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RESUMO: A proposta deste ensaio é apresentar as discussões realizadas pelo grupo de 

pesquisa LEEFEL/UNISUAM (Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e La-
zer), do programa de Iniciação Científica do Centro Universitário Augusto Motta. O traba-
lho se insere na linha de pesquisa Sociedade, Cultura e Educação, discutindo os princípios 
de normalização e de inclusão e a sua relação com a atuação dos jovens docentes de edu-
cação física. Além disso, entrelaça o debate entre competição e cooperação de forma con-
textualizada, buscando um elo para a aprendizagem ativa e crítica. 

 
ABSTRACT: The proposal of this essay is to present the discussions accomplished by 

the group of study LEEFEL (Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e 
Lazer/UNISUAM). The work it inserts in the line of research Society, Culture and Educa-
tion, and discuss the normalization principles and of inclusion and the relationship with 
the ideas of to integrate and to include. Besides, it intertwines the debate between competi-
tion and cooperation of form contextualized, looking for a link to the active and critical 
learning of an inclusive physical education. 
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INTRODUÇÃO 
Integrar ou incluir? Apesar de parecerem sinô-

nimos, é a diferença entre essas expressões que
será tomada como ponto de partida para as refle-
xões apresentadas neste trabalho sobre as dificul-
dades que o sistema de ensino tem demonstrado
para garantir acesso e aprendizado para todas as
crianças e jovens, considerando a diversidade que
esse conjunto de sujeitos apresenta. 

Discutir as diferenças entre o princípio da in-
clusão e o princípio da integração pode auxiliar
 

 os profissionais de ensino nas ações que desen-
volvem no cotidiano escolar. Na verdade, o pro-
cesso pedagógico muitas vezes é excludente por 
falta de uma compreensão mais aprofundada so-
bre o que significa incluir e o que significa inte-
grar em educação. O que tentamos compreender 
melhor é porque, depois de tantas discussões so-
bre a necessidade de construirmos um sistema 
de ensino inclusivo, na prática, o acesso à esco-
la e ao saber sistematizado continua sendo difícil 
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para todos aqueles que não apresentam as ca-
racterísticas do que se convencionou chamar de 
normalidade. 

A proposta deste ensaio é apresentar as discus-
sões realizadas pelo grupo de pesquisa LEEFEL/ 
UNISUAM (Laboratório de Estudos em Educação 
Física, Esporte e Lazer), do programa de Iniciação 
Científica do Centro Universitário Augusto Motta. 
O trabalho se insere na linha de pesquisa Socieda-
de, Cultura e Educação, a educação inclusiva e os 
princípios de normalização e de inclusão. 

No geral a discussão sobre educação inclusiva 
focaliza os alunos portadores de deficiências fí-
sicas ou mentais, mas é preciso ressaltar que a 
questão da existência de necessidades educacio-
nais especiais também pode ser ampliada e foca-
lizar outros grupos excluídos da escola, ou que, 
apesar de terem acesso a ela, não conseguem ter 
acesso ao saber sistematizado. 

 
INTEGRAR  
OU INCLUIR? 

A questão básica que diferencia esses dois 
princípios norteadores do processo pedagógico é 
a seguinte: o foco do processo de ensino deve ser 
o indivíduo ou a sociedade, aqui representada pe-
la escola? Em outras palavras, é o aluno que deve 
se adequar à escola ou é a escola que deve se mo-
dificar para atender aos alunos? 

Tradicionalmente, a freqüência dos alunos por-
tadores de necessidades especiais às escolas de-
mandou classes e estabelecimento de ensino dife-
renciadas, que, garantiam ao educando o convívio 
com grupos sociais mais amplos do que a família, 
e, portanto, eram mais estimuladores, mas refor-
çavam preconceitos e práticas discriminatórias 
dentro do sistema de ensino, como reflexo das 
práticas existentes na sociedade. Com a evolução 
do debate e com o aparecimento de novas formas 
de necessidades educacionais especiais, a questão 
de integração em classes especiais começou a ser 
questionada e esse questionamento trouxe à tona, 
de forma inequívoca, o esforço de normatização 
embutido na idéia de separar o diferente porque 
era necessário que ele fosse trabalhado de manei-
ra específica para conseguir participar das intera-
ções socais como se fosse uma pessoa “normal”, 

ou seja, como se ele fosse uma “pessoa como as 
outras”. 

O princípio da normalização refere-se a uma 
colocação seletiva do indivíduo portador de ne-
cessidades educativas especiais na rede regular 
de ensino em classe comum, ou seja, o educan-
do precisa demonstrar que é capaz de se adequar 
às necessidades, que o processo em curso colo-
ca para seus participantes. De acordo com es-
se princípio cabe ao aluno demonstrar sua ade-
quação ao ritmo e às práticas empreendidas pelo 
sistema. A idéia de que o processo de escolari-
zação deve caminhar na direção da normatização 
da conduta e da identidade, em busca de levar  
o educando a atingir o que se convencionou cha-
mar de “normalidade”, norteia as ações implemen-
tadas. De acordo com Sassaki (apud BAILÃO, 
2002), o modelo médico da deficiência norteou as 
ações governamentais, mesmo no campo educa-
cional, no sentido de tornar a pessoa portadora de 
deficiência, ou de necessidades educacionais es-
peciais, apta a satisfazer os padrões sociais vigen-
tes. Isto implica prepará-la para ser aceita pela 
sociedade, de acordo com convenções e rotinas 
cristalizadas e, nem sempre, conscientemente as-
sumidas em todas as suas implicações. Em outras 
palavras, nas relações interpessoais estabelecidas 
nas escolas os processos sociais discriminatórios 
continuam sendo reproduzidos, mesmo que exis-
tam mecanismos formais que tentam garantir o 
acesso de alunos portadores de necessidades edu-
cacionais especiais. 

O ser humano ao construir seu mundo pessoal 
e social materializa tendências, valores e práticas, 
envolvidos na reprodução da sociedade mais am-
pla, muitas vezes, de maneira irrefletida. Isso 
porque a capacidade de reflexão, mesmo sendo 
inerente ao ser humano, precisa ser mediada por 
atividades específicas para que o sujeito possa de-
senvolvê-la plenamente. Ou seja, mesmo sem 
consciência plena, o agir humano expressa as 
percepções que os indivíduos têm da realidade, 
enquanto fenômeno que é, ao mesmo tempo, ins-
tituído pelos sujeitos e instituinte desses mesmos 
sujeitos. A materialização irrefletida dos princí-
pios da estrutura social se deve, entre outras coi-
sas, à força que a dimensão empírica da vida tem 
para os indivíduos, visto que os agentes sociais 



Augustus – Rio de Janeiro – Vol. 10 – N. 21 – Jul./Dez. – 2005 – Semestral 

 25

em interação procuram resolver seus problemas 
de forma prática, e terminam por reproduzir os 
padrões de comportamento vigentes, entre eles o 
preconceito e a discriminação. Isso significa que 
a reflexão sobre as relações entre os indivíduos 
no cotidiano, nos encontros em tempo real, é im-
prescindível para que possamos compreender a 
reprodução crônica dos padrões sociais que a so-
ciedade deseja modificar. 

O princípio da inclusão, por sua vez, focaliza a 
relação indissociável entre indivíduo e sociedade, 
e estabelece o sistema de ensino como foco da 
ação que busca promover a convivência social, a 
tolerância e o acolhimento da pessoa em toda sua 
complexidade. Ele tem como objetivo principal 
acolher o portador de necessidades educacionais 
especiais com suas características. Não se trata 
mais de transferir a responsabilidade de se adap-
tar para o educando, pelo contrário. O processo 
de inclusão implica no desdobramento e enrique-
cimento máximos do trabalho pedagógico reali-
zado nas escolas e nas classes regulares a fim de 
que ele possa atender às necessidades de todos os 
alunos. Por este princípio é a sociedade, represen-
tada aqui pela escola, que deve se reestruturar pa-
ra atender às necessidades da pessoa portadora de 
necessidades educacionais especiais. 

Mas a criação de uma educação inclusiva, que 
se reflita nas práticas que constituem a ação pe-
dagógica, depende da implantação de novas con-
dições de trabalho, da construção de uma relação 
dinâmica entre escola e comunidade, da instru-
mentalização dos profissionais que atuam nas 
escolas, da democratização das relações interpes-
soais e da relação estabelecida entre os saberes 
envolvidos nas interações cotidianas. 

 
A LEGISLAÇÃO QUE TRATA  
DA INCLUSÃO 

A legislação reflete os princípios socais mais 
amplos, e, no caso dessa questão específica, ora 
defende a inclusão, ora fortalece os anseios nor-
matizadores. 

No Brasil, em 1989, a Lei 7.853/89 dispôs so-
bre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, 
sua integração social e instituiu a tutela jurisdi-
cional de interesses coletivos ou difusos dessas 

pessoas, disciplinando a atuação do Ministério 
Público. Nesta lei, em seu art. 2o, apresenta-se a 
base na área de educação em relação à educação 
inclusiva, que viria a ser desenvolvida na Lei 
9.394/96. Os principais pontos da lei são: 

a) a inclusão, no sistema educacional, da Edu-
cação Especial como modalidade educativa que 
abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de 
1º e 2º graus (atual ensino fundamental e médio), 
a supletiva, a habilitação e reabilitação profissio-
nais, com currículos, etapas e exigências de di-
plomação próprios; 

b) a inserção, no referido sistema educacional, 
das escolas especiais, privadas e públicas; 

c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação 
Especial em estabelecimento público de ensino; 

d) o oferecimento obrigatório de programas de 
Educação Especial em nível pré-escolar, em uni-
dades hospitalares e congêneres nas quais estejam 
internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) 
ano, educandos portadores de deficiência; 

e) o acesso de alunos portadores de deficiência 
aos benefícios conferidos aos demais educandos, 
inclusive material escolar, merenda escolar e bol-
sas de estudo; 

f) a matrícula compulsória em cursos regulares 
de estabelecimentos públicos e particulares de 
pessoas portadoras de deficiência capazes de se 
integrarem no sistema regular de ensino. 

Da mesma forma, a idéia de implementar a 
educação inclusiva na rede regular de ensino é rati-
ficada na Lei 9.394/96, em seu art. 58: “Entende-
se por educação especial, para os efeitos desta 
Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos portadores de necessidades especiais”. 

Outras legislações vieram a complementar os 
textos iniciais. Veja-se, por exemplo, a Lei 
8.859/94, estendendo aos alunos de ensino espe-
cial o direito à participação em atividades de es-
tágio; a Lei 10.098 de 2000, que estabelece nor-
mas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiên-
cia ou com mobilidade reduzida e a Lei 10.436 de 
2002 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Si-
nais – Libras. 

Como podemos perceber, o princípio da inclu-
são ganhou terreno, e a lei passou a refletir a pre-
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ocupação de superar o princípio da normalização. 
Ou seja, passou a preconizar que as instituições 
de ensino deveriam adaptar-se às necessidades 
dos educandos, ao invés de tentar moldar cada a-
luno conforme as características do trabalho pe-
dagógico idealizado pela equipe da escola. Ob-
serva-se uma modificação de nomenclatura para 
referenciar o processo de acesso e permanência 
do portador de necessidades educacionais especi-
ais na escola. O próprio termo “integração” passa 
a ser menos utilizado na legislação. 

O Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
dispõe sobre a Política Nacional para a Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência. Já na Reso-
lução 02, de 11 de setembro de 2001, observa-se 
que o termo “integração” não mais aparece e em 
seu lugar utiliza-se o termo “inclusão”. Vejamos o 
art. 18, § 2º: 

 
“São considerados professores especializa-

dos em educação especial aqueles que desen-
volveram competências para identificar as ne-
cessidades educacionais especiais para definir, 
implementar, liderar e apoiar a implementação 
de estratégias de flexibilização, adaptação cur-
ricular, procedimentos didáticos pedagógicos e 
práticas alternativas, adequadas ao atendimento 
das mesmas, bem como trabalhar em equipe, 
assistindo o professor de classe comum nas prá-
ticas que são necessárias para promover a in-
clusão dos alunos com necessidades educacio-
nais especiais”. 

 
Há que se destacar que o conceito de inclusão 

vem sendo aplicado nas discussões a respeito do 
acesso e permanência na escola de todas as pes-
soas excluídas das atividades escolares regulares 
por qualquer forma que a discriminação venha a 
assumir nas relações interpessoais e sociais. Alu-
nos que apresentam outras necessidades educa-
cionais específicas ou que são discriminados pelo 
processo como ele está instituído por questões 
de renda, gênero, raça, nível de habilidade, tam-
bém têm sido acolhidos pelo princípio da inclu-
são. Isso torna mais amplos e mais complexos os 
estudos sobre o tema. Por outro lado, a amplia-
ção desse foco implica em uma discussão sobre 
novas políticas de formação docente e mudanças 
na legislação. 

EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA: 
A ESCOLA ESTÁ PREPARADA  
PARA ELA? 

A questão da inclusão, sobretudo dos indiví-
duos portadores de deficiência e dos alunos em 
risco social, se destaca no campo de ação dos pro-
fissionais de Educação Física. Em função disso, 
muitos estudos têm abordado esta temática, prin-
cipalmente, entre os discentes dos programas de 
pós-graduação. Essa discussão também tem de-
monstrado uma preocupação com o trabalho dos 
jovens docentes de educação física nas escolas. 

Santos (2004), analisando a política pública de 
Educação Especial posta em prática em Minas 
Gerais, constata que as ações implementadas es-
tão sendo orientadas pela visão neoliberal com 
caráter assistencialista. A autora observa que, 
apesar do princípio da inclusão estar presente no 
discurso, a integração é o princípio que norteia a 
prática, e demonstra a falta de clareza no referen-
cial teórico que trata inclusão e integração como 
se fossem a mesma coisa. 

 
“... as políticas de inclusão colocam em prá-

tica uma ação desarticulada e sem compromisso 
com a realidade objetiva das escolas regulares 
do Brasil, particularmente, de Minas Gerais, 
porque são implementadas apenas por decreto. 
Com isto, os mecanismos históricos de exclusão 
presentes na organicidade da escola continuam 
praticamente intocados, pelo fato de esta se 
fundamentar numa racionalidade que preconiza 
um padrão de normalidade, servindo para quali-
ficar e desqualificar os alunos por nele se en-
quadrarem ou não” (p. 12). 

 
Bailão (2002) aduz que o conceito de inclusão 

vai além de uma simples integração da pessoa 
portadora de deficiência à classe regular de ensi-
no. Para ela, o processo de inclusão de pessoas 
portadoras de necessidades educacionais especi-
ais não pode desarticular o trabalho pedagógico 
executado pela escola do contexto social onde es-
se processo acontece. 

Palla (2001) avalia as atitudes de professores e 
estudantes de educação física em relação ao ensi-
no de pessoas portadoras de deficiência em ambi-
entes segregadores e inclusivos. Os resultados a-
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presentados pela autora indicam que professores e 
estudantes não se sentem capazes de atuar sem 
passar por um curso de reciclagem. Ou seja, esses 
profissionais estão trabalhando com alunos por-
tadores de necessidades educacionais especiais, 
mas não se sentem em condições de oferecer a 
eles um ensino realmente inclusivo, que possa 
atender a toda complexidade que esse processo 
envolve. 

Além dos pontos levantados acima, um outro 
aspecto importante nessa discussão é o descom-
passo existente entre a escola da forma como ela 
está instituída e a formação dos novos docentes 
de educação física, que está pautada na inclusão. 
Esse descompasso, muitas vezes, revela a força 
de práticas discriminatórias que estão cristaliza-
das na escola e os sujeitos encontram dificuldades 
para estabelecerem uma prática pedagógica e um 
processo de trabalho dialógico, onde todos os 
interlocutores tenham as mesmas condições de 
participar. 

Um estudo piloto que está sendo realizado por 
alunos de pós-graduação do Centro Universitário 
Augusto Motta e da Universidade Salgado de O-
liveira, indica que os jovens professores de edu-
cação física, recém aprovados em concursos, ao 
ingressarem nas escolas da rede oficial de ensino, 
apesar de terem incorporado o princípio de inclu-
são na sua prática docente, não se sentem em 
condições efetivas de elaborarem práticas peda-
gógicas inclusivas pela falta das condições ade-
quadas. Contrapondo-se às expectativas elabora-
das durante a formação, eles encontram a falta de 
infra-estrutura e, o que é mais grave, os conflitos 
de ordem filosóficos e ideológicos instalados nes-
sa escola, onde os diversos atores envolvidos nas 
relações estabelecidas e no diálogo institucionali-
zado, assim como a cultura que manifestam, têm 
valor e legitimidade diferenciados. 

Os jovens docentes sujeitos desse estudo per-
cebem uma dissonância, entre o discurso da equi-
pe da escola instituída e a prática pedagógica efe-
tiva, que não materializa os valores e os prin-
cípios que estiveram envolvidos na formação des-
ses docentes. Alguns entrevistados afirmam que o 
descompasso observado, mais cedo, ou mais tar-
de, faz com que o professor de educação física 
recém contratado acabe perdendo seu referencial 

original e reproduza as práticas tradicionais da 
escola. 

Portanto, os esforços sociais que buscam a 
construção de uma escola justa e dialógica, po-
dem estar perdendo seus mais valiosos aliados: os 
jovens docentes, que vivem na escola um des-
compasso entre a teoria e a prática, e encontram 
no ambiente escolar relações impregnadas de va-
lores e práticas discriminatórias. Por isso, deve-
mos buscar analisar as relações e os valores váli-
dos praticados e estabelecidos entre os diversos 
setores que compõem a “escola instituída”, para 
que, a partir daí, possamos entender quais são as 
transformações necessárias e como podemos criar 
mecanismos pedagógicos e de gestão escolar que 
estimulem atitudes, normas e valores que reflitam 
tolerância e respeito. 

 
COOPERAÇÃO, AVALIAÇÃO  
E COMPETIÇÃO 

Quando pensamos em educação física inclu-
siva, apresenta-se-nos uma questão: é possível 
competir e incluir? Alguns trabalhos vêm ressal-
tando a competição e a cooperação como valores 
complementares imprescindíveis à inclusão. Rei-
naldo Soler (2002) defende os Jogos Cooperati-
vos como forma de integrar socialmente os edu-
candos. Para ele, a escola é especialista em re-
forçar os valores de competição não cooperativa, 
pois, ao invés de valorizar o aprendizado, valori-
za, de fato, o desempenho do aluno. O mesmo se 
observa quando o ensino da educação física valo-
riza o jogo e não a pessoa que joga. O portador de 
necessidades educacionais especiais ficaria então 
preterido, pois não conseguiria se adequar às 
condições impostas pelo próprio jogo. 

Para aqueles que vêem as dificuldades particu-
lares que os alunos enfrentam no processo de en-
sino/aprendizagem através do modelo médico, os 
limites que o aluno encontra parecem intranspo-
níveis porque não são vistos como condições que 
podem ser contornadas com criatividade. Segun-
do essa visão, envolver os portadores de necessi-
dades educacionais especiais em atividades com-
petitivas pode contrariar o princípio da inclusão. 
Mas é preciso que a educação, enquanto processo 
objetivo de socialização, se paute pela realidade 
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vivida. A educação é uma prática social, um fazer 
coletivo, que se institui em processos sistemáticos 
e se materializa através de condutas que sempre 
refletem a dinâmica social mais ampla. Conse-
qüentemente, incluir não significa criar um ambi-
ente especial, onde os sujeitos têm acesso restrito 
às práticas sociais vigentes na sociedade. Incluir é 
oferecer ao educando as mediações necessárias 
para que ele desenvolva competências pessoais e 
sociais exigidas pela sociedade respeitando suas 
características particulares. 

Nas últimas décadas, a questão da escola in-
clusiva ganhou destaque na sociedade e nas esco-
las os interesses dos professores, que viram suas 
responsabilidades aumentadas sem a devida pre-
paração, entraram em choque com os interesses 
da sociedade, materializados na lei que garante o 
acesso dos portadores de deficiência ao sistema 
regular de ensino. E esse conflito está sendo vivi-
do de maneira contundente. Mas toda mudança 
envolve conflito e o conflito, assim como a com-
petição, é um elemento constitutivo da vida em 
grupo. 

O conflito é uma dimensão fundamental da vi-
da social, ele faz parte das relações humanas, e 
dependendo de como seja encarado, funciona 
como fonte de mudança social e enriquecimento 
cultural. As relações sociais instituídas apresen-
tam zonas onde o conflito é mais comum. A ava-
liação é um exemplo de setor das relações huma-
nas onde o conflito é comum, seja a avaliação do 
aluno, do empregado, das instituições, do cônju-
ge, ou a avaliação implícita nas atividades com-
petitivas. E é nesse setor das relações estabeleci-
das na escola que a questão da convivência de 
alunos diferenciados ganha maior relevância. 

Nesse caso, a escola pode aprender com o jogo 
e os conhecimentos e valores que ele envolve. Pa-
rafraseando Lovisolo, a Educação Física é a arte 
de mediar conflitos, pois o jogo, elemento comum 
da jurisdição1 (BARBOSA, 2003, 2004), do pro-
fissional de educação física é um campo privile-
giado de diplomacia, quando associamos compe-
tição e cooperação. 

1Campo de atuação específica de cada categoria profissional. A ju-
risdição é o setor das relações socais que cada profissão focaliza 
na sua ação. 

Os conflitos precisam de instrumentos regula-
dores para que possam ser ultrapassados com di-
plomacia, com negociação. As regras sociais, que 
organizam a convivência e estruturam as intera-
ções, são instrumentos de mediação de conflitos. 
As regras são fórmulas usadas pelos indivíduos 
na reprodução sistemática da vida que vivem, 
porque elas dão forma às interações coletivas 
(GIDDENS, 1991, 2002, 2003). O jogo, enquanto 
interação social específica, também é estruturado 
por regras, e o respeito dos participantes às regras 
de um jogo é o que o torna real. Sem regras não 
há jogo, pois ele só encontra sua expressão cole-
tiva quando se dá dentro das condições que estru-
turam e garantem a competição e o respeito pelo 
adversário. Por isso, as regras mediam os confli-
tos e os sujeitos que querem participar do jogo 
aceitam a mediação feita por elas. Mas as regras, 
sejam elas relativas aos jogos ou a convivência na 
escola e na sociedade, são agentes de controle so-
cial e servem como reguladoras do conflito implí-
cito nas interações entre os homens quando elas 
refletem o respeito pelos participantes. 

A barbárie é o momento em que o ser humano 
rompe com as regras sociais. As regras de um jo-
go, bem como as sociais são fundamentais para o 
ser humano, pois ali ele encontra sentido para a 
sua vida. Os animais competem, mas não há vio-
lência. O que é a violência? É o excesso. É ter ne-
cessidade de humilhar. Uma máxima dos jovens 
que estão em conflito com a lei é dizer que o bom 
“bandido” não “esculacha”. Como num jogo de 
futebol o vencedor sacrifica o desejo de vencer de 
quem perde, mas não deve fazê-lo de forma hu-
milhante. Ou seja, deve “jogar na moral”. 

 
CONSIDERAÇÕES  
FINAIS 

A educação inclusiva não pode prescindir da 
competição cooperativa, que, algumas vezes, é 
escolhida como bode expiatório de uma educação 
excludente. Não há competição sem cooperação. 
O jogo depende de atitudes cooperativas, já que está 
baseado na aceitação das regras, passando pela ne-
gociação dos imprevistos, do reconhecimento do 
valor do adversário e da autoridade de um media-
dor, até a legitimação do vencedor e do vencido. O 
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problema não está na competição, mas sim nos 
sentidos e significados atribuídos a ela. O princí-
pio da inclusão deve nortear a competição, assim 
como a cooperação. O portador de necessidades 
educacionais especiais deve ser incluído com suas 
características e participar ativamente do proces-
so. E assim como é no jogo, deve ser na vida. 

Perceber as condições particulares implícitas 
no processo de ensino que envolve atividades 
competitivas, no caso de alunos portadores de 
deficiência, não deve implicar no afastamento do 
jovem das competições, mas sim dar a elas um 
outro significado. Por outro lado, não podemos 
descartar práticas e valores que acompanharam o 
ser humano em seu processo de desenvolvimen-
to, tais como a competição (LOVISOLO, 1995). 
A avaliação, enquanto campo privilegiado de con-
flitos, pode ser vivida como fonte de transforma-
ção e enriquecimento da escola e dos alunos por-
tadores de necessidades educacionais especiais 
se ela for cooperativa. Uma avaliação cooperati-
va tem o progresso do aluno como foco e está 
baseada no respeito pelas diferenças de ritmo e 
de necessidades. 

No caso da educação física, os processos de 
ensino necessitam superar práticas discriminató-
rias e buscar saídas que não excluam a competi-
ção, mas incluam a cooperação. Um exemplo dis-
so é o trabalho de Strapasson & Duarte (2005), 
onde se apresenta uma modalidade esportiva que 
permite a plena participação de pessoas com defi-
ciência física nas aulas de educação física. Da 
mesma forma, a verdadeira educação não discri-
mina, não seleciona, não é coercitiva. Isto implica 
em não deixar ninguém de fora. Se a criança não 
sabe jogar, não é retirando-a do jogo que ela irá 
aprender. Se a criança não sabe competir, não é 

retirando a competição que iremos resolver os 
problemas. Se a escola e a competição são exclu-
dentes, não é negando-as que promoveremos sua 
evolução. Mas a exclusão não é superada na lei, 
nem nos regulamentos escolares, ela precisa ser 
superada na prática docente e nas relações dentro 
da escola. E o processo de superação passa pela 
adequação da teoria envolvida na formação dos 
novos docentes à realidade escolar, e pela obser-
vação cuidadosa das expectativas que esses do-
centes trazem. 

Criar as condições necessárias para que o pro-
cesso de ensino/aprendizagem possa incluir o 
educando respeitando suas características dife-
renciadoras, significa, entre outras, atender esse 
aluno na vizinhança da sua residência, propiciar a 
ampliação do acesso destes alunos às classes co-
muns, oferecer aos professores da classe comum 
um suporte técnico/teórico, levando a refletir so-
bre práticas educativas formas criativas de atua-
ção com as crianças portadoras de necessidades 
educativas especiais, propiciando um atendimento 
integrado ao professor e ao aluno da classe co-
mum, e, sobretudo, compreender que as crianças 
podem aprender juntas, embora tendo objetivos e 
processos diferentes, e que essa convivência é um 
passo fundamental para que a sociedade reveja o 
significado que ela atribuiu aos indivíduos que não 
correspondem aos ideais de normalidade dominan-
tes. Mas, sobretudo é preciso que o processo peda-
gógico materialize a reflexão sistemática sobre a 
discriminação cristalizada nas rotinas e valores a-
inda válidos na escola. Além disso, a ação educati-
va deve materializar a compreensão de que a vida, 
o ensino, o aprendizado, são jogos onde a compe-
tição deve andar lado a lado com a cooperação, a 
tolerância e o respeito pela diferenças. 
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