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RESUMO

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E INCLUSÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DO

DESENVOLVIMENTO MOTOR E SOCIAL DE ADOLESCENTES COM

DEFICIÊNCIA VISUAL E DAS ATITUDES DOS PROFESSORES

Autora: MÁRCIA GREGUOL GORGATTI

Orientador: PROF. DR. DANTE DE ROSE JÚNIOR.

O objetivo deste estudo foi avaliar aspectos da aptidão física de 24

adolescentes cegos (12 de escolas regulares e 12 de uma escola especial) e sua

percepção sobre as aulas de educação física. Também foram analisadas as atitudes

de noventa professores de educação física com relação à inclusão de alunos com

deficiências nas escolas regulares. Quanto à atitude dos professores, verificou-se

que as maiores preocupações foram sobre sua falta de preparo e a escassez de

estrutura da escola para receber, de forma adequada, alunos com deficiências. No

que se refere aos testes de aptidão física, os alunos da escola especial

apresentaram resultados superiores e uma melhor evolução em praticamente todas

as variáveis pesquisadas. Quanto à aceitação e à competência percebidas,

novamente os alunos da escola especial demonstraram resultados mais positivos do

que seus colegas de escolas inclusivas, afirmando serem mais participativos nas

aulas e sentindo-se mais bem aceitos pelos colegas e pelo professor. Por fim, com

relação ao conceito dos adolescentes cegos sobre educação física, observou-se que

aqueles da escola especial apresentaram um conceito mais relacionado à saúde, à

convivência com os amigos e ao ganho de independência. Já os das escolas

inclusivas destacaram com mais força o conceito de educação física vinculado ao
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esporte e, em alguns casos, não conseguiram perceber sua importância enquanto

disciplina escolar. Os dados mostraram que ainda são necessários ajustes para que

a inclusão nas aulas de educação física seja de fato vantajosa para os alunos com

deficiências.

Palavras-chave: adolescentes cegos; inclusão; educação física escolar.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com


xiii

ABSTRACT

SCHOLAR PHYSICAL EDUCATION AND INCLUSION: A REFLECTION FROM

MOTOR AND SOCIAL DEVELOPMENT OF BLIND ADOLESCENTES AND

TEACHERS’ ATTITUDES

Author: MÁRCIA GREGUOL GORGATTI

Adviser: PROF. DR. DANTE DE ROSE JÚNIOR

The aim of this study was to assess fitness aspects of 24 blind adolescents (12

from inclusive schools and 12 from a special school) and their perceptions about

physical education classes. It was also analyzed the attitudes of ninety physical

education teachers toward the inclusion of handicapped students in regular schools.

About teachers’ attitudes, it was verified that major concerns were insufficient

knowledge of teachers and poor facilities in schools to adequately receive

handicapped students. With regard to fitness tests, students from special schools

presented better results and evolution in almost all assessed variables. About

perceived acceptance and competence, students from special school again showed

more positive results than their colleagues from inclusive schools, asserting to be

more participative in classes and more accepted by their classmates and their

teachers. At last, with regard to blind adolescents’ concept about physical education,

it was verified that those from special school had a concept more related with health,

friendship and autonomy gain. By the other hand, the adolescents from inclusive

schools detached strongly physical education concept entailed to sport and, in some

cases, they didn’t get to perceive its importance as a school discipline. Results
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showed that still some agreements are necessary for inclusion in physical education

classes to be advantageous for handicapped students.

Keywords: blind adolescents; inclusion; scholar physical education.
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