina de Educação Física Adaptada (EFA)
tem-se tornado uma importante mediadora para o processo de
inclusão no universo de Educação Física, cujo objetivo da EFA é o
de possibilitar a difusão de fundamentos teórico-práticos dos vários
conhecimentos que compõem a área de Educação Física desde a
saúde, o lazer até a escola.
Importante destacar que a partir do momento que se escolhe
uma abordagem EFA, isso não anula o seu caráter disciplinar, pois
essa abordagem parte do pressuposto da interação de duas os mais
disciplinas, ao mesmo tempo em que contempla esse caráter. Com
isso, coaduna-se com Lenoir (2012) no sentido de conceber que a
perspectiva interdisciplinar não é contrária à perspectiva disciplinar,
pois uma complementa a outra.
Neste contexto, urge uma formação inicial que possa
valorizar a importância dessa disciplina no contexto da matriz
curricular, cuja intencionalidade é permitir uma formação
pautada na diversidade e na inclusão. Nessa perspectiva, urge uma
formação que possa valorizar práticas colaborativas como forma
de cunhar uma abordagem interdiciplinar do processo de ensino e
aprendizagem.
Fazenda (2012) aponta que o primeiro passo para construir
uma concepção interdisciplinar seria abandonar aquelas posturas
prepotentes, unidirecionais e não rigorosas que não possibilitam
um avanço no sentido de encarar o novo com outros olhares. Tal
ponto de vista perpassa pela concepção de uma prática pedagógica
que contemple a inclusão dos alunos público-alvo da Educação
Especial e, por sua vez, o abandono de práticas que correspondem
a um ensino tradicional que reproduz métodos e modelos que não
abarcam essa inclusão.
Sobre o conceito de interdisciplinaridade, os autores Fazenda,
Trindade, Miranda e Yared (2008) são unânimes em destacar que
este conceito é um pensamento inovador de encarar a prática
pedagógica no sentindo justificar a união colaborativa de duas ou
mais disciplinas. Tais disciplinas não terão um aspecto unificado
que circunscreve objetivos próprios, mas sim irão compartilhar
objetivos que terão um papel determinante para justificar a
colaboração entre as várias disciplinas com o intuito de abarcar a
totalidade do saber.
Considerando que o currículo é um processo bem como
uma construção coletiva intimamente ligada às experiências
do professorado no trato da prática enquanto intervenção e

Revista da Sobama, Marília, v. 15, n. 1, p. 31-34, Jan./Jun., 2014

Artigos / Articles

movimento em construção (Sacristán, 2000), faz-se necessário
atribuir uma valorização à disciplina de EFA na matriz curricular
como forma de reconhecer como se processa a sua articulação com
as demais disciplinas. Para esse autor, o currículo é uma práxis que
se reflete na prática, pois além de planejado ele também é avaliado
coletivamente pelos pares envolvidos no processo.
Cabe ressaltar que muitos estudos como Vitaliano e Manzini
(2010), Bueno (1999), Krug e Silva (2008), dentre outros,
denunciam a falta de preparação do professorado para lidar com os
alunos público-alvo da Educação Especial, especialmente aqueles
que possuem deficiências severas. Posto isto, há uma ausência de
estudos que façam uma contextualização nacional, com interfaces
com a área de Educação Especial, nos cursos de licenciatura, pois
serão estes que irão formar futuros professores engajados em atuar
na educação desses alunos.
A figura do professor, enquanto sujeito de mediação do processo
de ensino e aprendizagem, assume o papel de condutor em prol de
um processo de ensino que não se limite em somente assimilar o
que é posto e reproduzir uma prática desvinculada da realidade do
grupo com alunos público-alvo da Educação Especial.

Considerações finais
Nesse sentido, em virtude da insuficiência de carga horária, a
disciplina de EFA, necessita ir além do acesso de uma disciplina
isolada no currículo dos cursos de Pedagogia e de Educação Física,
isso porque somente a presença de uma disciplina comprometida
no processo de inclusão escolar não parece suficiente para a
concretização desse processo. Diante essa perspectiva, cabem às
instituições de ensino superior repensarem sobre a configuração e
figuração dos recursos humanos e materiais que estão investindo na
disciplina de EFA enquanto componente obrigatório e pertencente
à área de Educação Especial e em prol da inclusão escolar com a
finalidade de formação futuros professores para serem agentes do
processo de inclusão escolar.
Neste contexto, se na formação inicial e continuada o professor
não teve nenhuma disciplina relacionada com a inclusão como, por
exemplo, a Educação Física Especial ou Educação Física Adaptada,
isso irá acentuar o desmantelamento de práticas inclusivas em suas
aulas. Portanto, tais práticas não almejarão incluir os alunos com
NEE no âmago da prática pedagógica, relegando-os a ficarem à
margem do processo de ensino e aprendizagem.
Relacionando este filtro para ambientes segregados com a área
de Educação Física, tal relação se torna um pouco mais agravante,
e por que não tendenciosa. Isso porque, muitas práticas remetem
a ressaltar valores que enaltecem a exclusão e a não valorização do
outro, das quais muitas delas não são perceptíveis a sensibilidade
do professor.
Diante do exposto, torna-se cada vez mais imperativo uma
formação inicial que possa valorizar a diversidade e a inclusão por
meio de práticas interdisciplinares. Portanto, adotando-se uma
abordagem interdisciplinar do saber, é preciso criar pontes de
conhecimento por meio de um trabalho colaborativo, com vistas
a amenizar as lacunas de um sisteme educativo que enaltece a
individualidade em detrimento de prezar pela coletividade.
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Inclusão Escolar na Formação Docente em Cursos
de Pedagogia e Educação Física
Educational Inclusion in Teacher Training Courses in
Physical Education and Pedagogy
Gilmar de Carvalho Cruz
Khaled Omar Mohamad El Tassa
Marisa Schneckenberg
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RESUMO: O texto apresenta e discute o conceito de inclusão educacional a partir dos documentos oficiais da legislação educacional
brasileira assim como dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Pedagogia e Educação Física - UNICENTRO - Campus de Irati. Tem
por objetivo reconhecer o lugar ocupado pela educação inclusiva nos respectivos cursos de formação docente inicial. O estudo evidencia
um comprometimento legal e normativo junto a temática, contudo, nem sempre correspondido nos projetos pedagógicos dos cursos,
considerando que o conceito parece ser desenvolvido apenas nas disciplinas que definem a partir de sua ementa o investimento na área.
Embora a normativa estabeleça que o conceito permeia todo o processo de formação docente inicial, cada curso em sua especificidade
parece ainda carecer de um compromisso do coletivo na implementação de práticas também coletivas na temática da educação inclusiva.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Formação docente. Políticas Públicas.
ABSTRACT: The paper presents and discusses the concept of educational inclusion from official documents of the Brazilian educational
legislation as well as the Pedagogical Project Courses of Physical Education and Pedagogy - UNICENTRO - Campus Irati. Aims to
recognize the place occupied by inclusive education in their courses of initial teacher training. The study presents a legal and normative
commitment with the theme, however, not always matched in pedagogical projects of courses, considering that the concept seems to be
only developed in the disciplines that define its menu from investing in the area. Although the rules that establish the concept permeates
the whole process of initial teacher education, each course in its specificity seems still lacking a collective commitment to implement
collective practices also the theme of inclusive education.
KEYWORDS: Inclusion. Teacher training. Public Policy.

Introdução
Apontar decorrências e exigências de uma educação pública
de qualidade e democrática a partir do interior da escola e da
prática de seus interlocutores parece sobrepor o fundamento
do direito à educação, que vai do acesso à qualidade até a busca
pela permanência. A legislação brasileira (Brasil, 1996) define a
educação como direito do cidadão e dever do Estado. Como direito,
a educação pertence ao sujeito, e do dever surgem compromissos
que devem ser contemplados tanto da parte do Estado e seus
representantes, quanto da parte dos sujeitos envolvidos no processo
educativo, como professores, alunos e pais. Cabe ressaltar ainda que
tal legislação garante amplamente o direito de acesso, permanência
e sucesso dos brasileiros à educação básica, sendo esta, dimensão
fundante da cidadania e indispensável para a participação de todos
no contexto social e político do país.
Ademais, verificamos por meio de documentos legais um vasto
esforço em legitimar os direitos humanos e educação, dentre eles
destacamos o Plano Nacional de Educação em Direitos humanos
(Brasil, 2007), o Programa Nacional de Direitos Humanos (Brasil,
2013) e as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais de
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Educação em Direitos Humanos (Brasil, 2012).De acordo com
o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos a educação
contribui para uma mudança de cultura, sobretudo, no que se refere
aos direitos humanos. No documento supracitado são elencados
vários elementos imprescindíveis com vistas a uma sociedade igual,
destacando-se “a possibilidade de todas as pessoas participarem
efetivamente de uma sociedade livre” (Brasil, 2007).
Com este entendimento, o presente estudo objetiva apresentar e
discutir o conceito de inclusão apresentado em documentos oficiais
que explicitam as políticas públicas de formação docente para a
educação básica,como legislação da educação brasileira assim como
nos projetos pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em Pedagogia
e Educação Física da Universidade Estadual de Centro-Oeste do
Paraná/UNICENTRO-Campus de Irati. Cabe considerar que a
presente investigação está contida em pesquisa intitulada Formação
profissional docente para atuação em contextos inclusivos,
desenvolvida e coordenada pelo Grupo de Pesquisa Formação
Profissional em Contextos Educacionais Inclusivos – FOCUS e
financiada pela Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico do Paraná.
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Metodologia
As informações coletadas nos documentos são apresentadas,
analisadas e discutidas à luz do referencial teórico pertinente,
considerando como categoria principal o conceito de inclusão
definidos nos respectivos cursos de formação inicial. A definição
pela análise das propostas dos Cursos de Pedagogia e Educação
Física se dá considerando tratarem-se de cursos que contemplam em
sua proposta pedagógica e grade curricular, disciplinas específicas
sobre o conceito referido.
A pesquisa consistiu da análise dos projetos pedagógicos
dos cursos de Licenciatura em Pedagogia e Educação Física, e,
ofertados em uma universidade estadual paranaense. Essa análise
foi permeada pelo diálogo com as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação de Professores da Educação Básica (Brasil, 2002),
as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
(Brasil, 2010) e as Diretrizes Curriculares Nacionais dos respectivos
cursos de Licenciatura (Brasil, 2002, 2003, 2004). A análise
dos dados qualitativos inspirou-se nos pressupostos da análise
de conteúdo (Bardin, 2008), permitindo a reinterpretação do
conteúdo de documentos e textos obtidos por ocasião da pesquisa
realizada.

A

formação docente e as possibilidades da prática

inclusiva: o curso de pedagogia em foco

A busca da qualidade do processo de aprendizagem supõe sempre
um apelo a um padrão científico e fundamentado dos conteúdos
acumulados historicamente, sendo também uma possibilidade
responsável frente aos desafios da sociedade contemporânea.Em
qualquer circunstância, contudo, a qualidade supõe profissionais
da educação minimamente preparados para o desenvolvimento da
prática pedagógica, considerando os atuais desafios de atendimento
aos princípios da qualidade, igualdade, pluralidade e diversidade.
Assim,
[..] a qualidade supõe profissionais do ensino com sólida formação
básica,aí compreendidos o domínio dos métodos e técnicas de
ensino e o acesso à educação continuada, presencial ou à distância.
Os profissionais da educação, dada a disponibilidade de informações
cada vez mais rápidas e disponíveis que, de certo modo, deixam de
ser propriedade exclusiva de especialistas, deverão, não só estar a par
dos instrumentos e conteúdos que as disponibilizam, como exercer sua
autoridade em bases críticas e reflexivas (Cury , 2007, p. 488).

Nesse sentido, o projeto pedagógico dos cursos de formação
docente e, neste caso, dos Cursos de Licenciatura em Pedagogia e
Educação Física/UNICENTRO/Irati, ganha riqueza e diversidade
pela consideração e envolvimento da subjetividade dos profissionais
educadores no processo consciente de propiciar uma educação
comprometida com o interesse da maioria. A escola torna-se assim,
o espaço privilegiado na relação ensino-aprendizagem.
A atual LDBEN 9394/96 (Brasil, 1996), reforça a educação
especial enquanto modalidade de educação que perpassa todos
os níveis de ensino (educação básica e ensino superior), além de
contemplar a especificidade da educação indígena, do campo, de
jovens e adultos, etc.). Ou seja,
Na LDB 9394/96, permanecem alguns entraves, porém esta lei
representa um grande avanço para o processo educacional das pessoas
com deficiência. Com ela, os municípios brasileiros receberam a
responsabilidade da universalização do ensino para os cidadãos de 0
a 14 anos de idade, isto é,a oferta de educação infantil e fundamental
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para todas as crianças e jovens que neles residem. Também passou a
ser responsabilidade do município desenvolver os passos necessários
para implementar a educação inclusiva e o atendimento educacional
especializado no âmbito da educação infantil e fundamental (DRAGO,
2011, p.436).

Conforme já sinalizado por Tardif et al. (1997), os professores
constituem uma das categorias profissionais elementares para
se compreender as mudanças que vem ocorrendo na sociedade
brasileira, seja pelo quantitativo de recursos que mobilizam, uma
vez que são em sua maioria empregados pelo Estado, seja pelo papel
social, político e cultural que desempenham, sendo responsáveis
pelo processo de socialização das crianças e jovens realizado
cotidianamente pela instituição escolar. No entanto, intensificamse os debates sobre os processos de formação docente no ensino
superior – formação inicial, à medida que, mesmo com os esforços
de elevação da formação dos professores em nível superior, não tem
havido correspondente melhoria no rendimento escolar na escola
básica.
A política de formação de professores no Brasil, especialmente
em nível superior no Curso de Licenciatura em Pedagogia, tem
traçado um panorama de necessária mudança em suas estruturas
institucionais de formação e nos próprios currículos. Investigação
realizada pelo Departamento de Pesquisas Educacionais da
Fundação Carlos Chagas em 2008, analisa uma amostra da
estrutura curricular e das ementas de 71 Cursos de Pedagogia no
Brasil (Gatti & Nunes, 2008). Os resultados da pesquisa mostram
que os Cursos de Pedagogia possuem uma estrutura curricular
bastante dispersa, fragmentada e demonstram frágil focalização
na formação docente. O estudo dos Fundamentos Teóricos da
Educação e os Conhecimentos Relativos aos Sistemas Educacionais
representam aproximadamente 30% dos componentes curriculares.
Na maioria dos cursos, os conteúdos da escola básica são abordados
de forma genérica ou superficial pelas metodologias ou práticas
de ensino. Tampouco estão contempladas menções a formas de
abordagem capazes de atender aos alunos nas suas dificuldades de
aprendizagem ou na educação das pessoas com deficiência e na
educação de jovens e adultos.
O referencial apresentado no texto afirma que este nível de
ensino precisa ser tratado com caráter técnico e científico, com
visão política, o que exige profundo conhecimento de sociologia,
filosofia, psicologia, organização do trabalho escolar, assim como o
conhecimento das questões pertinentes ao ensino, competências e
habilidades para a implementação de ações através de metodologias
de ensino inovadoras, que oportunizem ao educador da educação
infantil, dos anos iniciais e do ensino médio na modalidade normal a
aprendizagem significativa, isto é, que ele incorpore conhecimentos
necessários à sua vivência e que o despertem para a educação
continuada, ou seja, um curso onde a organização, a ação e a reflexão
entre outras competências tornem-se presentes constantemente no
profissional da Pedagogia (Projeto Pedagógico Curso de Pedagogia,
2006). No currículo do curso estão incluídas disciplinas que
oportunizam conhecimento das questões pertinentes às minorias
étnicas e aos excluídos, para prover ações junto a estes segmentos
sociais, pois entende-se que, concomitante às atividades realizadas
nas escolas, compete ao licenciado em Pedagogia o planejamento,
a orientação e a execução da educação em setores diversos como:
hospitais, presídios, meios de comunicação, na educação de
crianças, jovens e adultos em situação de risco, educação de jovens
e adultos, educação indígena, educação no campo, educação à
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terceira idade, educação às pessoas com necessidades educacionais
especiais, educação nos movimentos sociais e assentamentos
(Projeto Pedagógico Curso de Pedagogia, 2006).
Embora represente algum avanço, há consenso sobre
a necessidade de uma transformação radical nas estruturas
institucionais de formação e nos currículos de formação. Políticas
públicas de formação docente vêm procurando contribuir para a
promoção da inclusão escolar. O parecer nº 17/01 (Brasil, 2001),
do Conselho Nacional de Educação – CNE, o qual dispõe sobre a
organização dos sistemas de ensino para o atendimento ao aluno
que apresenta alguma necessidade educacional especial, descreve
em seu item 2:
A inclusão postula uma reestruturação do sistema educacional, ou
seja, uma mudança estrutural no ensino regular, cujo objetivo é fazer
com que a escola se torne inclusiva. A escola capacita seus professores,
prepara-se, organiza-se e adapta-se para oferecer educação de qualidade
para todos, inclusive para os educandos que apresentem necessidades
especiais. Inclusão, portanto, não significa simplesmente matricular todos
os educandos com necessidades educacionais especiais na classe comum,
ignorando suas necessidades específicas, mas significa dar ao professor e à
escola o suporte necessário à sua ação pedagógica (Brasil, 2001).

Nessa orientação, compreender questões emergentes, contidas
na proposta de uma prática inclusiva, implica, necessariamente,
dedicar-se sobre os condicionantes curriculares, em sintonia com os
projetos de formação do professor, considerando restrições, conflitos
e possibilidades do fazer pedagógico. O currículo dos cursos de
formação docente, tornam-se um entre muitas possibilidades,
há escolhas dentro de um vasto universo: quais conhecimentos e
princípios serão eleitos, selecionados, preservados, reinterpretados,
filtrados pela ideologia. O educador é um ser político, sua atuação
está “molhada” de ideologia, conforme Freire (2000).
Sabe-se que são muitas as variáveis que dificultam a necessária
mudança, e os professores, mesmo comprometidos e sensibilizados,
sentem-se inseguros ainda, pois não tiveram em sua formação,
a oportunidade de refletir sobre as diferenças, diversidade ou
necessidades educacionais especiais, condição quase sempre
ampliada pela ausência ou precário suporte para apoiá-los. Na
formação, o contexto específico é responsável por instrumentalizar
os futuros docentes com os fundamentos científicos e disciplinares,
conceitos, habilidades, capacidades e atitudes necessários, e é
a formação inicial que deve torná-los aptos à tarefa de ensinar e
fornecer as bases para a construção do conhecimento pedagógico
especializado (Imbernón, 2004).
A formação inicial tem o compromisso de dotar o futuro
professor de um currículo formativo, com um suporte sólido e
consistente também nos aspectos culturais. Conforme Menezes
(2009, p.216),
[...] deve, ainda, favorecer experiências reflexivas, vivência no coletivo,
conduzindo à formação de maneira que permita ao estudante
estabelecer relações entre teoria e prática, bem como participar de
processos de criação de estratégias para administrar os conteúdos de sua
disciplina, sua integração com outras e a necessidade de flexibilização
de que muito carece o desempenho pedagógico.

Enfim, a formação para uma escola inclusiva privilegia a prática
reflexiva, a partir da realidade do professor, pois “[...] a prática
docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (Freire,
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2000, p.42).Tal aprendizado, certamente tem início na formação,
porém outras aprendizagens serão conhecidas na prática, em
situações vivenciadas, refletidas e compartilhadas no interior
da escola, potencializando a inovação educativa e a formação
continuada.
O curso de Pedagogia da UNICENTRO objetiva a formação
de profissionais para atuar no espaço da educação infantil, anos
iniciais do ensino fundamental, ensino médio - modalidade normal,
educação profissional na área de serviços e apoio escolar assim como
na gestão e organização dos sistemas de ensino (Brasil, 2006). No
que se refere à educação inclusiva, a mesma Resolução aponta que,
“O egresso do Curso de Pedagogia deverá estar apto a: reconhecer
e respeitar as manifestações e necessidades físicas, cognitivas,
emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações individuais e
coletivas e ainda demonstrar consciência da diversidade, respeitando
as diferenças de natureza ambiental – ecológica, étnico racial, de
gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades
especiais, escolhas especiais, entre outras” (Brasil, 2006, Art.5º
Incisos V e X, p.02).
Partindo de tal entendimento, o Curso de Licenciatura em
Pedagogia, vem desenvolvendo esforços desde 2006 principalmente,
no sentido de contemplar, discutir e orientar seus acadêmicos no
enfrentamento das questões referentes a especificidade do contexto
inclusivo nas unidades escolares de sua atuação. Na verdade, a
preocupação com a formação docente para atuação em contextos
inclusivos, embora tratando-se de problemática ainda não resolvida,
compõe a discussão acadêmica na área principalmente a partir do
processo de democratização da educação pública no Brasil, com a
Constituição Federal de 1988.
Embora o conceito inclusivo deva permear o currículo do curso
em sua totalidade, as disciplinas Fundamentos da Educação Especial,
Língua Brasileira de Sinais – Libras, Educação Inclusiva e Educação
e Diversidade Cultural, estão contempladas no Currículo do Curso
desde 2006. O conhecimento pretendido para o desenvolvimento
nestas disciplinas sinaliza a prática profissionalizante junto ao
Estágio Supervisionado na Educação Infantil, Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, Ensino Médio – modalidade normal e
Gestão Educacional, o qual certamente vem apontando tensões
quanto a relação dialógica daquilo que objetiva-se na formação
do profissional pedagogo com as dificuldades de implementação
de ações concretas motivadas pelas condições do trabalho docente
estando estas relacionadas tanto ao seu processo de formação
quanto ao planejamento das políticas públicas educacionais.

A

formação docente e as possibilidades da prática

inclusiva: o curso de educação física em foco

A formação docente para a Educação Básica é um dos itens
presente nas discussões relacionadas à escolarização de pessoas que
apresentam necessidades especiais. Esse debate reflete em políticas
educacionais inclusivas, orientadas para o atendimento de alunos
com necessidades especiais em ambientes regulares de ensino
(Brasil, 2011, 2010, 2009, 2008, 2004 2002, 2001). A preparação
profissional para a docência ocupa posição de destaque em debates
acadêmicos, profissionais e políticos que se referem à inclusão
escolar de pessoas com necessidades especiais. Ilustra esses debates
no Brasil o Manifesto da Comunidade Acadêmica, direcionado à
Presidenta da República e ao Ministro da Educação, solicitando
“Revisão da Política Nacional de Educação Inclusiva” (Petição
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Pública, 2011). Importa por em relevo o que pode se chamar de raro
consenso acerca da inclusão escolar de pessoas com necessidades
especiais: a necessidade de preparação profissional adequada para
atender demandas específicas de alunos, em contextos complexos e
dinâmicos como aqueles que configuram a escola.
A fim de se organizar em consonância à legislação vigente,
a Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO
promoveu/vem promovendo reformulações curriculares em seus
cursos de Licenciatura, dentre estes, o curso de Educação Física.
Nesse sentido, pretende-se discutir como o processo formativo
realizado em um curso de Graduação em Educação Física – área
que tradicionalmente carrega consigo marcas de uma história
excludente daqueles que não alcançam o preceito olímpico: citius,
altius, fortius – trata o tema inclusão escolar, com vistas à preparação
docente para a intervenção profissional em contextos educacionais
que pretendem atender quaisquer alunos, a despeito de suas mais
peculiares condições de aprendizagem. Para Bracht, Almeida e
Gomes (2010, p.11) a Educação Física, por intermédio de um olhar
atento ao cotidiano escolar, pode encontrar formas para estabelecer
um dialogo com as diferenças, e “[...] sem combatê-las; procurar
entendê-las, sem aniquilá-las ou descartá-las como mutantes”, com
a possibilidade de fortalecimento do próprio campo acadêmicoprofissional.
Esse contexto, no qual se pretende efetivar a educação
escolarizada de alunos que entre outras características apresentam
algum tipo de deficiência, por exemplo, está-se a chamar de escola
inclusiva. A questão central que nos propomos debater diz respeito
às provocações que essa ideia de escola inclusiva está a efetuar nos
cursos responsáveis pela preparação de profissionais para a docência
na educação Básica.
De acordo com o Parecer nº 17/2001, do Conselho Nacional de
Educação, sobre as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial
na Educação Básica, o conceito de educação inclusiva implica em
redimensionamento das ações na escola regular, com a proposição no
currículo, nas metodologias de ensino, na avaliação e na postura dos
educadores, de ações que favoreçam a integração social e sua opção
por práticas diversificadas. O objetivo é fazer com que a escola se
torne inclusiva, ou seja, “[...] um espaço democrático e competente
para trabalhar com todos os alunos sem distinção de raça, classe,
gênero ou características pessoais, baseando-se no princípio de que
a diversidade deve não só ser aceita como desejada” (Brasil, 2001, p.
84). Neste sentido, “inclusão não significa simplesmente matricular
todos os alunos com necessidades educacionais especiais na classe
comum, ignorando suas necessidades especificas, mas significa dar
ao professor e à escola o suporte necessário a sua ação” (Brasil,
2001, p.84).
A Resolução Nº 4, de 13 de julho de 2010, que “define Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, em seus
artigos 1º, 4º, 6º e 8º, apresenta o conceito de inclusão ampliado
referindo-se à inclusão educacional, social, cultural respeitando
diferenças de qualquer ordem (Brasil, 2010). Propõe também uma
relação teoria-prática nos processos formativos que tem como ponto
de partida a educação pautada no “cuidar e educar”, compreendendo
que o direito à educação parte do princípio da formação da pessoa
em sua essência humana. Para tanto, a efetivação desta prática
deve adotar uma pedagogia dialógica, interativa, interdisciplinar e
inclusiva. A educação pautada no “cuidar e educar”, conforme a
referida Resolução refere-se a:
[...] considerar o cuidado no sentido profundo do que seja acolhimento
de todos – crianças, adolescentes, jovens e adultos – com respeito e,
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com atenção adequada, de estudantes com deficiência, jovens e adultos
defasados na relação idade-escolaridade, indígenas, afrodescendentes,
quilombolas e povos do campo”. Educar com cuidado significa aprender
a amar sem dependência, desenvolver a sensibilidade humana na
relação de cada um consigo, com o outro e com tudo o que existe,
com zelo, ante uma situação que requer cautela em busca da formação
humana plena (BRASIL, 2010) (grifo nosso).

Nessa perspectiva, a Resolução que define as Diretrizes
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica prevê a
educação para múltiplos sujeitos objetivando a troca de saberes,
a socialização e o conhecimento segundo diferentes abordagens,
“exercidas por pessoas de diferentes condições físicas, sensoriais,
intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros,
origens, contextos socioculturais, e da cidade, do campo e de
aldeias.” Conforme assegura o Art. 8º:
A garantia de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e
permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso,
com redução da evasão, da retenção e da distorção de idade/ano/série,
resulta na qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva
de todos os sujeitos do processo educativo (Brasil, 2010) (grifo nosso).

Já a Resolução nº 1 CNE/CP, de 18 de Fevereiro de 2002
(Brasil, 2002), que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior,
curso de Licenciatura, de graduação plena apresenta apenas em seu
artigo 2º, Inciso II, o acolhimento e o trato da diversidade. No
entanto, ela remete ao conjunto das competências enumeradas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, em seu
artigo 6º, parágrafo 1º. Diante disto, as referidas Resoluções, se
devidamente articuladas, se complementam.
Essas Diretrizes apontam para processos de mudanças que
extrapolam os ordenamentos legais, reunindo-se às angústias e
inconformismos de pesquisadores e profissionais da Educação diante
dos crescentes desafios presentes em nosso sistema educacional.
A universidade, particularmente no que se refere à formação de
professores, estabelece uma relação de interdependência com esse
complexo e dinâmico processo. Todavia, não se pode esperar que
mudanças de ordem legal esgotem persistentes debates presentes no
cenário educacional brasileiro. Aliás, não é de hoje que a dicotomia
observada entre produção de conhecimento científico e docência
é alvo de discussões acadêmicas, como a encontrada nas reflexões
de Betti (1992) – no campo da Educação Física – ao mencionar a
tensão manifesta na relação entre “Disciplina Acadêmica / Profissão,
Ciência / Prática Pedagógica”.
Dentre os componentes curriculares da Educação Básica a
Educação Física é a uma área de conhecimento que possui como
objeto de estudo as Manifestações Culturais do Movimento Humano,
historicamente apropriadas por este campo do saber e que se
expressam pelas diversas modalidades de ginásticas, jogos, esportes,
danças e lutas. Compreender o objeto de estudo da Educação Física
como “manifestações culturais do movimento humano” significa
conceber o “movimento humano” como portador de sentido/
significado simbolicamente construído e mediado no contexto da
cultura. Diversos têm sido os esforços na tentativa de se caracterizar
o objeto de estudo da Educação Física. Os questionamentos acerca
do papel social da Educação Física fizeram com que está área de
conhecimento passasse de uma crise político-ideológica emergente
na década de 1980 para uma crise de caráter epistemológico no
decorrer da década de 1990 (Lima, 2000).
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Ao discorrer sobre a relação entre sustentação acadêmica e
intervenção de professores de Educação Física, Lovisolo (1995,
p.20-21) sugere-nos, como tradição do referido campo de atuação
profissional, “[...] a formulação de propostas ou programas de
intervenção no plano de atividades corporais que realizem valores
sociais”. Em sua opinião, grande número de professores realiza uma
intervenção profissional fragmentária, assistemática, não-gradativa,
ressentida da utilização de “[...] recursos diversos em função de
objetivos sociais” (Lovisolo, 1995, p.23). Essa mesma linha de
raciocínio é observada nas recomendações outrora feitas por Corbin
(1993), para que a Educação Física apontasse no século 21 como
um campo de atuação profissional academicamente sustentado,
responsável pela oferta de serviços socialmente relevantes e de alta
qualidade profissional.
O embate entre o caráter de disciplina acadêmica e/ou
profissão acompanha a Educação Física já há algum tempo
(Lawson, 1999; Newell, 1990) e, respeitando diferenças de ordem
conceitual e epistemológica dos autores que o abordam, perpassa
invariavelmente o processo de formação profissional em nível de
Educação Superior. Vale aqui compreender o campo da Educação
Física tomando emprestada a noção de campo de Bourdieu: “lugar
de relações de força [...] e de lutas que visam transformá-las ou
conservá-las” (Bourdieu, 2004, p.170). A antológica troca de
e-mails entre o então presidente da Comissão de Especialistas do
MEC, responsável pela elaboração das Diretrizes Curriculares para
a graduação em Educação Física e o presidente do Conselho Federal
de Educação Física (Resende & Steinhilber, 2003) bem ilustra a
destacada noção.
Em decorrência dos debates acadêmico-profissionais ocorridos
entre final dos anos 90 e início deste século o Departamento de
Educação Física, responsável pelo curso de graduação em Educação
Física da UNICENTRO / Campus de Irati, existente desde 1998,
optou por atender ao disposto na Resolução nº 1 de 2002 (Brasil,
2002), desvinculando-se da Resolução nº 3 de 1987 (Brasil, 1987),
mas com conteúdos relacionados à atuação profissional em ambiente
não escolar. Com isso, o curso passou a formar profissionais para
a atuação na educação básica preservando elementos de uma
formação profissional generalista, pretensamente relacionada à
atuação profissional na escola e fora dela. No ano seguinte a essa
definição publica-se a Resolução nº 7 de 2004 (Brasil, 2004), que
dispõe sobre a formação profissional em Educação Física para
atuação fora da educação básica – o Bacharelado. Mesmo sendo a
proposição de Bacharelado já aludida na Resolução nº 3 de 1987,
esse tipo de graduação não tem tradição na Educação Física.
Essas definições de ordem legal produziram algumas inquietações
no curso que findaram por indicar, no de 2009, a necessidade de
uma profunda discussão a respeito de seu projeto pedagógico. Desde
2010 o curso é ofertado com foco exclusivamente na formação de
professores para docência na Educação Básica. Cabe destacar como
tradição na Educação Física, a partir do final da década de 1980 e
início da década de 1990, a presença de conteúdos relacionados ao
atendimento de pessoas com necessidades especiais, geralmente em
uma disciplina denominada Educação Física Especial ou Educação
Física Adaptada, por exemplo. Esse fato sugere estar particularmente
relacionado à prática esportiva por parte de pessoas com deficiência,
decorrente de sua utilização como recurso para a integração social
de sequelados da II Grande Guerra Mundial.
Na sequência incluiu-se a disciplina de Libras (Língua Brasileira
de Sinais) na matriz curricular do curso, em decorrência do
Decreto 5.626 (Brasil, 2005), que “regulamenta a Lei no 10.436,
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de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de
Sinais” e aponta para atendimento das especificidades do trabalho
pedagógico realizado com alunos surdos.
Para Imbernón (2000), a diversidade deve ser vista sob um
aspecto de diferenciação, adequando-a ao contexto da escola
e à realidade do aluno, fugindo da padronização existente que
acaba por direcionar algumas ações. Para o autor, os elementos
essenciais no trato da diversidade são: a flexibilização curricular,
a superação da cultura do individualismo por uma cultura do
trabalho compartilhado, o favorecimento das relações pessoais e
interpessoais, a educação mediante potencialidades e necessidades
dos alunos, e a ampliação do conceito de diversidade, extrapolando
o cunho escolar para o social, ético e político, ou seja, para uma
ação educativa cotidiana.

Resultados e discussão
O Curso de Licenciatura em Pedagogia, vem desenvolvendo
esforços desde 2006 principalmente, no sentido de contemplar,
discutir e orientar seus acadêmicos no enfrentamento das questões
referentes a especificidade do contexto inclusivo nas unidades
escolares de sua atuação. Na verdade, a preocupação com a formação
docente para atuação em contextos inclusivos, embora se tratando
de problemática ainda não resolvida, compõe a discussão acadêmica
na área principalmente a partir do processo de democratização da
educação pública no Brasil, com a Constituição Federal de 1988.
A necessidade de atendimento à diversidade do aluno e a
consciência de tal importância envolve o Curso de Pedagogia na
discussão, planejamento, orientação e execução que viabilize o
atendimento às minorias étnicas, aos excluídos, aos jovens e adultos
em situação de risco, educação de jovens e adultos, educação
indígena, educação no campo, educação à terceira idade, educação
às pessoas com necessidades educacionais especiais, educação nos
movimentos sociais e assentamentos (Projeto Pedagógico Curso de
Pedagogia/UNICENTRO/I, 2006).
O Departamento de Educação Física, responsável pelo curso
de graduação em Educação Física da UNICENTRO / Campus de
Irati, existente desde 1998, em decorrência dos debates acadêmicoprofissionais ocorridos entre final dos anos 90 e início deste século
(Resende; Steinhilber, 2003) optou por atender ao disposto na
resolução nº 1 de 2002 (Brasil, 2002), desvinculando-se da Resolução
nº 3 de 1987 (Brasil, 1987), mas com conteúdos relacionados à
atuação profissional em ambiente não escolar. Com isso, o curso
passou a formar profissionais para a atuação na educação básica
preservando elementos de uma formação profissional generalista,
pretensamente relacionada à atuação profissional na escola e fora
dela. No ano seguinte a essa definição publica-se a Resolução nº 7
de 2004 (Brasil, 2004), que dispõe sobre a formação profissional
em Educação Física para atuação fora da educação básica – o
Bacharelado. Mesmo sendo a proposição de Bacharelado já aludida
na Resolução nº 3 de 1987, esse tipo de graduação não tem tradição
na Educação Física.
Essas definições de ordem legal produziram algumas inquietações
no curso que findaram por indicar, no ano de 2009, a necessidade
de uma profunda discussão a respeito de seu projeto pedagógico.
Desde 2010 o curso é ofertado com foco exclusivamente na
formação de professores para docência na Educação Básica. Cabe
destacar como tradição na Educação Física, a partir do início
da década de 1990, a presença de conteúdos relacionados ao
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atendimento de pessoas com necessidades especiais, geralmente em
uma disciplina denominada Educação Física Especial ou Educação
Física Adaptada, por exemplo. Esse fato sugere estar particularmente
relacionado à prática esportiva por parte de pessoas com deficiência,
decorrente de sua utilização como recurso para a integração social
de sequelados da II Grande Guerra Mundial.
A presença da disciplina Libras, a partir de intervenção
normativa (Brasil, 2005) na grade curricular dos cursos de
Pedagogia e Educação Física, além de cumprir com o seu papel de
oferecer ferramentas fundamentais para a comunicação por meio
desta linguagem, pode também promover, em conjunto com outras
atividades curriculares, um movimento reflexivo quanto a função
do professor no processo de construção de uma escola com posturas
cada vez mais inclusivas frente à diversidade.

Considerações finais
Nesta perspectiva, a inclusão torna-se um vasto campo de
trabalho e de pesquisa quando abrange todas as questões humanas
passíveis de serem olhadas e trabalhadas na escola de forma mais
efetiva e comprometida com a Educação para todos. No entender
de Laplane (2006), a escola deve conhecer cada aluno, respeitando
suas potencialidades e correspondendo às suas necessidades
com qualidade pedagógica. Nesta escola inclusiva todos devem
estar envolvidos, gestores, professores, familiares, membros da
comunidade e alunos. Faz-se necessário, para tanto, investimentos
na formação dos professores, a valorização do trabalho docente,
estímulos à formação continuada de todos aqueles que fazem parte
da escola, no sentido de afirmação da necessária transformação
das escolas a fim de proporcionar a inclusão de todos e a inclusão
propriamente dita e realizada. Segundo Plaisance (2204, p.1-2):
A inclusão não depende de si, pois ela é um novo desafio que demanda
a clarificação dos meios de ação em vias de transformação das escolas e,
particularmente, em vias de acolhimento das crianças “diferentes”. Ela
é construção, processo (e não, dada a priori), e não pode ser realizada
senão através de uma profunda modificação de nossas representações e
de nossas maneiras de agir, o que alguns denominam uma verdadeira
“revolução cultural”.

Por isso, a efetivação da inclusão escolar dependerá dos
esforços de todos, exigindo novos olhares, novas posturas, novas
metodologias de ensino, novas pesquisas que retratem e alterem
a realidade para garantir uma educação de melhor qualidade para
todos. Neste sentido, conforme Freire (2002, p. 48), a inclusão
escolar como prática de liberdade, precisa ter por base o princípio
de que “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os
homens se educam entre si mediados pelo mundo, pelas experiências
de cada um e pela evolução do processo inclusivo, buscando um
novo passo a cada dia”.
Por isso, ensinar, na perspectiva inclusiva, significa ressignificar
o papel de todos os envolvidos na educação escolar, bem como de
práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente, em
todos os seus níveis de escolarização. Para Mantoan (2003, p.81)
“Uma preparação do professor nessa direção requer um design
diferente das propostas de profissionalização existentes e de uma
formação em serviço que também muda, porque as escolas não
serão mais as mesmas, se abraçarem esse novo projeto educacional”.
É preciso, portanto, preparar futuros pedagogos e professores de
Educação Física que estejam comprometidos com este projeto
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educacional, sendo os professores formadores eles mesmos exemplos
dessa preparação, para além de discursos verborrágicos.
Nesse contexto, pensar em inclusão escolar significa assumir
a responsabilidade de garantir o efetivo processo de escolarização
de pessoas que apresentam necessidades especiais. Se esse processo
acontecerá na escola A, na escola B, em um hospital ou em
casa, não importa. O que não se pode perder de vista é a garantia
de que essas pessoas aprendam aquilo que se propõe ensinar. A esse
respeito podemos observar já há algum tempo indicações no campo
da Educação Especial de que nem todo aluno com necessidades
especiais se beneficiará de um processo de escolarização em uma
escola comum (Omote, 2000). No caso específico dos cursos
de Licenciatura o tema inclusão representa uma inequívoca
provocação, principalmente se ampliarmos a ideia de inclusão para
além do atendimento escolar de pessoas com necessidades especiais,
chegando ao espaço/tempo da preparação para a docência.
De maneira geral, as Licenciaturas ainda não estão preparadas
para desempenhar a função de formar professores com uma
orientação inclusiva de atuação profissional. Isso é preocupante,
pois os alunos estão sendo inseridos nas escolas e cada vez mais as
salas de aula se diversificam, embora, evidentemente, não no ritmo
desejado (Glat & Pletsch, 2004). Deparamo-nos, portanto, com
uma inclusão precarizada. De acordo com o Parecer CNE/CEB
nº 7 de 2010, é “preciso fazer da escola a instituição acolhedora,
inclusiva, pois essa é uma opção ‘transgressora’, porque rompe com
a ilusão da homogeneidade e provoca, quase sempre, uma espécie
de crise de identidade institucional” (Brasil, 2010, p.20).
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RESUMO: A partir de demandas específicas dos países de origem, o inventário denominado “Plano de Ensino Individualizado aplicado
à Educação Física” (PEI-EF) foi elaborado em sistema de colaboração internacional por professores pesquisadores das Américas do Norte
e do Sul. As versões em inglês, espanhol e português estão sendo validadas simultaneamente. Este ensaio tem como objetivo validar a
versão em português do Plano de Ensino Individualizado especificamente concebido para o contexto da Educação Física Escolar (PEI-EF),
visando direcionar o planejamento das ações nesse âmbito. Trata-se de um estudo exploratório envolvendo validação de conteúdo do PEIEF. A carta-convite e os respectivos critérios de validação do instrumento foram encaminhados a 10 juízes brasileiros. No presente artigo
será apresentada a versão validada em Português do PEI-EF, bem como os respectivos ajustes decorrentes das análises dos juízes.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física, Plano de Ensino Individualizado, Inclusão, Deficiência.
ABSTRACT : From specific needs of the countries of origin, an inventory called “Individualized Education Plan applied to Physical
Education” (IEP-PE) was developed through international collaboration by faculty researchers from North and South America. Versions
in English, Spanish and Portuguese are being simultaneously validated. This essay aims to validate the Portuguese version of the
Individualized Education Plan (IEP-PE) specifically designed for the area of physical education, in order to direct the planning of actions
in this context. This is an exploratory study involving content validation of the IEP-PE. The invitation letter and the criteria for their
validation of the instrument were sent to 10 Brazilian judges. Validated Portuguese version of IEP-PE, as well as the adjustments arising
from the analysis of the judges, will be presented in this article.
KEY-WORDS: Physical Education, Individualized Education Plan, Inclusion, Disabilities.

Introduction
Unlike what often happens in the United States, Brazilian
schools do not have the systematization of information included
in the Individualized Education Plan (IEP), related to meeting the
special needs of students with disabilities.
In Brazil, studies report frequent complaints by physical
education teachers about the lack of information and lack of
knowledge regarding the characteristics and special needs of
students with disabilities (Fiorini & Manzini, 2012; Rossi &
Munster, 2013). Within the school, there are also no indications or
references on how to tailor the planning of teaching and learning
to the needs and possibilities of students with disabilities in the
context of physical education.
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In the United States, studies show less involvement of physical
education teachers in the process of construction of the IEP and
low effectiveness of the information available in this document
for planning specific actions towards this curricular component
(Kowalski, Lieberman, & Dagget, 2006; Kowalski et al., 2005).
Block (2007) and Lieberman & Houston-Wilson (2009) advocate
towards the participation of Physical Education teachers in the
process of formulation and updating the IEP of their students with
disabilities.
Therefore, this proposal is intended to formulate an inventory
applied to the Physical Education field, which may assist teachers
in understanding the diagnosis of students with disabilities. In
addition, this inventory will be used to provide elements to direct
the planning of actions in this context. The inventory called
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“Individualized Education Plan applied to Physical Education”
(IEP-PE) was developed through international collaboration by
faculty researchers from North and South America. Versions in
English, Spanish and Portuguese are being simultaneously validated.
This essay aims to validate the Portuguese version of the
Individualized Education Plan specifically designed for the area
of physical education (IEP-PE), in order to direct the planning of
actions in this context.
This is an exploratory study involving content validation of
the IEP-PE. The invitation letter and the criteria for the validation
of the instrument were sent to 10 Brazilian judges. As inclusion
criteria, judges should have: a major in Physical Education; a
master’s or doctoral degree in Adapted Physical Education or
Special Education; and experience in inclusion of students with
disabilities.
The Portuguese version of the IEP-PE will be presented in this
article, as well as the adjustments arising from the analysis of the
judges. It is recommended that this document be filled out by
specialized professional in Adapted Physical Education, with the
participation of the Physical Education teacher, other professionals
on the child’s education team, parent, and as always as possible, the
student with disabilities.

Individualized education plan
The Individualized Education Plan is an official document
prepared by a group of professionals to establish a guide or plan
of action for teachers and specialists who serve students with
disabilities in their educational process (Kowalski et al, 2005).
In the United States, there are several laws and decrees
establishing the obligation of this document, which accompanies
the student during the school path and transition periods. According
to the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, 2004),
all children with disabilities eligible for special education services
must have an IEP (Martin et al., 2006).
Because Section 504 of the Rehabilitation Act has a less stringent
definition of a “qualified individual with a disability,” students not
eligible through IDEA are still able to qualify for adapted physical
education services and accommodations (Winnick, 2011).
In Brazil, although there is no legal determination providing
the obligation of a similar document, it is possible to recognize
the need and importance of an IEP to the educational process of
students with disabilities, suggesting its implementation in school
dynamics.
As a road map to special education services, the IEP is essential
in planning appropriate instruction for students with disabilities
and should guide the integration of general and special education
curriculum (Diliberto & Brewer, 2012).

Constituent elements of the Iep-Pe
North America’s federal and state codes identify specific
components that guide the development of an IEP, including
present level of performance, annual goals, short-term instructional
objectives, placement, and evaluation procedures among others
(Kowalski et al., 2005).
Professors and researchers from North and South America,
established some parameters and constituents to the IEP-PE in
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common to the original document after reflecting on the needs
from different educational experiences. However, the process of
translation into English, Spanish and Portuguese languages, as well
as the procedure of content validation by judges from different
cultures may involve adjustments and terminological differences
in content between each version. In addition, due to the alleged
specificity of the instrument to the context of Physical Education,
characteristic topics involving the peculiarities and particularities of
this curricular component were included.
The first part of the instrument includes personal data and
information related to the condition of the student. The following
components are addressed: type, level and time of disability;
description of information related to cognitive, social and motor
aspects of the individual; communication and transportation
needs and auxiliary resources to support the student; indication
of previous experience, areas of interest and special care for the
practice of physical education.
The second part of the instrument addresses the evaluation of
the student, where resources and information obtained from formal
and informal assessment instruments must be registered. Also
addressed are levels of support needed to carry out tasks to assist in
determining student’s level of performance.
A present level of performance (PLP) is a statement of the
student’s current level of educational performance, including a clear
description of the student’s areas of strengths and weaknesses. The
description of weaknesses should indicate the student’s individual
needs, helping to determine appropriate objectives and goals. It is
important to describe the task and the kind of support necessary for
the student to perform it based on proposed standards (Kowalski
et al., 2005).
The third and final part of the instrument refers to the Program
of Physical Education. Because students may be identified as having
a unique need in one curricular area and not in another, present
level of performance, goals and objectives, and placement decisions
must be made separately and independently (Sherrill, 2004).
In a conventional IEP, specific information to the area of
Physical Education does not have a particular field for registration.
Usually the physical education teacher uses observations that refer
to the description of the student’s motor development, or even
find tips on how to generalize into other components of IEP. The
proposed inventory is intended to overcome such difficulty with
a particular topic, aiming to help the physical education teacher
to understand student needs, set goals and propose curricular
adjustments and methodological changes designed specifically for
physical education classes.
Annual goals are long-range statements that specify areas in
need of improvement as identified by the PLP. As with personal
goal setting, annual goals help the teacher to prioritize the most
important areas to work on, allowing the student’s program to
be more readily achieved, based on National or State standards.
Annual goal statements are applied to the individual student’s needs
and abilities through short-term instructional objectives (Kowalski
et al., 2005).
Whereas annual goals are broad in nature, short-term instructional
objectives (STOs) are more specific and are used to achieve annual
goals. Short-term instructional objectives are the measurable
intermediate steps between the PLP (current ability level) and the
annual goals (targeted areas to improve) that are established. In
order to make annual goals achievable, they must be broken down
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into specific, measurable objectives (Sherrill, 2004). Because STOs
are observable and measurable, they can be an effective tool in
determining whether progress is being made towards achieving an
annual goal. Short-term instructional objectives not only provide
the tangible link between the identified goal areas and the PLP, they
also help provide focus for daily instruction and activity selection
(Kowalski et al., 2005).
After determining the student’s level of performance and
establishing goals and short-term objectives, there is a section
where proposed modifications in the physical education program
are identified. These involve the recommendation of preferred
learning styles of the student, a description of teaching strategies,
modifications in materials and equipment, amendments in the
physical environment of the classroom, adaptations in the rules of
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the games and activities, as well as in the evaluation of students
with disabilities.
Finally, based on the description of these elements, there is a
section used to indicate and justify the need for possible auxiliary
professional resources to assist in the inclusion of students with
disabilities in the context of physical education. Among these
professionals are included: Adapted Physical Education teacher
who may act as consultant, co-teach, provide direct support to the
student during classes or pre-teaching; Physical Education assistant
teacher to act in situations of co-education; aides or paraeducators,
as are called the professionals who assist students with disabilities
in the United States; peer-tutors; or other professionals, such as
sign language interpreter or orientation and mobility instructor,
according to the need of the student.

IEP involvement
At least one team member must be knowledgeable about general and special education curriculum. It is
critical to have someone in attendance that is familiar with grade level curriculum to ensure grade level
curricular standards are addressed in the IEP (Diliberto & Brewer, 2012).

Curriculum

Interpretation of
assessment data

Once the Physical Education teacher belongs to school staff, is considered a direct service provider (not
related), and should give input about the physical education domain for their students with disabilities,
contribute to the writing of goals and objectives, and serve as an active member of the IEP team (Kowalski
et. al., 2005; Lieberman & Houston-Wilson, 2009).
These staff members often work with assessments that use standard scores; some teachers and parents
typically do not. Standard scores alone do not help with understanding instructional implications.
Reporting standard scores can be irrelevant if the scores are not accompanied by an explanation of how
they relate to a student’s strengths and areas of focus (Diliberto & Brewer, 2012).

Related service personnel are not just consultants, and should be involved during the whole process. It may
include specialists such as: psychologists, speech language pathologists, physical therapists, occupational
therapists, vision therapist, orientation and mobility specialist, etc.
The IEP team requires including someone who is knowledgeable and can commit resources from the
school or district. Without knowledge of the law, the team members have unanswered questions as to
Laws and regulations how to proceed or what can be included in the student’s plan. According to federal law, at least one team
member must have the ability to interpret the instructional implications of any assessments (Diliberto &
Brewer, 2012).
No one knows the student better than the family. Sharing family knowledge is crucial in developing the
IEP; the family may be able to provide background and detail on the student’s strengths and challenges,
or discuss successful and unsuccessful strategies that have already been tried. It’s also important to establish
the family’s level of knowledge about the process. Many families, especially early in a child’s education, are
Student background not trained in special education and may need more information on the purpose and process (Diliberto
& Brewer, 2012).
It is recommended that parents receive a copy of the IEP and be encouraged to collaborate with the
construction process. The staff should make sure that parents understand the specific terms and the
importance of the information contained therein.
As the most interested in their own educational process, students must be included as blueprint designers,
being part of the IEP team.

Student with
disability

Although the attendance of students with disabilities on the IEP process has increased, most of them
participate passively, being present but seldom engaged in meaningful discussions or educational planning
Personal interest and
(Martin et al., 2006)
previous experience
Students involved on IEP process tend to know more about their disabilities, legal rights and appropriate
accommodations, increasing their ability to advocate for themselves. The involvement on IEP process
helps the students to assume more responsibility for themselves, be more aware of the limitations and the
resources available for them, leading them to take the ownership on their own education.

Table 1: IEP-PE Team
Source: Adapted from Diliberto and Brewer (2012).
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IEP-PE TEAM
The IEP plan is an ongoing process that requires input from
multiple people in order for it to be beneficial to the student, and
general physical education teachers are integral members of the lEP
process (Seaman, DePauw, Morton, & Omoto 2003).
According to Diliberto and Brewer (2012), in the United
States, the IEP team must include the special education teacher,
parent (s), general education teacher(s), related service personnel,
local education agency (LEA) representative (principal or other
administrator), and other professionals critical to the educational
well-being of the student. Several studies also advocate the
participation of the student with disabilities in the design of the
IEP (Mason, McGahee-Kovac & Johnson, 2004; Sawilowsky &
Mason, 2004; Van Dycke, Martin & Lovett, 2006; Martin et al.,
2006.).
Students with disabilities, even the youngest students or the
ones with limited cognitive and communication skills, must be
encouraged and prepared to help in the construction of their IEP,
helping to determine their needs, present levels of performance,
goals and accommodation needs (Mason, McGahee-Kovac &
Johnson, 2004; Sherrill, 2004).
Research results from the past two decades suggest that youth
who are involved in their IEP development or related educational
goal setting and planning are more likely to: achieve their goals;
improve their academic skills; develop important self advocacy and
communication skills; graduate from high school; and gain better
employment and quality of life as adults (Mason & Sawilowsky,
2004).
Due to the various points of view of different people involved,
each team member has a determining role in the process of building
the IEP-PE. The understanding of the involvement of each is
indicated in Table 1.
While there is no IEP available in Brazilian schools, they
are required in the United States. However, several authors have
highlighted the lack of involvement of the Physical Education
teacher on the process of IEP.
“Although in many districts physical educators are integral
members of the IEP team, in other districts physical educators
are only partially involved in the process or are not given the
opportunity to be involved at all. (…) Although physical education
teachers work with students with disabilities in their classes, they
are often left out of what other professionals are doing with respect
to developing the students’ IEPs, thus creating a ‘disconnect’ in the
IEP process.” (Kowalski, Lieberman & Daggett, 2006, pp. 35)
Lieberman and Houston-Wilson (2009) note that regardless
of whether or not a school district employs an adapted physical
education specialist1, the general physical educator2 can play a key
role in the development and implementation of a student’s IEP.
Because education in an inclusive environment continues to
gain acceptance, the general physical educator is the one most likely
to provide direct instruction to the student with the disability. It
1 Adapted Physical Education (APE) teacher, in addition to major in Physical
Education must have concentration in APE, being hired by the school district to
act: as a consultant; in a situation of collaborative teaching in partnership with the
generalist PE teacher; providing assistance to students with disabilities trough preteaching or direct support during class activities.
2
The general physical education teacher is the professional who has major in Physical
Education and is part of the permanent staff of the school, responsible for the class
where the students with disabilities are included.
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makes sense that the professional who should guide the student
during physical education program and is the “expert” in this
curricular area, is the same person directly responsible for carrying
out the IEP program (Kowalski, Lieberman & Daggett, 2006).
Lieberman and Houston-Wilson (2009) encourage the
involvement of the Physical Education teacher on IEP process
because they are one of the few teachers in the school who follow
the students every year and therefore can provide longitudinal
feedback, whereas classroom teachers usually have students for only
one year.
In addition, physical education often provides an opportunity
for students to actively apply, in an authentic situation or setting,
many of the cognitive, motor, and social skills that they have
acquired (Kowalski, Lieberman & Daggett, 2006).
According to these authors, the full and active participation
of all professionals involved in a student’s IEP fosters a healthy
environment of collaboration and communication, whereas lack
of the general physical educator’s participation jeopardizes that
collaborative environment (Kowalski, Lieberman & Daggett,
2006).

Method
This research is characterized as an exploratory study involving
content validation of the inventory called “Individualized Education
Plan applied to EF” (IEP-PE). According to Corrente (2009), the
validity indicates whether the instrument measures what it intends
to measure in the context it is applied. Therefore, the process of
content validation of IEP-PE aimed to establish the extent to
which the document in question can be considered suitable for the
purpose for which it was built. The suggestions of the judges were
considered to improve the inventory.
Subjects chosen to participate in the validation process of the
IEP-PE Portuguese version included 10 Brazilian judges. These
judges needed to have a major in Physical Education. Two of the
judges had a master’s degree while eight of the judges had a doctoral
degree in Adapted Physical Education or Special Education. Judges
also had experience in the inclusion of students with disabilities.
Among the judges, seven are faculty professors, coming from four
different states of Brazil.
Each judge was sent by electronic mail the following: an
invitation letter requesting the collaboration of experts and
explaining the scope of the study; the summary of the research
containing the necessary details to understand the proposal; the
first version of the IEP-PE inventory; and the evaluation form
containing their validation criteria.
The first version of IEP-PE was composed of three parts. The first
part of the IEP-PE has as its purpose the collection of information
about the student, in order to understand their characteristics and
special needs related to cognitive, social, physical and sensorymotor aspects. Aspects such as communication, expectations and
interests of the student were also considered, as well as special care
to be observed during Physical Education class. The second part of
the IEP-PE refers to the record of the assessments undertaken to
determine the current level of student performance, and to identify
the types of support needed during physical education classes.
The third part of the instrument is reserved for determination
of goals, short-term objectives and description of curricular and
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methodological adaptations suitable to the physical education
program.
The evaluation form was based on three criteria (Santos &
Munster, 2012): 1. Clarity of Language: this aspect was used
to determine whether, according judges, the terms used were
appropriate and understandable to the audience it is intended;
2. Theoretical Pertinence: this item was used to determine if the
theoretical construct of the instrument is consistent with the
scientific literature; 3. Viability of Application: this aspect considered
the adequacy of the structure to the purpose of the instrument as
well as the feasibility of the application.
In each criteria, the judges had three response alternatives to
consider the level of adequacy of each item as three nominations:
adequate (2 points), barely adequate (1 point) and inadequate (0
points). Within each criterion, the sum of points obtained between
total judges was converted into percentage, reaching the level of
agreement between judges.
To verify the degree of agreement between judges (JA) the
following equation was used; where LIA = level of individual
approval and NJ = number of judges:

JA% = LIA.100.NJ-1
According to Alexandre and Coluci (2011), the content validity
index (CVI) measures the proportion or percentage of judges who
are in agreement on certain aspects of the instruments and items,
allowing for analysis of each item individually, and the instrument
as a whole. Thus, by obtaining the CVI, it is possible to identify
whether the analysis instrument presents an acceptable validity.
To obtain the CVI value the following equation was used, where
CL = Clarity of Language; TP = Theoretical Pertinence; and VA =
Viability of Application:

CVI = __% CL+ % TP + %VA___
Nº of criterias (= 3)
The values adopted to check the level of reliability of the data
obtained in this study were suggested by Bauer and Gaskell (2004),
which consier:
Answer
a > 0.90
a > 0.80
0.66 < a < 0.79

Level of Reliability
Very high
High
Acceptable

Results and discussion
The degree of agreement between judges (JA) corresponding to
each of the 3 parts of the IEP-PE, according to each of the criteria
for analysis (CL, TP, VA), can be identified in the central columns
of Table 2. The right column indicates the content validity index
(CVI) of each of the parts and the inventory as a whole.

Revista da Sobama, Marília, v. 15, n. 1, p. 55-68, Jan./Jun., 2014

Artigos / Articles

Agreement between Judges
Content
Clarity of
Theoretical Viability of Va l i d i t y
Language
Pertinence Application Index
Part 1
-Information
about studant
Part 2 Assessment
and Level of
Performance

75%

85%

95%

0.85

100%

95%

90%

0.95

Part 3 - Physical
Education
Program

100%

95%

95%

0.96

IEP-PE Complet
Inventory

91,6%

91,6%

93,3%

0.92

Table 2: Degree of agreement between judges and Content Validity
Index related to IEP-PE.
Part 1 of IEP-PE, referring to information about the student,
obtained the degree of agreement between judges of 85%. Although
the Index of Content Validity, according to the scale of Bauer and
Gaskell (2004), is equivalent to a high level of reliability, this was
the topic with the lowest level of approval among the judges.
The parties 2 (Assessment and Performance Level) and 3 (Physical
Education Program) of IEP-PE had higher approval among judges,
representing 95% and 96%, respectively. As a consequence, the
respective Content Validity Index indicated, according to the same
scale, very high level of reliability.

Part 1 - Information about the student
Based on the judges’ analysis, 80% indicated the maintenance
of this topic with minimal changes, such as minor adjustments
in shape and language; and 20% (Judges 3 and 7) recommended
maintaining the topic with extensive modifications on the structure
and language. The Clarity of Language (CL) criterion was the
aspect with the lowest level of acceptance among judges, due to
the presence of technical terms and difficult words to understand,
related to the condition of disability.
Since the purpose of the IEP-PE is to add specific information
about the special needs of the student it was decided to maintain
the technical and specific terminology. This should help physical
education teachers to gain more access to interdisciplinary
discussions among their peers. However, in order to attenuate the
linguistic impact, at the end of the instrument, a glossary containing
the terms that could cause doubt was added to assist the physical
education professional.
According to Bugaj (2000) every IEP should include enough
detail to allow full understanding by someone unfamiliar with the
student.
Many parents and even general educators may be unaware
of assessment terminology and significance (Diliberto & Brewer,
2012). The inclusion of the glossary in IEP-PE aims to provide
insight to the basic understanding of some concepts in order to
facilitate information exchange and new acquisitions by all staff
involved in the preparation of IEP-PE.
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The theoretical pertinence (TP) presented a concordance degree
of 85% and the viability of application (VA), 95%.
Through the suggestions of the judges, the following changes
and modifications in Part 1 of IEP-PE were made:
• Adding a field to indicate the time of onset of disability;
• Addition of “double hemiparesia” and “double hemiplegia” in
the topographical classification item;
• Under “type of preferred communication”, replacing
“Picture Exchange Communication System” by “alternative
communication”;
• Adding a field to indicate the type of hearing loss;
• Only one of the judges (Judge 10) suggested modifying the
sequence of the items of the first part, so it was kept the
original configuration.

Part 2 - Assessment and Student Performance Level
The IEP should be based on appropriate assessments as well
as the student’s strengths and needs, considered by the team as
a whole, and with the family participating fully (O’Conner &
Wyasik, 2008).
As analysis of judges, 50% indicated the maintenance of this
topic without modifications and 50% of the topic with minimal
changes, such as minor adjustments in shape and language. The
three evaluation criteria indicated a good level of acceptance among
the judges, being awarded the following degrees of agreement:
clarity of language = 100%; theoretical pertinence = 95%; and
viability of application = 90%, corresponding to the Content
Validity Index = 0.95 (very high).
Through the suggestions of the judges, the following changes
and modifications in Part 2 of IEP-PE were made:
• Specification of specific assessment instruments in each of the
areas;
• Under “types of support needed,” including the option
“performs independently without assistance (PI)”;
• Only one of the judges (J10) suggested modifying the sequence
of the items in this second part, so it was kept the original
configuration.

Part 3 – Physical Education Program
The IEP should also play a major role in creating lesson plans to
meet the student’s unique needs. However, many IEPs lack required
details to successfully guide instructional planning (Capizzi, 2008).
As in personal goal setting, having specific written objectives
helps teachers focus on addressing those objectives throughout the
physical education curriculum by making slight modifications and
adjustments to existing games and activities (Kowalski et al., 2005).
Kowalski et al. (2005) recommend that, as often as possible,
the student with disability’s goals and objectives should be aligned
with the class goals and objectives. Physical educators must
constantly make adjustments and modifications on the general
activities, in order to meet student personal’ goals and objectives.
Also, the student’s goals and objectives should be intertwined and
incorporated into a class existing unit.
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According to the judges analysis, 30% (Judges 1, 6 and 8)
indicated the maintenance of this topic without modification and
70% indicated maintenance of the topic with minimal changes,
such as minor adjustments in shape and language. The three
evaluation criteria indicated a good level of acceptance among the
judges, being awarded the following degrees of agreement: Clarity
of Language = 100%; Theoretical Pertinence = 95%; and Viability
of application = 95%, corresponding to the Content Validity Index
= 0.96 (very high). Among the three parts of the IEP-PE, this last
was the one that reached the highest CVI.
Through the suggestions of the judges, the following changes
and modifications in Part 3 of IEP-PE were made:
• Differentiation between the terms “objective” and “goal”, as
specified in the own inventory;
• Breakdown of the topic concerning the evaluation of the EF
program into two separate questions (questions 2 and 3);
• Inclusion of a field for specifying the teaching styles;
• Reversing the order of the alternatives “adapted” and “both” in
the topic related to material resources;
• Exclusion of the topic related to “disability awareness” (Judges
2, 4, 6 and 10), which was directed more to the group than
properly to the student, the main focus of the IEP-PE.
The judges were unanimous regarding the maintenance of the
sequence of items on the third party, so it was kept the original
configuration.

Conclusion
Based on evaluation of the 10 Brazilian judges, the Individualized
Education Plan applied to Physical Education was analyzed under
three criteria: Clarity of Language, Theoretical Pertinence (TP) and
Viability of Application (VA).
Each part of the IEP-PE obtained varying degrees of agreement
among the judges: Part 1 (Information about the Student) = 85%;
Part 2 (Assessment and Performance Level) = 95%; Part 3 (Physical
Education Program) = 96%. According to the scale of Bauer
and Gaskell (2004), the content validity index of the complete
inventory was 0.92, corresponding to a very high level of reliability.
The suggestions made by the judges were incorporated into the
Portuguese version of the IEP-PE, attached in full. Word and PDF
format files corresponding to the validated version of the inventory
can be requested by email munster.mey@gmail.com. It is expected
that the IEP-PE will consist of an auxiliary resource to the action
plan of the physical education teacher, favoring the inclusion of
students with disabilities in this context.
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School District Identifying Information
PHYSICAL EDUCATION - INDIVIDUALIZED EDUCATION PLAN – PE IEP
PERSONAL DATA
Student Name:
Date of Birth:
Age:
Level of education: grade
PE Teacher:
STUDENT INFORMATION
Type and level of disability/special needs: Point out one or more alternatives with an X.
•
Deafness
•
Hearing Impairment
•
Blindness
•
Visual Impairment
•
Deafblindness
•
Speech or language impairment
•
Intellectual Disability
•
Learning Disability
•
Motor Disability
•
Multiple Disabilities
•
Autism Spectrum Disorder
•
Emotional disturbance
•
Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
•
Talented/ Gifted
•
Other condition: _________________________________________________________________________________________
Time of manifestation:
( ) Congenital
( ) Adventitious. How long? _________________________________________________________
Cognitive aspects:
Description of student’s areas of adaptive behavior or adaptive skills – conceptual, social or practical.
Gender:

( ) Male
( ) Female

Intensity of supports: Point out with an X.
( ) Intermittent: episodic and short term support
( ) Limited: consistent but still time limited support
( ) Extensive: ongoing and long-term support
( ) Pervasive: constant and highly intense support
Social aspects:
Description of student’s intra and interpersonal skills.
1. Involvement of the student with disabilities in the
proposed activities:
2. Interaction among the student with disabilities and
his/her classmates:
3. Interaction among the student with disabilities and
peer tutor:
4. Interaction among the student with disabilities and
PE teacher:

Description of when and in what situations support is needed:

(

) Excellent

(

) Excellent

(

) Excellent

(

) Excellent

(

) Very
good
( ) Very
good
( ) Very
good
( ) Very
good

(

)

Good

(

) Regular

(

) Insufficient

(

)

Good

(

) Regular

(

) Insufficient

(

)

Good

(

) Regular

(

) Insufficient

(

)

Good

(

) Regular

(

) Insufficient

(

)
Not
applicable
( )
Not
applicable
( )
Not
applicable
( )
Not
applicable

Coloring non-functional segments.

Aspects of motor control:
Description of motor developmental landmarks/milestones.

Devices required for locomotion: Point out one or more alternatives.
( ) Cane (Hoover’s bat)
( ) Orthotics
( ) Prostheses
( ) Crutches
( ) Walker
( ) Manual wheelchair
( ) Electric Wheelchair
( ) Other ________________________________________________
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Topographic classification: Point out with an X.
( ) Monoplegia
( ) Monoparesia
( ) Diplegia
( ) Diparesia
( ) Triplegia
( ) Triparesia
( ) Quadriplegia
( ) Quadriparesia
( ) Hemiplegia
( ) Hemiparesia
( ) Paraplegia
( ) Paraparesia
( ) Tetraplegia
( ) Tetraparesia
( ) Double Hemiplegia
( ) Double Hemiparesia
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Type and form of communication preferred: Point out with an X.
( ) Verbal
( ) Non Verbal
( ) American Sign Language
( ) Alternative Communication
( ) Other ___________________________________
Level of Hearing Loss: Point out with an X.
( ) Mild 27 - 40 dB
( ) Moderate 41 – 55 dB
( ) Moderate-severe 56 – 70 dB
( ) Severe 71-90 dB
( ) Profound – greater than 90 dB

Type of Hearing Loss: Point out
with an X.
( ) Condutive
( ) Sensorineural
( ) Mixed

Visual Loss: Point out with an X.
In which eye has better Visual Acuity?
( ) Right Eye
Visual Field preffered:
( ) Central
Light Perception
( ) Yes
Identifies color
( ) Yes
Prefers bright surfaces
( ) Yes
Prefers contrasting surfaces
( ) Yes
Previous motor experiences and extra-curricular activities:
Describe the experiences indicated by the student.

(
(
(
(
(
(

) Left Eye
) Peripheral
) No
) No
) No
) No

Auxiliary devices for communication:
Point out with an X.
( ) Hearing aids
( ) Cochlear implant
( ) Alternative Communication System
( ) Other
Auxiliary devices for vision: Point out with an X.
( ) Glasses (Magnifying or Sun Protection)
( ) Telescopes
( ) Binoculars
( ) Optical Prostheses
( ) Other

Expectations and personal interests related to Physical Education:
Describe the preferences indicated by the student.
Special care related to Physical Education:
Report episodes of seizures, presence of hydrocephalus, shunt, allergies or contraindications.
Comments:
Enter remarks as appropriate.

STUDENT ASSESSMENTS
Domains

Evaluation Results
Pre-evaluation
Post-evaluation

Type of Assessment

•
Test Gross Motor Development
•
Physical Fitness Test
•
Task Analysis
•
Checklist
•
Other ____________________________________
•
Vineland Adaptive Behavior Scales - VABS
Cognitive:
•
Adaptive Behavior Scales - ABS
•
Adaptive Behavior Assessment System - ABAS
•
Other ____________________________________
•
Social Skill Checklist
Social:
•
Behavior Scenarios
•
Other ____________________________________
Description of student’s strengths and individual needs:
Describe the reports of the Physical Education teacher and other professionals.
Motor:
Handedness:
•
Right-handed
•
Left-handed
•
Ambidextrous

TYPES OF SUPPORT REQUIRED
Indication of the areas of optimal or insufficient performance:
Describe situations in which the student needs assistance and tick the type of support indicated.

PI = Performs independently, without support
VA = Verbal assistance;
VD = Visual demonstration;

Date and description:

Date and description:

Date and description:

Date and description:

Date and description:

Date and description:

PI

VA

VD

PPA

TPA

NH

PPA = Partial physical assistance;
TPA = Total physical assistance;
NH = Not held.

STUDENT PRESENT LEVELS OF PERFORMANCE
1. Description of the level of student performance based on assessments.
2.
3.
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PHYSICAL EDUCATION PROGRAM
OBJECTIVES
Description of what is expected to achieve, based on national and state standards or
other curriculum guidelines.

1.

2.

Point out with an X the alternative that best represents the condition of your student.
1. Does the student with disabilities participate in the same
( ) Always
( )
content and activities than other students?
2. Is the student with disabilities assessed by the same
( ) Always
( )
evaluation means?
3. How often is it necessary to make adjustments on the
( ) Always
( )
assessments?
4. How often is it necessary to make adjustments on the
( ) Always
( )
directions/ instructions?
5. How often is it necessary to make adjustments on the
( ) Always
( )
equipment/ materials?
6. How often is it necessary to make adjustments on the
( ) Always
( )
environment?
7. How often is it necessary to make adjustments on the
( ) Always
( )
rules of the games and activities?

GOALS
Estimate of how much and when (how long) it is intended to achieve the
proposed objective.
(

) Weekly: Description of goal(s) in short term.

(

) Bimonthly: Description of goal(s) in medium term.

(

) Annual: Description of goal(s) in long term.

(

) Weekly: Description of goal(s) in short term.

(

) Bimonthly: Description of goal(s) in medium term.

(

) Annual: Description of goal(s) in long term.

Often
Often
Often
Often
Often
Often
Often

( )
Sometimes
( )
Sometimes
( )
Sometimes
( )
Sometimes
( )
Sometimes
( )
Sometimes
( )
Sometimes

(

)

Rarely

(

)

Never

(

)

Rarely

(

)

Never

(

)

Rarely

(

)

Never

(

)

Rarely

(

)

Never

(

)

Rarely

(

)

Never

(

)

Rarely

(

)

Never

(

)

Rarely

(

)

Never

(
(
(
(
(
(
(

)
Not
Applicable
)
Not
Applicable
)
Not
Applicable
)
Not
Applicable
)
Not
Applicable
)
Not
Applicable
)
Not
Applicable

MODIFICATIONS ON PHYSICAL EDUCATION PROGRAM
Point out one or more alternatives with an X and describe the modifications.
Teaching styles:
( ) Command
( ) Parctice
( ) Reciprocal
( ) Self-check
( ) Inclusion
( ) Guided discovery
( ) Convergent discovery
( ) Divergent discovery
( ) Learner-designed individual program
( ) Learner initiated
( ) Self-teaching
Teaching Strategies:
( ) Verbal directions
( ) Illustration or written directions
( ) Visual demonstration
( ) Physical Assistance
( ) Guidance
Material Resources:
( ) Conventional
( ) Adapted
( ) Both
Environment:
( ) No modifications
( ) Minor changes
( ) Extensive modifications
Rules:
( ) Conventional
( ) Partially modified
( ) Widely modified
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Description of recommended teaching styles:

Description of different strategies modification:

Description of the adjustments in the materials and equipment:

Description of modifications in environment:

Description of the adjustments in the rules:
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Assessment:
( ) Conventional or usual
( ) Partially modified
( ) Widely modified
Comments:
Enter remarks as appropriate.
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Description of the adjustments in the assessment:

PROFESSIONAL MONITORING DURING PE CLASSES
Point out one or more alternatives and include justification.
(
(
(
(
(
(

) Assistant PE teacher
) Adapted PE teacher
) Paraeducator or aide
) Peer tutor
) None
) Other: ____________________________

Informant’s name:
Contact information:
Assessed by:
Contact information:
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Justify the need for professional assistance or specialized human resources:

Date:
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GLOSSARY
Adaptive behavior: can be defined as a set of conceptual, social and practical skills that are acquired by persons to meet the demands of everyday life

(AAIDD, 2010).

Adaptive skills: constellation of skills that allows people to adapt effectively in daily activities, at home, at school, at work and in the community
(Harrison, Oakland, 2008). Adaptive skills are divided into three groups or domains of adaptive behavior:
• Conceptual skills: related to aspects such as language, reading and writing, money concepts and ability to self-direction;
• Social skills: based on interpersonal skills, responsibility, self-esteem, gullibility, naivete, ability to follow rules, etiquette and troubleshooting.
• Practical skills: involve personal and instrumental activities of daily living, occupational skills, health and safety.
Alternative Communication: the area of assistive technology that is specifically aimed at broadening communication skills. The alternative communication
intended for people with speech or writing dysfunction or gap between their communicative needs and their ability to speak and / or write.
Attention Deficit Hyperactivity Disorder: characterized by attention deficit hyperactivity and impulsivity, this disorder begins in childhood and can
persist into adulthood, eventually causing psychosocial inadequacies (Munster, 2012).
Autistic Spectrum Disorder: a set of symptoms that affect social functioning, communication skills, implying a restricted pattern of behavior, usually
accompanied by intellectual disability (Brasil, 2008).
Disability: characterized by impairments of long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers
may restrict the full and effective participation of the individual in school and society (Brasil, 2008).
Difference between goal and objective: the objective refers to the definition of what is desired, while the goal answers two questions: how much? and
when? As an example: if the goal of an individual is to lose weight, the objective is established from how many pounds he wants to eliminate in so long.
Goal: definition of quantitative and measurable terms within a specified period.
Learning Disabilities: are caused by specific functional disorders such as dyslexia, dysorthographia, dysgraphia, dyscalculia among others (Brasil, 2008).
Levels of support: currently the classification of intellectual disability has been based on the levels of support to different areas of an individual’s life, as
frequency and intensity level required (AAIDD, 2010).
• Intermittent support may be needed occasionally by an individual over the life span, but not on a continuous daily basis.
• Limited support may occur over a limited time span such as during transition from one setting to another. This type of support has a limit on
the time that it is needed to provide appropriate support for an individual.
• Extensive support in a life area is assistance that an individual needs on a daily basis that is not limited by time. This may involve support in the
home and/or support in work. Intermittent, limited and extensive supports may not be needed in all life areas for an individual.
• Pervasive support refers to constant support across all environments and life areas and may include life-sustaining measures. A person requiring
pervasive support will need assistance on a daily basis across all life areas.
Objective: description of what is intended to achieve.
Pervasive Developmental Disorders: result in qualitative abnormalities in reciprocal social interactions and communication, a repertoire of interests
and restricted, stereotyped, repetitive activities. Included in this group students with autism, autistic spectrum disorder and childhood psychosis (Brasil,
2008).
Talented/ gifted: students who demonstrate high potential in any of the following areas, singly or in combination: intellectual, academic, leadership,
psychomotor, and arts. Also have high creativity, high involvement in learning and performing tasks in areas of interest (Brasil, 2008).
Teaching styles: in 1966, Muska Mosston proposed a continuum of teaching styles based on different possibilities for decision-making during the
process of teaching and learning, proposing a spectrum of gradual transition in the level of autonomy of the student between the styles from A to K
(Mosston & Ashworth, 2008):
A. Command: its basic feature is the stimulus-response; teaching is centered on teacher and content. This style is based on the reproduction of the
content. The teacher determines the content, location, order of tasks, start and end range, describes and demonstrates the exercise and provides
feedback on the quality of the response, leaving the student to follow, perform, and obey.
B. Practice: the basic characteristic of this style is the change of certain decisions of the teacher to the student during the execution. The teacher
explains and demonstrates the task and the student performs with some degree of independence, keeping the teacher’s role in making the feedback
on implementation.
C. Reciprocal: this style has as main characteristic the social interaction in partnership, leading to work in pairs. Students learn to perform the task
and receive feedback from their peers, still based on criteria established by the teacher.
D. Self-check: the characteristic of this style is the shift of responsibility from teacher feedback (in styles A and B) or another student (C style) to
itself. The student learns to conduct self-assessment, using criteria of the implementation enabled by the task itself.
E. Inclusion: in this style, multiple difficulty levels are designed for the same task, with the intention to include all students in the activity,
according to the possibilities of each. The teacher explains the activity and offers some options for difficulty levels; the student determines the level
of task execution.
F. Guided discovery: the characteristic of this style is the particular teacher-student relationship, in which the sequence of questions the teacher
carries or causes a sequence of student responses in a convergent process leading the student to discover the desired concept.
G. Convergent discovery: the basic characteristic of this style is the proposition of a problem with only one possibility of answer. Students are
encouraged to discover the solution to a problem through reasoning and logical thinking, reaching particular solution.
H. Divergent discovery: the basic characteristic of this style is the pursuit of multiple and divergent responses contributing to expansion of motor
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and cognitive repertoire. The objectives of this style are based on the understanding and perception of the structure of activity; develop creativity
and the ability to check multiple solutions to a given problem.
I. Learner designed individual program: this style seeks greater independence of the student, through the individualization program, still based
on the content decided by the teacher. In this style the teacher plans the general content area, leaving the student to choose the topic, demonstrating
discipline and develop their creative abilities, as well as providing the opportunity to practice the skills learned in previous styles.
J. Learner-initiated: the student is responsible for leading the process of teaching and learning. Decisions are made by the student, whereas the
teacher to listen, observe and warn those decisions when prompted.
K. Self-teaching: need the presence of the teacher. The student is solely responsible for making decisions at all stages of the process, eliminating
the presence of the teacher.
Topographic Classification: according the region of the central nervous system (spinal cord and / or brain) affected by the injury, partial or total loss
of motor function may involve distinct body segments. The suffix “paralysis” indicates no body movement function and the term “paresis” indicates the
presence of partially functional movements (Munster, 2012). According affected segments, loss of motor function can be classified into:
• Monoplegia / monoparesia: involvement of a single body segment;
• Diplegia / diparesia: four body segments are affected, but the lower limbs are more affected than the upper;
• Triplegia / triparesia: involvement of three members, may be both lower and one upper limbs or both upper and one lower limbs;
• Quadriplegia / quadriparesia: involvement of four limbs (upper and lower), trunk, neck and face. It can lead to difficulties in communication
and swallowing;
• Paraplegia / paraparesia: impairment of movements of lower limbs and trunk;
• Quadriplegia / Tetraparesia: impairment of the movements of the four limbs (upper and lower) and trunk;
• Hemiplegia / hemiparesia: involvement of body segments ( both lower and upper limbs) on one side of the body;
• Double hemiplegia / double hemiparesia: four affected bodily members, but one body hemisphere affected more than the other.
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Plano de Ensino Individualizado Aplicado à Educação Física:
Validação de Inventário na Versão em Português
Individualized Education Plan Applied to Physical Education:
Validation of Inventory in Portuguese Version
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RESUMO: A partir de demandas específicas dos países de origem, o inventário denominado “Plano de Ensino Individualizado aplicado
à Educação Física” (PEI-EF) foi elaborado em sistema de colaboração internacional por professores pesquisadores das Américas do Norte
e do Sul. As versões em inglês, espanhol e português estão sendo validadas simultaneamente. Este ensaio tem como objetivo validar a
versão em português do Plano de Ensino Individualizado especificamente concebido para o contexto da Educação Física Escolar (PEI-EF),
visando direcionar o planejamento das ações nesse âmbito. Trata-se de um estudo exploratório envolvendo validação de conteúdo do PEIEF. A carta-convite e os respectivos critérios de validação do instrumento foram encaminhados a 10 juízes brasileiros. No presente artigo
será apresentada a versão validada em Português do PEI-EF, bem como os respectivos ajustes decorrentes das análises dos juízes.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Plano de Ensino Individualizado. Inclusão. Deficiência.
ABSTRACT: From specific needs of the countries of origin, inventory called “Individualized Education Plan applied to Physical Education”
(IEP-PE) was developed in international collaboration system by faculty researchers from North and South America. Versions in English,
Spanish and Portuguese are being simultaneously validated. This essay aims to validate the Portuguese version of the Individualized
Education Plan (IEP-PE) specifically designed for the area of physical education, in order to direct the planning of actions in this context.
This is an exploratory study involving content validation of the IEP-PE. The invitation letter and the criteria for their validation of the
instrument were sent to 10 Brazilian judges. Validated Portuguese version of IEP-PE, as well as the adjustments arising from the analysis
of the judges, will be presented in this article.
KEYWORDS: Physical Education. Individualized Education Plan. Inclusion. Disabilities.

Introdução
Diferente do que geralmente acontece nos Estados Unidos da
América, as escolas brasileiras não dispõem da sistematização de
informações incluídas no Plano de Ensino Individualizado (PEI),
relacionadas ao atendimento das necessidades especiais educacionais
de estudantes com deficiências.
No Brasil, estudos reportam a frequente queixa de professores
de Educação Física quanto à escassez de informações e ao
desconhecimento acerca das características e necessidades especiais
dos estudantes com deficiência (Fiorini & Manzini, 2012; Rossi
& Munster, 2013). No âmbito escolar, também não se observam
indicativos ou referências sobre como adequar o planejamento do
processo de ensino-aprendizagem às necessidades e possibilidades
do estudante com deficiência no contexto da Educação Física,
sendo esse processo inerente às demandas individuais e, portanto,
não passível de generalização.
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Nos Estados Unidos, pesquisas indicam o pouco envolvimento
dos professores de Educação Física no processo de construção do PEI
e a baixa efetividade das informações disponíveis neste documento
para o planejamento de ações específicas a esse componente
curricular (Kowalski, Lieberman & Dagget, 2006; Kowalski,
Pucci, Lieberman & Mulawka, 2005). Block (2007) e Lieberman
& Houston-Wilson (2009) defendem a participação do professor
de Educação Física no processo de formulação e atualização do PEI
dos respectivos estudantes com deficiência.
Diante de tal situação, surgiu a proposta de formular um
inventário próprio ao campo da Educação Física, que possa auxiliar
o professor quanto ao diagnóstico das necessidades especiais de
estudantes com deficiências e, sobretudo, que forneça elementos
capazes de direcionar o planejamento das ações nesse contexto. O
inventário denominado “Plano de Ensino Individualizado aplicado
à Educação Física” (PEI-EF) foi elaborado em sistema de colaboração
internacional por professores pesquisadores das Américas do Norte
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e do Sul. As versões em inglês, espanhol e português estão sendo
validadas simultaneamente.
Este ensaio tem como objetivo validar a versão em português do
Plano de Ensino Individualizado especificamente concebido para o
contexto da Educação Física Escolar (PEI-EF), visando direcionar
o planejamento das ações nesse âmbito.
Trata-se de um estudo exploratório envolvendo validação de
conteúdo do PEI-EF. A carta-convite e os respectivos critérios
de validação do instrumento foram encaminhados a 10 juízes
brasileiros. Como critérios de inclusão, os juízes deveriam possuir:
formação básica em Educação Física; mestrado ou doutorado em
Educação Física Adaptada ou Educação Especial; experiência em
inclusão de estudantes com deficiência.
No presente artigo será apresentada a versão validada em
Português do PEI-EF, bem como os respectivos ajustes decorrentes
das análises dos juízes. Recomenda-se que esse inventário seja
preenchido por profissionais especializados em Educação Física
Adaptada, com a participação do professor de Educação Física, dos
demais profissionais que atuam com o estudante, do representante
da área administrativa da escola, dos pais e do próprio estudante
com deficiência, conforme será detalhado a seguir.

Plano de ensino individualizado
O Plano de Ensino Individualizado é um documento oficial
elaborado por um conjunto de profissionais, visando estabelecer
um guia ou plano de ação para professores e especialistas que
atendem estudantes com deficiências em seu processo educacional
(Kowalski et al., 2005).
Nos Estados Unidos da América, há vários decretos e leis que
instituem a obrigatoriedade desse documento, o qual acompanha
o estudante durante o trajeto escolar e períodos de transição. De
acordo com o Ato para Educação de Estudantes com Deficiências
(Idea, 1997), todas as crianças com deficiências consideradas
elegíveis para serviços de educação especial devem possuir um PEI
(Martin et al., 2006).
Além disso, estudantes não elegíveis pelo Ato para Educação
de Estudantes com Deficiências (IDEA, 1997) podem ainda ser
qualificados para receber serviços e acomodações em Educação
Física Adaptada por meio da Seção 504 do Ato de Reabilitação
Vocacional (Vocational Reabilitation Act, 1973), o qual apresenta
uma definição mais abrangente (Sherrill, 2004; Winnick, 2000).
Dessa forma, estudantes que necessitam de assistência nas aulas de
Educação Física, mas não necessariamente possuam deficiências
ou sejam qualificados legalmente para tal, também podem ser
beneficiados pelo PEI (Sherril, 2004).
No Brasil, embora não haja uma determinação legal prevendo
a obrigatoriedade de um documento similar, é possível reconhecer
a necessidade e importância do PEI ao processo educacional de
estudantes com deficiências, sugerindo sua implementação na
dinâmica escolar.
Conforme Diliberto e Brewer (2012), por constituir um
mapeamento dos serviços de educação especial indispensáveis
ao estudante com deficiência, o PEI é essencial à adequação do
planejamento do ensino, orientando a integração dos componentes
curriculares às necessidades individuais do mesmo.
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Elementos constituintes do PEI-EF
Códigos federais e estaduais norte-americanos identificam
componentes específicos que orientam o desenvolvimento do
PEI regular. São estes: o atual nível de desempenho do estudante
(Present Level of Performance), objetivos (Annual Goals), metas
instrucionais em curto prazo (Short-term Instructional Objectives),
colocação do estudante (Placement), procedimentos de avaliação
(Evaluation Procedures) entre outros (Kowalski et al., 2005).
Refletindo sobre as necessidades provenientes de diferentes
realidades educacionais e considerando a elaboração do inventário
em conjunto com professores e pesquisadores da América do
Norte e do Sul, foram estabelecidos alguns parâmetros e elementos
constituintes ao PEI-EF em comum ao documento original.
Todavia, o processo de tradução aos idiomas inglês, espanhol e
português, assim como o procedimento de validação de conteúdo
por juízes de diferentes culturas podem implicar em diferenças
terminológicas e ajustes de conteúdo entre cada uma das versões.
Em adição, devido à pretensa especificidade do instrumento
para o contexto da Educação Física, foram incluídos tópicos
característicos, envolvendo as peculiaridades e particularidades
desse componente curricular.
A primeira parte do instrumento abarca os dados pessoais e
informações relativas à condição do estudante. Nesse tópico devem
ser inseridas: informações quanto ao tipo, nível e tempo de
manifestação da deficiência (ou necessidade especial); descrição
de informações relacionadas aos aspectos cognitivos, sociais e
motores do indivíduo; detalhamento dos recursos auxiliares para
comunicação e locomoção do mesmo; indicação das experiências
anteriores, áreas de interesse e cuidados especiais relativos a prática
de Educação Física.
Na segunda parte do instrumento foi reservado um campo para
avaliação do estudante, onde devem ser registradas informações
provenientes de recursos e instrumentos formais e informais de
avaliação, de modo a contribuir com a identificação dos níveis de
apoio necessários à realização das tarefas e determinação do nível de
desempenho do estudante.
O nível de desempenho do estudante baseia-se no relato do
atual nível de desempenho educacional, incluindo a descrição
clara dos pontos fortes e fracos (ou insuficientes) do estudante
em determinadas áreas. A descrição dos pontos de desempenho
insuficientes deve indicar as necessidades individuais do estudante,
auxiliando a determinar objetivos e metas apropriadas. É importante
descrever a tarefa a ser realizada, os parâmetros empregados e o tipo
de suporte necessário para que o estudante possa desempenhá-la
(Kowalski et al., 2005).
A terceira e última parte do instrumento refere-se ao Programa
de Educação Física. Uma vez que os estudantes com deficiência
podem apresentar dificuldades em uma determinada área curricular
e não em outras, o atual nível de desempenho, objetivos e metas
devem ser estabelecidos por áreas específicas, embora de forma
associada às demais (Sherrill, 2004).
Em um PEI convencional, as informações específicas da área
de Educação Física não possuem um campo próprio para registro.
Usualmente o professor de Educação Física recorre observações
que remetem à descrição do desenvolvimento motor relativas ao
estudante, ou ainda encontra dicas sobre como lidar com o aluno
dissipadas em outros campos do PEI. No inventário ora proposto,
tal dificuldade pretende ser superada reunindo informações em
um tópico específico. Dessa forma espera-se auxiliar o professor
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de Educação Física a compreender as necessidades do estudante,
estabelecer metas e propor ajustes curriculares e modificações
metodológicas especificamente concebidas para as aulas de
Educação Física.
A descrição dos objetivos envolve a especificação das
áreas educacionais que necessitam aprimoramento, a partir
da determinação do nível de desempenho do estudante. Os
objetivos são balizados pelas necessidades pessoais do estudante,
devendo considerar a maior aproximação possível aos parâmetros
curriculares nacionais ou estaduais, auxiliando o professor a
priorizar as áreas que devem ser trabalhadas (Kowalski et al., 2005).
Os objetivos envolvem aspectos mais gerais e abrangentes, devendo
ser estabelecidas metas instrucionais correspondentes, de forma a
facilitar as aquisições do aluno de forma processual e continuada.
As metas são etapas intermediárias e mensuráveis para se atingir
determinado objetivo. Por serem mais específicas, podem ser
previstas por sua realização em curto, médio e longo prazo. Segundo
Colaborador

Area

Sherril (2004), para que sejam estabelecidos objetivos tangíveis,
estes devem ser desdobrados em metas específicas e mensuráveis.
Por serem observáveis e mensuráveis, as metas em curto prazo
constituem um meio eficiente de verificar se está havendo
progresso em direção ao cumprimento de determinado objetivo.
Nesse sentido, as metas em curto prazo não apenas constituem
um elo tangível entre o Nível de Desempenho do Estudante e a
determinação dos objetivos, como também ajudam a focar a seleção
das atividades e instrução diária (Kowalski et al., 2005).
Após a determinação do nível de desempenho do estudante e
estabelecimento das metas e objetivos, são propostas modificações
no programa de Educação Física. Estas envolvem a recomendação de
estilos de ensino preferido pelo estudante, descrição das estratégias
de ensino, modificações nos materiais e equipamentos, alterações
no ambiente físico da aula, adaptações nas regras dos jogos e
atividades, assim como na forma de avaliação dos estudantes com
deficiência.
Envolvimento no PEI

Ao menos um membro da equipe do PEI deve possuir conhecimento sobre o currículo comum. É imperativo contar
com alguém que esteja familiarizado com os conteúdos dos níveis de ensino para assegurar que os parâmetros curriculares
estejam sendo respeitados no PEI (Diliberto & Brewer, 2012).

Professor da sala
comum

Currículo

Profissionais
especializados

Interpretação dos
dados da avaliação

Diretor ou
representante da
administração escolar

Legislação e
regulamentos

Família

História de vida do
estudante

Visto que o professor de Educação Física faz parte do quadro permanente de funcionários da escola, é considerado um
provedor de serviços diretos (e não relacionados), devendo: fornecer dados referentes ao domínio da Educação Física
no PEI dos respectivos estudantes com deficiências; contribuir com a determinação das metas e objetivos; e atuar como
membro ativo da equipe de elaboração do PEI (Kowalski et al., 2005; Lieberman & Houston-Wilson, 2009).
Os profissionais especializados geralmente estão acostumados com os procedimentos e escores envolvidos em avaliações
específicas; alguns professores e pais nem sempre. A simples apresentação de escores padronizados nem sempre ajudam a
compreender as implicações instrucionais no processo, devendo estar acompanhadas por esclarecimentos acerca de como
relacioná-los às capacidades do estudante e às diversas áreas em foco (Diliberto & Brewer, 2012).
Profissionais de serviços relacionados não devem atuar como meros consultores, mas estar envolvidos em todo o processo.
São considerados os profissionais das seguintes especialidades: psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, terapeuta de visão, especialista em orientação e mobilidade, etc.
A equipe do PEI requer a participação de alguém que tenha conhecimento e possa destinar recursos da escola às
necessidades apresentadas nesse documento. Sem o conhecimento da legislação os demais membros da equipe podem não
ter questionamentos respondidos ou não saber o que é viável implementar no plano do estudante. Ao menos um membro
da equipe deve ter a capacidade de interpretar as implicações dos procedimentos de avaliação (Diliberto & Brewer, 2012).
Ninguém conhece o estudante tão bem quanto a família. O compartilhamento do conhecimento da família é fundamental
no desenvolvimento do PEI; a família pode estar apta a prover o histórico do estudante e detalhar os pontos fortes e
fracos do mesmo, além de discorrer sobre estratégias bem sucedidas ou não que já tenham sido empregadas. Além disso,
é importante identificar o nível de consciência da família acerca do processo. Especialmente no início da vida escolar da
criança, muitas famílias não estão acostumadas a isso e podem necessitar mais informações sobre o estudante (Diliberto
& Brewer, 2012).
Recomenda-se que os pais recebam uma cópia do PEI e que sejam estimulados a colaborar com a construção do processo. A
equipe deve se certificar que os pais compreendam os termos específicos e a importância das informações nele estabelecidas.
Como os maiores interessados em seu processo educacional, os estudantes devem ser incluídos como projetistas de seu
próprio plano educacional, sendo parte da equipe de elaboração do PEI.

Estudante com
deficiência

Interesses pessoais
e experiências
anteriores

Embora a presença de estudantes com deficiência no processo do PEI tenha aumentado, a maioria participa passivamente,
estando presente mas raramente engajando-se significativamente ou no planejamento educacional (Martin et al., 2006).
Estudantes envolvidos no processo de elaboração do PEI tendem a compreender melhor suas deficiências, direitos legais
e acomodações apropriadas, aumentando sua capacidade de defender seus interesses. Tal envolvimento faz com que o
estudante assuma responsabilidade por si mesmo, estando mais atento às limitações e recursos destinados a ele, de forma a
apropriar-se de seu processo educacional.

Quadro 1 - Equipe de elaboração do PEI-EF.
Fonte: Adaptado de Diliberto e Brewer (2012).
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Por fim, com base na descrição desses elementos, existe ainda
um espaço para indicar e justificar a possível necessidade de recursos
profissionais auxiliares ao processo de inclusão dos estudantes com
deficiência no contexto da Educação Física. Entre esses profissionais
incluem-se: professor de Educação Física Adaptada para atuar como
consultor, em ensino colaborativo, suporte direto ao estudante
ou pré-ensino; professor de Educação Física assistente para atuar
em situação de co-ensino; cuidadores ou paraeducadores, como
são denominados os profissionais que assistem o estudante com
deficiência nos EUA; colegas tutores ou outros profissionais, tais
como intérprete de língua de sinais ou instrutor de orientação e
mobilidade, de acordo com a necessidade do educando.

Equipe de elaboração do PEI-EF
O processo de construção do PEI é algo dinâmico e que requer
a perspectiva de diferentes profissionais de forma a beneficiar
o estudante com deficiência; o professor de Educação Física é
membro importante dessa equipe (Seaman, DePauw, Morton &
Omoto 2003).
De acordo com Diliberto & Brewer (2012), a equipe de
elaboração do PEI-EF deve ser composta por professores e
outros profissionais com diferentes especialidades que atuam
junto ao estudante com deficiência, diretor ou representante da
administração escolar, pais ou responsáveis legais. Vários estudos
defendem também a participação do estudante com deficiência na
elaboração do PEI (Mason, McGahee-Kovac & Johnson, 2004;
Mason & Sawilowsky, 2004; Van Dycke, Martin & Lovett, 2006;
Martin et al., 2006).
Estudantes com deficiência, mesmo os mais novos ou aqueles
com maiores comprometimentos cognitivos e de comunicação,
devem ser encorajados e preparados para colaborar na elaboração
de seu PEI, auxiliando a determinar suas necessidades, nível de
desempenho, objetivos e acomodações necessárias (Mason et al.,
2004; Sherrill, 2004).
Os resultados de pesquisas das últimas duas décadas sugerem que
jovens envolvidos no desenvolvimento de seu PEI ou determinação
dos objetivos e acomodações relacionados estão mais aptos a: alcançar
seus objetivos; melhorar suas habilidades acadêmicas; desenvolver
habilidades significativas de autoadvocacia e comunicação; concluir
o ensino médio; obter melhores condições de emprego e qualidade
de vida na fase adulta (Mason & Sawilowsky, 2004).
Devido aos diferentes pontos de vista das várias pessoas
envolvidas, cada membro da equipe possui papel determinante
no processo de construção do PEI-EF. O entendimento do
envolvimento de cada um encontra-se indicado no Quadro 1.

Enquanto no Brasil o problema é a ausência de PEI nas escolas,
nos Estados Unidos da América, vários autores têm destacado a
falta de envolvimento do profissional de Educação Física com o
processo de elaboração do mesmo.
“Embora em muitos distritos os educadores físicos sejam
membros ativos da equipe do PEI, em outros distritos os
educadores físicos são apenas parcialmente envolvidos ou não
possuem oportunidade de se envolver plenamente nesse processo.
“Apesar dos professores de Educação Física atuarem diretamente
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com os estudantes que apresentam deficiências em suas aulas,
são frequentemente excluídos das decisões tomadas por outros
profissionais no PEI, criando uma descontinuidade no processo”
(Kowalski et al., 2006, p. 35).
Para Lieberman e Houston-Wilson (2009), ainda que a
escola não possua um profissional de Educação Física Adaptada1,
o professor de Educação Física2 desempenha um papel chave na
implementação do PEI do estudante com deficiência.
Uma vez que a educação em ambientes inclusivos continua
a ganhar aceitação, o professor de educação física generalista é o
profissional mais indicado para fornecer instruções diretas ao aluno
com deficiência. Visto que ele é o profissional responsável por guiar
o estudante durante o programa de Educação Física e a autoridade
nessa área do currículo, é prudente que esteja envolvido diretamente
na elaboração do PEI (Kowalski et al., 2006).
Lieberman & Houston-Wilson (2009) apresentam outros
argumentos para incentivar a participação do professor de Educação
Física na elaboração do PEI: o Educador Físico é um dos poucos
professores que acompanha os estudantes ao longo dos diferentes
níveis de ensino e, portanto, pode prover uma avaliação longitudinal,
enquanto os professores de sala normalmente permanecem com os
estudantes durante apenas um ano letivo.
Além disso, a Educação Física promove oportunidades para
que os estudantes vivenciem situações aplicadas em contextos
naturais, envolvendo habilidades relacionadas aos domínios afetivo,
cognitivo e motor (Kowalski et al., 2006).
De acordo com as autoras, a participação plena e ativa de todos
os profissionais envolvidos no PEI do estudante com deficiência cria
uma atmosfera favorável à comunicação e colaboração, entretanto
a ausência do professor de Educação Física pode comprometer esse
ambiente (Kowalski et al., 2006).

Método
A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório
envolvendo validação de conteúdo do inventário denominado
“Plano de Ensino Individualizado aplicado à EF” (PEI-EF).
Segundo Corrente (2009), a validade indica se o instrumento mede
o que se propõe a medir no contexto em que é aplicado. Dessa
forma, o processo de validação de conteúdo do PEI-EF procurou
estabelecer em que medida o documento em análise pode ser
considerado adequado ao propósito para o qual foi construído. As
sugestões dos juízes foram consideradas para o aprimoramento do
inventário.
Participaram do processo de validação do PEI-EF na versão
em português, 10 juízes brasileiros. Como critérios de inclusão,
os juízes deveriam possuir: formação básica em Educação Física;
mestrado (n=2) ou doutorado (n=8) em Educação Física Adaptada
ou Educação Especial; experiência em inclusão de estudantes
1 O professor de Educação Física Adaptada (EFA), além da formação básica
em Educação Física possui cursos de especialização na área de EFA, sendo
contratado pela escola para atuar: em regime de consultoria; em situação de
ensino colaborativo em parceria com o professor de EF generalista; oferecendo
assistência ao estudante com deficiência em situação de pré-ensino ou suporte
direto durante as atividades.
2 O professor de Educação Física generalista é o profissional que possui formação
básica (licenciatura) em Educação Física e faz parte do quadro permanente de
funcionários da escola, sendo responsável pela turma onde o estudante com
deficiência está incluído.
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com deficiência. Entre os juízes convidados, sete são professores
universitários, procedentes de quatro diferentes estados do Brasil.
A cada um dos juízes foi encaminhado por mensagem eletrônica:
a carta-convite, solicitando a colaboração dos especialistas e
explicando o escopo do estudo; o resumo da pesquisa, contendo
os detalhes necessários para compreensão da proposta; a primeira
versão da proposta de inventário do PEI-EF; e o formulário de
avaliação contendo os respectivos critérios de validação.
A primeira versão do PEI-EF foi composta por três partes. A
primeira parte do PEI-EF possui como finalidade o levantamento
de informações sobre o estudante, visando a compreensão de
suas características e necessidades especiais relacionadas aos
aspectos cognitivo, social, físico-motor e sensorial. Também
foram contemplados aspectos como comunicação, expectativas e
interesses do estudante, bem como cuidados especiais que devem
ser observados durante a aula de Educação Física. A segunda
parte do PEI-EF refere-se ao registro das avaliações realizadas a
fim de determinar o atual nível de desempenho do estudante, bem
como identificar os tipos de apoio necessários durante as aulas
de Educação Física. A terceira parte do instrumento é reservada
para determinação dos objetivos, metas e descrição das adaptações
curriculares e metodológicas necessárias ao programa de Educação
Física.
O formulário de avaliação foi baseado em três critérios
(Santos & Munster, 2012): 1) Clareza na linguagem: esse quesito
visa verificar se, conforme os juízes, os termos são adequados e a
linguagem é passível de entendimento pelo público a que se destina;
2) Pertinência teórica: esse item permite analisar se o constructo
teórico do instrumento está de acordo com a literatura científica;
3) Viabilidade de aplicação: tal aspecto pretende considerar a
adequação da estrutura à finalidade do instrumento, bem como a
exequibilidade na aplicação.
Em cada critério, o pesquisador dispunha de três alternativas
de resposta, considerando o nível de adequação de cada quesito
conforme três indicações: adequado (2 pontos), pouco adequado
(1 ponto) e inadequado (0 pontos). Dentro de cada critério, a
soma dos pontos obtida entre o total de juízes foi convertida em
porcentagem, chegando ao grau de concordância entre juízes.
Para verificar o grau de concordância entre os juízes (CJ) foi
utilizada a seguinte equação, onde NAI = nível de aprovação
individual e NJ = número de juízes:

CJ% = NAI.100.NJ-1
Segundo Alexandre e Coluci (2011), o índice de validade
de conteúdo (IVC) mede a proporção ou porcentagem de
juízes que estão em concordância sobre determinados aspectos
dos instrumentos e seus itens, permitindo analisar cada item
individualmente, e o instrumento como um todo. Desta forma, por
meio da obtenção do IVC, é possível identificar se o instrumento
analisado apresenta validade aceitável. Para a obtenção do valor
IVC foi empregada a seguinte equação, onde CL = Clareza de
Linguagem; PT = Pertinência Teórica; e VA = Viabilidade de
Aplicação:

IVC = % CL+ % PT + %VA
Nº de quesitos (= 3)
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Os valores adotados para averiguar o nível de fidedignidade dos
dados obtidos neste estudo foram sugeridos por Bauer e Gaskell
(2004), os quais consideram:
Resposta
r > 0.90
r > 0.80
0.66 < r < 0.79

Nível de Fidedignidade
Muito alta
Alta
Aceitável

Resultados e discussão
O grau de concordância entre juízes (CJ) correspondente a cada
uma das três partes do PEI-EF, conforme cada um dos critérios de
análise (CL; PT; VA), pode ser identificado nas colunas centrais da
tabela 1. A coluna da direita indica o índice de validade de conteúdo
(IVC) de cada uma das partes e do inventário como um todo.
Tabela 1 - Grau de Concordância entre Juízes e Índice de Validade
de Conteúdo referentes ao PEI-EF.
Grau de Concordância entre Juízes
Índice de
Validade
Clareza na Pertinência Viabilida
linguagem teórica
de aplicação Conteúdo
Parte 1
Informações
sobre o estudante
Parte 2
Avaliação e nível
de desempenho
Parte 3
Programa de
Educação Física
PEI-EF
Inventário
completo

75%

85%

95%

0.85

100%

95%

90%

0.95

100%

95%

95%

0.96

91,6%

91,6%

93,3%

0.92

A parte 1 do PEI-EF, referente às informações sobre o
estudante, obteve o Grau de Concordância entre Juízes de 85%.
Embora o índice de Validade de Conteúdo, segundo a escala de
Bauer e Gaskell (2004), seja correspondente a um alto nível de
fidedignidade, este foi o tópico com nível mais baixo de aprovação
entre os juízes. As partes 2 (Avaliação e Nível de Desempenho) e 3
(Programa de Educação Física) do PEI-EF, obtiveram maior nível
de aprovação entre os juízes, correspondentes a 95% e 96%,
respectivamente. Como consequência, os respectivos Índices de
Validade de Conteúdo indicaram, conforme a mesma escala, nível
de fidedignidade muito alto.

Parte 1 – Informações sobre o estudante
Conforme análise dos juízes, 80% indicou a manutenção desse
tópico com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na
forma e adequação da linguagem; e 20% (Juízes 3 e 7) recomendou
a manutenção do tópico com extensas modificações quanto
à estrutura e linguagem. O critério Clareza na Linguagem foi o
aspecto com menor nível de aceitação entre os juízes, devido à
presença de termos técnicos e de difícil compreensão, relacionados
à condição de deficiência.
Considerando a finalidade do PEI-EF de agregar informações
específicas sobre as necessidades especiais do estudante, e a
importância do professor de Educação Física possuir um vocabulário
mínimo da profissão, permitindo acesso às discussões em situação
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interdisciplinar, optou-se pela manutenção da terminologia técnica
e específica. Todavia, visando atenuar o impacto linguístico, foi
acrescentado, ao final do instrumento, um glossário contendo os
termos que poderiam causar dúvidas ou insegurança no profissional
de Educação Física.
De acordo com Bugaj (2000) o PEI deve incluir detalhamento
suficiente de forma a permitir compreensão por pessoas não
familiarizadas com a condição do estudante.
Muitos pais e mesmo educadores talvez desconheçam a
terminologia e o significado de alguns componentes avaliativos
(Diliberto & Brewer, 2012). A inclusão do glossário no PEI-EF
tem como finalidade oferecer subsídios para o entendimento básico
de alguns conceitos, de forma a favorecer troca de informações e
novas aquisições por parte de todos os envolvidos na equipe de
elaboração do PEI-EF.
A pertinência teórica apresentou grau de concordância de 85%
e a viabilidade de execução, 95%.
Por meio das sugestões dos juízes, procedeu-se às seguintes
alterações e modificações na Parte 1 do PEI-EF:
• Inclusão de um campo para indicação do tempo de
manifestação da deficiência;
• Acréscimo das opções “dupla hemiparesia” e “dupla hemiplegia”
no item referente à classificação topográfica;
• No item “tipo e forma de comunicação preferida”, substituição
do termo “Picture Exchange Communication System” por
“comunicação alternativa”;
• Inclusão de um campo para indicação do tipo de perda
auditiva;
Apenas um dos juízes (Juiz 10) sugeriu modificação da sequência
dos itens dessa primeira parte, portanto optou-se por manter a
configuração original do inventário.

Parte 2 – Avaliação e Nível de Desempenho do Estudante
O PEI deve ser baseado em avaliações apropriadas, que auxiliam
a determinar os pontos fortes e as necessidades do estudante, a
partir das considerações da equipe como um todo e envolvimento
da família (O’Conner & Wyasik, 2008).
Conforme análise dos juízes, 50% indicou a manutenção
desse tópico sem modificações e 50 % manutenção do tópico
com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na forma e
adequação da linguagem. Os três critérios de avaliação indicaram
bom nível de aceitação entre os juízes, sendo atribuídos os seguintes
graus de concordância: clareza na linguagem = 100%; pertinência
teórica = 95%; e viabilidade de execução = 90%, correspondendo
ao Índice de Validade de Conteúdo = 0.95 (muito alto).
Por meio das sugestões dos juízes, procedeu-se às seguintes
alterações e modificações na Parte 2 do PEI-EF:
• Especificação, em caráter de sugestão, de instrumentos de
avaliação específicos conforme cada um dos domínios;
• No item “tipos de apoio necessários”, inclusão da opção “realiza
de forma independente, sem assistência (RI)”;
Apenas um dos juízes (J10) sugeriu modificação da sequência
dos itens dessa segunda parte, portanto optou-se por manter a
configuração original.
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Parte 3 – Programa de Educação Física
O principal intuito do PEI consiste em subsidiar planos de
ensino que sejam compatíveis com as necessidades individuais do
estudante. Todavia, é comum identificar a falta do detalhamento
necessário para orientar um planejamento instrucional adequado
(Capizzi, 2008).
O estabelecimento de objetivos personalizados, assim como a
determinação de metas específicas, pode ajudar o professor quanto
ao adequado direcionamento do currículo, por meio de pequenos
ajustes e modificações nos conteúdos e atividades (Kowalski et al.,
2005).
Kowalsky et al. (2005) recomendam ainda que, sempre que
possível, os objetivos e metas estipulados no PEI do estudante com
deficiência deverão estar alinhados com os objetivos e metas gerais da
turma. Educadores físicos devem realizar ajustes e modificações nas
atividades gerais, de forma a contemplar os objetivos e metas pessoais
do estudante. Ainda, os objetivos e metas do estudante podem ser
intercaladas ou incorporadas às unidades de aula pré-existentes.
Conforme análise dos juízes, 30% (Juízes 1, 6 e 8) indicou a
manutenção desse tópico sem modificações e 70 % manutenção
do tópico com alterações mínimas, tais como pequenos ajustes na
forma e adequação da linguagem. Os três critérios de avaliação
indicaram bom nível de aceitação entre os juízes, sendo atribuídos
os seguintes graus de concordância: clareza na linguagem = 100%;
pertinência teórica = 95%; e viabilidade de execução = 95%,
correspondendo ao Índice de Validade de Conteúdo = 0.96 (muito
alto). Entre as três partes integrantes do PEI-EF, essa última foi a
que atingiu o maior IVC.
Por meio das sugestões dos juízes, procedeu-se às seguintes
alterações e modificações na Parte 3 do PEI-EF:
• Diferenciação entre os termos “objetivo” e “meta”, conforme o
significado especificado no próprio inventário;
• Desmembramento do tópico referente a avaliação do programa
de EF em duas questões distintas (questões 2 e 3);
• Inclusão de um campo para especificação dos estilos de ensino;
• Inversão da ordem das alternativas “adaptados” e “ambos” no
tópico referente aos recursos materiais;
• Exclusão do tópico referente à “sensibilização sobre a deficiência”
(Juízes 2, 4, 6 e 10), por estar mais direcionado ao grupo do que
propriamente ao estudante, foco principal do PEI-EF.
Os juízes foram unânimes quanto à manutenção da sequência
dos itens da terceira parte, portanto optou-se por manter a
configuração original.

Considerações finais
Com base na avaliação dos 10 juízes brasileiros, o Plano de
Educação Individualizado aplicado à Educação Física foi analisado
sob três critérios: clareza na linguagem (CL), pertinência teórica
(PT) e viabilidade de aplicação (VA).
Cada uma das partes do PEI-EF obteve diferentes graus de
concordância entre os juízes: parte 1 (Informações sobre o Estudante)
= 85%; parte 2 (Avaliação e Nível de Desempenho) = 95%; parte 3
(Programa de Educação Física) = 96%. Segundo a escala de Bauer
e Gaskell (2004), o índice de validade de conteúdo do inventário
completo foi de 0.92, correspondendo ao nível de fidedignidade
muito alto.

Revista da Sobama, Marília, v. 15, n. 1, p. 43-54, Jan./Jun., 2014

Plano ensino individualizado para educação física

As sugestões feitas pelos juízes foram incorporadas à versão em
português do PEI-EF, apresentado na íntegra em anexo. O arquivo
(em formato Word ou PDF) correspondente à versão validada do
inventário pode ser solicitado pelo e-mail munster.mey@gmail.
com. Espera-se que o PEI-EF consista em um meio auxiliar ao
plano de ação do professor de Educação Física, favorecendo a
inclusão de estudantes com deficiências a esse contexto.
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Identificação do Estabelecimento de Ensino
PLANO DE ENSINO INDIVIDUALIZADO aplicado à EDUCAÇÃO FÍSICA – PEI-EF
DADOS PESSOAIS
Nome do estudante:
Gênero:
( ) Masculino
( ) Feminino
Nível de escolarização: ano/série/turma

Data de Nascimento:
Idade:
Nome do Professor de EF:
INFORMAÇÕES SOBRE O ESTUDANTE
Tipo de deficiência/ necessidade especial: Assinalar uma ou mais alternativas.
□ Surdez
□ Deficiência Auditiva
□ Cegueira
□ Baixa Visão
□ Surdocegueira
□ Dificuldades de Fala e Linguagem
□ Deficiência Intelectual
□ Dificuldades de Aprendizagem
□ Deficiência Motora
□ Múltipla Deficiência
□ Transtorno do Espectro Autista
□ Distúrbio Emocional
□ Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade
□ Altas Habilidades/Superdotação
□ Outras condições: _______________________________________________________________________________________
Tempo de manifestação: ( ) Congênito
( ) Adquirido. Há quanto tempo? ___________________________________________________
Aspecto Cognitivo:
Descrição do comportamento adaptativo do estudante e respectivas habilidades adaptativas - conceitual, social ou prática.
Intensidade ou níveis de apoio: Assinalar com um X.
( ) Intermitente: esporádico e em curtos períodos
( ) Limitado: consistente por determinado período de tempo
( ) Extensivo: continuo e de longa duração
( ) Intensivo: constante e de alta intensidade
Aspecto Social:
Descrição das habilidades intra e interpessoais do estudante
1. Envolvimento do estudante com
deficiência nas atividades propostas:
2. Interação entre estudante com
deficiência e seus companheiros de turma:
3. Interação entre estudante com
deficiência e colega tutor:
4. Interação entre estudante com
deficiência e professor de EF:

( )
Excelente
( )
Excelente
( )
Excelente
( )
Excelente

Descrição de quando e em quais situações o apoio é
necessário:

( )
Muito bom
( )
Muito bom
( )
Muito bom
( )
Muito bom

( )
Bom
( )
Bom
( )
Bom
( )
Bom

( )
Regular
( )
Regular
( )
Regular
( )
Regular

( )
Insuficiente
( )
Insuficiente
( )
Insuficiente
( )
Insuficiente

(

)
Não
se aplica
( )
Não
se aplica
( )
Não
se aplica
( )
Não
se aplica

Colorir os segmentos não funcionais.

Aspectos Motores:
Descrição dos marcos do desenvolvimento motor com a idade
correspondente.

Recursos necessários para locomoção: Assinalar uma ou mais alternativas
( ) Bengala (Hoover)
( ) Órtese
( ) Prótese
( ) Muletas
( ) Andador
( ) Cadeira de rodas manual
( ) Cadeira de rodas elétrica
( ) Outro ___________________________________________________
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Classificação Topográfica: Assinalar com um X.
( ) Monoplegia
( ) Monoparesia
( ) Diplegia
( ) Diparesia
( ) Triplegia
( ) Triparesia
( ) Quadriplegia
( ) Quadriparesia
( ) Hemiplegia
( ) Hemiparesia
( ) Paraplegia
( ) Paraparesia
( ) Tetraplegia
( ) Tetraparesia
( ) Dupla Hemiplegia
( ) Dupla Hemiparesia
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Tipo e forma de comunicação preferida: Assinalar com um X.
( ) Verbal
( ) Não Verbal
( ) Língua Brasileira de Sinais
( ) Comunicação Alternativa
( ) Outro ___________________________________
Nível de perda auditiva: Assinalar com um X.
( ) Leve 27 - 40 dB
( ) Moderada 41 – 55 dB
( ) Moderadamente Severa 56 – 70 dB
( ) Severa 71-90 dB
( ) Profunda – maior que 90 dB

Tipo de perda auditiva:
Assinalar com um X.
( ) Condutiva
( ) Neurossensorial
( ) Mista

Perda Visual: Assinalar com um X.
Em qual olho possui melhor acuidade visual? ( ) Direito
(
Campo visual preferencial:
( ) Central
(
Possui percepção de luz?
( ) Sim
(
Identifica cor?
( ) Sim
(
Prefere superficies brilhantes?
( ) Sim
(
Prefere superficies contrastantes?
( ) Sim
(
Experiências motoras anteriores ou atividades extracurriculares:
Descrever com base nas experiências indicadas pelo estudante.

) Esquerdo
) Periférico
) Não
) Não
) Não
) Não

Recursos auxiliares para comunicação:
Assinalar com um X.
( ) Aparelho auditivo
( ) Implante coclear
( ) Sistema de comunicação alternativo
( ) Outro __________________________
Recursos auxiliares para visão:
Assinalar com um X.
( ) Óculos (para correção ou proteção)
( ) Telelupa ou telescópio
( ) Binóculos
( ) Prótese Ocular
( ) Outro __________________________

Expectativas e interesses pessoais relacionados à Educação Física:
Descrever com base nas preferências indicadas pelo estudante.
Cuidados especiais relacionados à Educação Física:
Relatar episódios de convulsão, presença de hidrocefalia, válvula de derivação ventricular, alergias ou contraindicações.
Comentários:
Inserir observações quando pertinente.
AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE
Domínio

Tipo de Avaliação

Resultados da Avaliação
Avaliação Inicial
Avaliação Final

Motor:
Dominância lateral:
□ Destro
□ Sinistro
□ Ambidestro

□ Teste de Desenvolvimento Motor
□ Teste de Aptidão Física
□ Análise de tarefas
Data e descrição.
□ Lista de checagem
□ Outro ___________________________________
□ Escalas de Comp. Adaptativo de Vineland - VABS
Cognitivo:
□ Escalas de Comportamento Adaptativo - ABS
Data e descrição.
□ Sistema de Avaliação do Comp. Adaptativo - ABAS
□ Outro ____________________________________
□ Lista de checagem de habilidades sociais
Social:
□ Cenário comportamental
Data e descrição.
□ Outro ____________________________________
Descrição das qualidades e necessidades especiais do estudante:
Descrever com base nos relatos do professor de Educação Física e demais profissionais.
TIPOS DE APOIO NECESSÁRIOS AO ESTUDANTE
Indicação das áreas de desempenho ótimo ou insuficiente:
RI
AV
Descrever as situações em que o aluno necessita de assistência e assinalar o
tipo de apoio indicado.

RI= Realiza de forma independente, sem assistência;
AV = Assistência verbal;
DV = Demonstração visual;

Data e descrição.

Data e descrição.

Data e descrição.

DV

AFP

AFT

NR

AFP = Assistência física parcial;
AFT = Assistência física total;
NR = Não realiza.

NÍVEL DE DESEMPENHO DO ESTUDANTE
1. Descrição do nível de desempenho do estudante com base nas avaliações realizadas.
2.
3.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
METAS
OBJETIVOS
Descrição do que se pretende alcançar, com base em parâmetros curriculares Estimativa de quanto e quando (em quanto tempo) pretende-se alcançar o
objetivo proposto.
nacionais, estaduais ou outros referenciais.
1.

2.

(
(
(
(
(
(

) Semanal: Descrição da(s) meta(s) em curto prazo.
) Bimestral: Descrição da(s) meta(s) em médio prazo.
) Anual: Descrição da(s) meta(s) em longo prazo.
) Semanal: Descrição da(s) meta(s) em curto prazo.
) Bimestral: Descrição da(s) meta(s) em médio prazo.
) Anual: Descrição da(s) meta(s) em longo prazo.

Assinalar com um X a alternativa que melhor representa a condição de seu aluno.
1. O estudante com deficiência participa dos mesmos
( ) Sempre ( ) Frequente ( ) Às vezes ( ) Raramente ( ) Nunca ( ) Não se aplica
conteúdos e atividades que os demais?
2. O estudante com deficiência é avaliado pelos mesmos
( ) Sempre ( ) Frequente ( ) Às vezes ( ) Raramente ( ) Nunca ( ) Não se aplica
critérios que seus colegas?
3. Com que frequência é necessário recorrer a mudanças
( ) Sempre ( ) Frequente ( ) Às vezes ( ) Raramente ( ) Nunca ( ) Não se aplica
na forma de avaliação?
4. Com que frequência é necessário fazer ajustes nas
( ) Às
( ) Sempre ( ) Frequente
( ) Raramente ( ) Nunca ( ) Não se aplica
orientações/ instruções?
vezes
5. Com que frequência é necessário fazer ajustes no
( ) Sempre ( ) Frequente ( ) Às vezes ( ) Raramente ( ) Nunca ( ) Não se aplica
equipamento/ materiais?
6. Com que frequência é necessário fazer ajustes no
( ) Sempre ( ) Frequente ( ) Às vezes ( ) Raramente ( ) Nunca ( ) Não se aplica
ambiente/ local?
7. Com que frequência é necessário fazer ajustes nas
( ) Sempre ( ) Frequente ( ) Às vezes ( ) Raramente ( ) Nunca ( ) Não se aplica
regras dos jogos e atividades?
ADAPTAÇÕES NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Assinalar uma ou mais alternativas e relatar as adaptações empregadas.
Estilos de ensino:
( ) Comando
( ) Tarefa
( ) Recíproco
( ) Auto-checagem
( ) Inclusão
Descrição dos estilos de ensino recomendados:
( ) Descoberta Guiada
( ) Solução de Problemas - Convergente
( ) Solução de Problemas - Divergente
( ) Programa individualizado
( ) Iniciado pelo aluno
( ) Auto-Ensino
Estratégias de ensino:
( ) Instrução verbal
( ) Orientações por escrito ou ilustrações
Descrição das diferentes estratégias de ensino empregadas:
( ) Demonstração visual
( ) Assistência física
( ) Condução do movimento
Recursos materiais:
( ) Convencionais
Descrição dos ajustes necessários nos materiais e equipamentos:
( ) Adaptados
( ) Ambos
Ambiente:
( ) Sem modificações
Descrição das modificações no ambiente:
( ) Modificações mínimas
( ) Modificações extensas
Regras:
( ) Convencionais
Descrição dos ajustes nas regras:
( ) Parcialmente modificadas
( ) Amplamente modificadas
Forma de avaliação:
( ) Convencional ou usual
Descrição das mudanças na forma de avaliação:
( ) Parcialmente modificada
( ) Amplamente modificada
Comentários:
Inserir observações quando pertinente.
NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL NA AULA DE EF
Assinalar uma ou mais alternativas e incluir justificativa.
( ) Professor de Educação Física Assistente
( ) Profissional de Educação Física Adaptada
( ) Cuidador
Justificar a necessidade de assistência profissional ou recursos humanos especializados:
( ) Colega tutor
( ) Nenhum
( ) Outro _____________________________
Informante:
Data:
Contato para informações:
Avaliador:
Contato para informações:
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GLOSSÁRIO
Altas habilidades/superdotação: estudantes que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica,
liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse (Brasil,
2008).
Classificação Topográfica: conforme a região do sistema nervoso central (medula e/ou encéfalo) afetada pela lesão, a perda ou diminuição da função motora pode envolver
segmentos corporais distintos. O sufixo “plegia” indica a ausência de função dos movimentos corporais e o termo “paresia” indica a presença de movimentos parcialmente
funcionais (Munster, 2012). De acordo os segmentos afetados, a perda da função motora pode ser classificada em:
· Monoplegia/ Monoparesia: comprometimento de um único segmento corporal;
· Diplegia/ Diparesia: os quatro segmentos corporais são acometidos, sendo que os membros inferiores são mais afetados que os superiores;
· Triplegia/ Triparesia: acometimento de três membros, podendo ser dois membros inferiores e um superior, ou dois membros superiores e um inferior;
· Quadriplegia/ Quadriparesia: acometimento dos quatro membros (inferiores e superiores), tronco, pescoço e face, podendo envolver dificuldades de comunicação
e na deglutição;
· Paraplegia/ Paraparesia: comprometimento dos movimentos de membros inferiores e tronco;
· Tetraplegia/ Tetraparesia: comprometimento dos movimentos dos quatro membros (inferiores e superiores) e tronco;
· Hemiplegia/ Hemiparesia: envolvimento dos segmentos corporais (membro inferior e membro superior) de um dos lados do corpo;
· Dupla hemiplegia/ Dupla hemiparesia: quatro membros corporais acometidos, sendo um hemisfério corporal mais afetado que o outro.
Comportamento Adaptativo: pode ser definido como um conjunto de habilidades conceituais, sociais e práticas que são adquiridas pela pessoa durante a vida, para
corresponder às demandas do cotidiano (AAIDD, 2010).
Comunicação Alternativa: área da tecnologia assistiva que se destina especificamente à ampliação de habilidades de comunicação. A comunicação alternativa destina-se a
pessoas com dificuldades de fala ou disfunção de escrita ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade de falar e/ou escrever.
Deficiência: caracteriza-se por impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras, podem restringir
a participação plena e efetiva do indivíduo na escola e na sociedade (Brasil, 2008).
Diferença entre meta e objetivo: o objetivo remete à definição daquilo que é almejado, enquanto a meta responde a duas perguntas: quanto? e até quando? A título de
exemplificação: se o objetivo de um indivíduo é perder peso, a meta é estabelecida a partir de quantos quilos o mesmo pretende eliminar dentro de tanto tempo.
Dificuldades de Aprendizagem: são ocasionadas por transtornos funcionais específicos como dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia entre outros (Brasil, 2008).
Distúrbio emocional:
Estilos de ensino: em 1966, Muska Mosston propôs um contínuo de estilos de ensino com base nas diferentes possibilidades de tomada de decisão durante o processo de
ensino aprendizagem, propondo um espectro de transição gradual no nível de autonomia do educando entre os estilos de A a K (Mosston & Ashworth, 2008):
A. Comando: Sua característica básica é o estímulo-resposta, o ensino é centrado no professor e no conteúdo. Este estilo é baseado na reprodução do conteúdo.
O professor determina o conteúdo, o local, ordem das tarefas, início e fim, intervalo, descreve o exercício, demonstra e informa sobre a qualidade da resposta,
cabendo ao aluno seguir, realizar, obedecer.
B. Tarefa: a característica básica deste estilo é a mudança de certas decisões do professor para o aluno durante o período de execução. O professor explica ou
demonstra a tarefa e o aluno a executa com algum grau de independência, mantendo a função do professor em fazer a retroalimentação sobre a execução.
C. Recíproco: este estilo tem como característica principal a interação social em parceria, conduzindo a um trabalho em duplas. Os alunos aprendem a executar a
tarefa e receber retroalimentação de seus companheiros, ainda com base nos critérios estabelecidos pelo professor.
D. Auto-checagem: a característica deste estilo é a mudança da responsabilidade da retroalimentação do professor (nos estilos A e B) ou de outro aluno (estilo C)
para si próprio. O aluno aprende a realizar sua auto-avaliação, usando critérios da execução propiciados pela própria tarefa.
E. Inclusão: neste estilo são planejados para uma mesma tarefa, vários níveis de dificuldade, com a intenção de incluir todos os alunos na atividade, de acordo com
as possibilidades de cada um. O professor explica a atividade e oferece algumas opções de níveis de dificuldade, o aluno determina o nível de execução da tarefa.
F.
Descoberta guiada: A característica deste estilo é o relacionamento particular professor-aluno, no qual a sequência de questões do professor acarreta ou ocasiona
uma sequência de respostas do aluno em um processo convergente levando o aluno a descobrir o conceito desejado.
G. Solução de problemas (Convergente): a característica básica deste estilo é a proposição de um problema com possibilidade única de solução. Os alunos são
estimulados a descobrir a solução para um problema por meio de raciocínio e pensamento lógico, chegando a determinada solução.
H. Solução de problemas (Divergente): a característica básica deste estilo é a busca de respostas múltiplas e divergentes contribuindo para ampliação do repertório
motor e cognitivo. Os objetivos deste estilo baseiam-se na compreensão e percepção da estrutura da atividade, desenvolver a criatividade e a habilidade de
verificar várias soluções para um problema determinado.
I.
Programa individualizado: este estilo visa maior independência do aluno, por meio da individualização do programa, ainda com base no conteúdo decidido
pelo professor. Neste estilo o professor planeja a área geral de conteúdo, cabendo ao aluno escolher o tópico, demonstrar disciplina e desenvolver sua capacidade
criativa, além de propiciar a oportunidade de praticar as habilidades aprendidas nos estilos anteriores .
J.
Iniciado pelo aluno: o aluno é responsável por conduzir seu processo de ensino e aprendizagem. As decisões são tomadas pelo aluno, cabendo ao professor ouvir,
observar e alertar sobre essas decisões, quando solicitado.
K. Auto-ensino: dispensa a presença do professor. O aluno é o único responsável pela tomada de decisões em todas as fases do processo, dispensando a presença
do professor.
Habilidades adaptativas: constelação de habilidades que permite às pessoas se adaptarem efetivamente, nas atividades diárias, em casa, na escola, no trabalho e na
comunidade (Harrison; Oakland, 2008). As habilidades adaptativas são subdivididas em três grupos ou domínios do comportamento adaptativo:
· Habilidades conceituais: relacionadas aos aspectos como linguagem, leitura e escrita, conceitos de dinheiro e capacidade de autodirecionamento;
· Habilidades sociais: baseadas na capacidade de relacionamento interpessoal, responsabilidade, autoestima, credulidade, ingenuidade, capacidade de seguir regras,
etiqueta e solução de problemas.
· Habilidades práticas: envolvem atividades pessoais e instrumentais da vida diária, habilidades ocupacionais, saúde e segurança.
Meta: definição em termos quantitativos e mensuráveis dentro de um prazo determinado.
Níveis de apoio: atualmente a classificação da deficiência intelectual tem sido baseada nos níveis de apoio ou suporte às diferentes áreas da vida de um indivíduo, conforme
frequência e grau de intensidade necessários (AAIDD, 2010).
• Intermitente: apoio necessário ocasionalmente por um indivíduo durante a vida, mas não de forma diária ou contínua.
• Limitado: apoio ao longo de um período de tempo limitado, como durante a transição de um ambiente para outro. Este tipo de apoio envolve um limite de tempo
necessário para fornecer suporte adequado para um indivíduo em período determinado.
• Extensivo: assistência contínua que um indivíduo necessita em determinada área por período de tempo não determinado. Pode haver necessidade de suporte em um
ou mais ambientes.
• Generalizado: refere-se ao apoio constante e permanente, em todos os ambientes e áreas da vida, de forma a assegurar a sobrevivência do indivíduo.
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Objetivo: descrição daquilo que se pretende alcançar.
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade: caracterizado por déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, tal transtorno inicia-se na infância e pode
perdurar até a vida adulta, eventualmente acarretando inadequações psicossociais (Munster, 2012).
Transtorno do Espectro Autista: conjunto de manifestações que afetam o funcionamento social, a capacidade de comunicação, implicando em um padrão restrito de
comportamento, geralmente acompanhado por deficiência intelectual (Brasil, 2008).
Transtornos Globais do Desenvolvimento: resultam em alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades
restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil (Brasil, 2008).
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