
TÍTULO: ANÁLISE DAS INICIATIVAS INCLUSIVAS DE DEFICIENTES NAS AULAS DE EDUCAÇÃO
FÍSICA EM ESCOLAS DE CATANDUVA.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: Educação FísicaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO - FIPAINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): ANA LETHICIA DE PAULA, ALINE PERPÉTUA COSTA, LUIS HENRIQUE LIBÓRIO,
DAIANE CRISTINA DE ALMEIDA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CÁSSIO GUSTAVO SANTANA GONÇALVESORIENTADOR(ES): 



3 

 
 

Resumo. 

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

aulas de Educação Física em escolas de Catanduva. Este trabalho tem como 

objetivo analisar 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. 

Palavras-chaves: Inclusão. Educação Física. Catanduva. 

Introdução. 

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. 5° 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” (CF – Brasil,1998).  

O Art. 4 do Estatuto da Pessoa com Deficiência reafirma com “Toda pessoa 

com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e 

não sofrerá nenhuma espécie de discriminação (BRASIL, 2015). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva versão preliminar de 2007 (PNEE/2008) promove uma mudança de 14 

terminologias retomando o PNEE/1994 caracterizando as necessidades educativas 

especiais como deficiências, transtornos globais do desenvolvimento (que substitui o 

termo condutas típicas da referida lei) termo este usado na literatura médica, 

superdotação/altas habilidades.  

Na legislação brasileira, os diferentes tipos de deficiência estão categorizados 

no Decreto nº 5.296/2004 como: deficiência física, auditiva, visual, mental 

(atualmente intelectual, função cognitiva) e múltipla, que é a associação de mais de 

um tipo de deficiência (BRASIL, 2004).  
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A partir da Lei 12764/2012, as pessoas com transtorno do espectro autista 

(TEA) passaram a ser consideradas pessoas com deficiência. Elas apresentam 

deficiência significativa na comunicação e na interação social (BRASIL, 2012). 

O Art.27 reza que “A educação constitui direito da pessoa com deficiência, 

assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizagem ao 

longo de toda a vida, de forma ao alcançar o máximo desenvolvimento possível de 

seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015). 

A filosofia da inclusão defende uma educação eficaz para todos, sustentada 

em que as escolas, enquanto comunidades educativas devem satisfazer as 

necessidades de todos os alunos, sejam quais forem as suas características 

pessoais, psicológicas ou sociais (SÁNCHEZ, 2005, p. 11). 

Objetivos. 

Analisar como a inclusão de crianças deficientes ocorre na cidade de 

Catanduva. 

Metodologia. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa e quantitativa que pretende analisar 

docentes de Educação Física de 15 escolas municipais de Catanduva-SP. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Padre Albino – UNIFIPA sob nº 2328764. 

Desenvolvimento. 

Foi aplicado um instrumento em forma de questionário, com 13 questões, os 

docentes foram abordados fora de sala de aula, e puderam ficar por cerca de uma 

semana para entregar os questionários. A aplicação do questionário aos docentes 

foi autorizada pela Secretária de Educação de Catanduva, que ocorreu nos meses 

de Junho e Agosto de 2018, todos os profissionais concordaram e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Resultados preliminares. 
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Com relação á adaptações e materiais 67% classificaram como parcialmente 

adaptados. Sobre dificuldades, adaptações e planejamento 45% considerou pouca 

dificuldade, já 33% considerando pouca facilidade. Em relação à capacitação 56% 

consideraram-se pouco capacitados. Acerca de a inclusão ter impactos negativos 

45% classificaram como tendo interferência muito positiva. A respeito do PPP e 

currículo da escola 89% classificaram como necessário rever tais documentos. 

Sobre a influência na qualidade de ensino 34% responderam que os alunos 

deficientes auxiliam pouco positivamente. 
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