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RESUMO

A inclusão de alunos com deficiência nas aulas de

Educação Física escolar é um desafio a ser vencido

pela escola e sociedade, uma vez que objetiva a

educação para todos, além de estimular a convivência

entre os alunos. Desse modo, este estudo tem como

objetivo realizar uma intervenção de aulas de

Educação Física Inclusivas e analisar se há mudanças

nos status sociométrico de alunos com deficiência.

INTRODUÇÃO

A escola corresponde a um espaço de interação social

que estimula e proporciona a convivência entre as

pessoas . Sem sombra de dúvida, seu ambiente pode

representar também um importante contexto de

aproximação entre crianças com e sem deficiência

(SANT´ANNA, 2005). Contudo, este processo de

inclusão ainda apresenta “barreiras” que minimizariam

as efetivas possibilidades de aprendizagem das

crianças com deficiência. Em especial, podem ser

formulados os seguintes questionamentos: Os

aspectos sociais e comportamentais interferem no

processo de inclusão? A natureza das propostas

pedagógicas desenvolvidas, bem como, espaços e

materiais utilizados interferem nas relações? Os

objetivos e estratégias modificadas podem mudar ou

incluir o aluno ao grupo? Em que medida é o papel do

professor de educação física na inclusão de alunos

com deficiência?

Desse modo, as condições para inclusão perpassam

todos os âmbitos, desde a arquitetura e estrutura física

da escola (acessibilidade), quanto o currículo e as

práticas pedagógicas designadas aos professores.

Portanto, todos os agentes do ambiente escolar devem

contribuir para a integração dos alunos, a equipe

gestora, a equipe pedagógica, equipe de apoio, pais e

comunidade escolar. Em outras palavras, não basta ter

uma aula inclusiva se a escola contradiz essa versão,

porém é preciso iniciar por alguma vertente e a

delimitação deste estudo se destina as aulas de

educação física (GIMENEZ, 2015).

OBJETIVOS

O presente projeto tem por objetivo comparar o status sociométrico

pré e pós intervenção de aulas de Educação Física com perspectiva

de inclusão. Além disso, tem também por objetivo mapear os

processos de interação social que se estabelecem entre as crianças

durante as atividades típicas de aulas de educação física.

METODOLOGIA

Para esse estudo, será selecionado uma turma do 5° ano do Ensino

Fundamental, matriculados em uma escola do município de São

Paulo. A idade pode variar entre 9 a 10 anos. Para critério de

seleção da turma, será considerado a turma que tiver um aluno com

deficiência e que participe das aulas de Educação Física. Além

disso, é necessário que os alunos estejam frequentando pelo

menos alguns meses a escola, os quais possivelmente já se

conhecem, e a necessidade da matrícula de alunos com deficiência.

Portanto, será adotado como método o teste sociométrico, que tem

como objetivo medir o nível das interações sociais, o que gera um

status social podendo ser: excluído, não- excluído, isolado e

popular. Para tanto será feita duas perguntas para cada aluno da

sala: a) dentre seus colegas, quais você mais gostaria de brincar?

b) dentre seus colegas, quais você menos gostaria de brincar? Em

cada turma será construído um sociograma de identificação das

escolhas (ALVES, 1972).
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