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Resumo A Educação Inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de 

direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e que avança em 

relação à ideia de equidade ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão 

dentro e fora da escola (BRASIL, 2008). Na atualidade, a educação inclusiva é reconhecida por 

diferentes autores (MENDES, 2002; BAUMEL, 1998; FERREIRA, 1989; JESUS, 2002) como 

aquela que assegura o acesso e a permanência qualitativa à educação de pessoas com deficiência na 

classe regular, compreendendo que as dificuldades emergem prioritariamente de uma perspectiva 

universal de organização na sociedade. Essa investigação, fruto de uma dissertação de Mestrado, 

debate os desafios da inclusão de crianças com deficiência na escola. 

A pesquisa-ação permitiu-nos oferecer ao professor a oportunidade de reflexão-ação sobre sua própria 

prática pedagógica ao proporcionar-lhe o espaço-tempo de escuta, acolhimento e troca de 

experiências, no sentido de atuar com ele de forma colaborativa (JESUS, 2002). Nessa linha, a 

Educação Física constitui-se como importante aliada no processo de inclusão de crianças com 

deficiência. Diante disso, o estudo propõe como objetivo: investigar, analisar e intervir no processo 

de inclusão de alunos com deficiência nas aulas de Educação Física, em uma escola de ensino 

fundamental no município de São Mateus-ES, Brasil. As nossas análises revelam elementos de um 

processo de inclusão/exclusão nas aulas. Apresentamos e analisamos o contexto da escola, a realidade 

encontrada. Buscamos, ainda, deixar clara a configuração da turma de 3ª série, da aluna Vitória e da 

prática pedagógica de Educação Física desenvolvida na escola. Assim, pudemos delinear três 

movimentos que se estabeleceram durante as 26 aulas observadas: a) ausência de planejamento e 

sistematização das aulas; b) tentativa de planejamento e sistematização das aulas; c) planejamento e 

sistematização das aulas. As considerações finais é o fechamento de um trabalho que se encerra e de 

uma missão que se fortalece: trabalhar no sentido de colaborar para a construção de uma Educação 

Física escolar para todos em uma escola que aprenda a acolher as diferenças com o respeito e 

dedicação que as crianças necessitam. 
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