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A história da pessoa com deficiência perpassa por diversas mudanças ao longo do tempo, 

desde a sua exclusão da vida em sociedade até a exterminação desses cidadãos, essas pessoas 

eram tidas como doentes e consideradas incapazes, além disso, diversos tipos de tratamentos, 

na maioria das vezes, usados de forma preconceituosa, no que diz respeito à nomenclatura 

utilizada pelas pessoas ditas normais ao se referir a pessoa com deficiência, seja nos aspectos 

físico, intelectual, motor ou sensorial, onde muitos termos pejorativos acabavam sendo 

utilizados como: aleijado, cegueta, capenga, mongoloide, doido, etc. A escola por sua vez 

deve garantir a participação de todos os alunos em todas as suas atividades, porém, assegurar 

a inclusão de alunos com deficiências ainda é um desafio tanto para as escolas como para 

muitos professores e com o professor de Educação Física não é diferente, alguns não 

conseguem incluir o aluno com deficiência em suas práticas pedagógicas, visto que muitas 

vezes a inclusão só acontece na teoria, quando na verdade na prática a realidade de muitas 

escolas é outra, o aluno com deficiência acaba sendo excluído ou até mesmo esquecido no 

“canto” da sala, fato este que resulta na questão de muitas escolas regulares não conseguirem 

assegurar os direitos desses alunos, o que acaba implicando na desistência desses de 

frequentar a escola, essa é uma realidade que ainda existe nos dias atuais e as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos com deficiência e pelos professores de educação física acabam sendo 

frequentes, sendo assim, elaboramos essa pesquisa que objetiva: averiguar as dificuldades ou 

possibilidades para a inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Educação Física e a 

partir desse objetivo foi problematizado três objetivos específicos, os quais são: identificar 

quais os tipos deficiências encontradas na escola; analisar a prática pedagógica dos 

professores para a inclusão nas aulas de Educação Física; diagnosticar as dificuldades ou 

possibilidades apresentadas para o processo de inclusão na escola. Este estudo será 

desenvolvido através de uma pesquisa de campo em escolas públicas da cidade de Cruz das 

Almas- BA, que utilizará como base metodológica a abordagem qualitativa de natureza 

descritiva e exploratória,tendo como instrumento de pesquisa a observação e um questionário 

aplicado aos professores de Educação Física que tenham alunos com deficiência em suas 

turmas, esse questionário terá questões abertas e fechadas. A partir das respostas obtidas pelo 

questionário esperamos alcançar os objetivos aqui estabelecidos, verificando o realmente 

possibilita ou dificulta a prática dos professores de Educação Física no processo de inclusão 

de alunos com deficiência na escola regular e desta forma poder contribuir para que esse 

processo de inclusão realmente aconteça. 
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