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RESUMO. 

O presente trabalho consiste em avaliar as iniciativas de inclusão de deficientes nas 

aulas de Educação Física em escolas de Catanduva. A Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva assegura ensino regular 

para estudantes com deficiência, TEA, altas habilidades/superdotação, entre outros, 

desde a educação infantil até o ensino médio. Este trabalho tem como objetivo 

avaliar como a inclusão de crianças ocorre na cidade de Catanduva, avaliar as 

principais dificuldades encontradas pelos docentes e mensurar as iniciativas 

utilizadas pelos mesmos. Por meio das respostas obtidas nos questionários 

aplicados aos professores de Educação Física das escolas será utilizada a escala 

Likert e o teste de Kruskall Wallis para analise e estatística, para as respostas 

abertas será realizada uma analise qualitativa dos termos utilizados nas respostas 

dos docentes, todos os dados serão empregados ao pacote de estatística SPSS, 

versão 20.0. 

Palavras-chaves: Inclusão. Educação Física. Catanduva. 

INTRODUÇÃO 

A identidade pessoal e social é essencial para o desenvolvimento de todo indivíduo, 

enquanto ser humano e cidadão. A identidade pessoal é construída a partir das 

relações sociais que permeiam sua existência cotidiana. Para que as relações entre 

os indivíduos se caracterizem por atitudes de respeito mútuo, representadas pela 

valorização de cada pessoa em sua singularidade, nas características que se 

constituem. 

“A consciência do direito de constituir uma identidade própria e do reconhecimento 

da identidade do outro se traduz no direito à igualdade e no respeito às diferenças, 

assegurando oportunidades diferenciadas (equidade), tantas quantas forem 

necessárias, com vistas à busca da igualdade” (MEC,2017). 

A Constituição Federal do Brasil assume o princípio da igualdade como pilar 

fundamental de uma sociedade democrática e justa, quando reza no caput do seu 

Art. 5º que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade 

do direito à vista, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” ( MEC, 

2017). 



Para que a igualdade seja real, ela tem de ser relativa. Isto significa que as pessoas 

são diferentes, têm necessidades diversas e o cumprimento da lei exige que a eles 

sejam garantidas as condições apropriadas de atendimento às peculiaridades 

individuais, de formar que todos possam usufruir as oportunidades existentes. Há 

que se enfatizar que tratamento diferenciado não se refere à instituição de 

privilégios, mas sim a disponibilização das condições exigidas, na garantia da 

igualdade. A escola é um dos principais espaços de convivência social do ser 

humano, durante as primeiras fases de seu desenvolvimento. Tendo o papel 

primordial no desenvolvimento da consciência de cidadania e de direitos, pois é na 

escola que a criança e o adolescente começam a conviver no meio coletivo 

diversificado, fora do contexto familiar. 

O Brasil tem definido políticas públicas e criando instrumentos legais que garantem 

direitos. A transformação dos sistemas educacionais tem se efetivado para garantir o 

acesso a escolaridade básica e a satisfação das necessidades de aprendizagem 

para todos os cidadãos.  

A Psicomotricidade visava garantir a formação integral do aluno, e critica a 

perspectiva esportiva dizendo que o modelo é centrado no rendimento do aluno 

como pessoa. Em sequência a abordagem Construtivista, voltada para uma 

construção do conhecimento sujeito com o mundo em um processo ao longo de sua 

vida e dentro desse contexto a uma preocupação em resgatar a cultura de jogos e 

brincadeiras dos alunos com um processo de ensino aprendizagem. O modelo 

desenvolvimentista mostra a importância das habilidades motoras básicas, e a 

saúde renovada onde a prática da educação física é vivenciada na infância e 

adolescência com a importância no desenvolvimento de atitudes, habilidade e 

hábitos que podem auxiliar fisicamente o adulto com promoção da saúde, essa 

proposta ressalta conceitos relacionados à aptidão física e saúde. (DARIDO, 2001). 

No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva assegura acesso ao ensino regular a estudantes com deficiência 

(intelectual, física, auditiva e visual), com transtorno do espectro autista (TEA) e com 

altas habilidades/superdotação, entre outros, desde a educação infantil até o ensino 

superior. Desse modo, quando pensamos em uma abordagem para a educação 

física escolar inclusiva, faz-se necessário reconhecer o direito de todas as crianças e 



jovens ao componente curricular da disciplina, à qualidade da aprendizagem, ao 

respeito e à compreensão das diferenças. 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar como a inclusão de crianças deficientes ocorre na cidade de Catanduva. 

METODOS 

Será aplicado um instrumento em forma de questionário, com 13 questões, sendo 

seis de múltipla escolha e sete dissertações abertas. Os docentes serão abordados 

fora de sala de aula e deverão concordar com o TCLE (Termo de consentimento 

Livre e Esclarecido). A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina de Catanduva. Incialmente o grupo de 

pesquisadores irá entrar em contato com a secretaria de educação de Catanduva, 

possibilitando assim que a totalidade das escolas da rede municipal seja 

contemplada com a pesquisa. 

Análise estatística 

Para análise dos dados as respostas que utilizam a escala de Likert, serão divididas 

em 5 grupos de acordo com as classificações provenientes da escala de Likert. Para 

a análise da variância entre as classificações será empregado o teste de Kruskall 

Wallis. Para as respostas abertas, será efetuada uma análise qualitativa dos 

principais termos utilizados nas respostas docentes.  O pacote estatístico SPSS, 

versão 20.0, será empregado em toda a análise dos dados.  
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