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Apresentação

Em pleno século XXI, debate-se ainda, no Brasil, uma ques-
tão bizantina: deve ou não o esporte ser ensinado e prati-
cado no âmbito das escolas?

Esse é um enigma que já foi resolvido, há muito, por Países 
desenvolvidos, em desenvolvimento e até mesmo por aqueles que 
vivem em pleno subdesenvolvimento econômico, como Cuba.

Essas nações, que se tornaram potências esportivas, dedica-
ram à prática da educação física importância maior, como forma 
de aprimorar o processo educativo e de ampliar o acesso aos bens 
da cidadania.

Preocupada com essa questão, e decidida a contribuir para 
o efetivo encaminhamento do tema, a Comissão de Turismo e 
Desporto da Câmara dos Deputados realizou, no primeiro se-
mestre de 2010, um seminário singular.

Ao longo de um dia de intensas discussões, que implicou uma 
meditação de largo alcance, especialistas em matérias inúmeras 
debateram o tema “A Educação Física Escolar Especial, a Inclu-
siva e as Paraolimpíadas”, oportuna e competente iniciativa do 
deputado Otavio Leite.

Personalidades do quilate de Jorge Steinhilber, Presidente do 
Conselho Federal de Educação Física, e Odiel Aranha Caval-
cante, treinador das equipes de handebol das Olimpíadas Espe-
ciais Brasil, examinaram, com imensa propriedade, a matéria. 
E, debatendo com um time de educadores que se preocupam 
com o assunto, construíram uma proposta objetiva a respei-
to do mesmo, que deve, obrigatoriamente, constituir um guia 
capaz de lastrear decisões políticas no sentido de introduzir, 
obrigatoriamente, a prática da educação física e do esporte no 
sistema escolar.
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Democratizar o acesso à educação física e também a prática de 
modalidade esportivas é, disso não tenho dúvida alguma, uma 
ferramenta extraordinária de desenvolvimento humano e de in-
clusão social.

Essa frase não é de minha autoria. Quem a formulou, com 
imensa felicidade, foi o doutor Steinhilber, quando da realiza-
ção, também neste ano de 2010, pela Comissão de Turismo e 
Desporto, de audiência pública sobre a organização dos Jogos 
Paraolímpicos de 2016.

Na medida em que o esporte promove o raciocínio rápido, o 
respeito às lideranças, a obediência às regras e o respeito à arbi-
tragem, torna-se indiscutível que é obrigatório oferecer, a todos, 
a possibilidade de praticá-lo.

Não importa a eventual condição de uma criança, de um jo-
vem, de um adolescente, a educação integral, capaz de oferecer 
às pessoas instrumentos para tornarem-se cidadãos sob todos os 
aspectos, tem a tarefa de promover o desenvolvimento global, 
tanto do ponto de vista físico quanto cognitivo, psicoafetivo, 
social e cultural, facilitando os processos de interação e de comu-
nicação e oferecendo apoio e suporte às famílias.

Não constitui novidade, por exemplo, o fato de que a equo-
terapia é uma atividade que contribui para o desenvolvimento 
das crianças portadoras de deficiência tendo em vista que, como 
atividade interdisciplinar, apresenta um viés terapêutico e um 
viés educacional, na medida em que envolve a participação de fi-
sioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros profissionais, propi-
ciando o desenvolvimento motor e cognitivo ao mesmo tempo 
que envolve os familiares mais próximos da criança.

Se fizermos um exercício destinado a abstrair do esporte os 
seus aspectos mercadológicos, comerciais e competitivos, con-
cluiremos que praticar esporte é a mesma coisa que brincar e 
é por intermédio da brincadeira que as crianças se expressam, 
inventam, aprendem e fantasiam.

A esse respeito, durante o Seminário, a professora Jaqueline 
Duarte, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, 
ao observar que a atividade física faz bem à saúde, citou o célebre 
educador suíço Jean Piaget.
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Maior expoente do estudo do desenvolvimento cognitivo, Pia-
get afirmou que “os professores podem guiá-las – as crianças –, 
proporcionando-lhes materiais apropriados, mas o essencial é 
que, para que uma criança entenda, deve construir ela mesma, 
deve reinventar. Cada vez que ensinarmos algo a uma criança 
estamos impedindo que ela descubra por si mesma. Por outro 
lado, aquilo que permitirmos que descubra por si mesma, per-
manecerá com ela”.

É óbvio que Piaget não recomendou que cruzemos os braços e 
condenemos uma criança a fazer tudo e qualquer coisa sozinha. 
O que ele recomendou, de forma implícita, é que devemos en-
trar no jogo da criança.

Mas, entendo, não devemos apenas e tão somente entrar no 
jogo da criança. Devemos, sim, atrai-la para o jogo, a fim de que 
ela possa expressar, com naturalidade absoluta, o seu talento.

Investir no sentido de sensibilizar o conjunto da sociedade 
nacional para a importância da educação física é, portanto, uma 
tarefa maior, e por isso mesmo imprescindível.

Nesse sentido, é uma questão de suma importância meditar 
sobre o papel do profissional da educação física, que tem sob 
sua responsabilidade tarefas muitos mais amplas, muito maio-
res, muito mais importantes do que apenas capacitar uma pessoa 
para tornar-se um expoente em uma determinada modalidade 
esportiva. Cabe ao profissional da educação física mais, muito 
mais, na medida em que, como preconizou o Barão de Couber-
tin, o ideal dos modernos Jogos Olímpicos é valorizar a educa-
ção, a paz e a justiça social.

O Brasil, entre 2011 e 2016, será o destino dos maiores fes-
tivais esportivos do planeta. Nosso País sediará, nesse lapso de 
tempo, os Jogos Mundiais Militares, a Copa das Confederações, 
a Copa do Mundo Fifa de Futebol e os Jogos Olímpicos e Parao-
límpicos do Rio de Janeiro.

Deparamo-nos, portanto, com um imenso desafio. O de apro-
veitar o momento para investir em um processo de desenvolvi-
mento do esporte como fator de educação ampla, geral e irrestrita, 
abrangendo todos os segmentos populacionais, gerando uma 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

12
A Educação Física Escolar Especial, a Inclusiva e as Paraolimpíadas

bendita herança socioeducacional calcada em planejamento 
estra tégico de longo prazo. 

Quem se der ao trabalho de dedicar-se à leitura deste documento, 
resultante do Seminário A Educação Física Escolar Especial, a Inclusiva e 
as Paraolimpíadas, concluirá que compete a todos nós trabalhar-
mos para garantir que a educação física e a prática de esportes 
especiais inclusivos, assim como o esporte paraolímpico, con-
figurem instrumentos para aprimorar o exercício da cidadania. 

Quando essa tarefa estiver, um dia, concluída, não tenho o 
receio de afirmar que este será um País muito melhor. 

E por um motivo extremamente singelo: a todos terá sido 
garantido acesso a espaços privilegiados possibilitadores de 
uma formação extremamente qualificada, garantidora da plena 
emancipação como ser humano.

Brasília, julho de 2010

Deputada Professora Raquel Teixeira
Presidente da Comissão de Turismo e Desporto
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1. Abertura

Foto: Saulo Cruz/Secom/Sefot

O SR. APRESENTADOR (Paulo Gonçalves) – Senhoras e 
senhores, bom dia.

Vamos dar início à abertura do Seminário A Educação 
Física Escolar Especial, a Inclusiva e as Paraolimpíadas.

Gostaríamos de pedir, por gentileza, que desliguem seus apa-
relhos celulares ou os mantenham no modo silencioso.

Autoridades presentes, servidores e técnicos dos Ministérios 
do Esporte e da Educação, Secretários Estaduais e Municipais 
de Esporte, profissionais de educação física, jornalistas especia-
lizados, dirigentes, atletas, pesquisadores, docentes e estudan-
tes das faculdades de educação física, profissionais de educação 

Da esquerda para a direita: Jorge Steinhilber, Deputado Edinho Bez (PMDB/
SC) e Professora Jaqueline Duarte.
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física, senhoras e senhores, mais uma vez bom dia e obrigado 
pela presença.

A Câmara dos Deputados apresenta as boas-vindas aos partici-
pantes do Seminário A Educação Física Escolar Especial, a Inclusiva 
e as Paraolimpíadas, uma realização da Comissão de Turismo e 
Desporto da Câmara dos Deputados, com o apoio da Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
Sistema Sesc-Senac e Sistema Confef-Crefs, Conselhos Federal e 
Regionais de Educação Física.

Convidamos para compor a Mesa de Honra o Exmo. Sr. Depu-
tado Edinho Bez, membro da Comissão de Turismo e Desporto; 
o Sr. Presidente do Conselho Federal de Educação Física, Jorge 
Steinhilber; a Sra. Professora da Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal, Jaqueline Duarte. 

Este cerimonial cumpre o dever, neste momento, de destacar 
a estrutura e a metodologia do evento para o bom andamento 
dos trabalhos.

O seminário se realizará com duas sessões, uma pela manhã 
e outra à tarde, das 9 horas às 19 horas. A primeira sessão, pela 
manhã, contará com três palestras, uma apresentação de caso, 
ou seja, de projeto em funcionamento no Distrito Federal, e uma 
mesa de debates com convidados históricos das Olimpíadas Es-
peciais do Brasil. A segunda sessão, à tarde, contará com a rea-
lização de abertura oficial, cinco palestras e um ato de encerra-
mento, quando será apresentado um documento com princípios 
gerais para o Legislativo sobre a questão da Educação Física Es-
colar Especial, a Inclusiva e as Paraolimpíadas. Todas as reuniões 
serão moderadas por um Deputado, ou Deputada, membro da 
Comissão de Turismo e Desporto (CTD), ou por um Conselheiro 
do Conselho Federal de Educação Física (Confef).

Informamos a todos que este evento está sendo gravado e 
transmitido ao vivo pela TV Câmara.

Agora, um breve histórico do evento.
O presente seminário é resultado da aprovação do Reque-

rimento no 210, de 2010, de autoria do Deputado Otavio Lei-
te, e tem por objetivo ampliar a interlocução entre o universo 
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da educação física nas nossas escolas de atendimento à alunos 
com defi ciências e o número dos esportes de competição para-
olímpicos.

Constam do programa do seminário os seguintes temas: no 
período da manhã, A educação física escolar especial na educação 
precoce; Educação física escolar – plantando cultura, cidadania e 
saúde; O processo educacional olímpico no Brasil; Experiências da 
Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 
Estado de São Paulo, nas áreas da educação física, esporte e lazer 
para pessoas com deficiência; Olimpíadas Especiais Brasil – expe
riências exitosas e histórias dos profissionais de educação física 
que marcaram sua época e ainda influenciam o bom atendimento 
através do esporte.

No período da tarde, teremos os seguintes tópicos: Solenidade 
de Abertura; A importância da educação física no sistema educacio
nal brasileiro e a inclusão na visão do Ministério da Educação; O uso 
de treinadores devidamente habilitados e o sucesso dos resultados nos 
jogos; Experiências exitosas em atender pessoas com deficiência por 
meio do esporte; A educação física e o papel das instituições espe
cializadas no processo de inclusão escolar e social, e, por último, A 
importância da educação física para pessoas com deficiência. 

Esclarecemos aos participantes que haverá uma comissão es-
pecial redatora do documento final e que os interessados devem 
se inscrever até às 16 horas, com o Coordenador Lúcio Rogério.

Senhoras e senhores, neste momento, para que se pronuncie 
e declare aberto este seminário, ouviremos as palavras do Exmo. 
Deputado Edinho Bez.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edinho Bez) – Bom dia, 
senhoras e senhores, gostaríamos inicialmente de agradecer 
aos colegas Parlamentares, aos expositores e aos participantes 
a presença, pois vieram de vários Estados para participar deste 
evento importantíssimo. Nós, na qualidade de membros da Co-
missão de Turismo e Desporto, sabemos muito bem e estamos 
trabalhando para que possamos modificar a visão dos brasilei-
ros, em especial com o objetivo de valorizar esse tema. 

Aqui represento a Deputada Professora Raquel Teixeira, Pre-
sidenta da Comissão de Turismo e Desporto, e declaro aberto 
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o Seminário A Educação Física Escolar Especial, Inclusiva e as 
Paraolimpíadas, atendendo ao Requerimento no 210, de 2010, de 
autoria do Sr. Deputado Otavio Leite. 

Antes de iniciarmos os trabalhos, lembro que somente será 
conferido o certificado aos inscritos que assinarem a lista de pre-
sença de hoje. Portanto, terá direito, apenas relembrando, de re-
ceber o certificado aqueles que assinarem a lista de presença nos 
períodos matutino e vespertino. 

A lista de presença encontra-se à disposição dos participantes 
na entrada deste auditório, portanto, logo na entrada estarão as 
recepcionistas à disposição de todos os presentes. 

Esclareço aos componentes da Mesa que o evento será gra-
vado para posterior transcrição das notas taquigráficas. Por isso 
solicito que falem sempre ao microfone. 

Peço aos expositores que assinem a autorização para publica-
ção e utilização pela Câmara dos Deputados de suas imagens e 
vozes gravados no decorrer deste evento. 

Informo que a lista de inscrição para o debate encontra-se 
sobre a mesa. Os participantes que desejarem interpelar os expo-
sitores deverão registrar seu nome na referida lista. 

Solicito aos participantes a gentileza no sentido de que o de-
bate se restrinja ao tema da exposição, pelo prazo máximo de 
três minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, 
facultada a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao ora-
dor interpelar quaisquer dos presentes. 

Informo ainda que não haverá aparte durante a exposição 
dos convidados. Antes de passar a palavra para nossa convidada, 
professora Jaqueline Duarte, gostaria de ressaltar a importância 
deste seminário, relatando a manifestação da Presidenta da Co-
missão de Turismo e Desporto, Deputada Professora Raquel Tei-
xeira. A nossa Presidenta relata o seguinte:

1.1 Discurso da Deputada Professora Raquel Teixeira

“Senhoras e senhores, o universo de pessoas com de-
ficiência no Brasil é extremamente significativo. São mi-
lhões de cidadãos que, aos poucos, conquistam seus di-
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reitos. Essa é uma luta que vem sendo travada e há mui-
to por pessoas que compreendem que a deficiência, seja 
ela qual for, não torna uma pessoa especial diferente.

O Brasil, como todos temos consciência, hospedará 
em 2016 os Jogos Paraolímpicos. Essa oportunidade 
criou, até com naturalidade, o momento propício para 
a realização de novos debates sobre a questão do aten-
dimento ao universo dessas pessoas. 

Parlamentar que, ao longo de sua vida legislativa, tem 
trabalhado em favor desse segmento de nossa sociedade, o 
Deputado Otavio Leite, em boa hora, propôs a realização 
deste seminário. Esta é, sem sombra de dúvida, uma ex-
celente oportunidade para ampliarmos os entendimentos 
com aqueles que ministram educação física no sistema 
educacional, o mundo paraolímpico, para conhecermos 
novas legislações e para aperfeiçoarmos as existentes.

Hoje aqui, com base em experiências várias, vamos 
discutir esse amplo e complexo tema: O desenvolvimen-
to do ensino da educação especial em nossas escolas. 

Recentemente, em audiência pública realizada pela 
Comissão de Turismo e Desporto, sob organização do 
Comitê Paraolímpico Brasileiro para os jogos de 2016, 
o Presidente do Conselho Federal de Educação Física, 
Jorge Steinhilber, foi extremamente feliz ao ponderar 
que a prática do esporte não objetiva única e tão somen-
te produzir heróis olímpicos. O esporte – e disso todos 
temos consciência – é uma ferramenta extraordinária do 
desenvolvimento humano e de inclusão social. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas, 
para cada dólar investido em esporte há retorno de 3,4 
dólares. Mais importante do que isso, no entanto, é o 
fato de que o esporte promove o cumprimento de roti-
nas, o raciocínio rápido, o respeito às lideranças, a obe-
diência às regras e o respeito à arbitragem.

Apesar dessa realidade, em pleno século XXI, ainda se 
discute no Brasil se a educação física deve ser praticada 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

18
A Educação Física Escolar Especial, a Inclusiva e as Paraolimpíadas

dentro ou fora da escola. Entendemos que temos a obriga-
ção de ampliar incessantemente o diálogo entre o Governo 
e segmentos organizados da sociedade para assegurar, de 
uma vez por todas, que a educação física e a prática de 
esporte integrem, o mais brevemente, a grade curricular.

Exatamente por isso este seminário, com a preciosa 
participação de especialistas da matéria, terá a compe-
tência de gerar um legado capaz de pavimentar uma re-
volução silenciosa, revolução que assegura um lugar de 
proeminência na Escola de Educação Física, o que re-
percutirá positivamente nas práticas esportivas, sejam 
elas de lazer ou de competição, e no mais importante 
que isso, que é a qualidade de vida de todas as pessoas.

Feliz seminário a todos.”
São as palavras da nossa Presidenta, Deputada Professora 

Raquel Teixeira.

1.2 Palestra Inaugural – A educação física escolar es-
pecial na educação precoce

Expositora: Jaqueline Duarte – Professora da Secretaria de Estado de 
Educação do Distrito Federal (SEDF) – Centro de Ensino Especial no 02

Coordenador: Deputado Edinho Bez – Membro da Comissão de 
Turismo e Desporto (CTD)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Edinho Bez) – Concedemos 
a palavra à Sra. Jaqueline Duarte, professora da Secretaria de Es-
tado da Educação do Distrito Federal, Centro de Ensino Especial 
no 2, que apresentará o tema A educação física escolar especial na 
educação precoce, pelo prazo de até quinze minutos.

Antes, porém, gostaríamos de agradecer ao colega e amigo, 
Deputado Dr. Ubiali, sempre atuante nesta Comissão e na Casa; 
ao assíduo e sempre presente nesta Comissão, já nosso amigo, Sr. 
Eraldo Alves da Cruz, da Confederação Nacional de Comércio, 
Bens, Serviços e Turismo; e ao Presidente do Conselho Regional 
de Educação Física, Marino Tessari, a presença.

Com a palavra a Sra. Jaqueline Duarte.
A SRA. JAQUELINE DUARTE – Bom dia a todos. 
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Meu nome é Jaqueline. Sou professora da Secretaria de Edu-
cação do Distrito Federal há quinze anos. Trabalho no Centro de 
Ensino Especial no 2 com a educação precoce. Sou formada pela 
Universidade de Brasília (UnB), onde também fiz pós-graduação 
em Estudos do Lazer e Educação Física Especial.

Desde que me formei, optei por trabalhar nessa área, e nela 
estou até hoje. Vou falar sobre educação física escolar especial 
na educação precoce, sobre o Programa de Educação Precoce e 
depois sobre educação física. 

A educação precoce é um programa de atendimento educa-
cional especializado para crianças de zero a três anos, conforme 
as Orientações Pedagógicas (OP), da Secretaria de Educação.

O que é o Programa de Educação Precoce? É um programa 
da Secretaria de Educação que visa promover o desenvolvimen-
to global e as potencialidades da criança de zero a três anos no 
que se refere aos seus aspectos físicos, cognitivos, psicoafetivos, 
sociais e culturais, priorizando o processo de interação e comuni-
cação, mediante atividades significativas e lúdicas, assim como 
orientação, apoio e suporte à família e ao processo inclusivo, 
fundada na dimensão humana. Portanto, essa é uma visão geral 
do que é o Programa de Educação Precoce. 

Ao que visa? Oferecer à criança, na mais tenra idade, recur-
sos estimuladores destinados à promoção das potencialidades, 
aquisição de habilidades e competências no seu processo evo-
lutivo de inclusão escolar e social. A criança de zero a três anos 
entra no Programa de Educação Precoce e é trabalhada, em uma 
visão educacional, toda composição, visando ao desenvolvi-
mento humano.

A quem se destina? Como já vimos, à criança de zero a três 
anos de idade, com atraso no seu desenvolvimento, àquela 
considerada de risco, ou seja, vulnerável ao apresentar atraso, 
à criança prematura e às crianças diagnosticadas com necessi-
dades especiais.

É bom ficar claro que, no que se refere à educação precoce, 
não são atendidas apenas crianças com necessidades especiais, 
mas também as prematuras. Às vezes, o próprio médico da criança 
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acha necessário que ela participe dessa estimulação e a encami-
nha para a educação precoce. 

O Distrito Federal é muito privilegiado, porque conta hoje 
com dezessete unidades escolares com o Programa de Educação 
Precoce. Essas unidades têm centros de ensinos especiais e ou-
tras escolas, chamadas inclusivas, onde há salas de educação in-
fantil e precoce. O atendimento nas escolas ou centros especiais 
é realizado da seguinte forma: dois atendimentos por semana, 
com duração de 45 minutos cada, quando individualmente. Um 
atendimento é feito por um professor de atividades e o outro, 
pelo educador físico. Com crianças a partir de dois anos e meio 
em que há possibilidade de agrupar são feitos pequenos grupos, 
e o tempo é acrescido. 

Participam do Programa de Educação Precoce: professor co-
ordenador, professor de atividades, pedagogo, professor regente 
educador físico e um professor de atendimento aos pais. 

O atendimento aos pais ocorrerá de forma sistemática, priori-
zando-se o atendimento a grupos. Esse atendimento é muito im-
portante para os pais que acabam de receber a notícia de que têm 
um filho especial ou com alguma dificuldade. A escola dá esse 
acolhimento ao receber os pais, que também recebem orientação 
dos professores sobre como dar continuidade ao atendimento 
em casa, para que se faça uma dobradinha, digamos assim, entre 
professor, educador e o trabalho em casa.

Também contamos com atendimento especial em equotera-
pia por meio de convênios. É um método educacional e tera-
pêutico que utiliza o cavalo em uma abordagem interdisciplinar, 
buscando o desenvolvimento biopsicossocial de crianças com 
necessidades especiais, e é executado por professores da Secreta-
ria de Educação do Distrito Federal. 

A equoterapia é uma atividade que também tem contribuído 
muito para essas crianças. As escolas sempre disponibilizam um 
professor, um educador físico, que acompanha essas crianças no 
atendimento que não acontece na escola, mas em locais especia-
lizados. É uma atividade interdisciplinar que atende à questão 
educacional e terapêutica, pois é composta por fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, e tem sido muito boa para as crianças.
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Competências e responsabilidades do educador físico no pro-
grama: são inúmeras as competências. Primeiro, além do acolhi-
mento do professor aos pais, à criança e à família, é necessário 
que no primeiro dia, ao recebê-los, haja uma conversa com os 
pais para conhecer um pouco da história familiar, a história da 
criança, a história da gestação. Em seguida, fazemos uma avalia-
ção inicial quando do ingresso do aluno. 

Na Secretaria de Educação foi feita no ano passado, com 
os educadores físicos, uma ficha de avaliação funcional. Essa 
ficha nos auxilia a seguir nosso planejamento, acompanhan-
do o desenvolvimento da criança no dia a dia. Nessa ficha 
constam três avaliações a serem feitas no início, no meio e no 
final do ano, o que nos ajuda a conhecer o desenvolvimento 
daquela criança.

Outra função importante é solicitar atestado médico para a 
prática de atividade física, bem como a renovação deste a cada 
semestre letivo. Fiz questão de incluir esse item porque às vezes 
os pais chegam à escola e querem, lógico, que seus filhos sejam 
atendidos, mas não sabem da importância de uma autorização, 
de um atestado médico que abone aquela criança a participar da 
atividade. Há crianças com vários riscos, algumas com apenas a 
metade do coração, com problemas cardíacos, outras são anen-
céfalas. Então o atestado é de suma importância. É bom que o 
educador físico acompanhe isso de perto, sempre cobrando dos 
pais, explicando e orientando-os não só quanto ao atestado, mas 
também quanto ao acompanhamento da criança no dia a dia. 
O atestado nos dá uma gama de atividades a serem trabalhadas 
durante um semestre. No semestre seguinte pede-se a renovação. 

Muitos dizem: “Meu filho está bem.” Mas o professor, o edu-
cador tem de estar muito atento e conhecer muito bem a crian-
ça, porque às vezes, no período em que foi dado o atestado, a 
criança pode adquirir outra dificuldade, uma doença, uma pneu-
monia, algo que a impeça de exercer a atividade, mesmo tendo 
o atestado para aquele período. É muito importante que o pro-
fessor conheça bem o aluno, esteja bem familiarizado com as 
dificuldades e as necessidades, porque está nas nossas mãos. A 
responsabilidade é nossa. 
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Orientar a família e não apenas a criança em desenvolvimen-
to. Isso é muito importante porque, em grande parte, os pais 
que chegam às escolas não estão preparados para assumirem a 
necessidade do filho. Aquele acolhimento, a orientação para o 
pai é muito importante. 

Na Secretaria de Educação há alunos de várias classes sociais, a 
maioria de classe baixa, mas há também de classe alta. As pessoas 
que não têm acesso à informação chegam, às vezes, perdidas. Às 
vezes chegam dizendo – por exemplo, o filho tem Síndrome de 
Down – que o filho é doente. Dizemos que não, que o seu filho 
não é doente, ele tem uma síndrome. Se ele estivesse com febre, 
com outra coisa, sim, ele estaria doente. 

Esse diálogo com os pais é muito importante. E também até 
pela troca. É um trabalho em grupo. O educador físico traba-
lha com o professor de atividades, com a família. É uma troca. 
Procuramos saber o que está acontecendo em casa, com a mãe, 
com o pai: “Percebeu se houve alguma melhoria? Houve avan-
ço no desenvolvimento do seu filho?” É importante haver sem-
pre essa troca. Eu digo pai ou mãe, mas tem de ser o responsável 
pela criança.

Participar efetivamente dos estudos sobre a educação precoce, 
dos estudos específicos da área de educação física e de cursos de 
atualização sobre o tema é muito importante. Não é porque eu 
me formei e fiz uma pós-graduação no ensino especial que vou 
parar e ficar no meu dia a dia. Temos de ir em busca de algo mais. 
A cada dia aparece uma novidade, uma coisa diferente. Muitas 
coisas aconteceram desde que comecei – mas não sou tão velha 
assim – a trabalhar. Hoje há vários progressos. 

Um ponto fundamental é o trabalho com a criança de for-
ma lúdica.

Vou passar para vocês a minha prática em atendimento de edu-
cação física na educação precoce. Acho mais fácil de se trabalhar.

No centro em que trabalho dispomos de dois tipos de aten-
dimento: o meio líquido e o solo. Somos abençoados. No ano 
passado, um parceiro da escola nos presenteou com uma pisci-
na formidável, um centro aquático muito bom, de acordo com 
os padrões para atividades com crianças com necessidades espe-
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ciais. Podemos considerar nosso Centro de Ensino Especial uma 
referência no Distrito Federal. Graças a Deus. Fico triste porque 
sei de outras realidades que não têm essas possibilidades. Rece-
bemos crianças de Valparaíso, Santo Antônio do Descoberto e 
Águas Lindas porque lá não existe esse tipo de atendimento. Elas 
vêm até nós. Muitas vezes preferem se deslocar de longe para 
virem até o Plano Piloto porque sabem que no Centro de Ensino 
Especial existem essas possibilidades.

Contamos agora também com o convênio com a Universida-
de Paulista (Unip), na área de fisioterapia. É um trabalho bem 
conjunto. Isso favorece principalmente as crianças carentes, que 
não têm condições. 

O objetivo principal do nosso trabalho é voltado ao desen-
volvimento psicomotor. Qual é nosso objetivo com as crianças? 
Quando recebemos uma criança na educação precoce, nosso ob-
jetivo é totalmente educacional. Nós não temos objetivo tera-
pêutico. Para isso, existem outros profissionais, como fisiotera-
peutas, fonoaudiólogos, psicólogos. 

Então, o que é necessário e importante nesse trabalho? Como 
eu disse, primeiro é o acolhimento à família, recebê-la bem, con-
versar sobre a criança. Aos poucos, vai-se conhecendo a criança, 
a potencialidade dela, o que ela é capaz, o que podemos desen-
volver além, para ajudar nessa potencialidade. E eu vejo a im-
portância do lúdico nesse trabalho. Por quê? Toda criança gosta 
de brincar – e até adultos brincam, não é? E o brinquedo em si, 
por exemplo, uma boneca, uma brincadeira cantada, um jogo ou 
alguma coisa estimulam a criança, fazem com que a criança os 
vivencie e, assim, atinge-se o objetivo proposto.

Não adianta, a meu ver, com base em alguns estudos que tenho 
visto, impor algo para a criança, que chora e, às vezes, não tem condi-
ções naquele momento de realizar o que se pede. Não se obterá uma 
boa resposta se se forçar a criança a realizar determinada atividade. 

No meu trabalho, procuro aproveitar muito o que a criança leva 
para mim. Às vezes, em uma brincadeira com bola ou com um 
carrinho, entro ali e talvez consiga desenvolver uma habilidade 
motora e, de repente, se eu chegasse – entre aspas – impondo, tal-
vez não teria o resultado de que gostaria.
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Então, eu trouxe isto aqui para darmos uma exemplificação. 
Trabalhamos com bebês de zero a três anos, três anos e meio. 

O bebê só vai para a atividade no meio líquido a partir dos seis 
meses. Antes disso, ele é atendido em uma sala para desenvolver 
a psicomotricidade. Então, geralmente, trabalhamos em colcho-
netes, tudo muito limpo. Pedimos aos acompanhantes para que 
não entrem calçados. Tudo isso são coisas pequenas, mas são de 
extrema importância na educação.

Assim, recebemos o bebê, conversamos com os pais para sa-
ber das necessidades da criança. Muitas vezes, trata-se apenas de 
prematuridade ou, às vezes, paralisia cerebral, ou Síndrome de 
Down ou várias outras síndromes que conhecemos. 

Então, o que vamos fazer? Primeiro, lembro que a criança é 
um todo, ela não é parte. Tenho de trabalhar lembrando que ela 
é um ser humano, ali não vou só aplicar algo motor, mas tenho 
de criar um vínculo com ela, até para que meu trabalho tenha 
um desenvolvimento melhor. 

Se estou trabalhando com um bebê com Síndrome de Down, 
o que vou fazer? Geralmente, o bebê Síndrome de Down tem a 
questão da hipotonia. Assim, vou trabalhar seus membros inferio-
res, membros superiores, o controle do tórax, o controle cervical.

Muitas vezes, em outros casos, quando o bebê não tem muita 
mobilidade, é necessário que o educador mesmo faça as ativi-
dades com a criança. Esses estímulos são muito voltados para a 
questão sensorial. 

Assim, aos poucos, vamos fazendo o trabalho. Às vezes, usa-
mos chocalhos para chamar a atenção da criança, para ver como 
está seu alcance visual, sua audição. Trabalhamos por partes. 

Como já disse, acho muito importante sempre trabalhar 
de forma lúdica, porque mesmo o bebê percebe isso. Tanto 
é que, às vezes, ele se identifica com determinado professor. 
Isso é normal.

A educação precoce tem tido um grande avanço. A maioria 
das nossas crianças tem saído para a inclusão com resultados 
fantásticos. Isso é muito importante. É pelo que a gente vem 
lutando. É claro que, infelizmente, nem todas as crianças têm a 
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possibilidade de participar de uma educação inclusiva, mas te-
mos feito de tudo para que isso possa ocorrer.

Este é o meu recado: que todos amem o que fazem, porque 
é o mais importante. Estou na educação especial desde que me 
formei, por opção. Acho que cresci muito, e cresço a cada dia, 
aprendendo com meus alunos. O trabalho de equilíbrio, de ex-
pressão corporal, de esquema corporal é sempre feito de forma 
lúdica com a criança.

Tenho muitos exemplos na escola de crianças maiores que, 
às vezes, chegam chorando, sem querer largar a mãe, com trans-
torno global do desenvolvimento, com dificuldades. Com brin-
cadeira, interação, vínculo, como ela cresce, como ela adquire 
desenvolvimento, tanto motor quanto no total.

Brinquedo é a oportunidade de desenvolvimento. Brincando, 
a criança vai expressar, inventar, aprender, fantasiar. O fato de 
elas serem, às vezes, especiais, não significa que também não 
vivenciem isso. Brincar é indispensável à saúde física. Digo isso 
com referência a crianças e adultos. Brinque, porque faz bem à 
saúde. A atividade física faz bem à saúde.

Piaget diz que:

Os professores podem guiá-las – as crianças – propor-
cionando-lhes materiais apropriados, mas o essencial é 
que, para que uma criança entenda, deve construir ela 
mesma, deve reinventar. Cada vez que ensinarmos algo 
a uma criança estamos impedindo que ela descubra por 
si mesma. Por outro lado, àquilo que permitimos que 
descubra por si mesma, permanecerá com ela.

Não é que nós devemos cruzar os braços e deixar a criança 
fazer tudo sozinha. Temos de aproveitar e entrar no jogo da 
criança. A educação precoce nos permite isso, porque a gente 
pega a criança de bebê até adulto. Isso é muito importante.

Eu gostaria de convidá-los para conhecer o Centro de Ensino 
Especial no 2, na L2 Sul. Vamos recebê-los com muita alegria. Estão 
aqui alguns colegas que trabalham lá. Podemos passar mais in-
formações e apresentar a escola.
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Agradeço aos senhores a oportunidade. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Edinho Bez) – Agradecemos 

à Sra. Jaqueline Duarte os esclarecimentos.
No entendimento da Mesa, o debate ficará para a quarta etapa 

deste Seminário. Não debateremos os temas agora.
Gostaríamos ainda de registrar a presença de Nádia Regina, do 

Conselho Federal de Educação Física; da Valéria Sales dos Santos e 
Silva, do Conselho Federal de Educação Física; do professor Paulo 
Roberto Silveira Lima, do Conselho Regional de Educação Física, e 
do Vereador Evandro Almeida, do Município de Tubarão.

Ao encerrar os trabalhos da primeira palestra, comunico que 
a segunda palestra sobre o tema Educação física escolar: plantan
do cultura, cidadania e saúde e o processo educacional olímpico no 
Brasil, será coordenado pelo Deputado Paulo Henrique Lustosa, 
Primeiro Vice-Presidente da Comissão, a quem convido para as-
sumir a Presidência neste momento.
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Da esquerda para a direita: Jorge Steinhilber e Deputado Paulo Henrique 
Lustosa (PMDB-CE). 

2. Palestra – Educação física escolar – 
plantando cultura, cidadania e saúde. O 
processo educacional olímpico no Brasil

Foto: Saulo Cruz/Secom/Sefot

Expositor: Jorge Steinhilber – Presidente do Conselho Federal de Educação Física 
(Confef) e da Academia Olímpica Brasileira (AOB)

Coordenador: Deputado Paulo Henrique Lustosa – 1º Vice-Presidente da CTD 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Henrique Lustosa) – 
Bom dia a todas e a todos.

Agradecemos a todos a presença e ao Deputado Edi-
nho Bez, que brilhantemente conduziu os trabalhos.

Passamos, então, para a segunda palestra prevista para o dia 
de hoje. O Deputado Edinho Bez já informou que a Dra. Jaque-
line Duarte, juntamente com os demais participantes, fará um 
debate em uma quarta etapa, após a terceira Mesa. Consequen-
temente, as pessoas que já haviam se inscrito para debater com 
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a Sra. Jaqueline terão suas inscrições automaticamente conside-
radas para essa etapa dos trabalhos. 

A nossa segunda palestra vai tratar dos temas Educação física 
escolar – plantando cultura, cidadania e saúde e O processo educa
cional olímpico no Brasil e terá como expositor o Sr. Jorge Steinhil-
ber, Presidente do Conselho Federal de Educação Física (Confef) 
e da Academia Olímpica Brasileira (AOB). 

O Sr. Jorge Steinhilber é professor e coordenador de escolas 
públicas e privadas do ensino médio, na cidade do Rio de Ja-
neiro, professor universitário, Mestre em Educação, Presidente 
fundador do sistema Confef/Crefs, dos Conselhos Regionais e 
Federal de Educação Física, ocupa a presidência da Academia 
Olímpica Brasileira e, se não me engano, é o Cref no 002, do Rio 
de Janeiro.

Com a palavra o Sr. Jorge Steinhilber.
O SR. JORGE STEINHILBER – Bom dia a todos.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar a Comissão de Tu-

rismo e Desporto da Câmara dos Deputados por mais esta inicia-
tiva no sentido de sensibilizar a sociedade a respeito da impor-
tância da educação física, da educação física escolar, da atividade 
física e do profissional de educação física. 

Desde o ano passado, tem sido uma tônica os Deputados des-
ta Comissão estarem envolvidos nesse processo. Acreditamos ser 
fundamental este evento de hoje, na medida em que ele dá con-
tinuidade ao processo do ano passado de sensibilização quanto à 
educação física escolar. 

Elegemos o biênio 2009/2010 no sentido de trazer para esta 
Casa, para a sociedade e para a mídia a importância da questão 
da educação física escolar. 

Gostaria de fazer alguns registros.
Primeiramente, cumprimento o conselheiro Lúcio Rogério 

pela organização desse trabalho, juntamente com a Câmara. Ele 
foi incansável em possibilitar a realização desses eventos, sensi-
bilizando os Parlamentares, representantes do povo nesta Casa, 
de onde emanam diversos projetos de lei, para que pudéssemos, 
cada vez mais, fazer a defesa da sociedade na questão da edu-
cação física escolar.
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Cumprimento também os presidentes de conselhos regionais 
presentes, os profissionais Nádia e Marino.

Agradeço ao profissional Vanilton a presença e, em especial, 
ao amigo e conselheiro regional Celby, com quem há muitos 
anos trabalhamos nesse processo. Sempre incansável e batalha-
dor, ele está envolvido há muito tempo nas questões que envol-
vem inclusão social e pessoas com deficiência. Foi um dos que 
fizeram gestão junto ao Deputado Otavio Leite para requerer este 
seminário. No ano passado, um seminário foi realizado no Rio 
de Janeiro e obteve sucesso. Sem dúvida nenhuma, esse trabalho 
merecia ser trazido para o âmbito nacional.

Eis a questão do biênio escolar.

Vou iniciar pedindo aos presentes que atentem para um ter-
mo que muito nos preocupa – não está na transparência, mas 
ouvi falarem dele, aqui, hoje –: “educador físico”.

Por obséquio, não somos educadores físicos – é importante 
fazer esse resgate. Nós somos profissionais de educação física. O 
termo “educador físico” tem conotação de profissional que atua 
apenas sobre o físico, restringe a ação do profissional, que, na 
verdade, atua sobre o ser.

Em algumas ocasiões, tem surgido essa terminologia “edu-
cador físico”, e aproveito a oportunidade para dizer que essa não 
é a terminologia.

O Brasil hoje é efetivamente uma capital esportiva e para o 
País virão, não só outros eventos, mas megaeventos. Virão aí três 
grandes eventos, que, na verdade, transformam-se em cinco, 
porque ainda há o Rio 2016, os Jogos Olímpicos e Jogos Parao-
límpicos, de que falaremos aqui hoje.

Estamos falando sobre um tsunami esportivo que está so-
bre o Brasil, que está hoje à nossa porta e, evidentemente, é 
importante observarmos como ele funciona. O que pode acon-
tecer num tsunami? E o que significa tsunami? É uma grande 
onda, que pode ser transformada em uma situação, e temos de 
analisar como aproveitarmos esse tsunami. Ou seja, estamos às 
voltas com a questão da educação física escolar e com a questão 
dos esportes.
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E o que isso representa para nosso possível desenvolvimento? 
E a sensibilização? A questão é que podemos decolar, surfar nes-
sa onda. Ou seja, devemos tirar proveito dessa festa. Temos que 
tirar valores disso, para trazer a inclusão, em todo esse processo, 
das pessoas que são hoje excluídas, das pessoas com deficiência 
e, evidentemente, também daquelas que estão nas comunidades 
mais carentes ou menos favorecidas. Novas leis vão ser criadas.

Temos no Brasil a questão da potência olímpica e da potência 
esportiva. Isso tem tudo a ver com o nosso processo de desen-
volvimento. E por quê? Precisamos analisar de que forma esse 
processo educacional estará interligado conosco; de que forma 
estamos envolvidos nessa questão.

Trago um alerta muito importante: o Brasil está entre os Paí-
ses que tiveram excelente desempenho nos Jogos Paraolímpicos, 
pelo menos em termos de resultado. Mas eu questiono muito 
essa questão de o resultado, o ranqueamento, ser definido ape-
nas com medalhas de ouro. Penso que isso vai na contramão 
do movimento olímpico. Mas não é este o momento para dis-
cutirmos isso. Apenas estou dizendo que o Brasil teve excelente 
resultado nas Paraolimpíadas, no entanto esse resultado não sig-
nificou melhoria na acessibilidade das pessoas com deficiência.

Vejam agora um contrassenso: os Estados Unidos são o maior 
medalhista de ouro em jogos olímpicos e são campeões em obe-
sidade, estresse e sedentarismo. Significa dizer que estamos ape-
nas vendo um lado da questão, apenas um viés, e precisamos 
trabalhar com o todo.

Precisamos refletir sobre essa questão. Sermos potência espor-
tiva e potência olímpica seria muito bom, mas é necessário nos 
sensibilizarmos para a questão da promoção da saúde, formação 
de cidadania e inclusão social. A festa que o Brasil promoverá 
tem de ter esse viés. Não podemos apenas nos ater à conquista 
de medalhas, pódios e vitórias, em que pese ser imprescindível, 
porque medalha significa pódio, e heróis atraem as pessoas, sen-
sibilizam as crianças para a participação no esporte. Se ficarmos 
apenas nesse viés, vamos cair de novo nesta armadilha: o Brasil 
é efetivamente um campeão em Paraolimpíadas, mas não dá, na 
mesma proporção, a acessibilidade e o respeito às pessoas com 
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deficiência. Essas questões não são excludentes. Precisamos ver 
os valores do esporte, os valores olímpicos, os valores do fair 
play, os valores da tolerância, os valores da harmonia, os valores 
da paz, os valores da inclusão social.

Os heróis são importantes. Pessoas que adquirem expressão 
são chamarizes, são fundamentais.

Vejam a prática adotada por esses jovens.
Na competição em si, nos jogos, 0,1% da população de fato 

terá participação, estará competindo, e precisamos trabalhar 
com os outros 99,9%.

Para meditarmos: será que há esta ameaça? Não digo que ela 
seja exatamente dessa forma, mas é uma ameaça real. A mídia 
hoje está fazendo um chamariz muito grande: o Brasil trouxe a 
Copa do Mundo de 2014 e temos de ser campeões. Em 2016, nas 
Olimpíadas e nas Paraolimpíadas, temos de tirar muitas meda-
lhas de ouro.

Isso pode criar uma expectativa e complicar para a nossa so-
ciedade, se, de repente, não tivermos esse resultado. Basta lem-
brar a comoção social que houve em 1950. Então, é necessário 
trabalharmos também o processo de socialização e os legados 
socioeducacionais da educação olímpica.

O esporte ganha cada vez mais espaço, importância e rele-
vância, sim. A colega que me antecedeu falou sobre a importância 
do esporte: ele atrai as crianças, motiva, possibilita a inter-relação, 
mas precisamos trabalhar isso permanentemente. Não basta ape-
nas falarmos disso ou abordarmos em conferências essa questão.

Os Jogos Olímpicos idealizados pelo Barão de Coubertin ti-
nham como ponto central a questão educação, paz e justiça so-
cial. Se esse é o ponto central, e se o Comitê Olímpico Inter-
nacional continua dando valor ao movimento olímpico como 
um processo de desenvolvimento da paz, como um processo do 
esporte enquanto fator de educação, precisamos identificar o 
contrassenso do que está sendo dito, o contrassenso do discurso 
para a prática dos eventos, que acaba sendo muito mais a busca 
por medalhas, a competição, a projeção dos atletas, e sem gestão 
dos legados socioeducacionais. Volto a repetir que não se trata 
de excluir uma questão da outra, assim como não se trata de 
excluir a educação física escolar da questão do esporte na escola. 
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É preciso trabalharmos em conjunto e estarmos sensíveis para 
isso, identificando as questões. No entanto, constata-se que a 
educação olímpica dos atletas – falo de modo geral, não apenas 
da educação olímpica, mas da formação –, ela é negligenciada. 
À medida que há uma tremenda oportunidade de agregar, não 
se desenvolve isso no processo de formação do atleta. Quando 
se vai a uma escolinha de futebol, encontra-se lá uma série de 
crianças pensando em ser “Ronaldinhos”, e não desenvolvendo 
um processo para, através daquela formação, ter um melhor de-
senvolvimento social e estar preparados para a cidadania. Temos 
de refletir sobre isso, é nossa responsabilidade enquanto profis-
sionais de educação física, enquanto entidade, enquanto Casa 
que representa o povo.

Aí vemos que é preciso aproveitar a possibilidade de mobiliza-
ção da sociedade em torno dos eventos, da mídia, dos dirigentes 
e desenvolver louros da educação olímpica. Precisamos trabalhar 
esses valores e resgatar, conversar, debater, manter isso na agen-
da permanente das nossas conferências, do nosso trabalho e, em 
se tratando de um ano eleitoral, nas agendas eleitorais.

O esporte competitivo transforma-se em profissão.
Estamos às voltas com eleições parlamentares. Qual é a plata-

forma dos partidos em relação ao esporte? Vamos ficar naquele 
mesmo processo: educação é importante, esporte é importante, 
mas que esporte? Como é que estão os processos de desenvolvi-
mento das políticas públicas, ou das políticas dos partidos em 
relação às crianças mais carentes, às crianças menos desenvolvi-
das, às pessoas com deficiência? Como está isso visto em relação 
aos megaeventos? Os megaeventos estão na nossa porta, o tsu-
nami está aí, e não vejo, efetivamente, os partidos surfando no 
sentido, não só de criar agendas a esse respeito, mas de incluir 
essa discussão em suas plataformas. Adota-se o discurso da va-
lorização, mas os investimentos continuam sendo canalizados 
para infraestrutura. Evidentemente, infraestrutura é fundamen-
tal, é necessário, é importante, no entanto não precisa ser só 
isso. Podemos trabalhar integrados.

Quais são os legados socioeducacionais programados e pla-
nejados? Se não forem planejados, não vão acontecer. Legados 
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não acontecem por acaso. “O esporte faz, de repente acontece”, 
isso não existe. “Vou criar uma infraestrutura, depois acontece.” 
Nós temos no Brasil alguns exemplos, não só aqui, mas também 
em outros Países, de que, se criarmos a infraestrutura e não pla-
nejarmos o que vai ser feito daquela infraestrutura, ela acaba 
virando um elefante branco. A mesma coisa vale para os legados 
socioeducacionais. Se não houver gestão dos legados socioedu-
cacionais, assim como se não houver gestão da educação física 
escolar, assim como se não houver gestão para as pessoas com 
deficiência, evidentemente vamos ficar fragilizados.

Atletas que atingem o patamar são hoje investimento.
Esta é uma tônica hoje: “Yes, nós temos jogadores.” A ven-

da de jogadores de futebol para o exterior tem sido muito mais 
rentável para o Brasil do que a exportação de frutas. Vejam que 
estamos sendo mercadoria, e mercadoria que está sendo descar-
tada, porque não há projeto no sentido de manter uma edu-
cação continuada para esses atletas. Eles deixam de ser atletas 
com 28, 30 anos, e não sabem o que fazer depois. Batem à porta 
das prefeituras e dizem que querem ser secretários de esporte, 
afinal eles conhecem esporte. Ou querem ser treinadores de fu-
tebol, porque conhecem futebol, sabem chutar a bola. É nessas 
questões que nós temos de pensar, porque este senso comum, 
este imaginário social leva a uma disfunção, a um desvio, a um 
crescimento cada vez maior das diferenças sociais, uma vez que 
os menos favorecidos acabam sendo atendidos por quem não 
tem nenhuma competência, por quem não tem qualificação, e, 
evidentemente, os que têm condições vão ser atendidos pelos 
qualificados. Precisamos trazer essa lógica para a nossa discus-
são, para reverter esse quadro.

Precisamos, pelo menos na Casa do Povo, fazer esta reflexão: 
os atletas são seres humanos. Deveria ser promulgada uma lei 
exigindo que todos estudassem, concluíssem no mínimo a edu-
cação básica e a formação profissional, para estarem preparados 
para a vida. Precisamos refletir e modificar essa lógica perversa 
de explorar os atletas enquanto eles são atletas úteis. E depois?

Em recente entrevista concedida à IstoÉ, o Rei Pelé disse: “A 
educação e o saber são importantes para toda a vida. O atleta de 
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35 ou 40 anos passa a ser veterano para o esporte, mas ainda é 
jovem para a vida produtiva. Se não tiver estudo, fatalmente terá 
problemas no futuro”. Temos de pensar sobre isso. É uma figura 
ímpar do mundo esportivo quem está trazendo isso à tona. Nós 
estamos nos valendo, evidentemente, de uma figura de expres-
são internacional para trazer à baila uma situação que está às 
nossas portas e sobre a qual, efetivamente, precisamos refletir.

A sociedade merece ser atendida com qualidade e segurança 
nos serviços de atividade física, e, evidentemente, isso perpassa 
por ser atendida por profissionais de educação física.

Precisamos refletir a respeito do significado de potência olím-
pica. A mídia e o senso comum relacionam potência olímpica 
com maior número de medalhas. Quem inventou isso? Essa é 
outra questão que eu só estou trazendo aqui para reflexão. Não 
existe isso. O Comitê Olímpico Internacional não determina 
ranqueamento, o Comitê Olímpico Brasileiro não determina 
ranqueamento. O ranqueamento por medalha de ouro – País 
campeão – é feito pela mídia, e está mantido até hoje, numa 
guerra fria entre Estados Unidos e Rússia, coisa de algumas dé-
cadas atrás. Estamos mantendo isso sem refletir sobre o que 
representa, sem considerar se isso faz ou não faz parte do movi-
mento olímpico. Essas questões fortalecem o processo de exclu-
são, porque, se eu penso em inclusão, se eu penso na sociedade, 
se eu penso em envolver a todos democraticamente, mas na ver-
dade dou valor apenas ao medalhista olímpico, ao medalhista de 
ouro, estou distorcendo esse processo que defendemos. É neces-
sário ter isso em mente, para tentar iniciar uma mudança.

Vejamos. O Barão de Coubertin fala em integração. O desafio 
do movimento olímpico é favorecer a educação da juventude – e 
por isso está sendo ouvido. 

Ranquear os Países.
Os Jogos Olímpicos e os Jogos Paraolímpicos continuam pro-

pagando valores éticos, mas estamos valorizando efetivamente 
os medalhistas? Seu objetivo é colocar o esporte a serviço do 
desenvolvimento harmonioso do homem. É isso o que estamos 
querendo. A educação física escolar, a educação física para todos, 
a educação física democrática, a educação física na escola tem de 
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ser um processo de sensibilização da criança para a compreensão 
do que ela representa em termos de cidadania, e então não pode-
mos excluir nem gordo, nem magro, nem deficiente. O processo 
tem de ser integrado, para que todos participem dele e possam 
vivenciá-lo, compreendê-lo. Mas, mais do que vivenciar ativida-
des esportivas, é preciso compreender e entender o significado 
do seu corpo, do seu corpo em relação a outro corpo, das suas 
vivências motoras no processo de integração e inclusão social.

Sobre ranqueamento nós já falamos, rapidamente. Está aí 
uma relação direta entre conquista de ouro e os paraolímpicos.

Vemos a oportunidade de desenvolver propostas efetivas. Não 
está provado, mas é possível que este tsunami de megaeventos 
nos sensibilize a todos no sentido de levarmos esta discussão 
para as universidades, para as escolas, para a nossa sociedade.

A mídia, governantes e parlamentares falam sobre isso. Pre-
cisamos chamar a atenção para esta festa. Precisamos chamar a 
atenção para o fato de que o Brasil já é campeão. Nós já somos 
campeões só em podermos sediar todas essas atividades esporti-
vas. Já somos campeões só por sermos realizadores desses mega-
eventos. Agora temos de tirar proveito social desses megaeventos 
para que eles realmente se transformem numa festa. 

O Plano Brasil 2022, que está despontando, surge como pro-
posta para estarmos entre os dez Países considerados potências 
olímpicas, e nada sobre legados socioeducacionais. Como disse 
antes, se não pensarmos neles, se não os programarmos, se não 
os planejarmos, se não tivermos gestão sobre isso, vamos ficar 
sempre à busca de sermos um dos dez melhores, sem que isso se 
transforme em dez melhores em educação, em dez melhores em 
saúde, em dez melhores em qualidade de vida, em dez melhores 
em inclusão social. É essa a nossa intenção aos trazê-los para cá.

O Plano Decenal de Educação 2011-2020 nada aborda sobre 
a questão dos legados socioeducacionais. Ele está sendo discuti-
do no Congresso Nacional, está sendo elaborado, para ser apro-
vado ainda este ano, então, precisamos colocar nele a agenda 
dos valores do esporte, a agenda de valores de atividades, de 
valores para a cidadania, em todos esses processos que hoje es-
tão sendo construídos.
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Centros de melhoria hoje estão sendo construídos. Proje-
tos de treinamento de atletas são necessários e requerem pla-
nejamento. Assim também é o processo educacional cultural. 
Assim como temos de planejar os legados da segurança, os 
legados do transporte, os legados da infraestrutura, os lega-
dos das construções de espaços para as competições, temos 
de planejar – temos de conversar – e de implantar os legados 
socioeducacionais.

Em atividade física, precisam ser identificados os benefícios 
e malefícios. Afinal de contas, não podemos ficar dizendo que 
o esporte faz bem, que o esporte é tudo, que a atividade física 
não traz malefícios, porque ela traz também. Atividade físi-
ca não faz milagres: “Ah, basta fazer atividade física, que nós 
fazemos a paz. Esporte traz paz, harmonia, felicidade e saú-
de”. Não é verdade. Se assim fosse, botaríamos doze jogadores 
palestinos contra doze jogadores israelitas, e o mundo inteiro 
estaria em paz. Não é assim que funciona. Nós temos de pensar 
que, efetivamente, a prática pela prática pode levar à violência, 
pode causar uma série de danos. O esporte poderá ser benéfico, 
sim, à medida que for tratado como escola para a vida, à medi-
da que, efetivamente, esse esporte seja meio. E quando enten-
dermos que o esporte é meio, veremos que ele efetivamente 
trará todos os benefícios, se desenvolvido por profissional de 
educação física.

A questão da educação física escolar tem de ser tratada como 
atividade inclusiva, isto é, como atividade que traga todos para 
dentro, sem exclusão. O esporte na escola possibilita a forma-
ção de equipe, mas a educação física tem de deixar muito claro 
esse processo.

Se estamos trazendo aqui, mais uma vez, a questão Biênio 
Educação Física Escolar, é para trazer-lhes esta mensagem: a edu-
cação física escolar tem um princípio, tem um objetivo, e o es-
porte na escola – o desenvolvimento de atividades físicas e de 
condicionamento físico –, tem outro, mas não são excludentes, 
porém, efetivamente, devem trabalhar de forma específica.
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A dimensão, então, é: a disciplina educação física escolar e 
o esporte na escola devem ser trabalhados de forma conjunta. 
Tanto um quanto outro são fundamentais para o desenvolvi-
mento das crianças.

A questão do esporte na escola.

Temos o esporte como conteúdo e o esporte como desen-
volvimento. Evidentemente, hoje, estamos com necessidade de 
diminuir a obesidade, o estresse e o sedentarismo. Esse sedenta-
rismo vai ser resolvido com a educação física escolar, tanto faz 
que seja com pessoas com deficiência ou com pessoas sem de-
ficiência, com pessoas de comunidade carente ou não carente; 
o importante é que ela tenha conteúdo de educação física para 
sensibilização e compreensão do que isso representa.

Garantir a prática do esporte na escola sem que isso signifique 
substituir disciplina curricular já aconteceu em período anterior, 
e nós precisamos, hoje, deixar claro que a educação física tem de 
ser democrática, acessível a todos, inclusiva. 

A educação física, enquanto atividade, ensina a conhecer o 
corpo; enquanto direito fundamental, é um caminho privile-
giado; e como componente curricular obrigatório, tem de in-
corporar ao aluno a cultura corporal do movimento e levá-lo a 
compreender o que isso significa.

Para fechar, é necessário educação física escolar desenvol-
vida a partir da escola com atividades que alimentem o fair 
play, isto é, os valores. Precisamos ter valores como processo 
fundamental.

Não podemos considerar que a participação pura e simples 
em atividade de educação física e esporte promovam a educa-
ção. Precisamos identificar que a educação é feita através de um 
processo de orientação, e o esporte é o meio de que o profissio-
nal de educação física se utiliza para alcançar essa educação e 
essa formação.

Educar é um processo. Deve haver um forte programa focado 
em educação olímpica. A educação tem de ser vista nos megae-
ventos realizados. Esta deve ser a grande pauta. Megaevento e o 
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processo de educação, juntos, com valores, nesses próximos dez 
anos, podem levar o Brasil a dar um grande salto de qualidade. 
O objetivo é ensinar, aproveitar a mobilização em torno dos 
megaeventos, promover programas baseados em valores.

Valor, repito, é a palavra-chave para o processo de educação 
e formação.

Este é o maior desejo dos brasileiros para o Ano Novo: não é 
mais dinheiro; são mais valores. O Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) apresentou isso como resulta-
do de uma pesquisa realizada no ano passado. Precisamos difun-
dir esse resultado, porque a mídia pouco aborda essa questão. 
Cabe-nos resgatá-la. 

Para encerrar, uma fala de Lars Grael. É a seguinte: “Os Jogos 
não podem ser só uma festa com um fim” – avisa Lars, que disse 
ter compartilhado o fervor da vitória brasileira. “Nunca tivemos 
um momento tão propício para discutir o esporte, para que ele 
seja integrado às políticas sociais do Governo. O esporte tem de 
ser elemento de políticas públicas”.

Para Lars, o fundamental é trabalhar o esporte nos níveis de 
base, pensando não apenas em resultados, mas em saúde, edu-
cação e inclusão social. Isso, dentro da educação física escolar; 
isso, dentro das Paraolimpíadas; isso, dentro das Olimpíadas; 
isso, dentro do processo com crianças menos favorecidas e das 
pessoas com deficiência.

Já falamos sobre a questão de sustentabilidade.

Precisamos trabalhar para que o art. 217 da Constituição, 
que garante o direito, seja acrescido de um processo de prepara-
ção, simultaneamente, de medalhistas, não só de ouro como de 
prata e bronze, tanto nas Paraolimpíadas como nas Olimpíadas, 
e de campeões para a vida.

Agradecemos a todos a oportunidade. Estamos à disposição. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Henrique Lustosa) – 
Muito obrigado, professor Jorge Steinhilber.
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Eu quero anunciar a presença dos professores João Alves e 
José Paulo, ambos conselheiros do Conselho Regional de Edu-
cação Física do Distrito Federal e dos Estados de Goiás e Tocan-
tins – Cref 7. O primeiro é Presidente da Comissão de Ética do 
Conselho e o segundo, Segundo Vice-Presidente do Conselho. 

A Comissão de Turismo e Desporto vem acompanhando to-
das as ações preparatórias para esses megaeventos esportivos 
que vão acontecer no País, por razões óbvias, e uma das ques-
tões que nos preocupa muito – o professor a abordou, a partir da 
perspectiva do Sistema Confef/Cref –, é a questão dos legados. 
É claro que temos preocupações quanto aos legados em termos 
de infraestrutura, transporte, mobilidade, equipamentos espor-
tivos, mas mais ainda nos preocupa o legado para o conjunto 
da sociedade, em termos de benefício. E se discutimos as Para-
olimpíadas, a educação inclusiva, o esporte inclusivo é porque, 
lógico, a Comissão tem grande preocupação em que as pessoas 
com deficiência se beneficiem, se apropriem desse processo de 
discussão do esporte no País e do esporte para pessoas com defi-
ciência, e em que isso diminua cada vez mais o preconceito, as 
barreiras que essas pessoas enfrentam, para o pleno exercício da 
cidadania. A Comissão tem-se preocupado com isso. A temática 
está na nossa pauta.

E ainda, dando resposta a um apelo que o professor fez por 
uma legislação para obrigar a educação dos atletas, ainda que as 
pessoas não levem isto em conta, essa é uma temática na qual 
a Câmara, o Congresso Nacional, vem-se empenhando. Com 
as discussões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb), ampliamos o financiamento da educação infantil e 
do ensino médio, encaramos o desafio da ampliação significa-
tiva da cobertura para a educação infantil e para a educação 
de crianças pequenas, e temos como meta a obrigatoriedade do 
ensino médio. Por isso, não se pode usar o fato de o atleta ser 
um atleta de alto rendimento como justificativa, como desculpa 
para que não ele frequente as aulas, como acontece em muitos 
lugares, com muitos esportes. Não é pelo fato de um menino 
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ou uma menina terem grande potencial esportivo que eles não 
vão frequentar a escola, que eles não vão ter de cumprir a lei, 
que obriga a isso. Nossa meta é que seja obrigatório que todas as 
crianças e adolescentes até dezessete anos frequentem a escola 
até os dezessete anos e, quem sabe, no futuro, até uma escola de 
tempo integral. É o que nós almejamos.

Bom, vamos passar para a terceira palestra.
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3. Palestra – Experiências da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência do Estado de São Paulo nas 
áreas de educação física, esporte e lazer 
para pessoas com deficiência

Foto: Saulo Cruz/Secom/Sefot

Da esquerda para a direita: Sr. Vanilton Senatore e Deputado Dr. Ubiali 
(PSB-SP).

Expositor: Vanilton Senatore – Coordenador de Projetos da Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo

Coordenadores: Deputados Dr. Ubiali e Luciana Costa (co-autora do requerimento)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Henrique Lustosa) – 
Eu gostaria de convidar o nosso colega Deputado Dr. 
Ubiali, do PSB de São Paulo, um militante nessa matéria, 

para presidir.
Agradeço a todos a presença. E como informamos no início, 

após a terceira palestra, estarão abertos os debates. Os pales-
trantes que participaram voltarão para responder às pessoas que 
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já se inscreveram e às que continuam se inscrevendo para discu-
tirem as temáticas apresentadas.

Muito obrigado a todas e a todos. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Ubiali) – Bom dia a to-

dos. Na qualidade de coordenador da terceira palestra, Experiên
cias da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do 
Estado de São Paulo nas áreas de educação física, esporte e lazer para 
pessoas com deficiência, convido o Sr. Vanilton Senatore, Coorde-
nador de Projetos da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência do Estado de São Paulo, a expor sobre o tema. 

Esclareço que Vossa Senhoria dispõe de até quinze minutos 
para a sua exposição. 

O SR. VANILTON SENATORE – Bom dia a todos. Inicial-
mente, quero agradecer à Comissão de Turismo e Desporto da 
Câmara dos Deputados a inclusão de tema tão importante, a 
questão da educação física inclusiva e o paradesporto ou esporte 
para pessoas com deficiência, e especialmente o convite feito a 
nossa Secretaria em São Paulo para que apresentasse o projeto. 

A Secretaria é a primeira do gênero. Criada no Brasil pelo Go-
vernador José Serra, em março de 2008, a Secretaria – de ativida-
des fim e não de meio – tem a função de trabalhar na transver-
salidade com as demais Secretarias de Estado, para exatamente 
cuidar do cumprimento dos direitos da pessoa com deficiência 
em todas as ações públicas. Então, como falamos em São Pau-
lo, somos a “pulguinha” que incomoda as demais Secretarias. Já 
temos ações junto às Secretarias de Trabalho, Saúde, Educação, 
Esporte, Lazer e Turismo, Habitação. Em todas elas, desenvol-
vemos ações visando a efetiva garantia dos direitos das pessoas 
com deficiência.

Tive oportunidade de ser convidado pela Dra. Linamara, em  
maio de 2008, devido à minha vida profissional, para ajudá-la 
na questão da educação física e do esporte para a pessoa com de-
ficiência, e a nossa primeira grande conquista foi com que fosse 
criado o Decreto no 53.603, que instituiu o Comitê de Apoio ao 
Paradesporto. Comitê que, embora receba o nome de Comitê de 
Apoio ao Paradesporto, não está preocupado apenas com a ques-
tão esportiva. Usamos esse nome porque 2008 foi ano em que as 
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Paraolimpíadas de Pequim estavam no auge. O comitê foi criado 
logo após o retorno da delegação brasileira, em homenagem aos 
atletas paraolímpicos do Estado de São Paulo, pelo Governador. 
Mais do que fazer uma homenagem pura e simples a esses atle-
tas, ele queria deixar firmado o compromisso do Estado no to-
cante à atenção à pessoa com deficiência, na área da educação 
física e do esporte.

Por isso, criamos o referido comitê. Trata-se de um comitê 
permanente que tem nove titulares e nove suplentes, sendo 
um representante da nossa Secretaria, um representante da 
Secretaria de Educação, um representante da Secretaria de Es-
porte, Lazer e Turismo do Estado, um representante do Con-
selho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência e três 
atletas do esporte adaptado indicados pelas entidades que 
praticam esse esporte. Assim, conseguimos atender a todas as 
áreas. Como são seis suplentes, temos as quatro grandes áreas 
atendidas, com atletas da área auditiva, da área física, da área 
intelectual e da área visual. Quer dizer, com os seis atletas que 
compõem o Comitê de Apoio, as quatro áreas estão represen-
tadas. Há ainda representantes da área técnica – um represen-
tante e um suplente – e representantes da área de dirigentes de 
entidades. Todos esses cinco, os atletas titulares, os dirigentes 
e o técnico, foram eleitos, escolhidos pelas entidades que pra-
ticam esporte para pessoas com deficiência, no nosso Estado 
de São Paulo. 

Esse comitê recebeu como incumbência primeira, pelo decre-
to, a elaboração do Plano de Ação Paradesportivo. Esse plano foi 
montado, a partir de diversas reuniões que fizemos, no Estado de 
São Paulo, chamando lideranças que trabalham com essa ques-
tão, para que pudéssemos conhecer as necessidades. Já conhecí-
amos a questão, mas queríamos a confirmação. É muito simples 
dizer quais são elas. Na realidade, tínhamos quatro grandes pro-
blemas em São Paulo, dois na área da educação e dois na área de 
esporte, lazer e turismo.

Na área da educação, o grande problema identificado foi a 
falta da atividade de educação física para os alunos com deficiên-
cia. Quando digo isso, não estou mencionando, por exemplo, as 
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entidades especializadas, como as Associações dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apaes). O Sr. Deputado Dr. Ubiali preside a 
Federação Estadual das Apaes em São Paulo, e são mais de 300 
Apaes no Estado todo. Em 645 municípios, temos mais de 300 
Apaes. Via de regra, quando a Apae abre uma escola, contrata um 
profissional de educação física, e aqueles seus atendidos fazem 
atividades de educação física. O mesmo acontece com as escolas 
mantidas pela Pestalozzi ou pelo Instituto Padre Chico, escola 
para deficiente visual de São Paulo. 

 Nós queríamos encontrar e resolver os problemas na edu-
cação física daqueles alunos que frequentam a chamada escola 
regular. Na realidade, muitos alunos com deficiência nunca pre-
cisaram ir a uma escola especializada, sempre frequentaram a 
chamada escola normal ou regular, o ensino regular, agora nos-
sos ensinos fundamental e médio. O aluno portador de sequela 
de pólio, com paralisia cerebral, com deficiência auditiva, com 
baixa visão ou deficiência visual, sempre foi dispensado da aula 
de educação física, no Estado de São Paulo, e acho que não era 
diferente no restante do Brasil. Isto porque o professor de educa-
ção física – digo isso com tranquilidade, porque sou profissional 
de educação física há 38 anos, formei-me em 1973 e sempre tra-
balhei com a questão do esporte adaptado –, prefere não correr 
riscos e manda o cadeirante que está na escola fazer um trabalhi-
nho na biblioteca. Então, aquele menino não participa da ativi-
dade de educação física.

Nós nos propusemos a resolver essa questão com a Secretaria 
de Educação do Estado de São Paulo, e posso dizer que estamos 
caminhando muito bem, porque o Plano de Ação Paradesportivo 
contempla essa questão. Estamos partindo do ponto fundamen-
tal, que é a capacitação profissional. Não adianta querermos que 
o professor faça uma atividade para a qual não está preparado, 
se saiu da universidade sem estar formado naquilo. Se foi para 
uma entidade especializada, menor o problema, porque esse sabe 
trabalhar. Ou aprendeu fazendo especialização, ou aprendeu na 
vida, no dia a dia da instituição. E não é diferente aqui em Bra-
sília. Tive oportunidade de ser diretor de educação física aqui, de 
1979 a 1985, e vi esse trabalho ser feito no Centro de Ensino no 1, 
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no Centro de Ensino no 2, no Centro de Ensino 1 de Ceilândia e 
no de Taguatinga. Nas escolas especiais, que sempre tivemos no 
Distrito Federal, vimos esses profissionais, que aprendiam isso. 
Mas, na realidade, essa questão precisa ser resolvida e encami-
nhamos a experiência de São Paulo para resolução disso. 

A segunda grande questão, ainda com relação à escola, que 
envolve a Secretaria de Educação de São Paulo, é o esporte esco-
lar. São Paulo tem um histórico de mais de 65 anos de realização 
dos jogos escolares – chamava-se Campeonato Colegial, antiga-
mente, e hoje se chama Olimpíada Escolar. Nesses 65 anos, todas 
as crianças matriculadas em escolas públicas ou privadas da rede 
estadual e da rede municipal sempre puderam estar presentes 
nos eventos escolares. E eu pergunto: Quantas crianças com defi-
ciências foram atingidas por esse esporte em 65 anos? Que opor-
tunidade se deu a esse aluno? Nenhuma, é claro, porque ele era 
dispensado da prática de educação física. Ele nem fazia educação 
física, como poderia chegar ao esporte escolar?

Rompemos com essa questão este ano dentro do Plano de 
Ação Paradesportivo, já fazendo a mudança do regulamento: 
“Este ano, o regulamento dos Jogos Escolares de São Paulo”... 
Agora temos dois: a Olimpíada Escolar, para alunos da rede esta-
dual de ensino, e os Jogos Escolares de São Paulo, que pegam a 
rede municipal e a rede particular. No final, eles se cruzam, para 
se ter o representante que vai à olimpíada nacional, promovida 
pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), os antigos Jogos Escola-
res Brasileiros (JEBs), hoje, Olimpíada Escolar. 

Este ano, pela primeira vez, as modalidades atletismo e tênis 
de mesa contemplam as quatro áreas de deficiências. Então, nes-
te ano de 2010, pela primeira vez, os alunos da rede estadual, 
da rede municipal e da rede privada vão poder participar das 
Olimpíadas e dos Jogos Escolares nas modalidades de atletismo 
e tênis de mesa. Do tênis de mesa, evidentemente, o deficiente 
intelectual e deficiente físico, esteja ele de pé ou seja cadeirante. 
O deficiente auditivo poderá participar sem problema nenhum. 
Há incentivo para que ele participe. Não precisa ser feita uma 
competição especial de tênis de mesa para o deficiente auditivo. 
E, no caso do atletismo, as quatro áreas de deficiência.
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É um passo que se dá, com dificuldades ainda, porque vamos 
encontrar reação dos professores que não estão preparados, o 
que é normal – estamos fazendo capacitação –, e escolas que não 
estão acessíveis a que se possa trabalhar com a pessoa com defi-
ciência. Temos de trabalhar para resolver isso. O Estado tem um 
plano: 50% das escolas já construídas ou antigas serão tornadas 
acessíveis até o final de 2011. É o projeto que a Fundação para o 
Desenvolvimento do Ensino, que integra a Secretaria de Educa-
ção, está desenvolvendo.

A outra questão que tínhamos para atacar era a da Secre-
taria de Esporte, Lazer e Turismo do Estado. Tínhamos dois 
problemas identificados e confirmados nos vários eventos que 
fizemos pelo Estado para poder levantar esse plano de ação. 
O primeiro é exatamente a capacitação profissional dos técni-
cos do Estado. O Estado tem uma rede de quatorze delegacias 
regionais, esparramadas pelo Estado todo, e cinquenta e duas 
inspetorias ligadas a essas delegacias. Lá em Franca, terra do 
Deputado, há uma Delegacia Regional de Esporte e Lazer e Tu-
rismo. Essas delegacias têm profissionais de educação física, 
que são funcionários do Estado, que fazem contato direto com 
todas as prefeituras para efeito do calendário esportivo do ano. 
Falam de tudo, de Jogos Abertos, Jogos Regionais, Jogos do Ido-
so, Olimpíada da Juventude, só não falam do deficiente. Não 
levam para nenhuma prefeitura a informação sobre o direito 
que a pessoa com deficiência tem de participar. 

Fizemos um trabalho pela nossa Secretaria em duas frentes. 
Uma, buscar capacitação desses profissionais. Se ele é um profis-
sional do Estado e está divulgando o esporte no Estado, não pode 
discriminar determinada parcela da população, e essa parcela fi-
car fora daquela atividade esportiva. O outro trabalho foi junto 
à Coordenadoria de Esporte e Lazer do Estado para alterarmos os 
regulamentos. Já temos hoje nos Jogos Regionais a participação 
do deficiente físico e do deficiente visual nas modalidades de 
atletismo e natação. 

Jogos Regionais, para quem não conhece a terminologia de 
São Paulo, é uma competição em que a cidade monta a sua repre-
sentação. É representação de cidades. A prefeitura, através de seu 



ação
 parlam

en
tar

47
Comissão de Turismo e Desporto

órgão municipal de esportes, tem lá o seu processo de trabalho 
e monta as suas equipes, que vão participar dos Jogos Regionais, 
para depois chegar aos Jogos Abertos. 

E é interessante que este ano os Jogos Abertos completam 75 
anos de existência. Deles podem participar todos os municípios 
menos o município de São Paulo, a capital. É uma tradição. São 
644 municípios que têm o direito de montar suas equipes e par-
ticipar. E há algum tempo já têm o direito também de participa-
rem atletas com deficiência física e deficiência visual. Mas ainda 
é muito pouco. 

O calendário do Estado é extenso. As competições começam 
com pró-atletismo e pró-natação, que são competições para 
crianças, de iniciação no atletismo e na natação. No ano pas-
sado mudamos o regulamento e incluímos, tendo em vista o 
Plano de Ação Paradesportivo, a possibilidade de participação 
de qualquer criança. 

Até o ano passado, se chegasse lá uma criança da Apae, por 
exemplo, o inspetor da cidade que estava fazendo o pró-atletis-
mo nível municipal falava que não podia, que a criança deveria 
nadar na competição da Apae. Por que na competição da Apae, 
se ela tem nove anos e não é federada? O regulamento estabelece 
que a criança deve ter idade mínima de nove anos, não pode ser 
federada e saiba nadar um dos quatro nados. Então, por que ela 
não tem direito de participar? Isso foi rompido também a partir 
do ano passado. Hoje, participa qualquer criança. E não é com-
petição em separado, não; é inclusiva mesmo, é competição de 
iniciação de natação. A criança cai na piscina como qualquer 
outra criança. Se ela estiver bem treinada, vai chegar na fren-
te; se não estiver, vai chegar por último, não há problema ne-
nhum, mas teve o direito de participar. O mesmo se repete no 
pró-atletismo, é o mesmo princípio, é o mesmo trabalho que 
está sendo feito. 

Estamos agora trabalhando para que nas outras modalidades, 
nos outros eventos do calendário seja também possível a partici-
pação das pessoas com deficiência. 

Faço questão de trabalhar em prol dos Jogos Regionais do Ido-
so (Jori), e não porque esteja chegando na idade de participar. 
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Por que um idoso na cadeira de rodas não pode participar, se o 
Jori tem como característica a recreação, não tem competições 
como as dos Jogos Regionais, por exemplo, que buscam o alto 
rendimento? O Jori é muito mais recreativo, suas competições 
são adaptadas. Tem vôlei adaptado, onde os velhinhos podem 
pegar a bola com a mão e jogar uns para os outros, não precisam 
dar toque. Então, por que o cadeirante não pode estar nisso? É a 
nossa briga agora.

Passamos por um problema seriíssimo no Estado de São Pau-
lo, do qual falei ontem na Conferência Estadual do Esporte que 
fizemos lá, preparatória para a nacional. O problema é na mu-
dança de status quo. Existe um grupo de profissionais que es-
tão lá há mais de vinte anos, trabalhando com isso. Esses pro-
fissionais acham que não precisam mudar. Como me disse uma 
professora: “O deficiente deve participar, sim. Ele tem o direito, 
mas não aqui.” Então, onde vai ser? Se não pode ser aqui, onde 
vamos colocar a pessoa com deficiência? Se buscamos a inclu-
são, temos de buscar iniciativas para fazer com que realmente as 
coisas aconteçam onde devem acontecer. Claro que vai haver a 
diferença quando for caso de competição de autorrendimento. 
Existe uma diferença entre a competição olímpica e a paraolím-
pica, haverá competição específica para cada uma das áreas de 
deficiência, como tem de ser e não há problema algum nisso. O 
que não pode é deixarmos de atender a essas pessoas. Então, esse 
decreto com o Comitê foi baseado num diagnóstico. 

Eu já fiz uma passagem sobre o assunto, de modo a usar os 
quinze minutos e ainda termos tempo para debate. Na realidade, 
o que estamos conseguindo pela Secretaria é exatamente isso: 
fazer com que haja mudança em quem é o responsável. A nos-
sa Secretaria não chegou, e isso nós temos falado sempre. Ano 
passado tivemos um caso específico com a Olimpíada das Apaes, 
ocorrida em Araraquara. Foi feito um pedido para o financia-
mento da Olimpíada das Apaes, corretíssimo o pedido, junto à 
Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo do Estado. Na época, o 
Dr. Claury veio até mim na abertura da Feira Internacional de Tec-
nologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade – REATECH, em 
abril do ano passado, antes de a nossa Secretária chegar, 
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Dra. Linamara, e me falou: “Tem um pedido lá da Apae, vocês 
não querem atender?” Eu falei: “Não, isso é responsabilidade da 
Secretaria de Esportes e não nossa.” Ele ficou meio sem graça, 
aí eu saí disfarçadamente e fui ao encontro da Dra. Linamara 
que estava chegando e falei: “Doutora, o Secretário vai pedir isso 
para a senhora. A senhora diz para ele que essa é uma respon-
sabilidade dele.” Porque assim fica fácil. Há uma Secretaria de 
Esporte, Lazer e Turismo do Estado, mas na hora em que se trata 
do esporte, lazer e turismo da pessoa com deficiência mandam 
para a outra Secretaria. Que história é essa? A responsabilidade é 
dele. A mesma coisa tem de ser na educação, quanto à educação 
física da pessoa com deficiência dentro da escola, que é respon-
sabilidade da escola. Ele é aluno lá, não deficiente. Ele é aluno. 
Por acaso, é um aluno que tem algum tipo de deficiência. Ele é 
aluno e, como qualquer aluno, tem de ser atendido. 

Esse é o princípio da nossa Secretária, a Dra. Linamara Rizzo 
Battistella, médica fisiatra que há trinta anos trabalha na divisão 
de medicina de reabilitação da Universidade de São Paulo (USP). 
A nossa proximidade se deu exatamente porque ela usa na re-
abilitação a atividade esportiva, o lazer, a competição. Ela usa 
isso como complemento na reabilitação e com bastante sucesso, 
tanto que a equipe do Hospital das Clínicas, especificamente a 
AEDREHC, que é a Associação do Hospital das Clínicas, tem um 
time de basquete de cadeirantes que é o atual campeão brasileiro 
nessa modalidade. Isso foi fruto do uso como complemento para 
a reabilitação da prática de esportes. 

A nossa Secretaria tem feito exatamente esse papel, de mostrar 
que é possível, sim, através da educação física, do esporte esco-
lar e do lazer, incluir a pessoa com deficiência. Cada um no seu 
espaço exato e respectivo. Eu digo sempre e repito isso em todas 
as minhas falas: trabalhando como servidor público temos certos 
compromissos dos quais não nos cabe fugir. Eu não posso, como 
diretor de uma escola, como professor de educação física de uma 
escola, atender a determinados alunos porque tenho mais gosto 
por esse e menos pelo outro. Eu estou num espaço público, ali eu 
tenho de atender a todos aqueles que chegam para serem atendi-
dos. O que falta talvez à pessoa com deficiência é ela realmente 
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ocupar o seu espaço, começar a buscar aquilo a que ela tem direi-
to assegurado e que, às vezes, não está sendo cumprido, porque 
não lhe é oferecido e também porque muitas vezes ela não tem 
ido atrás. 

Para finalizar, eu dou um exemplo muito claro disso. Falamos 
em direitos. Passei dois anos coordenando uma área do Comitê 
Paraolímpico Brasileiro depois que me aposentei em Brasília e 
voltei para São Paulo. Vou citar uma das dificuldades que tínha-
mos. Os senhores não imaginam o que acontece quando sele-
cionamos um atleta com deficiência para ir pela primeira vez, 
por exemplo, para um evento internacional. Ele precisa tirar o 
passaporte. Sabem o que descobrimos? Que ele não se alistou no 
serviço militar. Quando fez dezoito anos, não foi se alistar e aí 
não consegue tirar o passaporte. Dá um trabalho danado correr 
atrás de alistamento de quem já está com 20 ou 22 anos. O alis-
tamento é uma obrigação. Todo brasileiro do sexo masculino, 
aos dezoito anos, tem de se alistar, seja pessoa com deficiência 
ou não. Evidentemente, se ele for pessoa com deficiência vai ser 
dispensada, mas terá o seu certificado de alistamento. E isso terá 
consequências lá na frente. A falta de ir atrás dos direitos e das 
obrigações que temos é que às vezes faz com que a pessoa com 
deficiência deixe de ser atendida.

Então, de São Paulo, é essa a informação que eu tinha a trazer 
com relação à nossa Secretaria.

Vou ficar à disposição para dar qualquer resposta que seja 
necessária. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Dr. Ubiali) – Muito obri-

gado, professor Vanilton Senatore. O senhor demonstrou pro-
fundo conhecimento da causa e destacou um aspecto que penso 
fundamental, que é da preparação dos professores. 

Culturalmente, no nosso País, educação física nunca foi va-
lorizada como uma área fundamental de ensino para a inclusão 
das pessoas portadoras de deficiências. Até porque, na escola que 
o senhor chamou de regular, era frequente a apresentação de um 
atestado médico que impedisse a prática do exercício físico. Isso 
tem que mudar. Isso ainda é uma realidade. Desenvolveram-se as 
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Paraolimpíadas, discute-se a inclusão educacional, mas a inclu-
são com a educação física sendo catalisadora do processo ainda 
não aconteceu e precisa acontecer.

Por isso é importante a sua participação. Tenho certeza que o 
seu destaque será motivo de perguntas por parte da plateia.

Quero agradecer a sua brilhante participação neste seminário. 
Estamos tendo certa dificuldade na condução do processo. 

Na verdade, entrei como substituto da Deputada Luciana Costa, 
que já chegou. Peço a S.Exa. que assuma a Presidência neste mo-
mento, para fazer o encerramento. Então, passo a Presidência a 
S.Exa., que é quem por justiça deveria estar aqui.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luciana Costa) – Bom dia 
a todos e desculpem o atraso. Muito obrigada ao Deputado que 
teve a gentileza de substituir-me durante a minha ausência.

Na verdade, estou aqui até um pouco surpresa por conduzir 
este seminário. Como professora de educação física, trabalhei 
algum tempo com portadores de deficiência física. Numa deter-
minada fase da minha vida, em 2000, eu fazia um curso pela 
Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada (Sobama), na 
Universidade Federal do Paraná, quando conheci o Deputado 
Enéas, que nos conduziu até a Câmara dos Deputados.

Quando eu iniciei a faculdade de educação física, vi que os 
meus colegas tinham habilidades diferentes da minha. Um na-
dava, o outro era jogador de futebol, o outro já trabalhava fazia 
tempo, e eu não tinha feito nada. Eu entrei na educação física 
por acreditar na educação física e porque, naquela época, era 
uma faculdade que eu podia pagar.

Quando cheguei à faculdade e vi que eu tinha que praticar 
alguns esportes, coloquei-me no lugar dos portadores de defici-
ência, porque eu me senti com deficiência. Eu não conseguia na-
dar, não tinha tido aquela experiência, eu não sabia jogar bola, 
eu não sabia nada, eu não conseguia fazer nada. Então, pensei 
em que área iria me especializar. Resolvi tentar entender os por-
tadores de deficiência. Para mim seria importante me entender e 
tentar entender alguém que tem dificuldade de praticar esportes.

Durante o curso que fiz no Paraná, participei de outro curso: 
dança sobre rodas. Aquilo me motivou muito a trabalhar com os 
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portadores de deficiência física, os cadeirantes. É bom saber que o 
cadeirante pode dançar, que ele ainda tem movimentos que lhe 
permitem dançar as músicas no ritmo. Isso é muito importante.

Também vejo que no Brasil ainda há grande dificuldade de 
lazer para os deficientes. Infelizmente, mesmo os avanços tec-
nológicos não são muito aproveitados para ajudar, pois até hoje 
nos banheiros, nas academias não há acesso aos portadores de 
deficiência. Esse acesso poderia valorizar os portadores de defi-
ciência no Brasil. Até mesmo a formação dos profissionais ainda 
não existe.

Tentei, um tempo atrás, construir uma piscina para portado-
res de deficiência na minha região, caro colega, e não consegui, 
porque o valor era muito alto. São muitos processos, e muitas 
vezes não se consegue o que se pretende.

Enfim, em termos constitucionais, ainda temos que avançar 
bastante para conseguirmos muita coisa dentro da classe da edu-
cação física.

Quero deixar a todos os presentes a minha saudação. Estou 
sempre disponível para qualquer tipo de trabalho dentro da edu-
cação física.

Muito obrigada. Um bom dia a todos. Obrigada ao doutor por 
ter vindo aqui nos atender.

O SR. APRESENTADOR (Paulo Gonçalves) – Senhoras e se-
nhores, a partir desse momento está desfeita a Mesa para darmos 
sequência a outra parte do nosso evento. 

Obrigado aos senhores pela participação.
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4. Mesa de Debates – Olimpíadas Especiais 
Brasil: experiências exitosas e histórias 
dos profissionais de educação física que 
marcaram sua época e ainda influenciam 
o bom atendimento através do esporte

Da esquerda para a direita: Jorge Steinhilber, Jaqueline Duarte, Dalmo 
Jaenick, Garcia Moreno, Maria Aparecida Tiveron, Lúcio Rogério, Vanilton 
Senatore, Paulo Roberto e Odiel Aranha.

Foto: Saulo Cruz/Secom/Sefot

O SR. APRESENTADOR (Paulo Gonçalves) – Neste momen-
to, cumprindo a programação desse seminário, daremos início à 
Mesa de Debates com profissionais de educação física integran-
tes da extinta Olimpíadas Especiais Brasil (OEB).
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Convidamos, inicialmente, o Sr. Lúcio Rogério para coorde-
nar os trabalhos. Convidamos, também, para compor a Mesa de 
Debates a Sra. Maria Aparecida Tiveron, professora aposentada 
da Secretaria de Educação do Distrito Federal, pertenceu à Dire-
toria das Olimpíadas Especiais Brasil, foi presidenta das Olimpí-
adas Especiais do Distrito Federal; o Sr. Vanilton Senatore, pro-
fessor aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 
foi professor universitário da Faculdade Dom Bosco, do Distri-
to Federal, diretor-executivo das Olimpíadas Especiais Brasil e 
assessor especial da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência do Estado de São Paulo; o Sr. Alfim Nunes, pro-
fessor da Secretaria de Educação do Distrito Federal no Ensino 
Especial, foi presidente das Olimpíadas Especiais do Distrito Fe-
deral, técnico de hóquei sobre piso no gelo da seleção brasileira 
das Olimpíadas Especiais Brasil; o Sr. Antonio Burato, professor 
aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal, trei-
nador de basquetebol das seleções do DF e nacional das Olimpí-
adas Especiais Brasil, foi diretor do curso de Educação Física da 
Faculdade Alvorada, do Distrito Federal; o Sr. Domingos Anto-
nio, conhecido como Mingo, professor aposentado da Secreta-
ria de Educação do Distrito Federal, treinador de atletismo das 
equipes do Distrito Federal e da seleção nacional das Olimpíadas 
Espe ciais Brasil; a Sra. Suzana Jaenick, professora da Secretaria de 
Educação do Distrito Federal, técnica de ginástica olímpica das 
seleções do DF e nacional das Olimpíadas Especiais Brasil; o Sr. 
Mauro Lacerda, o Maurinho, professor da Secretaria de Educação 
do Distrito Federal, treinador de futsal das equipes do Distrito 
Federal e da seleção nacional das Olimpíadas Especiais Brasil; o 
Sr. Garcia Moreno, professor da Secretaria de Educação do Distri-
to Federal, cedido para a Secretaria de Esportes, onde atua como 
professor de natação, foi treinador de natação das equipes do 
Distrito Federal e da seleção nacional das Olimpíadas Especiais 
Brasil; o Sr. Dalmo Jaenick, professor da Secretaria de Educação 
do Distrito Federal, técnico de ginástica olímpica das seleções 
do DF e nacional das Olimpíadas Especiais Brasil; o Sr. Paulo Ro-
berto, o Paulinho, professor da Secretaria de Educação do Distri-
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to Federal e professor universitário da Universidade Católica de 
Brasília, foi treinador de natação das equipes do Distrito Federal 
e da seleção nacional das Olimpíadas Especiais Brasil; o Sr. Odiel 
Aranha Cavalcante, treinador das equipes de handebol e hóquei 
sobre piso das Olimpíadas Especiais Brasil e avaliador nos Jogos 
Mundiais de Inverno no Alasca, Estados Unidos; a Sra. Jaqueline 
Duarte, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal 
e há 15 anos no ensino especial, pós-graduada em Estudos do 
Lazer pela UnB e em Educação Física Especial também pela UnB, 
atua no Centro de Ensino Especial no 2 de Brasília. 

Portanto, senhoras e senhores, está feita a nossa Mesa para o 
presente debate. Aproveitem.

O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Uma saudação 
especial a todos os assistentes, às pessoas que se inscreveram e 
vieram ao nosso evento. 

A coordenação do evento se preocupou em ter a presente 
Mesa para que as experiências vividas por esses baluartes da edu-
cação física no Distrito Federal e no Brasil pudessem ser dividi-
das com os senhores. 

O método que vamos utilizar é o seguinte.
Cada um dos expositores da Mesa terá quatro minutos para 

falar um pouquinho da experiência própria. Em seguida, abrire-
mos para as perguntas, e já temos algumas pessoas inscritas. 

Quero que se some à nossa Mesa o Presidente Jorge Steinhilber, 
do Conselho Federal de Educação Física, que fez parte da Mesa 
da parte da manhã. Com o Presidente Jorge e também com a 
querida Jaqueline, poderemos responder às demandas específicas 
das suas palestras.

Vamos começar pelo mestre Vanilton, Presidente das Olimpí-
adas Especiais Brasil, a quem peço que inclusive explique o que 
são as Olimpíadas Especiais Brasil.

O SR. VANILTON SENATORE – Bom, em primeiro lugar, 
não fui presidente, fui só diretor executivo. O último presidente 
foi o Sr. Dieter Fanta.

As Olimpíadas Especiais Brasil são um programa criado pela 
Fundação Kennedy Special Olympics International, em 1968, 
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que chegou ao Brasil por mão da Federação Nacional das 
Apaes, em 1984.

Em 1984, a Federação das Apaes, depois de realizar a sua olim-
píada nacional aqui no Distrito Federal, convidou-me a partici-
par de um seminário realizado na Venezuela sobre as Olimpíadas 
Especiais. De lá, trouxemos a ideia desse programa de esportes 
para deficientes intelectuais – mentais, naquela época; hoje, cha-
mamos de intelectual. É diferente do paradesporto, porque é um 
esporte de participação. Todos têm o direito de participar e com-
petem por nível de rendimento. Não participam apenas atletas 
de alto rendimento. 

No meu entender, com meus 38 anos de experiência na vida 
esportiva, digo o seguinte: é o melhor sistema que se pode apli-
car para qualquer pessoa na iniciação esportiva e até o final da 
vida, porque permite que haja competição igualitária, justa, não 
visando somente àquele que tem chance de ser campeão. Para a 
pessoa com deficiência, isso é fundamental.

Por exemplo, o caso do deficiente físico. Na natação parao-
límpica, há dez classes, da S1 à S10. S1 é para a pessoa mais com-
prometida, um tetraplégico, por exemplo; S10 é para um menos 
comprometido, um sequelado de pólio leve. Cada um compete 
com iguais, com o mesmo tipo da deficiência, a mesma funcio-
nalidade. O resultado vai do treinamento e da competência de 
cada um, o que torna justa a competição. 

No caso do deficiente intelectual, é complicado. Como se vai 
pegar o alto rendimento do intelectual? Vai-se pegar só o limí-
trofe. Qual é a chance, por exemplo, que um síndrome de Down 
tem de competir com uma pessoa limítrofe na deficiência, aque-
le board line, sobre cuja existência da deficiência intelectual se 
tem até dúvida. 

No esporte de alto rendimento, esse é o grande problema. A 
Special Olympics, desde que foi criada, em 1968, traz esse tipo de 
preocupação e dá oportunidade a todos. Essa oportunidade trou-
xemos para o Brasil. Em 1984, ocorreram os jogos aqui; em 1985, 
trouxemos essa experiência de Caracas. 

Aplicamos esse programa pela primeira vez na Olimpíada 
Nacional das Apaes, realizada em 1986, em Florianópolis, com 
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o apoio da Fundação Catarinense de Educação Especial – desta-
co o nome do professor Antônio Amorim, que trabalha com o 
Marino Tessari. Fizemos, então, a Olimpíada Nacional das Apaes 
de 1986, lá se vão 24 anos, quando foi aplicado o sistema da 
Special Olympics. 

O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Sr. Vanilton, V.Sa. 
dispõe de 1 minuto para concluir. 

O SR. VANILTON SENATORE – Vou concluir agora. 
Por razões próprias, em 1989 a Federação das Apaes deixou de 

ser a responsável pela implantação das Olimpíadas Especiais no 
Brasil, não quis mais se responsabilizar pela sua realização. 

Então, a Special Olympics International nos fez um desafio, a 
mim especificamente, e nós implantamos um projeto piloto no 
Distrito Federal, que começou em 1990, com a criação da As-
sociação Olimpíadas Especiais Brasil. Nessa época eu ainda era 
professor da Fundação Educacional e estava prestando serviço à 
Secretaria de Desportos da Presidência da República. Com o co-
nhecimento que tínhamos no Distrito Federal, o apoio dos cole-
gas, professores, conseguimos implantar as Olimpíadas Especiais 
Brasil, lançada em maio de 1990, numa cerimônia no auditório 
da antiga Escola Nacional de Administração Pública (Enap), com 
a presença do Zico, que à época era o Ministro dos Esportes – de-
nominado Secretário, mas com status de Ministro. 

As Olimpíadas Especiais começaram aqui. Durante doze anos, 
de 1990 a 2002, fizemos o desenvolvimento desse programa no 
Brasil como um todo, que chegou a ter dezoito Estados envolvi-
dos. Começamos com o Distrito Federal e alcançamos dezoito 
Estados, quando fizemos os últimos jogos, que foram em Soro-
caba e Votorantim, em julho de 2002. 

Nesses 12 anos, levamos equipes de deficientes intelectuais 
para os Jogos Mundiais de Verão, em 1991, em Minnesota, Esta-
dos Unidos; em 1995, em New Haven, Connecticut; e, em 1999, 
na Virgínia, Carolina do Norte. E, por incrível que pareça, para 
quem não sabe dessa história, levamos pela primeira vez, em 
1993, para os Jogos Mundiais de Inverno, em Salzburgo, na Áus-
tria. Foi uma equipe de hóquei sobre piso, sobre o que o Odiel 
falará depois. Depois, em 1997, já levamos hóquei sobre piso e 
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patinação de velocidade no gelo em Toronto, Canadá. Fechamos 
nossa participação com o sexto mundial. Foram em seis mun-
diais que a Associação de Olimpíadas Especiais Brasil participou, 
incluindo Anchorage, no Alasca, nos Jogos Mundiais de Inverno, 
com patinação de velocidade e hóquei sobre piso. 

Mostramos que, com trabalho, com dedicação, é possível, 
sim, que inclusive pessoas com deficiência intelectual mais com-
prometida participem de eventos esportivos de nível internacio-
nal e com qualidade.

Então, essa foi a experiência da Associação Olimpíadas Espe-
ciais Brasil, que depois começou a criar, evidentemente, as suas 
Associações Olimpíadas Especiais de cada um dos Estados. A 
do Distrito Federal contou com a professora Cida e o professor 
Alfim, que não está presente. A de São Paulo teve como presi-
dente o Vinícius Savioli; a de Pernambuco, o José Carlos; e a da 
Bahia, o Robson. Também houve as de Rondônia, Mato Grosso 
do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais. Dezoito Estados no total participaram desses doze  
anos do programa.

Infelizmente, em 2002, a Special Olympics Internacional resol-
veu mudar o sistema de credenciamento internacional e, em vez 
de uma entidade nacional dirigente, passou a ter uma espécie 
de filial. Isso fez com que o programa entrasse em decadência, e 
hoje ele está praticamente extinto no Brasil. Depois de alcançar 
dezoito Estados, de vermos em 2002 chegar uma delegação de 
Rondônia, de avião, pago pela Secretaria de Educação do Estado, 
com noventa pessoas, para participar de um evento, é realmente 
um pouco frustrante vermos a coisa terminar assim.

Era essa a primeira informação que eu tinha das Olimpíadas 
Especiais.

O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Convidamos a 
professora Maria Aparecida Tiveron, nossa querida Cida, Presi-
denta das Olimpíadas Especiais Brasil do Distrito Federal, para 
proferir suas palavras em quatro minutos.

A SRA. MARIA APARECIDA TIVERON – Bom dia a todos. 
Além de eu ser professora de educação física, também sou irmã 
de deficiente. Tenho um irmão com síndrome de Down que tem 
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cinquenta anos e sempre participou das atividades da Apae. Meu 
trabalho como voluntária foi coroado de pleno êxito no dia em 
que vi meu irmão participando das Olimpíadas Especiais do Es-
tado de São Paulo em Valinhos. 

Como diretora de jogos, vou falar como eram realizados os 
jogos. Nas Olimpíadas Especiais havia os jogos locais nos Esta-
dos, os jogos nacionais, divididos em jogos nacionais de verão 
e de inverno, e os jogos internacionais de verão e de inverno. 
Então, o atleta participava de uma modalidade esportiva ou 
apenas de habilidade. Se ele não tivesse habilidade para fazer 
parte de uma equipe, ele participava desses jogos de habilida-
de. Também para participar dos jogos nacionais, ele tinha que 
participar dos jogos estaduais. Havia vários níveis, e os primei-
ros lugares de cada nível iam para um sorteio. Então, não era a 
melhor equipe que iria, não. Vamos supor os níveis A, B, C, D, 
E e F. Os nomes dos primeiros lugares de cada nível iam para 
sorteio, todos eles, e saía de lá a equipe que iria representar o 
Estado, dentro da cota que havia para o nível nacional. Então, 
todos eles tinham possibilidade de ir. 

Tínhamos sempre essas atividades. Eram muito importantes 
os jogos porque nós agrupávamos, como o Vanilton já falou, 
de acordo com a habilidade física das equipes. No primeiro dia, 
fazíamos uma seleção, uma rodada para classificarmos, para sa-
bermos se a pessoa estava mesmo ou não naquele nível em que 
estava inscrito, e aí fazíamos a graduação. 

Foi interessantíssima a nossa primeira experiência em jogos 
de inverno. Fui chefe de delegação para a Áustria. Tivemos atle-
tas do Distrito Federal, do Pará, de São Paulo e de Santa Catari-
na. Alguns alunos conheceram o mar em Portugal. Viemos de 
lá com uma medalha de ouro. Foi muito gratificante trabalhar-
mos lá com esses alunos. Até hoje, por vezes nos encontramos, 
e eles falam: “A gente viu o mar e viu neve”, coisas que eles não 
conheciam. Como dizia a técnica do Pará, eles só conheciam 
neve pelo congelador da geladeira. Foi muito importante.

Obrigada. 
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O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Convido o pro-
fessor Dalmo Jaenick para fazer uso da palavra pelo tempo de 
quatro minutos.

O SR. DALMO JAENICK – Bom dia a todos.
Eu entrei no programa em 1990 e pude participar, em 1991, 

do 1º Jogos Mundiais. O Brasil, nessa ocasião, foi inscrito somen-
te na modalidade de ginástica olímpica, em ginástica de solo e 
salto somente usando a rampa, o trampolim de salto. No caso, 
não tinha nem aparelho. 

A primeira equipe que representou o Brasil nos Jogos Mun-
diais era só de portadores de síndrome de Down. No programa, 
existem os níveis 1, 2 e 3, conforme vai crescendo o nível de 
dificuldade. 

Já em 1995, o Brasil continuou tendo a equipe de síndrome 
de Down e deficiente mental, já participando o masculino em 
seis aparelhos e o feminino em quatro aparelhos.

Um fato importante que aconteceu é que existe na ginástica 
olímpica o campeão geral da competição – é claro, em cada nível. 
E o Brasil estava sendo representado naquela ocasião no nível 2. 
Um atleta do Brasil, André Mansueto, fazia parte do grupo que 
concorria à medalha de campeão geral da competição em seu ní-
vel. O técnico da Rússia era um ex-atleta de ginástica olímpica de 
Olimpíadas, e o atleta dele era muito bem preparado. Estavam os 
dois, um em cada aparelho, disputando nota a nota. E a grande 
felicidade foi que, no último aparelho, o atleta do Brasil, André 
Mansueto, ganhou e foi campeão geral da competição. Então, 
mesmo os Países mais bem preparados, com os técnicos mais 
preparados, não foram motivo para assustar ninguém.

A filosofia dos jogos leva qualquer atleta, mesmo o de um País 
com menos condições, a competir em igualdade de condições 
com atletas de Países com melhores condições de material hu-
mano e de material para treinamento.

Outro fato importante aconteceu, e vou relatar aqui. Imagi-
nem um atleta que é portador de deficiência e como podemos 
colocar música na série dele – a ginástica olímpica, na parte de 
solo, tem de ter música. Pensamos: “Como nós vamos fazer 
isso?”. Colocávamos a música, mas não começava no primei-
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ro acorde nem terminava no último acorde; ficava fora. E a re-
gra não muda, não foge. Não existe uma regra específica para 
as Olimpíadas Especiais. É a mesma regra aplicada na ginástica 
olímpica para os ditos normais. Qual foi o grande fato? Conse-
guimos, na época, uma pianista da Escola de Música, levamo-na 
até o local de treinamento. Conforme a atleta ia fazendo sua 
série, ela ia colocando a música. Nos jogos, todo mundo comen-
tava que aquilo era bacana, que a atleta começava no primeiro 
acorde e terminava no último, tudo certinho. Contamos essa 
experiência, e o pessoal ficou admirado . 

Era esse o relato que tinha a fazer. 
Muito obrigado. 
O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – O professor Dal-

mo foi pontual. 
Tem a palavra, por quatro minutos, o Mestre Garcia Moreno. 
Enquanto o professor se aproxima, lembro a todos que tere-

mos um brunch, oferecido pela Confederação Nacional do Co-
mércio. Portanto, os nossos inscritos poderão almoçar conosco, 
aqui, para que possamos dar início aos trabalhos da tarde às 14 
horas, em ponto.

O SR. GARCIA MORENO – Bom dia a todos. Trabalho no 
ensino especial há 22 anos. Costumo dizer que a minha maior 
experiência no ensino especial tem sido o meu irmão. Ele é por-
tador de síndrome de Down e está hoje com 44 anos. A nossa re-
lação é meio de irmão e pai, é uma mistura muito legal. Foi atra-
vés dele que conheci o projeto Olimpíadas Especiais, em 1990. 
Ele participou desses jogos como arremessador de pelota, e eu fui 
no intuito de dar um apoio a ele, mas me envolvi bastante com 
o projeto. Achei-o tão bonito.

Uma das coisas que mais me fizeram envolver com o projeto 
foi a maneira como ele era feito, dando oportunidade às pessoas 
que não tinham muitas condições de participar, de ser um atleta 
de alto nível. Meu irmão fugia da regra. Ele era o típico portador 
de síndrome de Down, gordinho. 

Eu já trabalhava com natação especial e acabei tendo a feli-
cidade de ser convidado para participar, como técnico, do 1º Jo-
gos Mundiais, em 1991, em Minneapolis. Quando voltei desses 
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jogos, falei para mim mesmo que ia ensinar o meu irmão a na-
dar, para, um dia, ele também poder participar dos Jogos Mun-
diais. Parecia até brincadeira. Ele não sabia nadar, e eu sabia que 
ele gostava muito de nadar. Ele participou dos primeiros jogos 
como arremessador de pelotas, porque ele era fortinho. Na ver-
dade, acredito que temos de direcionar o nosso aluno especial 
para o esporte de que ele gosta e não para aquele apropriado ao 
seu biotipo. E o meu irmão gostava de nadar. 

Resumindo, ele tinha tanta vontade de nadar que, quando 
voltei, eu o levei para uma piscina. Ele aprendeu a nadar. Nove 
anos depois, ele participou dos Jogos Mundiais de 1999. Foi mui-
to legal, muito bonito. Quem olha para ele diz: “Seu irmão é um 
atleta olímpico e é obeso.” Até hoje ele é obeso. No entanto, teve 
uma preparação muito boa, ele tinha um preparo físico muito 
bom. Os jogos davam-lhe oportunidade de disputar com outros 
atletas do mesmo nível. Isso era muito bonito e acontecia em 
todas as modalidades esportivas. Era muito legal. Foi uma expe-
riência muito rica. 

Vou ler uma poesia que fiz para ele. Antes, quero dizer que ou-
tra coisa legal também é que, quando nos envolvemos em jogos, 
há uma cobrança muito grande no sentido de o atleta levar ouro, 
mas ele não levou ouro, levou prata. Logo depois, no alojamen-
to, nos Estados Unidos, fiz essa poesia para ele. 

Vou lê-la, porque acho que descreve bem os jogos de um 
modo geral:

“Não foi ouro. 
Foi prata. 
Foi bronze. 
Não importava a colocação. 
Sua premiação foi a participação, 
Emoção por estar aqui neste lugar abençoado. 
Estádio lotado, ensolarado. 
Energia, essência pura. 
É de arrepiar, se emocionar.
Por que não chorar? Chorar de alegria incontida. 
São 7 mil atletas especiais.
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Dizem excepcionais.
Realmente muito mais do que normais. 
São 40 mil voluntários trabalhando, se dando, mos-
trando solidariedade.
São 150 Países iluminados a desfilar. 
Eu queria chamar o mundo para este lugar
Gritar: olhem, sintam quanta pureza num só lugar. 
O amor aqui reina em primeiro lugar, espiritualidade 
no ar, sensibilidade a reinar.
No céu a luz divina a observar
A competição vai começar
E as lágrimas desceram.
Mas foi de satisfação, alegria, emoção, de ter um fi-
lho, amigo, irmão na competição.
Parecia fantasia angelical.
Não, era real.
Meu anjo estava entre outros anjos,
Concentrados, todos eles preparados por técnicos 
abençoados no bloco de partido.
Meu anjinho se destacava.
Era um gordinho que nadava, flutuava.
É dada a partida.
Lá vão eles em busca do objetivo olímpico: participa-
ção, dedicação por nossa Nação.
Nação que nem sempre te valoriza como cidadão. 
Não importa.
Mostra que você pode, que é capaz.
Vai, meu lindo, vai no seu ritmo. 
Aos olhos de quem te observava estava devagar.
Mas para mim e para os que conhecem a sua histó-
ria, você estava rápido, evoluindo, crescendo.
Vai, meu amor 
Suas braçadas podem não ser perfeitas, mas tem a 
leveza do seu ser.
Suas pernas vão lentas, mas têm a firmeza do seu 
bem querer.
Eu já não tinha voz para gritar: vai, vai.
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E o medo da desclassificação
Angústia que atormenta todo técnico que tem dedicação.
Vamos, meu amor. 
Ao seu lado vejo outros como você, especiais. 
Como é lindo! Vocês são demais 
Batia uma vontade de chorar
Chorava, chorei. 
Aquelas braçadas eram determinadas, objetivas, en-
cantavam, vibravam.
Quem observava, perguntava: anjo realmente nadava? 
Cada movimento seu me emocionava.
Chorava e sorria.
Alegria incontida de quem conhecia a sua história, 
a sua vida.
Você, meu anjo, estava lá no mundial da emoção, 
provando junto com os seus amigos o que é deter-
minação.
Não foi ouro, foi prata. Depois vem o bronze. 
Não importava a colocação. 
Valeu, campeão! 
Você será sempre ouro no meu coração.”
Obrigado. 

O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – O nome do livro 
é Síndrome de Down: um problema maravilhoso, de autoria do 
Mestre Garcia Moreno. 

Vivi essa emoção que tomou conta da Mesa. Quero prestar 
o meu testemunho. Professor de educação física do Centro In-
tegrado de Ensino Especial, da 912 Sul, levava algumas equipes 
para as competições do DF, fui convidado para um evento na-
cional em São Paulo, em 1998. Fui bem contaminado por essa 
emoção, por esse prazer, pelo esforço fantástico desses mestres 
que estão aqui na Mesa. Boa parte deles e outros que não pude-
ram estar aqui hoje engrandeceram muito o meu aprendizado, a 
minha obrigação de bom trabalho.

Temos alguns palestrantes no dia de hoje, como o Mestre Cel-
by e o Mestre Ulisses, que está ali em cima. Ele só vai palestrar no 
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final do dia, mas está aqui desde cedo. Esses exemplos do ensino 
especial, da educação física escolar especial eu quero deixar para 
os futuros estudantes e profissionais que estão aqui. Por isso, es-
tamos participando desta Mesa.

Todos os profissionais sentem essa emoção do Garcia, que 
contamina a todos. É impressionante a participação e a compe-
tência desses moços e moças no trabalho. E, por isso, esta Mesa.

Dando sequência aos trabalhos, passo a palavra ao Mestre 
Mauro Lacerda, nosso querido Maurinho.

O SR. VANILTON SENATORE – Para quem não conhece o 
sistema, nas Olimpíadas Especiais, para definir a equipe que via-
jaria, fazia-se um sorteio entre todos aqueles que tinham meda-
lha de ouro. Todos que ganharam medalha de ouro na sua prova, 
fosse por maior ou menor resultado técnico, tinham chance de 
ir. Se havia, por exemplo, 4 vagas e 10 medalhistas, fazia-se o sor-
teio entre todos eles. E o sorteio era feito no encerramento dos 
jogos, que era uma festa maior ainda de comemoração, na medi-
da em que eram sorteados os que montariam a equipe brasileira.

Numa dessa, quase o Garcia morreu, quando o gordinho foi 
sorteado.

O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Tem a palavra o 
Mestre Mauro Lacerda.

O SR. MAURO LACERDA – Bom dia a todos. Tive o meu 
primeiro contato com portadores em 1986, quando foi realizado 
em Brasília um campeonato nacional de cadeirantes.

Em 1993, o Vanilton convidou-me a assumir a coordena-
ção de futebol das Olimpíadas Especiais. No trabalho de Olim-
píada não há remuneração. A pessoa tem de ser um herói e 
trabalhar muito. Trabalham-se 24 horas. Não existe descanso, 
existe diversão, porque é um trabalho divertido. Só quem o 
vivenciou sabe disso.

Tive a possibilidade de conhecer, ao longo desses dez anos, 
muitas pessoas deficientes, vários portadores, e muitos técnicos, 
a exemplo do Garcia, do Dalmo, do Paulinho, do Odiel, do Ingo, 
do Alfim, Osmar, um herói em Brasília que poucos conhecem 
e é do hóquei. Ele já faleceu. Faço aqui uma homenagem a ele. 
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Foi uma pessoa que mudou alguns paradigmas de conduta em 
relação ao portador.

Tive a oportunidade de viajar com a equipe brasileira em 
1995. Fui com uma equipe regular. Foi o primeiro ano em que 
houve um campeonato para portadores e não portadores. O Bra-
sil levou uma equipe comandada pelo técnico João, de Pernam-
buco. Nessa equipe há um atleta que hoje é muito famoso, joga 
na Alemanha, o Edinaldo, cujo apelido é Grafite. Ele participou 
junto conosco da fase de treinamento, era de uma escolinha do 
Medina, em Jundiaí. O Vanilton sabe o nome da escolinha.

O SR. VANILTON SENATORE – Bom de Bola.
O SR. MAURO LACERDA – E havia outros. Essa era uma 

equipe de futebol de 5. Obrigatoriamente teriam de participar 
três portadores e dois não portadores. Fui com uma equipe re-
gular, e tivemos a felicidade de voltar com a medalha de ouro. A 
medalha de ouro não é tudo. Tudo é ver a alegria daqueles porta-
dores quando eles têm algum resultado positivo.

No futebol havia também as habilidades individuais. Tira-
vam-se os atletas mais comprometidos da equipe para participa-
rem de uma competição paralela individual. E o Brasil também 
foi muito bem nessas competições.

Em 1997, como eu vinha trabalhando com hóquei, fui convi-
dado a dirigir a equipe brasileira de hóquei unificado, junto com 
o Osmar e mais algumas outras pessoas. Infelizmente falha-me 
a memória em relação ao nome delas. Havia o Roberto. Era uma 
comissão técnica bem grande.

Foi uma experiência extremamente agradável. Vivemos uma 
realidade totalmente diferente, embora aplicássemos alguns 
treinamentos dentro da realidade do futebol. O hóquei sobre 
piso é uma modalidade totalmente diferente da modalidade do 
hóquei sobre gelo. Há semelhança, mas não é igual. Há um 
disco, o taco é diferente. As roupas são iguais, mas é diferente. 
Eles usam tênis, short, protetor de cotovelo, capacete, mas é 
diferente e é interessante.

Em 2002 tivemos a oportunidade de participar pela última 
vez de uma competição nacional e uma internacional. Foi no 
Alasca. Eu já não era mais técnico, eram outras pessoas. Fui cha-
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mado para dirigir uma área do desporto nacional, o hóquei uni-
ficado, o que foi extremamente gratificante. Eu não era técnico 
de equipes regionais. Eu era um técnico chamado pelo Vanilton 
para dirigir as equipes que seriam formadas pelo Brasil.

Sinto-me muito orgulhoso e espero que aqueles com quem 
trabalhamos guardem boas lembranças de tudo o que aconteceu, 
porque foi extremamente gratificante. Nunca ganhamos dinhei-
ro, mas ganhamos muita coisa melhor do que muita grana.

Muito obrigado. 
O SR. VANILTON SENATORE – Só para complementar, 

mais uma informação. Nesses doze anos de trabalho, conse-
guimos acumular 370 fitas de vídeo VHS e Betamax, que foram 
guardadas na sede da associação. Com o final da associação em 
2003, o material foi para a garagem da minha casa porque não 
havia onde deixá-lo. Consegui com a Dra. Linamara, Secretária 
de Estado, passar todo o material para DVD. Doei o material para 
o Memorial da Pessoa com Deficiência, lá em São Paulo. Temos 
370 DVDs que contam a história desde 1987. Tínhamos coisa 
anterior à Associação Olímpica de Especiais do Brasil e não só de 
Olimpíadas Especiais. Há também muita coisa de esporte adapta-
do, há o programa I am special, que trouxemos da Universidade 
do Sul da Flórida para o Brasil. Está tudo em DVD, um arquivo 
riquíssimo.

Evidentemente fiquei com uma cópia. Tenho guardado a có-
pia para doá-la um dia, a fim de dar sequência a esse trabalho. 
Há uma cópia completa no Memorial da Pessoa com Deficiência, 
na sede da nossa Secretaria em São Paulo, disponível para quem 
quiser consultá-lo, à vontade. São 370 vídeos em DVD cataloga-
dos sobre o esporte com deficiência no Brasil, desde 1986. Per-
dão, o mais antigo é de 1983. De 1983 até 2005, há 370 vídeos 
em CD e DVD à disposição.

O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Esse é um grande 
acervo e mais uma grande contribuição desse grupo.

Não podemos falar de handebol no Distrito Federal sem citar 
o nome desse moço, Odiel Aranha Cavalcante. O handebol para 
as pessoas com deficiência e o handebol das Olimpíadas Espe-
ciais eram dirigidos por ele.
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Odiel, ao microfone, por favor. 
O SR. ODIEL ARANHA CAVALCANTE – Bom dia. É um 

privilégio estar aqui. Iniciei nas Olimpíadas Especiais a convite 
do Vanilton – eu era técnico da Seleção de Handebol do Distrito 
Federal – para dar uma palestra, em 1990, se não me falha a me-
mória. Fiz um seminário, uma palestra para os professores das 
Olimpíadas Especiais.

Eu nunca havia trabalhado com as pessoas com deficiência, 
na época deficientes. Fui trabalhar com os professores. Tenho 
uma forma de trabalhar o handebol e apresentei o que eu faço 
até hoje – estou na Universidade de Brasília por um convênio. 
A proposta de iniciação e competição de handebol era um tan-
to quanto diferente na época. Hoje está mais ou menos como 
uma norma.

E a partir desse contato, eu me envolvi no projeto, que é de 
voluntariado. Eu era técnico da seleção e deveria tirar o meu 
tempo para trabalhar voluntariamente. Esse é um aspecto im-
portante. A pessoa não ganha nada, mas se envolve, o que faz a 
diferença. Envolvem-se os pais de alunos...

Em 1991, fui convidado para participar de um curso de hóquei 
sobre piso, e veio um argentino dar aula. Participei desse evento, 
e o Vanilton me convidou para ser o técnico da Seleção Brasileira. 
Falei: “Sou do handebol, mas vamos lá.” Fizemos o curso, começa-
mos o trabalho. Depois, fomos à Áustria com a equipe.

Vou frisar mais uma vez o que eu acho de diferencial nas Olim-
píadas Especiais. Há diferença, em função da filosofia. Se entra-
mos numa competição, há 10 equipes, distribuem-se as chaves, 
duas chaves, 5 de cada lado, há a competição, o melhor vence. 
Nas Olimpíadas Especiais, não. São 10 equipes, fazemos uma ro-
dada de hóquei, como ocorreu na Áustria. Levamos nossa equipe, 
mesclada, a partir dos sorteios; fizemos uma rodada, que se chama 
rodada de classificação. Um grupo de técnicos avalia a equipe. E a 
pessoa vai competir dentro de um grupo próximo do seu.

Na época, na mistura, nossa equipe estava muito boa. Con-
seguimos fazer uma equipe muito boa, apesar dos níveis de 
comprometimento que havia dentro dela. Eu fui competir pelo 
Brasil, no melhor nível, na Áustria. A final foi contra a Rússia. 
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Havíamos perdido no primeiro jogo, na classificação, ganhamos 
a final e fomos campeões mundiais de hóquei sobre piso.

É importante nas Olimpíadas Especiais essa possibilidade, a 
estratégia efetiva de que o aluno, em qualquer condição física 
ou intelectual, participe de um evento, que ele viaje, sorria, brin-
que, que a família venha, e ele tenha a possibilidade de represen-
tar sua cidade, seu Estado e seu País, independente de ele ser o 
melhor ou de ter um nível de habilidade mais baixa.

E é essa a beleza das Olimpíadas Especiais que nós perdemos 
e que eu sonho que volte de alguma forma. Tanto é que na UnB 
já conversamos. Este ano nós tivemos um encontro, preparando 
para um possível evento, em novembro, trazendo as possibilida-
des dessa filosofia, juntamente com a possibilidade da filosofia 
das Paraolimpíadas.

Para este momento, o resgate da possibilidade de a pessoa com 
deficiência participar do esporte depende muito da participação 
do professor, do profissional de educação física, que muitas vezes 
não tem tempo, não tem espaço.

O momento que estamos vivendo politicamente é para se 
repensar, reestruturar o esporte. É necessário, verdadeiramente, 
abrir as possibilidades concretas e reais de o aluno, a pessoa com 
deficiência, cidadão, o que todos nós somos, ter seu espaço na 
educação física, no esporte, seja ele de participação, seja de nível 
de competição, de performance. É preciso garantir à pessoa com 
deficiência a possibilidade de experimentar, vivenciar a ativida-
de física desportiva e de recreação em qualquer âmbito.

A experiência que tivemos nos dá essa vontade de vermos 
alguma coisa a mais para essas pessoas.

Minha conclusão é de que a educação física é possível em 
qualquer área, desde que sejamos sensíveis, não valorizemos 
apenas o melhor, o mais rápido, o mais forte, o primeiro lugar. 
Às vezes, temos as mesmas dificuldades. O aluno só é valori-
zado quando chega a determinado nível, o que na realidade é 
uma falácia que nós, profissionais de educação e críticos, preci-
samos derrubar.

Muito obrigado. Deus abençoe este movimento. 
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O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Ouviremos agora 
um profissional com quem, com certeza, a maioria dos que aqui 
estão formados fizeram aula de natação. Os estudantes hoje tam-
bém foram alunos. Professor Paulinho, da natação.

Com a palavra o professor Paulinho, por quatro minutos.
O SR. PAULO ROBERTO – Boa tarde. Já estamos no período 

da tarde.
Antes de começar em definitivo meu relato, quero homena-

gear três pessoas. Primeiro, o Mestre Bim, que foi meu professor 
de atletismo no Rio de Janeiro, na Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj) – vejam como eu estou bem na fita –, o profes-
sor Vanilton e a professora Cida.

As Olimpíadas Especiais me pegaram, vamos dizer assim. Fui 
convidado pelo professor Vanilton e pela professora Cida – era 
professor da Dom Bosco, na época. E eu até falei para alguns alu-
nos que isso é um vírus que fica e está até hoje.

Na natação, foi um desafio. Eu era árbitro nacional e defendi 
o lado competitivo, e na natação das Olimpíadas Especiais, como 
também nos dias normais... Todo juiz é xingado por natureza. 
Nas Olimpíadas Especiais, havia conotação diferenciada, porque 
havia as provas dos quatro estilos, os quatro nados, vamos dizer 
assim, regras normais. Eles tinham de nadar dentro da regra. E 
havia as provas adaptadas para aqueles alunos que não podiam 
competir nas provas de área normal. Havia as provas adaptadas, 
com ajuda, com implemento. Havia a caminhada. Na caminha-
da, baixa-se o nível da água em 1 metro. Havia várias patologias.

Na natação, como nas outras modalidades, para o melhor 
tempo da prova, fazia-se uma contagem de 10%, e havia grupos 
competindo de 10 em 10%. Era bacana fazer a competição de 
natação e ver aqueles alunos ganhando medalhas. Todos ganha-
vam medalhas, tanto de primeiro lugar quanto de participação.

Dentro desse relato, há o que eu achava inacreditável. Acredi-
tei só quando cheguei de volta ao Brasil. Fui árbitro internacio-
nal, em 1995. Falo para meus alunos, de vez em quando, quando 
alguém me pergunta, que eu perdia o tempo; eu não conseguia 
cronometrá-lo. Estou confessando isso agora ao meu Presidente; 
ele é mesmo o Presidente das Olimpíadas Especiais. Eu olhava 
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para o cronômetro, para o placar eletrônico, a fim de ver se eu 
pegava o tempo da minha raia. E eu ficava tão emocionado de 
ver o atleta. Não me esqueço de uma menina da Hungria que 
não tinha os dois braços, porque foram amputados. Ela só tinha 
as pernas e cumprimentava levantando os pezinhos. Eu vi essa 
menina nadar 200, 400 metros livres. Era uma emoção.

No start eu perdia o tempo e falava: “Gente do céu”. Eram três 
árbitros, e eu era o único brasileiro. Havia uma espanhola e um 
americano do meu lado, e todos queriam que eu falasse em por-
tuguês. Não me deixaram falar em inglês ou espanhol. Eu tinha 
de falar em português, para eles aprenderem nossa língua. Que 
bom. Mas eu perdia muito esse tempo.

A emoção maior não é ver o tempo em si, mas aqueles alunos 
saírem vibrando, sem saberem se ganharam ou não. Vi um atleta, 
se não me engano ele era americano, com quase 200 quilos, na-
dar. Lembro que tirei uma foto de um nadador cadeirante, por-
tador de deficiência mental. Ninguém o ajudou. Eu fiquei que-
rendo ir à raia do cara, pegar o atleta e colocá-lo dentro d’água, 
mas disseram: “No, no, no”. E ele desceu da cadeira, arrastou-se 
até a borda e fez a prova.

É muito importante termos esse carinho com quem vem de 
“a” para “b”, como os meus colegas falaram. Essa função de 
qualifying é muito importante. Se houvesse essa situação em to-
das as modalidades, todos participariam.

Na minha aula, uma vez eu falei para fazermos uma competi-
ção sem divisão de sexo, de nada. O aluno perguntou-me como. 
Falei: “Eu posso participar com ela, termos o mesmo tempo; nós 
dividiremos isso aí, e ela pode ganhar de mim, pelo tempo, pela 
qualificação, não por eu ser o homem e ela, a mulher.” Muita 
gente não entende isso. Essa era também uma das mentalidades 
das Olimpíadas Especiais.

Um nome não foi dito por ninguém. Fiquei por último, e foi 
até bom. Falávamos da família Olimpíadas Especiais. Éramos 
uma família especial também. O orgulho era muito grande. Es-
pero que continuemos e voltemos realmente à família especial.

Obrigado. 
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O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Abro espaço para 
as perguntas da plateia. Há algumas inscrições. Ainda se encon-
tra presente o estudante da UnB, José Ribamar Azevedo? Por fa-
vor, venha ao púlpito.

Por enquanto, somente o José Ribamar está inscrito. Alguém 
mais deseja fazer perguntas à Mesa? Após cada pergunta, todos 
terão direito de responder livremente e, então, entrarão os co-
mentários. Nosso horário para o brunch é às 13 horas, estamos 
pegando seus minutos iniciais.

Com a palavra o José Ribamar, estudante de Educação Física 
da Universidade de Brasília.

O SR. JOSÉ RIBAMAR AZEVEDO – Boa tarde a todos, aos 
componentes da Mesa. Muito está-se falando do desafio de tra-
balhar a educação especial, principalmente a educação física, 
com os alunos ditos especiais.

O professor falou há pouco da questão de o próprio portador 
buscar seus direitos junto à sociedade, buscar a acessibilidade. 
Vou citar o caso de um rapaz da minha cidade, Águas Lindas, 
que começou a participar de uma atividade na Universidade de 
Brasília. Simplesmente cheguei a ele e disse: “Iranildo, como está 
na UnB com o professor Tadeu?” Ele respondeu: “Não, não estou 
mais indo”.

Motivo: sabemos que estão sendo oferecidos espaços para a 
prática do desporto adaptado. Maravilha. Mas, infelizmente, 
nosso País, e não apenas as cidades, não está criando condições 
para que os portadores cheguem de forma digna a esses locais. 
Só agora Águas Lindas está tendo alguns ônibus com elevadores 
para cadeirantes. Onde ele mora não há ônibus adaptado, mas as 
pessoas toda vez o ajudavam a entrar no ônibus.

Infelizmente, na rodoviária do Plano Piloto, na Capital Federal, 
ao esperar o ônibus para ir à UnB, ele não conseguiu ônibus 
adaptado, estressou-se, e ninguém teve, digamos, a decência de 
ajudá-lo, nem mesmo os funcionários, que disseram: “Você espe-
re o outro ônibus que está vindo aí, que é adaptado”.

Fica essa crítica construtiva, é lógico, a toda a nossa classe, 
formadora de opinião, professores e profissionais de educação 
física, junto ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Criam-se 
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espaços, ótimo! Mas vamos oferecer também acessibilidade a esses 
portadores, de forma digna, para que possam realmente desfru-
tar dos espaços de prática desportiva. 

O SR. VANILTON SENATORE – Parabéns pela pergunta.
Como a questão é acessibilidade, respondo que essa foi exata-

mente a perspectiva do Governador José Serra quando criou nos-
sa Secretaria. As leis já existem. Hoje é obrigatório haver ônibus 
acessível, o que falta é o cumprimento da lei.

Estamos falando numa Casa de Leis, no Poder Legislativo, Câ-
mara dos Deputados e Senado Federal, onde as leis são elabora-
das. O Brasil tem hoje, sem a menor dúvida – nossa Secretaria em 
São Paulo fez esse levantamento –, uma das melhores legislações 
com relação aos direitos da pessoa com deficiência, a começar 
pela própria Convenção da ONU de que o Brasil foi signatário, 
em 9 de julho de 2008. Nesta Casa, há uma PEC sobre a matéria. 
Quem pegar a convenção da ONU sobre os direitos das pessoas 
com deficiência verá que o Brasil é signatário dela. Ou seja, o 
direito da pessoa com deficiência é constitucional, não está em 
lei ordinária.

Há todo um grande cabedal de legislação que regula essa cons-
titucionalidade, esse direito. Falta exatamente isso. Não adianta 
só um excelente trabalho, a exemplo do feito pelo Tadeu, na UnB, 
que é um professor dedicadíssimo, uma pessoa competente, que 
faz um trabalho magnífico, mas enfrenta muitas dificuldades. Na 
UnB, por exemplo, ele não tem uma pista de atletismo decente 
para trabalhar. Embora trabalhe com atletismo, ele tem de se virar 
com o que tem, mas continua fazendo o trabalho dele.

O que o senhor falou é uma grande verdade. O interessado 
deixa de ir ao local, porque não tem acessibilidade. Falta a ele o 
transporte para chegar até aqui.

Baseados nessa legislação e nessa proposta que o Governador 
fez lá em São Paulo, conseguimos avançar. Por exemplo, para 
terem uma ideia, uma cidade do interior, Catanduva, cidade que 
fica próxima de São José do Rio Preto, depois que a Secretaria foi 
criada, estava entrando num processo de renovação de concessão 
de transporte urbano. O que o Prefeito fez? Foi lá nos consultar, 
e o edital da prefeitura para concessão de transporte urbano na 
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cidade de Catanduva simplesmente saiu assim: só podem partici-
par ônibus adaptados. Nem 1% nem 10%. Em Catanduva, cidade 
de 90 mil habitantes, todos os ônibus da cidade são acessíveis. Por 
uma simples mudança, seguindo a lei, o Prefeito fez o edital de 
concessão da seguinte maneira: para participar, a condição obriga-
tória é o ônibus ser acessível. Simplesmente resolveu o problema. 
E resolveu não apenas para o cadeirante. Para a grávida subir no 
ônibus fica mais fácil, assim como para o idoso.

É possível perceber – não na rodoviária, onde a plataforma é 
bonitinha, mas na periferia, onde a rua é de terra – que o ônibus 
pára e o primeiro degrau fica mais ou menos a 60 centímetros 
do chão. Quem consegue subir em 60 centímetros? Uma criança 
não consegue, a mulher com filho no colo não consegue, um 
obeso não consegue, o idoso não consegue. O problema não é só 
para o deficiente. Então, lá se resolveu a situação assim.

Na cidade de São Paulo, a grande maioria dos ônibus tem o 
piso baixo. Para quem não sabe como que é, basta ir ao aeropor-
to para ver aquele ônibus que tem o piso mais baixo, que até 
rebaixa quando a pessoa vai entrar; nem precisa mais daquele 
elevador específico para levantar o deficiente, porque o piso re-
baixa e o cadeirante entra direto dentro do ônibus. Fica mais 
rápido, gasta-se menos tempo na parada, porque não é preciso 
baixar e subir o elevador, como no ônibus acessível tradicional.

Essas coisas só vão mudar na hora em que nós, povo, exi-
girmos o cumprimento dos nossos direitos. Pagamos todos os 
impostos, não pagamos? Querendo ou não, pagamos imposto. 
Quando compramos mercadoria, pagamos imposto. Quando 
recebemos nosso salário, descontam o imposto. Então, vamos 
fazer com que esse retorno seja no mínimo de acordo com o 
cumprimento da lei.

A lei estabelece que a construção tem de ser acessível. No Esta-
do de São Paulo não se constrói mais nenhuma casa pela CDHU 
que não tenha o desenho universal. O corredor tem de ter 1,20 
metro, para o cadeirante poder virar no corredor da sua casa. 
Não adianta uma casa popular, se a pessoa não pode virar no 
corredor da sua casa. Ou não pode entrar no banheiro, porque a 
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porta tem 60 centímetros, e a cadeira de rodas não passa. O dese-
nho universal é uma obrigatoriedade e é fundamental.

O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Perfeito, Vanil-
ton. Ainda não houve outra inscrição.

Tenho uma pergunta a cada um dos técnicos profissionais de 
educação física. Como funciona a adaptação do movimento? 
Odiel, no handebol ou no hóquei, Maurinho, no futebol, Dal-
mo, na ginástica olímpica, como é pegar um menino compro-
metido com a deficiência mental e muitas vezes física e levá-lo 
a um movimento próximo ao que se espera nesses esportes e 
na natação também? O poema do Garcia Moreno mostra que a 
braçada e a pernada não são tão firmes, mas a força de vontade 
vai levando. Eu gostaria que comentassem essa possibilidade em 
cada um dos esportes em que foram treinadores.

Também aproveito para pedir à professora Jaqueline que faça 
uma breve demonstração de como seria o trabalho com essa bo-
neca que ela trouxe. Faltou oportunidade, mas creio que temos 
4 ou 5 minutos para ela fazer uma demonstração. Peço até para 
que comece, por favor, antes da resposta dos colegas.

Peço ao Presidente Jorge Steinhilber que comente o biênio da 
educação física e todo o trabalho feito pelo sistema Confef/Cref, 
levando essa questão da educação física escolar e chegando ao 
alto rendimento. A palestra já nos brindou com isso, Presidente 
Jorge, mas eu gostaria que o senhor comentasse a importância de 
uma Mesa como essa na transição.

Não é possível termos um bom resultado no alto rendimento, 
se não tivermos uma escola atendendo de forma correta, bem 
preparada, com profissionais de educação física e todos os outros 
professores, desde as séries iniciais.

Com a palavra Jaqueline Duarte.

A SRA. JAQUELINE DUARTE – Como eu disse no decorrer 
da minha apresentação, muitas vezes fazemos um trabalho com 
a criança, com o bebê, e temos de fornecer esse estímulo, porque 
muitas vezes ela não está preparada para nos responder.
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Aqui está uma boneca. Claro que a criança é bem diferente 
da boneca, mas vou demonstrar o que podemos fazer. Por exem-
plo, se quero ver como anda o contato visual desse bebê, posso 
oferecer algum objeto bem colorido. Vou passando o objeto, o 
bebê vai acompanhando com o olhinho. Vou direcionando para 
a direita, para a esquerda, para cima. Nisso, vou vendo como o 
bebê está me respondendo. Uso barulhinhos para ver como está 
a audição do bebê. E assim vai. Com isso, com o brinquedo, com 
a brincadeira, o bebê fica muito mais disposto – não sei se posso 
dizer assim – a responder a muitas coisas.

Não só nesse sentido, mas também posso trabalhar o equilí-
brio e outras habilidades com o bebê. Vou trabalhar, por exem-
plo, com o bebê de lado. Vou virando o bebê com todo jeito. Te-
nho de saber se o bebê tem o controle cervical. Não posso pegar 
um bebê de qualquer forma e virá-lo, porque ele é um todo, é 
um ser humano.

Tenho de ter um vínculo com esse bebê para que ele me per-
mita pegá-lo. Senão talvez ele não aceite o contato e chore. Às 
vezes, vou fazer a atividade com ele, e ele vai estar chorando. 
Tenho de saber identificar se esse choro é de dor ou de manha.

Posso trabalhar também a questão sensorial, passando di-
versas texturas no pezinho do bebê, para ele ir mostrando os 
reflexos. Há várias coisas que fazemos com o bebê, até come-
çar nas habilidades de sentar. Quando eu perceber que o bebê 
já tem controle cervical, que já tem possibilidade de estar ali, 
para depois eu começar a colocar o bebê para se arrastar. Então, 
tem de ter cuidado para trabalhar a rotação. Colocar o bebê na 
postura correta.

Nós, professores de educação física, vamos fazendo isso tudo 
e orientando os pais, para que eles possam em casa seguir aque-
la orientação. Sempre alertamos: cuidado, não force. Quando 
vamos colocar o bebezinho na posição para ser arrastado, tem 
de se ter cuidado. O bebê é quem tem de dar o impulso. Nós só 
damos um auxílio. Vamos orientando dessa forma e vamos uti-
lizando vários materiais. Colocamos materiais coloridos para 
que o bebê tenha a vontade, a disponibilidade de se arrastar até 
aquele brinquedo.
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Sou muito a favor da brincadeira, de se trabalhar bem o lúdico. 
Por meio do lúdico, a criança se aproxima do professor. E quanto 
mais o professor tem esse vínculo com a criança – eu estou falan-
do aqui de bebê, mas há também as crianças maiores, de dois, três 
aninhos, que, às vezes, não andam, têm paralisia cerebral, e com 
as quais temos de fazer também esse tipo de trabalho –, o traba-
lho da afetividade, melhor é o resultado. Quando a criança fica 
à vontade com o professor, ela confia nele, e o objetivo que se 
deseja é mais fácil de ser alcançado. 

O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Obrigado, professora.
Alguma dúvida, pessoal? 
O SR. DALMO JAENICK – Bom, a primeira equipe que eu 

assumi para preparar para os jogos mundiais... Quando come-
çou o programa, em 1990, eu fui apenas participar do seminário, 
orientar os professores que iriam fazer parte das Olimpíadas.

Faltando dois meses para iniciarem os jogos, o professor Va-
nilton me convidou, porque teve um problema, para ser o técni-
co. Foi difícil. Eles não estavam nem fazendo a série, não sabiam 
fazer nada ainda. Então foi muito difícil. A grande vantagem 
nessa época é que foi só solo e salto e já estava determinado o 
nível mais baixo. Não foi mais difícil por isso.

Nos próximos jogos, eu tive tempo. Ainda comentei com o 
professor Vanilton: “Vamos participar, nas próximas Olimpía-
das, se eu estiver presente, em todos os aparelhos, em seis mas-
culinos e nos quatro femininos.” Mas aí houve tempo.

O que eu tenho a dizer é o seguinte: tem de ter muita paci-
ência; dar tempo, não esperar o resultado a curto prazo. A pre-
paração tem de ser muito bem feita, tem de preparar a pessoa, 
o corpo, a mente, tudo com muito tempo para, depois, iniciar 
nos movimentos específicos de cada aparelho ou na série que ele 
executará. Tem de haver tempo, preparar bem mesmo a pessoa 
para receber os movimentos daquele aparelho.

A experiência que eu posso relatar é esta: não acelerar, não 
querer resultado a curto prazo. Como as Olimpíadas termina-
ram em 1991 e a próxima só seria em 1995, participamos dos 
seminários e dos treinamentos. Na época, não tínhamos espaço 
ainda para poder treiná-los. Para 1995, a primeira coisa que nós 
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fizemos: treinamos como os ditos normais, treiná-los onde se 
treina ginástica olímpica.

Em Brasília, temos a vantagem de ter o Clube Setor Leste, que 
é um espaço da Secretaria de Educação no Plano Piloto e, graças 
a Deus, temos também em Taguatinga um modelo idêntico, o 
Clube Escola I. Eles eram treinados, nós os levamos para os lo-
cais onde treinavam junto com os ditos normais, com atletas de 
competição de nível nacional. Então eles observavam e apren-
diam mais rápido ainda. Ficou fácil nesse sentido.

Essa é a experiência que tenho a dizer.
O SR. VANILTON SENATORE – Complementando a fala do 

Dalmo, esclareço que 1991 foi a nossa primeira experiência de 
levar uma equipe nacional para um evento internacional.

Num primeiro momento, priorizamos os professores que tra-
balhavam nos Centros de Ensino Especial de Brasília – ótimos 
professores, profissionais competentes no trabalho do dia a dia 
com as crianças com deficiência na época. Mas começamos a 
perceber que, em alguns esportes, e foi o caso da ginástica, o pro-
fessor não tinha conhecimento da modalidade. Por isso, fui atrás 
daqueles que, no Distrito Federal, eram competentes para isso, 
para ajudar o professor, caso específico do professor Dalmo e da 
esposa dele, a professora Susana, que já eram técnicos da equipe 
regular escolar do Distrito Federal de ginástica artística, ginástica 
olímpica. O professor do dia a dia do ensino especial não tinha 
esse trabalho.

Não tivemos esse problema, por exemplo, no caso do futebol, 
que nós levamos em 1991, porque, por acaso, o professor que 
trabalhava na Ampare com crianças com deficiência era o pro-
fessor Luciano Almeida, que foi árbitro da Fifa até pouco tempo 
e que tinha escolinha de futebol. Embora trabalhasse na Ampare, 
tinha uma escolinha de futebol e uma vivência de futebol. Havia 
sido jogador, era árbitro nacional, caminhava para ser árbitro 
internacional. Então, ele não teve nenhuma dificuldade na con-
dução da equipe de futebol.

No caso da ginástica, tivemos sérios problemas, bem como 
no atletismo e no handebol, porque os professores eram ótimos, 
mas desconheciam, por exemplo, a mecânica da competição de 
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atletismo, em que havia várias provas ao mesmo tempo. Tive-
mos casos lá, nos Estados Unidos, em que o atleta perdeu a prova 
porque o professor não estava habituado com a correria que é a 
competição de atletismo.

Por isso, a partir de 1993, somente com ginástica, e, a partir 
de 1995, chamamos especialistas para coordenar cada uma das 
modalidades. Apesar de não trabalharem com pessoas com de-
ficiência, por serem especialistas da modalidade, evitariam que 
tivéssemos esse tipo de susto.

O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Garcia.
O SR. GARCIA MORENO – Bem, na natação, realmente o 

Dalmo usou aqui a palavra-chave, quando vamos trabalhar com 
pessoas especiais: paciência. Na verdade, a metodologia de ensi-
no para as pessoas ditas normais e para uma pessoa especial é a 
mesma, não difere em nada. É só ter paciência mesmo.

Vou tentar resumir a experiência com o Gordinho. Quando 
comecei com o Gordinho, ele tinha muita determinação e von-
tade de nadar, mas era bastante pesado. A piscina, onde trabalho 
até hoje, é muito funda, tem dois metros de profundidade sem 
parte rasa. Então, foi um problema sério.

Eu lembro que entrava com ele; ele se agarrava ao meu pesco-
ço; nós dois tomávamos altos caldos; descíamos; e voltávamos. 
Até o dia em que perdeu o medo, ele ficou muito tempo agarra-
do na escadinha da piscina. Quando consegui colocá-lo na pran-
chinha, ele deslanchou e foi embora.

Os métodos para ensinar são os mesmos para as pessoas di-
tas normais. Agora, é lógico que uma pessoa especial demora 
mais a aprender e a absorver determinados estilos. Eu procu-
rava sempre incentivar o estilo que via que se adequava mais 
a ele. Por exemplo, ele gostava mais do nado crawl e do nado 
borboleta, que, realmente eram os dois estilos em que ele era 
muito bom. Ele era devagar, mas nadava crawl muito bem e foi 
medalha de bronze no borboleta. Quem olhava não conseguia 
entender como ele nadava borboleta, mas o portador de Down, 
pela flexibilidade, tem facilidade muito grande de nadar o es-
tilo borboleta.
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O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Passo a palavra à 
professora Marli e à professora Renata, que têm perguntas. Vou 
pedir aos convidados: após ouvirmos as perguntas, vocês falam 
da questão técnica e, quem sabe, já começam a responder às 
duas colegas. Os demais presentes também poderão comentar.

Por favor, professora Marli.
A SRA. MARLI DE JESUS SILVA – Meu nome é Marli sou pro-

fessora de educação física da Secretaria de Educação há onze anos. 
Atualmente, estou no Centro de Ensino Especial 2, de Brasília.

Hoje não temos o profissional de educação física atuando no 
ensino regular da educação infantil. Como disse o colega, em 
São Paulo, eles estão com o intuito de especializar o professor 
para que o aluno que está na inclusão frequente as aulas de edu-
cação física na própria escola.

Atualmente, em Brasília, é um pouco diferente com relação 
às crianças que estão no ensino regular da educação infantil: na 
inclusão, as crianças portadoras de necessidades especiais retor-
nam para o centro de ensino para terem atendimento especia-
lizado em educação física. Isso quer dizer que houve exclusão, 
pois, essa criança que está na inclusão tem direito ao profissional 
de educação física, mas o restante dos alunos não têm.

Isso está sendo muito questionado até mesmo pelos pais no 
centro onde leciono, porque dois ou três meninos com Síndro-
me de Down fazem natação adaptada, mas os da escola regular, 
não têm esse direito. Gostaria de saber o que os senhores acham 
disso, até porque sei que essa bandeira é levantada pelo Lúcio 
Rogério. Qual a opinião dos senhores?

Muito obrigada.
O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Professora Rena-

ta, por favor.
A SRA. RENATA – Boa tarde. Sou pedagoga e trabalho no 

ensino especial, no Distrito Federal, há 18 anos. 
Tenho vivido esse processo de inclusão juntamente com as 

minhas colegas e o pessoal da educação física. Passamos um pe-
ríodo negro na educação especial, quando esse profissional foi 
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retirado do centro de ensino especial – na ocasião, o atendimen-
to era exclusivamente nos centros de ensino especial.

Gostaria que os senhores falassem um pouco sobre a impor-
tância desse profissional, em parceria com a minha categoria, a 
Pedagogia, no desenvolvimento dessas crianças, iniciando des-
de o nascimento, na educação precoce. O atendimento educa-
cional especializado, embora seja garantido por lei, as creches 
não são obrigadas a disporem dele – essa é a ambiguidade que 
vivemos no nosso País, entre o exercício do direito e a possibi-
lidade de exercê-lo.

Obrigada. 
O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Seguem os aplau-

sos para as duas professoras.
Apenas quero avisar que, daqui a pouco, todos subirão para 

o almoço. Há revistas do Conselho Regional de Educação Física 
da 7ª Região a disposição de vocês. Na contracapa dessa revista, 
há o projeto de lei do Deputado Otavio Leite, que foi constru-
ído com nosso trabalho e resolverá a questão, caso a Casa dos 
Deputados e Senadores tenham a consciência de aprová-lo. Ele 
realmente atende às necessidades da sociedade, colocando o 
profissional de educação física em todas as séries e nas iniciais 
do ensino infantil.

Continuamos, então, a falar sobre a questão técnica. Quem 
puder, responderá às duas professoras.

Professor Paulinho, com a palavra.
O SR. PAULO ROBERTO – Boa tarde. Quero apenas dar o 

meu depoimento como organizador da competição. Eu não era 
técnico, o técnico era o Garcia e outros colegas; minha função 
era ter de cumprir a regra, que era a preocupação que eu tinha 
na época.

 Conversei muito com o Garcia e outros professores e, inclu-
sive, perguntei ao Vanilton se teria de seguir mesmo a regra dos 
quatro nados, que é dura até para competições em âmbito na-
cional e internacional; imaginem colocar isso para alunos com 
limitações de movimento. O Garcia: “Paulinho, segue a regra 
porque tem as outras provas adaptadas.” 
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No nado de peito, é preciso fazer reversão da perna, pôr o pé 
em dorso-flexão. Muitas vezes, o aluno não tinha condições de 
fazer isso e dava um aperto no coração olhar para aquele pé e ter 
de desclassificar o nadador. Já imaginaram a dor no coração por 
ter de fazer isso?

O aluno que nada peito ou borboleta tem de tocar na borda 
com as duas mãos. Se ele tocava com uma só, tinha de desclassi-
ficá-lo. Era duro. Eu virava de costas, chorava e depois voltava de 
novo. Muitas vezes, o garoto entendia, mas os pais não. Esse era 
o maior complicador da desclassificação.

No final, havia os técnicos. Eu até chamava a atenção deles, 
dizia que o aluno não havia sido desclassificado pela comis-
são organizadora, mas, sim, porque eles o haviam inscrito na 
prova errada.

Acontecia muito – não é, Vanilton? – de um garoto ir para a 
prova e a intenção da competição de natação era que o garoto 
mais comprometido seguisse em frente e chegasse realmente a 
nadar os quatro estilos ou um deles. Que ele, ao vir de uma prova 
de caminhada, no outro dia, estivesse nadando, realmente atra-
vessando sem ajuda nenhuma. Esse era o anseio de todos nós.

Só para os senhores terem ideia, já trabalhamos numa compe-
tição em que eu necessitava de 22 árbitros, mas apenas tínhamos 
5. Eu era o árbitro-geral, o coordenador da modalidade, fazia as 
giradas e ainda levava o cronômetro na mão, para marcar. Meu 
cronômetro era de dez tempos, então, eu saía pegando os tem-
pos para ajudar. 

Realmente, fazíamos um esforço danado para pegar voluntá-
rios, mas as pessoas, às vezes, perguntavam: “Ah, eu vou ganhar 
o quê?” Isso é o pior do voluntário: ele não entende. Eu vi, nos 
Estados Unidos, eles brigarem para entrar; aqui no Brasil, o pes-
soal entrava para tentar ganhar algo. Espero que, nas Olimpíadas 
de 2016, seja diferente.

O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Professor Odiel. 
O SR. ODIEL ARANHA CAVALCANTE – Primeiramente, 

gostaria de abordar a questão do estudante da UnB, pois está 
havendo agora reformulação do Centro Olímpico. Uma das su-
gestões e reivindicações que fiz, juntamente com o Diretor, pro-
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fessor Alexandre, foi a questão da acessibilidade, que é necessária 
e precisa que acompanhemos. A UnB, pela nova reformulação, 
deve prever a acessibilidade em todas as áreas do Centro, como 
deve ocorrer em toda a universidade também.

Quanto à parte técnica do handebol, um dos pontos impor-
tantes é a expectativa que o professor tem em relação ao alu-
no. Quando eu fiz a oficina para os professores, apresentei uma 
questão específica do esporte, sobre como se desenvolvem habi-
lidades, fundamentos e tal.

São dois fatores importantes: um é a ansiedade de querer ver o 
aluno em determinado nível de habilidade o mais rapidamente 
possível, o que é prejudicial para o professor; outro é a subes-
timação do que o aluno pode fazer, pois o professor não dá o 
estímulo, a possibilidade para que ele avance.

Em relação ao handebol, por exemplo, que foi a minha pri-
meira experiência, a única diferença na regra é que o aluno tem 
cinco segundos com a bola na mão, enquanto, no esporte ofi-
cial, são três segundos. As demais habilidades e exigências da 
técnica são as mesmas.

Com relação ao handebol, o que fiz de diferente e, daqui para 
frente, farei mais ainda? Nele, há aquela aprendizagem que a 
maioria já teve, de montar equipe com a marcação por zona – 
quem conheceu o professor Moacir, sabe que ele é excelente 
referencial. O Brasil todo começou o handebol trabalhando 
sempre por zona: normalmente, 6-0, com posições de ataque e 
defesa, aí volta.

Na época, eu já tinha conhecimento e prática diferenciados, 
que apliquei na seleção de handebol, embora tenha sido critica-
do na época. Entrei na seleção em 1988 e, em 1990, fui campeão 
brasileiro sem perder nenhum jogo, com essa proposta diferen-
ciada. Qual é ela? É simples e eu a oriento até hoje, na univer-
sidade: o handebol, principalmente para a iniciação, tem de ser 
feito com marcação individual; não há zona específica para ata-
car ou defender. Isso tem de ser feito lá na frente, porque é mais 
difícil para qualquer pessoa entrar no sistema, muito mais para 
alguém com déficit intelectual.
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Com a mudança da estrutura de ensino e aprendizagem, os 
alunos respondem com mais facilidade e ficam mais livres e ale-
gres, e o professor mais descontraído.

No handebol, são dois aspectos importantes: a montagem da 
didática e da estratégia de ensino; e a percepção do que cobrar, 
que não pode ser menos nem mais. Vê-se que, na realidade, não 
há muita diferença entre trabalhar em iniciação ou em competi-
ção de qualquer modalidade, com pessoa com ou sem deficiência.

Por exemplo, dou aula de Prática Desportiva na UnB. Se eu 
fizer uma estrutura de ensino para os alunos que não sabem 
handebol, eles falarão que não querem jogar, pois são dezoito 
regras. Então, ocorre aquilo que é comum a nós: a pedagogia do 
ensino e conhecimento do que estamos ensinando. Acho que 
isso facilita.

Sobre a questão levantada pela professora, a respeito da inclu-
são do aluno, que vai para a educação física e volta para o ensino 
especial, a realidade é simples: a educação física e a escola, de 
forma geral, ainda continuam com o ensino tradicional. As es-
truturas e estratégias ainda são elitistas e excludentes.

Além do mais, o aluno não se sente bem. Em primeiro lugar, 
o professor exige demais; em segundo, o aluno precisa ter nível 
determinado para jogar, senão, fica de fora. É necessário mudar, 
não se pode dispor de uma educação física, onde, dos quarenta 
alunos, vinte jogam e vinte assistem ao jogo o tempo inteiro. 

É necessário mudar algumas questões que já passaram da épo-
ca, senão, o aluno vai e volta. Se ele ficar, estará excluído, apesar 
de nossas leis afirmarem que não. 

Obrigado.
O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – O professor Mau-

ro vai fazer as considerações dele. 
Somente esclareço, Mestre Odiel, que a professora Renata fa-

lou que, no Distrito Federal e na maior parte dos Estados brasilei-
ros, não há contratação de professores licenciados em educação 
física para trabalharem nas séries iniciais, no jardim de infância 
e nos quatro primeiros anos do ensino fundamental. 
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Estamos propondo a alteração de artigo da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação para resolver essa questão. Como regra no 
Brasil inteiro, há obrigatoriedade de contratação de professores 
licenciados em educação física para atuarem nas séries iniciais. 
É permitido ao Estado, pela Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação, que, nas séries iniciais, contratem professores de nível 
médio, sem formação universitária. Essa é a deficiência que a 
professora apontou. 

No processo, alguns alunos do Distrito Federal que estariam 
prontos para a inclusão, vão ao ensino regular, mas não praticam 
aulas de educação física nas séries iniciais. Os pais solicitam ao 
centro de ensino especial que o aluno curse as aulas de educação 
física no ensino especial, justamente por essa deficiência do Es-
tado, que estamos trabalhando para corrigir. 

Mestre Maurinho, por favor. 
O SR. MAURO LACERDA – Com relação à parte de for-

mação do gesto, eu, no futebol ou em qualquer outro esporte, 
sempre vou respeitar o limite do atleta ou aluno. 

É interessante o que ocorre quando trabalhamos com por-
tadores, porque, se não respeitarmos o limite, fica muito difícil 
montar uma equipe. Caso se queira que todos sejam excelen-
tes, vai ser muito complicado, então, é preciso respeitar o limite, 
adaptar o atleta que tem mais dificuldade a algumas situações 
de jogo e montar a equipe. É aí que começa tudo. Além disso, 
é preciso fazer com que o atleta não tenha medo de investir em 
algumas situações e de melhorar a técnica. 

A partir do momento em que se consegue traduzir isso para o 
portador de deficiência, ele estará totalmente engajado nos trei-
namentos, sem problema algum. Essa é a minha visão em fun-
ção da experiência que tive tanto no hóquei quanto no futebol. 
Como disse o Odiel, é preciso passar confiança, acabar com a 
ansiedade e respeitar o limite de cada um. 

Temos o exemplo de um atleta em 1995, Francelino, que é um 
caso de paralisia cerebral (PC) com comprometimento extremo. O 
Burato, com a didática que tem, conseguiu fazer o Francelino jogar 
com alegria imensa, superando todas as dificuldades e tornando-se 
figura altamente reconhecida nas Olimpíadas dos Estados Unidos. 
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O ginásio ficou de pé para parabenizá-lo, porque ele era extrema-
mente comprometido. Ele ainda driblava com a bola de basquete, 
fazia cestas. Então, a limitação ultrapassou os limites. 

Muito obrigado. 
O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Professor Jorge. 
O SR. JORGE STEINHILBER – Tenho mais uma hora para 

fazer a palestra ou não? Pelo que foi exposto aqui, teríamos de 
promover mais um seminário. 

Realmente, as questões foram instigantes. Das duas apresen-
tadas pela Mesa, destaco, principalmente, a pergunta técnica do 
profissional Lúcio, sobre se há necessidade de tempo para que 
possamos fazer as mudanças. Há, sim, pois, se não houver tem-
po, a criança não consegue se adaptar. 

Tratamos exatamente de tempo. Para se mudar a cultura é 
preciso tempo. Estamos, na verdade, exercitando a questão das 
pessoas deficientes. Vamos precisar de muito tempo para mudar 
todos os aspectos apresentados aqui, porque precisamos quebrar 
vários paradigmas.

A lei sozinha não resolve isso. Lembro que a educação física 
foi obrigatória três vezes por semana, durante trinta anos. No 
entanto, apesar de a lei ter sido cumprida, isso não se legitimou 
na escola. Então, não basta somente a lei. A lei é fundamental e 
necessária como resguardo, mas, se não houver mudança cultu-
ral, não vamos conseguir avançar em algumas questões. 

Nosso interesse aqui, por exemplo, não é que haja somente 
educação física escolar especial. Estamos falando em educação fí-
sica escolar especial para chamar a atenção, mas o interesse é que 
tenha educação física escolar. Não precisa ser especial, porque, 
se é inclusiva e para todo mundo, todos deveriam estar partici-
pando da educação física escolar, não da educação física escolar 
especial. Tivemos de utilizar o termo “educação física escolar es-
pecial” para chamar atenção para o fato de que estamos tratando 
de assunto que está sendo excluído. São essas situações que esta-
mos trabalhando no momento, em relação a algumas mudanças 
que se fazem necessárias. 

Por que as duas colegas, a profissional de educação física e a 
pedagoga, falaram sobre a questão da educação física? Porque 
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toda sociedade dá importância ao esporte. No entanto, não con-
seguimos mostrar a importância da disciplina de educação física. 
Nos últimos anos, não apenas aqui, excluíram a disciplina das 
escolas para incluir nas academias e nos clubes. Por quê? Porque, 
assim, aproveitam a frequência da academia e resolvem a educa-
ção física escolar, pois o que vale é a atividade física e o esporte. 

Isso ocorre em razão do senso comum da sociedade, do ima-
ginário social de que o importante é a prática pela prática, sem 
considerar a educação física inclusiva, a aula de educação física 
como processo de formação. “Não é para dar bola, não é para en-
sinar iniciação desportiva, não é para formar equipe.” No entan-
to, como conversar isso na escola, com o diretor? Eles têm toda 
razão em tirar a educação física. Não se pode tirar o profissional 
da educação física da educação especial, no caso específico de 
um trabalho separado. 

Nós, que temos mais idade, fazemos parte do processo histó-
rico. Entre as décadas de 70 a 80, fui assessor de educação física 
num município do Rio de Janeiro, onde, nos jogos escolares, 
existia o grupo especial, que competia conjuntamente, não de 
forma integrada, mas paralela. Ou seja, onde o atleta corria 400 
metros, a pessoa com deficiência também, o que atraía as pes-
soas. Acabaram com isso, como ocorreu com várias iniciativas 
apresentadas aqui, que foram simplesmente excluídas. 

Estamos trabalhando isso no sistema Conselho Federal de 
Educação Física e conselhos regionais, no biênio, no sentido de 
sensibilizar os Parlamentares, a opinião pública e a mídia para o 
fato de que não podemos dar valor apenas ao esporte, à equipe 
que vai representar a escola. Precisamos ter um processo de for-
mação integrada, no qual um está junto ao outro, sem excluí-lo. 
Podemos e devemos ter o trabalho de educação física escolar e, 
ao mesmo tempo, oferecer a oportunidade de a escola formar 
equipes. Não se trata de um excluir o outro, temos de oferecer os 
dois, para que a criança possa dispor desse processo de inclusão. 

Se não entendermos ou difundirmos isso, se não ensinarmos 
isso às universidades, se as universidades não mudarem o pro-
cesso de informação, realmente vai ser difícil conseguirmos fazer 
com que a sociedade entenda a importância da inclusão. 
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Registro que não tiraram o profissional de educação física so-
mente do ensino especial, mas também da 1ª a 4ª séries e da 5ª 
a 8ª séries. Agora, estamos tentando resgatar isso. O Deputado 
Otavio Leite está apresentando uma lei que estabelece a presença 
do profissional de educação física em todas as séries, o que é fun-
damental e necessário. Mas, vamos ter de trabalhar paralelamen-
te, para que seja contemplado todo o processo, pois, se a escola 
não estiver preparada para essa formação, ficamos na contramão

Hoje o profissional de educação física está inserido em várias 
áreas da saúde, como hospitais, clínicas e SUS. Assim, passamos 
pela situação de ver o profissional de educação física do SUS jo-
gando futebol. Ora, o que tem isso a ver com aquilo? 

Infelizmente não estamos falando apenas de um segmen-
to, mas de um conjunto de ações que devem ser tomadas de 
imediato, para que o processo de inclusão realmente aconteça e 
possamos falar em todas as séries e a todo o momento, sobre a 
educação física escolar.

Obrigado.
O SR. VANILTON SENATORE – Para a consideração final, 

vou fazer somente duas observações. 
Em 1959, eu tinha de onze para doze anos de idade e entrei 

no ginásio – naquele tempo, quem saía do grupo escolar entrava 
no ginásio. No grupo escolar, fazíamos recreação, pois não havia 
profissional de educação física, era a mesma professora que le-
cionava da 1ª série à 4ª série. 

Em Campinas, fazíamos exame de seleção para ingressar no 
ginásio, no Colégio Estadual Culto à Ciência, onde, até hoje, 
existe o ginásio de esporte. No primeiro dia, fui à aula de educa-
ção física. Havia um grupo de alunos sentados na arquibancada 
e o professor estava encostado na grade da quadra, conversando 
com eles. Eu, nos meus onze a doze anos, nunca me esqueci 
disso: vim correndo como qualquer criança e passei correndo 
no meio daquele grupo que estava ouvindo o professor falar. O 
professor pegou-me pelo braço e disse: “Menino, quando a gente 
passa entre duas pessoas falando, a gente pede licença”. Foi ele 
quem me ensinou a ser professor de educação física. Seu nome é 
Pedro Stucchi Sobrinho e morreu no ano passado, com 90 anos. 
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Passei quatro anos com ele e aprendi a ser profissional de 
educação física porque ele era, acima de tudo, um educador e 
grande mestre da ginástica. Ele formava as equipes de ginástica 
e de futebol dentro do Colégio Culto à Ciência, mas, repito, era 
um educador.

Para terminar, eu me formei em 1972 e trabalho até hoje nessa 
área. Comecei no ensino público, lecionando num colégio esta-
dual de Campinas e, depois, vim para Brasília. Infelizmente, em 
1985, entrou um grupo que achava que educação física era pecado 
e, em nome da Nova República, acabaram com a educação física 
no Brasil. Hoje está difícil desmontar o que tais pessoas fizeram.

Cito apenas um exemplo para demonstrar o que elas fizeram. 
Chamam Pelé de demagogo e puxa-saco da ditadura porque, em 
1968, ele disse que precisávamos cuidar das crianças. Há cinco 
anos, acompanhei o Lars Grael, quando era Secretário de Estado, 
à Penitenciária de Franco da Rocha, em São Paulo, para implan-
tar o Programa Pintando a Liberdade. Na ocasião, o Secretário de 
Assuntos Penitenciários de São Paulo foi até o carro conosco e 
disse que, dos 120 mil presos do Estado, 80% estavam na faixa de 
vinte a trinta anos, ou seja, eram exatamente aquelas crianças de 
que não cuidamos de 1968 para cá. Eles estavam na cadeia por 
não terem tido educação física. 

Disseram que colocar a criança em forma na aula de educação 
física – como ocorria quando entravam no ginásio – era coisa de 
militar, não podia: “Imagina, pôr as crianças em forma? O que é 
isso? Deixa à vontade!” Com isso, acabaram com a educação físi-
ca e hoje pagamos o preço. O moleque, com onze anos de idade, 
xinga e desrespeita o professor, mas não acontece nada. 

Quando fazíamos aquilo, conseguíamos que a criança, na ida-
de oportuna, aos onze anos de idade, aprendesse ordem, disci-
plina e respeito. Não havia nada de militarismo, até se aprendia 
civismo. Conseguíamos fazer o que certa escola francesa havia 
nos passado. Hoje, se o profissional de educação física fizer isso é 
execrado, pois não é permitido. Deram total liberdade, portanto, 
hoje não se consegue dar aula, porque o moleque risca o carro 
do professor, xinga, taca pedra. O professor nem quer dar aula 
na periferia. 
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Naquele tempo, não havia nada disso e nós aprendíamos. Es-
tou com 62 anos e, da minha geração, de todos os meninos que 
estudaram comigo, graças a Deus, não me lembro de nenhum, 
dos que tenho contato até hoje, que tenha ido para a cadeia ou 
virado bandido. Todos, estudando em escola pública, viraram 
gente – porque eu estudei apenas em escola pública. 

Obrigado.
O SR. COORDENADOR (Lúcio Rogério) – Senhoras e senho-

res, a Comissão de Turismo e Desporto, na pessoa da Presidenta 
Professora Raquel Teixeira, dos Deputados Otavio Leite, Luciana 
Costa e Deputado Gilmar Machado, autores do requerimento, 
da Confederação Nacional do Comércio e do Conselho Federal 
de Educação Física, convida todos para o brunch servido agora, 
no hall deste auditório. 

Neste momento, desfaz-se a Mesa. Agradecemos muito aos 
profissionais que estiveram presentes, registrando boa lembran-
ça de todo o trabalho. 

Obrigado.
O SR. APRESENTADOR (Paulo Gonçalves) – Ao encerrar-

mos os debates desta primeira parte, agradecemos a participação 
de todos os presentes, lembrando que, às 14 horas, reiniciaremos 
os trabalhos do seminário.

Obrigado.
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5. Solenidade de Abertura

Da esquerda para a direita: Andrew Parsons, Jorge Steinhilber, Depu tada 
Professora Raquel Teixeira (PSDB/GO), Luiz Gil Siuffo e Martinha 
Clarete Dutra dos Santos.

Foto: Akimi Watanabe

O SR. APRESENTADOR (Paulo Gonçalves) – Senhoras 
e senhores, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos 
à segunda parte do evento, à cerimônia do Seminário A 

Educação Física Escolar Especial, a Inclusiva e as Paraolimpíadas.
Iniciamos, neste momento, a solenidade de abertura do Se-

minário A Educação Física Escolar Especial, a Inclusiva e as Para
olimpíadas.

Convido para compor a Mesa de Honra a Exma. Sra. Presidenta 
da Comissão de Turismo e Desporto, Deputada Professora Raquel 
Teixeira; o Sr. Presidente do Conselho Federal de Educação Física, 
Jorge Steinhilber; o Sr. Vice-Presidente da Confederação Nacional 
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do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Luiz Gil Siuffo Pereira; 
o Sr. Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, Andrew Par-
sons; e a Sra. Diretora de Políticas de Educação Especial do Minis-
tério da Educação, Martinha Clarete Dutra dos Santos.

Senhoras e senhores, convidamos todos para se colocarem em 
posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro.

O SR. APRESENTADOR (Paulo Gonçalves) – Senhoras e se-
nhores, a realização do Seminário A Educação Física Escolar Es
pecial, a Inclusiva e as Paraolímpicas é uma iniciativa proposta 
pelos Deputados Otavio Leite, Gilmar Machado e pela Deputada 
Luciana Genro. 

Este evento tem como objetivo permitir a ampliação dos es-
forços que vêm sendo realizados pelos Comitês Olímpicos e 
Paraolímpicos Brasileiros, e também pela Academia Olímpica 
Brasileira, para assegurar uma mais ampla transmissão de valo-
res esportivos aos meios escolares e expandir as ações voltadas 
para garantir o atendimento e a inclusão social das pessoas com 
deficiência.

Tem a palavra a Exma. Sra. Deputada Professora Raquel Tei-
xeira.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Tei-
xeira) – Muito boa tarde a todos.

Dando sequência às atividades desta manhã, nós faremos nes-
te momento a abertura oficial do seminário. Já começamos os 
trabalhos na parte da manhã, mas a solenidade formal de insta-
lação do seminário, na verdade, é neste momento.

As pessoas com necessidades especiais têm conquistado mui-
tos direitos, têm conquistado uma visibilidade, um empodera-
mento que é muito feliz, muito oportuno, muito bom para nos-
so País. Todos nós ganhamos com isso.

A realização dos Jogos Paraolímpicos em 2016 abre uma opor-
tunidade única para aprofundarmos o debate na construção, no 
mapeamento, no investimento, na descoberta dos novos talen-
tos que queremos ver brilhar nas Paraolimpíadas, porque todos 
nós, como brasileiros orgulhosos que somos, queremos ver mui-
tas medalhas, Andrew, no nosso quadro de medalhas nos Jogos 
Paraolímpicos. 
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Só que não se fabricam atletas da noite para o dia nem eles 
caem do céu. É preciso um trabalho sistemático, organizado, pla-
nejado, estimulador, que ofereça condições para que eles real-
mente amadureçam em seus talentos. 

A Comissão de Turismo e Desporto, atendendo à solicitação 
dos Deputados Otavio Leite, Gilmar Machado e Luciana Genro, 
achou extremamente oportuno colocar nessa Mesa exatamente 
quem nela está, o Ministério da Educação, a CNC, que é nossa 
parceira constante em todas as ações da Comissão de Turismo e 
Desporto, o Conselho Federal de Educação Física e o Presidente 
do Comitê Paraolímpico Brasileiro.

Na verdade, queremos aproveitar o momento dos Jogos Para-
olímpicos para discutir, sim, a preparação de atletas para os Jogos 
Paraolímpicos. Mas nós queremos mais, Dr. Jorge, queremos que 
os Jogos Paraolímpicos sejam a oportunidade que o Brasil pre-
cisava para deixar um legado, para construir uma situação que 
deixe um legado. Aí, a questão da educação física nas escolas, o 
sistema educacional, como atender as pessoas com deficiência 
nos nossos sistemas, na área de educação física.

O esporte, não só para as pessoas com necessidades especiais, 
mas para todos, é um estimulador de disciplina, de criatividade, 
de respeito às regras, de respeito à arbitragem, de oportunidade 
de conhecimento dos nossos limites, dos nossos potenciais.

Então, nada mais oportuno, Jorge, Andrew, Dr. Gil, Martinha, 
que aproveitemos o momento dos Jogos Paraolímpicos para dis-
cutir a educação especial em educação física no nosso sistema 
regular de educação, a fim de que tenha sustentabilidade, e dis-
cutir também a descoberta, o investimento, o aperfeiçoamen-
to, a criação de condições para que nossos atletas paraolímpicos 
possam se aperfeiçoar, amadurecer os talentos e, como disse, nos 
dar muitas alegrias em 2016.

Tenho certeza de que este seminário terá desdobramentos im-
portantes. Desejo sinceramente que saiamos daqui imbuídos do 
espírito de compromisso com esta que é uma causa, não das pes-
soas com deficiência, não do Comitê Paraolímpico, não do Con-
selho Federal de Educação Física, não do Ministério de Educação, 
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mas uma causa com a qual todo o País tem de comprometer-se. 
Esta é uma responsabilidade e uma causa nossa.

Nós queremos um Brasil melhor, mais justo, com mais equi-
dade e oportunidades para todos. Esta é uma causa importante 
para a construção deste Brasil justo, solidário e moderno.

Que Deus nos abençoe e que saiamos daqui com compromis-
sos assumidos individual e institucionalmente e no nosso cora-
ção para realmente fazermos deste um momento importante de 
consolidação do progresso nessa área.

Sejam todos muito bem-vindos.
Muito obrigada.
Não tinha visto que André Arantes estava presente.
Convido o Sr. André Almeida Cunha Arantes, Diretor do 

Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento, da 
Secretaria Nacional do Esporte de Alto Rendimento do Minis-
tério do Esporte, que representa o Ministro Orlando Silva, para 
compor a Mesa. 

Bairristamente, tenho o orgulho de dizer que é do meu Es-
tado, Goiás. Sou mais amiga do pai dele, por uma questão de 
idade. É uma alegria recebê-lo.

O SR. APRESENTADOR(Paulo Gonçalves) – Tem a palavra 
o Sr. Jorge Steinhilber.

O SR. JORGE STEINHILBER – Boa tarde, Deputada Profes-
sora Raquel Teixeira, Presidenta da Comissão de Turismo e Des-
porto, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes 
desta Mesa e todos os que prestigiam este seminário.

Conforme já se pronunciou a Presidenta, é importante todos 
sairmos imbuídos da responsabilidade de disseminar não só o 
respeito e o direito das pessoas com deficiência, mas a luta pelos 
valores dessas pessoas na sua inclusão social.

Na parte da manhã, discutimos bastante essa questão. Não 
vou me alongar. Quero fazer das palavras da Presidente as mi-
nhas palavras.

De fato, demonstram, com a composição desta Mesa, a respon-
sabilidade institucional, por meio do Ministério do Esporte, do 
Ministério da Educação, do Comitê Paraolímpico, da Câmara 
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dos Deputados, por intermédio desta Comissão. Evidentemen-
te, trazemos a mensagem no sentido de que o esporte poderá 
traduzir-se em benefícios, paz, saúde, inclusão social, à medida 
que seja dinamizado com qualidade e segurança, o que represen-
ta para os profissionais de educação física.

O propósito deste seminário é exatamente buscar sensibili-
zar o Poder Público, o Poder Legislativo e, sem dúvida nenhu-
ma, a sociedade para a importância da disciplina educação físi-
ca escolar, não excluindo da escola a possibilidade da formação 
de equipes, da descoberta de potenciais para o esporte de alto 
rendimento.

Quero deixar claro que é importante a integração dessas duas 
situações, dessas duas questões, desses dois processos para que 
possamos formar campeões para a vida.

Bom seminário para todos.
Muito obrigado.
O SR. APRESENTADOR(Paulo Gonçalves) – Ouviremos 

agora o Vice-Pesidente da CNC – Confederação Nacional de Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo, Luiz Gil Siuffo Pereira. 

O SR. LUIZ GIL SIUFFO PEREIRA – Cara Deputada Profes-
sora Raquel Teixeira, Presidenta da Comissão de Turismo e Des-
porto, em nome da Dra. Martinha Clarete Dutra, cumprimento 
os demais integrantes da Mesa.

Srs. Parlamentares, é com imensa satisfação que estamos aqui, 
mais uma vez, juntos, para participar de um evento que, além de 
importante, é muito sério para todos nós. 

O Brasil, realmente, nos últimos anos, tem-se voltado mui-
to para a inclusão social. Nessa inclusão social não poderíamos 
nos esquecer, em hipótese alguma, dos deficientes, que têm sido 
uma preocupação de todos. 

A Confederação, por meio dos seus braços sociais, Sesc e Senac, 
não poderia estar fora de nenhum desses acontecimentos que 
envolvem aspecto tão nobre: a inclusão social. Esta é a razão 
pela qual estamos aqui, esta é a mensagem que trago do nosso 
Presidente Antônio Oliveira Santos, para dizer que sempre, em 
qualquer oportunidade, em se tratando de educação, de turismo 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

96
A Educação Física Escolar Especial, a Inclusiva e as Paraolimpíadas

e de saúde, Sesc e Senac estarão participando. Não temos outro 
objetivo senão o de participar de todos os assuntos dessa nature-
za, pela sua grandeza, pela sua importância, pelo seu significado, 
que realmente é nobre. Por isso, nós nos sentimos muito felizes 
de estar aqui com os senhores e fazemos votos de que este semi-
nário seja um sucesso e que dele se tirem aprendizado, lições, 
para que possamos ter uma Olimpíada mais eficiente ainda do 
que as que tivemos anteriormente. Para isso, podem contar com 
a CNC, o Sesc e o Senac. 

Muito obrigado. 
O SR. APRESENTADOR (Paulo Gonçalves) – Com a palavra 

o Sr. Andrew Parsons. 
O SR. ANDREW PARSONS – Boa tarde a todos. 
Gostaria de saudar a Presidenta da Comissão de Turismo e 

Desporto, Deputada Professora Raquel Teixeira; o meu amigo 
professor Jorge Steinhilber, Presidente do Conselho Federal de 
Educação Física; o Vice-Presidente da Confederação Nacional 
do Comércio; a Sra. Martinha, que me conhece pouco, mas co-
nheço bastante a sua participação na luta pelas pessoas com de-
ficiência; e André Arantes, aqui representando o Ministério do 
Esporte. O André há bastante tempo é uma referência dentro do 
Ministério, foi conosco aos Jogos Parapan-Americanos de Mar 
del Plata, em 2003, único representante de qualquer nível de 
governo que esteve conosco naquela competição.

Recado anotado, lição de casa anotada, Deputada. O Comitê 
Paraolímpico tem a missão de representar o esporte paraolímpi-
co brasileiro no mais alto nível. Então, vamos atrás das meda-
lhas de ouro, prata e bronze e dos recordes mundiais, sim. Mas, 
fundamentalmente, vamos aproveitar o que esses megaeventos 
esportivos nos oferecem: a oportunidade de transformação, a 
oportunidade de mudar o País, de deixar um legado tangível e 
intangível. No caso dos jogos paraolímpicos, fundamentalmen-
te, é uma oportunidade de transformação social, é a oportunida-
de de discutir, desde já, o segmento das pessoas com deficiência, 
uma parcela enorme da população brasileira. 

Os números do último censo mostram que, no Brasil, 25 mi-
lhões de pessoas são portadoras de algum tipo de deficiência. É 
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uma parcela significativa, é uma população maior do que muitos 
Países europeus, por exemplo, e que deve ser levada em conside-
ração. Mais importante do que as medalhas é esta oportunidade 
que se apresenta. Por isso o Comitê Paraolímpico Brasileiro já 
inicia desde já a sua participação não só na preparação dos atle-
tas – isso já está fazendo, já está investindo fundamentalmente 
no desporto escolar, na geração de atletas que vão brilhar em 
2016 –, mas principalmente no diálogo com os movimentos de 
luta das pessoas com deficiência, para entender o que esse seg-
mento quer e em que o esporte pode ajudar mais. Então, já co-
meçamos o trabalho.

Na semana retrasada, estivemos na reunião do Conade – Con-
selho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência; 
na semana passada, com a Dra. Izabel Maior, Subsecretária Na-
cional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para 
que o Comitê Paraolímpico pudesse não apenas trabalhar o alto 
rendimento, mas interferir positivamente e de forma mais de-
cisiva na questão social das pessoas com deficiência, tendo em 
vista esse legado intangível e que o esporte – costumo dizer isso 
sempre que estou em público – é o agente mais eficaz de transfor-
mação social, de saúde, de educação e de exercício da cidadania. 

As pessoas com deficiência deste País podem dizer o que repre-
sentou a campanha brasileira dos Jogos Paraolímpicos de Atenas, 
de Pequim, o Parapan, no Rio de Janeiro, para convencimento da 
sociedade a respeito do potencial da pessoa com deficiência, da sua 
transformação. Somente se consegue mudar a realidade quando se 
consegue mudar a perspectiva das pessoas, e o esporte paraolím-
pico tem esse poder. Quando as pessoas que não convivem no dia 
a dia com pessoas com deficiência se pegam torcendo, vibrando, 
como fãs de um Clodoado Silva, de um Daniel Dias, elas percebem 
que podem vibrar, que podem torcer, que podem ter uma pessoa 
com deficiência como ídolo. Com isso, altera-se a percepção da-
quela pessoa. Ela percebe que pode ter uma pessoa com deficiência 
como seu amigo, como seu colega de trabalho, como seu funcio-
nário, como seu chefe, como namorado, como namorada, como 
parte do seu dia a dia. Essa quebra de estigma talvez seja um dos 
legados mais importantes que nós podemos deixar com o esporte 
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paraolímpico. Além disso, o poder da educação, o poder da edu-
cação física. Então, temos que discutir desde já – e aí parabenizo 
a Câmara dos Deputados, a Comissão de Turismo e Desporto, a 
Deputada Professora Raquel Teixeira. Aliás, Deputada, temos nos 
visto muito nos últimos dias, prova de seu dinamismo. Desde 
que foi empossada, participou da Assembleia-Geral do Comitê 
Paraolímpico Brasileiro dizendo – nós sempre cobramos do Con-
gresso – como nos vê, como o Legislativo percebe o movimento 
paraolímpico brasileiro. Isso é fundamental. Parabenizo V.Exa. 
pela iniciativa deste seminário. 

É importante que estejamos discutindo desde já a questão da 
educação física escolar especial inclusiva, tendo em vista os Jo-
gos Paraolímpicos, mas sabendo que muitas dessas crianças com 
deficiência não vão estar em 2016 nas pistas, nos tatames, nas 
piscinas. Se Deus quiser e nós trabalharmos juntos, elas estarão 
nas arquibancadas, assistindo pela televisão, tendo como refe-
rência os futuros atletas, um Daniel Dias, um Lucas Prado, para 
que seja um modelo positivo, um modelo real e possam sonhar 
em ser no futuro um atleta paraolímpico ou simplesmente tê-lo 
como exemplo para que possa integrar-se, fazer amizades positi-
vas por meio do esporte. 

Trago uma novidade. O Comitê Paraolímpico, além de ini-
ciar um diálogo mais próximo com o movimento das pessoas 
com deficiência, está iniciando um diálogo mais próximo com 
o meio acadêmico, Presidente Steinhilber, com a área de edu-
cação física. Lançamos ontem – não vou me alongar mais do 
que já fiz nesta minha apresentação – a Academia Paraolímpica 
Brasileira, na Universidade Federal de Uberlândia, que tem de 
ser um dos agentes fundamentais desta discussão da educação 
física exclusiva.

 Que as discussões frutifiquem, mas que não parem por aqui. 
Acabamos de ter o direito de sediar os jogos, mas que este debate 
seja permanente até 2016 e daí por diante.

 Muito obrigado.
O SR. APRESENTADOR (Paulo Gonçalves) – Com a palavra 

a Sra. Martinha Clarete Dutra dos Santos.
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A SRA. MARTINHA CLARETE DUTRA DOS SANTOS – 
Em nome do Ministério da Educação e do Ministro Fernando 
Haddad, quero agradecê-la, Deputada Professora Raquel Teixeira, 
em nome de quem estendo os agradecimentos aos Deputados e 
Deputadas que contribuíram com a organização deste evento.

Cumprimento meus colegas e minha colega de Mesa e os se-
nhores e as senhoras presentes nesta tarde. 

É fundamental ressaltar a importância de um seminário cujo 
tema central seja a educação física no contexto da educação in-
clusiva como uma mola propulsora de um espaço democrático 
que dê condições de igualdade para todas as pessoas e, nesse eixo 
específico, também para as pessoas com deficiência.

O Ministério da Educação tem, desde 2003, definido, pautado 
suas orientações, diretrizes e seus investimentos com o objeti-
vo de transformar os sistemas de ensino brasileiros em sistemas 
educacionais inclusivos. Sabemos que temos uma dívida social 
enorme com a população com deficiência de nosso País.

“Nós temos direito a ser iguais quando a diferença nos infe-
rioriza e temos direito a ser diferentes quando a igualdade nos 
descaracteriza.” Boa Ventura foi muito feliz quando, nestas pa-
lavras, nestes trocadilhos, nos lembra que nós, seres humanos, 
somos iguais em nossa humanidade, mas somos todos diferentes 
inerentemente. É esta diferença que deve consistir na riqueza 
que nos faz crescer e nos desenvolver integralmente. 

Não há justificativa plausível para o apartheid social que se 
fez em nosso País com base na condição de deficiência. Por isso, 
pensar uma escola capaz de atender a todas as pessoas em con-
dição de igualdade, independentemente da sua condição físi-
ca, sensorial ou intelectual, é um pressuposto elementar para a 
construção de uma sociedade de todas as pessoas. 

Quero parabenizar muitíssimo esta Casa por, mais uma vez, 
demonstrar o seu empenho nesse processo de construção. Inú-
meros têm sido os momentos em que o Ministério da Educação 
se fez presente na Câmara dos Deputados para pautar temas rele-
vantes para a edificação desse novo dia, desse novo amanhecer. 

Quero encerrar, dizendo que a educação física tem um espaço 
privilegiado na formação de cidadãos. Sempre estudei em escolas 
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comuns e, quando fui para a 5ª série, a expectativa maior da garo-
tada era a aula de educação física, porque, naquela época, as séries 
iniciais não tinham essa disciplina. E a chamávamos de aula de 
física. Para essa aula havia um uniforme. Eu obriguei meus pais a 
comprarem esse uniforme com muita antecedência. Mas tal foi a 
minha decepção no primeiro dia, quando a professora chegou e 
me disse que, pela minha deficiência visual, eu estava dispensada 
da aula e iria entregar para ela, todo mês, um trabalho escrito. Pas-
sou a ser meu pesadelo e minha grande frustração escrever as re-
gras do futebol, as regras do vôlei, as regras do handebol. Eu tenho 
pavor até hoje delas, porque significaram, para mim, que eu não 
podia, que estava apartada, porque tenho deficiência visual. E mal 
sabia a professora que eu corria na rua, que eu andava de bicicleta, 
que eu brincava de salva palmas, que eu subia na árvore, que eu 
brincava de perna de pau e que não tinha nada que me impedisse 
a expandir e compartilhar com meus colegas o meu vigor físico. 
Eu sempre tive uma paixão muito grande pelo esporte, só não me 
dediquei a ele porque me dediquei à carreira acadêmica, que é tão 
exigente quanto um esporte de alto rendimento, mas o esporte 
sempre fez parte da minha vida. 

Então, nós temos sempre a oportunidade de rever os concei-
tos e de reconstruir a história. Por isso, nós temos hoje uma linda 
história sendo contada no Brasil e sendo feita e refeita a cada dia, 
pois os alunos com deficiência já não podem mais ser impedidos 
de ir à aula de educação física e ser impelidos a fazer um traba-
lho teórico como prejuízo, em decorrência da sua condição física 
sensorial e intelectual. Nós vivemos um outro momento histó-
rico. Por isso, estamos aqui hoje para avaliarmos juntos, para 
planejarmos juntos, para pensarmos novas ferramentas e alter-
nativas que possam potencializar ainda mais o nosso trabalho na 
escola, na universidade, interagindo com os diferentes setores da 
sociedade e, principalmente, pensando no presente e no futuro. 

A educação física não é só o esporte de alto rendimento, mas é 
sobretudo uma vida com qualidade e desenvolvimento integral. 

Parabéns e muito obrigada.
O SR. APRESENTADOR (Paulo Gonçalves) – E agora, repre-

sentando o Ministro do Esporte, Orlando Silva, ouviremos o Di-
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retor do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento, 
o Sr. André Arantes.

O SR. ANDRÉ ALMEIDA CUNHA ARANTES – Muito obrigado.

Depois da manifestação da Martinha, eu até perdi a vontade 
de falar. Estava sentado aqui e iria ficar muito feliz se assim con-
tinuasse. Mas, por dever de ofício, tenho de trazer as saudações, 
Presidenta Raquel, minha “conterrânea”, entre aspas, já que 
meu pai é goiano – eu não sou, mas tenho vários tios em Goiás e 
passei muito tempo por lá. Tenho um carinho muito grande por 
Goiás, principalmente por Goiânia. 

Fica um abraço a Sra. Deputada e também ao Andrew, que 
é nosso vizinho no Ministério do Esporte, ao Jorge Steinhilber, 
o nosso Presidente, à Martinha que me emocionou muito com 
suas palavras, com sua experiência, com esse momento que nos 
trouxe, e ao Luiz Gil, pelo papel que está cumprindo aqui, que o 
Sistema S cumpre. 

Com poucas palavras, faço o seguinte comentário: para mim, 
hoje, depois de estar envolvido com o Ministério praticamente 
há oito anos e com o CPB – Comitê Paraolímpico Brasileiro, que 
é sinônimo de vanguarda, é impressionante. É impressionante, 
Andrew, seja nas diversas competições em que nós estivemos 
juntos, seja na vanguarda, do ponto de vista do resultado que os 
paraolímpicos vem conseguindo trazer. 

Hoje já somos a nona potência mundial, avançando para ser 
a quinta potência no mundo em 2016, seja na vanguarda, seja 
na utilização da ciência e tecnologia. Por diversas vezes, já co-
mentamos isso. 

É impressionante como o movimento paraolímpico se apro-
priou da área de ciência e tecnologia. Hoje há um avanço muito 
grande nessa área, do ponto de vista da gestão administrativa do 
esporte. O Comitê Paraolímpico compreendeu a necessidade de 
um freio na história da reeleição, de podermos oxigenar as uni-
dades administrativas de esporte. Na verdade, eu já disse isso di-
versas vezes ao Luiz Garcia, que foi nosso colega, ou ao Vanilton, 
com quem já trabalhamos diversas vezes esse assunto. 
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Gosto sempre de deixar claro, num momento público, que é 
esse o conceito, que não apenas eu, mas que o Ministério tem do 
CPB e do movimento paraolímpico. Não é estranho que os senho-
res estejam aqui, sendo provocados pela Comissão de Turismo e 
Desporto, discutindo essa questão da educação física inclusiva e 
que tragam à baila também a questão da formação das equipes.

Seja no movimento paraolímpico, seja no movimento olím-
pico, seja no esporte, seja no que for, a escola é absolutamente 
fundamental para colocar o jovem para se mexer. Primeiro, que 
fique claro que a educação física tem papel muito importante: o 
de colocar a criança para se mexer. Não estou dizendo que tem 
de fazer esporte para competir, mas para se mexer. Olhem a nossa 
colega Martinha! Ela é só um pouquinho mais velha do que eu. 

Qual é o conceito de qualquer criança, de norte a sul do Bra-
sil? O que ela quer da educação física? Quer se mexer, quer fazer 
uma atividade. E têm essa possibilidade as pessoas com habili-
dade ou não e que, eventualmente, tenham algum problema, 
seja do ponto de vista da visão, ou de alguma incapacidade ou 
impossibilidade que hoje em dia está sendo resolvida. 

Sou funcionário da Fundação Educacional, cedido ao Minis-
tério do Esporte. Há dezesseis anos, na Escola Parque da 308 Sul, 
nós recebemos uma aluna cadeirante e tivemos que começar a 
quebrar esse preconceito inicial de ela não trabalhar na aula. 
Essa menina fazia aula de educação física, jogava basquete. Ob-
viamente, nós quebramos a cabeça até ver como ela efetivamen-
te assimilaria a situação. Foi um momento muito interessante. 
Inclusive, pedimos um elevador para a escola, uma acessibilida-
de para que essa aluna pudesse subir e descer para fazer sua aula 
de educação física. 

Enfim, eu queria me ater um pouco mais sobre a visão plural 
do esporte, de estarmos conjugando o binômio esporte e educa-
ção. Isso é absolutamente fundamental para que o Brasil se torne 
um lugar de gente saudável, para que o Brasil se torne um País 
campeão. Temos de ter uma estrutura adequada na escola para a 
prática de atividade física de quem tem ou não deficiência. 

Estou dizendo isso, porque vocês estão lá na frente, estão dis-
cutindo esse assunto como se ele estivesse resolvido, mas não 



ação
 parlam

en
tar

103
Comissão de Turismo e Desporto

está. Vocês estão jogando um papel fundamental. Com essa his-
tória da inclusão, o que estão trazendo para cá? Olha, nós que-
remos fazer atividade física, nós queremos que todas as pessoas 
possam fazer atividade física. E mais: que a pessoa com habilida-
de tenha na escola, não na educação física, um momento para 
treinar, porque o Brasil do século XXI, líder mundial, passa pelo 
desenvolvimento das suas lideranças. No campo esportivo, a li-
derança dá condição aos que têm talento de os desenvolverem. 
Enquanto não se resolver essa questão na escola, nós não vamos 
a lugar nenhum. 

Mais uma vez, o movimento paraolímpico, com essa provoca-
ção da Comissão de Turismo e Desporto, está na cabeça jogando 
papel de vanguarda.

Muito obrigado.
O SR. APRESENTADOR (Paulo Gonçalves) – Senhoras e se-

nhores, neste momento desfaz-se a Mesa de abertura. 
Solicitamos a todos que permaneçam em seus lugares, pois 

logo em seguida iniciaremos os trabalhos técnicos desta tarde.
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6. Palestra – A importância da educação 
física no sistema educacional brasileiro 
e a inclusão na visão do Ministério da 
Educação

Da esquerda para a direita: Deputada Professora Raquel Teixeira (PSDB/GO) 
e Martinha Clarete Dutra dos Santos.

Foto: Akimi Watanabe

Expositora: Martinha Clarete Dutra dos Santos – Diretora de Políticas de Educação 
Especial do Ministério da Educação

Coordenadora: Deputada Professora Raquel Teixeira 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Tei-
xeira) – Dando sequência à programação desta tarde, 
temos a honra e a alegria de ouvir a palestra em que o 

Ministério da Educação (MEC) nos mostra a sua visão, a sua posi-
ção sobre o que estamos chamando da importância da educação 
física no sistema educacional brasileiro e a inclusão.

Ninguém melhor do que a Martinha para falar a posição do 
Ministério sobre esse assunto.
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É com muita honra, Martinha, que lhe concedo a palavra.
A SRA. MARTINHA CLARETE DUTRA DOS SANTOS – 

Muito obrigada, Deputada.
É sempre motivo de alegria interagir com professores, educa-

dores, alunas, alunos, pessoas interessadas no avanço da educa-
ção brasileira.

Só para eu ter uma dimensão de quem é que se faz presente, 
gostaria que batessem palmas somente as professoras e os profes-
sores de educação física que aqui estão. Por favor, batam palmas.  
Hum! Muita gente. Muito obrigada.

Alunas e alunos que aqui estão, batam palmas. Também. Óti-
mo. Obrigada. Muitos alunos e alunas. Que bom.

Gestores da educação pública brasileira e privada, batam pal-
mas. Não há gestores.

Quem não bateu palmas em que categoria se enquadra? 
Professores de outras áreas. Então, professores de outras áreas, 

por favor, batam palmas. Excelente!
Mais alguém? Muito obrigada, minha gente.
Isso é fundamental porque, evidentemente, os professores de 

outras áreas são colegas dos professores de educação física e serão 
colegas das alunas e dos alunos que aqui estão.

Trazer a perspectiva do Ministério da Educação com relação 
à educação física é necessário que eu traga para vocês, de forma 
rápida, um pouquinho, sinteticamente, do resgate do nosso his-
tórico educacional.

As pessoas com deficiência em nosso País nem sempre foram 
sujeitos da política pública de educação, que também nem sem-
pre existiu no Brasil.

Historicamente, a educação era um privilégio de pouquíssi-
mas pessoas que podiam estudar na Europa: Coimbra, Lisboa, 
Paris, etc.

Aqui, na Colônia, as pessoas, em geral, não tinham acesso à edu-
cação, e a educação não era um “problema social” – entre aspas.

Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da Colônia, 
com a conquista da autonomia política, etc., essa situação foi-se mo-
dificando e a educação tornou-se um “problema” – entre aspas – 
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social. Por que eu digo problema? Estou me lembrando do Azanha, 
quando conceitua política pública de educação, dizendo que política 
pública é sempre uma resposta que os Governos Federal, Estaduais e 
Municipais dão para um “problema” – entre aspas – social. Para que 
essa definição de política ocorra e seja elaborada e implementada, 
é preciso que haja uma mobilização social, um convencimento de 
que aquela questão envolve uma coletividade e não é um “proble-
ma” – entre aspas – individual. 

A educação brasileira se torna uma política pública no decor-
rer da nossa história e avança no sentido de conquistar a univer-
salização, de tornar-se um direito de todas as pessoas brasileiras, 
independentemente de faixa etária, da condição social, econô-
mica, cultural, física, sensorial, racial, intelectual, etc. Hoje nós 
dizemos que há uma política pública de educação no Brasil que 
se estrutura cada dia mais para atender com qualidade e gratui-
tamente todas as pessoas, uma vez que a Constituição brasileira 
determina que dos quatro aos dezessete anos é uma faixa etária 
obrigatória, ninguém está dispensado da escola, de disciplina 
nenhuma, e que de zero até o final da vida as pessoas têm de 
ter direito à educação sem nenhum tipo de constrangimento ou 
barreira. Isso significa que nós evoluímos muito. Nesse contexto, 
enquanto a educação não tinha o princípio da universalização, 
enquanto não era uma política pública estabelecida, as pessoas 
com deficiência cresceram e se desenvolveram de acordo com as 
condições que suas famílias lhes proporcionavam. Não era uma 
preocupação do Estado. Ao se eximir dessa responsabilidade, o 
Estado deixou para a sociedade civil uma lacuna a ser preenchi-
da. Por isso, na história da pessoa com deficiência, as organiza-
ções filantrópicas, caritativas, religiosas estão muito presentes, 
porque assumiram, ao longo da história, o papel do Estado.

O Brasil, à medida que cresce e passa a organizar-se na pers-
pectiva do mundo e começa a ratificar os documentos interna-
cionais oriundos da Organização das Nações Unidas, da United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), etc., passa a 
se comprometer e a dizer que vai começar a pagar essa dívida 
social com diferentes segmentos da sociedade brasileira. O Brasil 
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se compromete, então, a formular políticas públicas com capaci-
dade de eliminação do preconceito e discriminação.

Todo esse processo de ausência da pessoa com deficiência do 
imaginário social, todo esse processo de segregação pelo qual 
passamos, trouxe, indubitavelmente, uma consequência que às 
vezes parece ser indelével: o fato de as pessoas que constituem a 
nossa sociedade não terem tido a oportunidade de conviver com 
a diferença como algo natural, como algo espontâneo. E mais: 
como as pessoas passaram a perceber a diferença em algumas 
pessoas e não em todas as pessoas; como a sociedade, subjetiva-
mente, discrimina, classifica, etiqueta as pessoas e, sobretudo, as 
menospreza com base na deficiência. 

Então, quando se propõe a modificar essa situação por meio 
de uma escola inclusiva, por meio de políticas que possibilitem 
o trabalho para todos, o esporte para todos, o lazer para todos, 
o Brasil quer de fato construir um novo paradigma. E é nessa 
perspectiva que o Ministério da Educação definiu, desde 2003, 
seus princípios para orientar a organização dos sistemas brasi-
leiros de ensino. E orientou tanto por meio de marcos legais, 
políticos e pedagógicos, quanto por meio de ações e programas 
de fomento e indução. 

Sabemos que a educação brasileira é organizada nas diferen-
tes esferas de Governo, cabendo aos municípios e aos Estados a 
efetiva organização dos sistemas, e ao Ministério da Educação, 
sem dúvida nenhuma, as diretrizes e o financiamento, de forma 
articulada, num sistema de cooperação com os municípios, os 
Estados, o Distrito Federal e a União.

Nesse processo, escrevemos uma nova política nacional de 
educação especial na perspectiva da educação inclusiva, a partir 
de amplo debate com as universidades, com as famílias, com os 
movimentos sociais, com os gestores e educadores, e, então, de-
finimos que a educação especial é uma área do conhecimento 
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades e deve atuar 
de forma complementar e suplementar para garantir os recur-
sos e os serviços de acessibilidade necessários para a garantia 
de acesso, participação e aprendizagem dos alunos e alunas da 
educação especial. 
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Esse conceito é importantíssimo porque altera um paradigma. 
Deixamos de pensar na educação especial como uma educação 
substitutiva, paralela, para pensá-la articuladamente com a es-
cola comum. E quem é esse público-alvo da educação especial? 
Historicamente, todos aqueles que não se adequavam ao padrão 
rígido apresentado pela escola comum eram expurgados do pro-
cesso e enviados para as classes e escolas especiais, independen-
temente de terem uma deficiência ou não. Bastava não entende-
rem bem a metodologia utilizada pelo professor para ganharem 
um rótulo e, de certa maneira, serem afastados daquele convívio, 
daquele espaço. 

Com a política nacional, tivemos a definição de que o públi-
co-alvo da educação especial são as pessoas com deficiência, e o 
conceito de pessoa com deficiência a Convenção da Organização 
das Nações Unidas (ONU) nos dá de forma revolucionária, ex-
traindo da pauta a condição clínica utilizada até então, conforme 
o art. 5º do Decreto no 5.296 e o Decreto no 3.298, que expli-
cavam clinicamente quem eram as pessoas com deficiência. A 
Convenção da ONU, ratificada pelo Brasil como emenda à Cons-
tituição, diz que a condição de deficiência se define a partir das 
barreiras interpostas pelo meio ambiente. Então, tiramos o foco 
da pessoa, que era culpada por tudo, porque era ela o problema – 
a cegueira é o problema, a deficiência física é o problema, a defi-
ciência intelectual é o problema, a surdez é o problema – , e, com 
esse novo conceito, introduzido pela ONU, incidimos o foco no 
ambiente, porque é o nível da barreira instituída o que, de fato, 
promove a desvantagem e o prejuízo. Se eu tenho deficiência 
visual e tenho plenas condições de acessibilidade por meio dos 
recursos de tecnologia assistida, por exemplo, não posso dizer 
que a cegueira me traz uma desvantagem. Mas, à medida que 
o ambiente não me é acessível, de fato, estou em desvantagem, 
mas não por conta da minha cegueira, e, sim, por conta da falta 
de acessibilidade.

Um segundo público-alvo são as pessoas com transtornos glo-
bais do desenvolvimento – e, aí, consideramos os diferentes es-
pectros de autismo e as diferentes síndromes. 
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Por último, as pessoas com altas habilidades e superdo-
tação. A política nacional de educação especial, na perspec-
tiva da educação inclusiva, também apresenta o atendi mento 
educacional especializado como um direito e um dever do 
sistema de ensino, que deve ofertar e organizar os recursos 
de acessibili dade, os recursos didáticos acessíveis, as metodo-
logias, os instrumentais necessários para promover a partici-
pação em condição de igualdade. 

Também nesse contexto de promoção da acessibilidade, a or-
ganização do prédio e a acessibilidade física do ambiente escolar 
são obrigações legais no Brasil, previstas no Decreto no 5.296, 
que regulamenta as Leis no 10.048 e no 10.098. E a política nacio-
nal ratifica as condições de acessibilidade dos prédios escolares, 
estabelecendo que são condição sine qua non para a garantia de 
aprendizagem e de participação, principalmente de participação 
e de promoção da aprendizagem, porque a aprendizagem não se 
garante apenas com acessibilidade física, ela depende sobretudo 
de um processo de construção do conhecimento que deve ser 
mediado em condições de igualdade.

Nesse contexto todo, onde se localiza a educação física? Sem 
dúvida nenhuma, a educação física como parte do currículo, 
como atividade escolar, é um espaço fundamental que deve ser 
pensado, planejado, enriquecido para todas as pessoas que este-
jam no contexto escolar, para as crianças, para os adolescentes e 
para os adultos, nas diferentes condições que apresentam. 

Lembrou o André que isso vale não só para a pessoa com de-
ficiência, mas todas as vezes que pautamos a construção de sis-
temas educacionais inclusivos, todas as vezes que discutimos o 
desenvolvimento inclusivo da escola, de forma geral, contribuí-
mos para todos os alunos, professores e a comunidade em geral, 
porque a escola não é só de alguns alunos, a escola é da comuni-
dade, e deve sempre acolher a comunidade em que está situada. 

A aula de educação física, historicamente – e, na abertura, 
falei um pouco da minha experiência pessoal –, também não 
atendeu todos os alunos sem deficiência. Muitas vezes, a aula 
de educação física se organizou para meia dúzia de meninos 
craques de futebol, para três ou quatro craques de voleibol; em 
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muitas oportunidades, a maioria dos alunos não ia para a aula, 
e, em diversos casos, o professor não se aprimorava na organi-
zação daquele momento como um momento integrador para 
os meninos e meninas, homens e mulheres, na perspectiva do 
desenvolvimento integral e da qualidade de vida. Sabemos que, 
muitas vezes, as meninas não participavam dessas aulas e que es-
sas aulas não tinham sequer um planejamento. Muito se alterou. 

Hoje, os profissionais da educação física têm diferentes pre-
ocupações e, nas escolas, esses profissionais estão – e precisam 
estar cada dia mais – conscientes do papel que têm no desenvol-
vimento global do sistema de educação e que a aula de educação 
física não se faz de forma isolada do contexto de sala de aula. 

O plano de educação do município ou do Estado, o projeto 
político-pedagógico da escola necessariamente precisa conter o 
eixo, o fio condutor das atividades do estabelecimento. 

Então, é pensando em tudo isso que orientamos os sistemas 
de ensino para que o professor de educação física receba, na sua 
formação inicial e continuada, as condições para pensar e plane-
jar essa prática como inclusiva. Além de uma prática inclusiva 
que favoreça e promova a participação de todos os alunos – aí 
incluídos também os alunos com deficiência, nas diferentes con-
dições que apresentam – , esses profissionais têm de estar prepa-
rados para impulsionar e motivar aqueles alunos que possam vir 
a apresentar e desenvolver potenciais e talentos para o esporte, 
a fim de que a escola possa ser o nascedouro, o berço, o solo fe-
cundo para o nascimento de atletas, como é para profissionais 
das diferentes áreas. 

Então, a área das altas habilidades e da superdotação se articu-
la com toda a escola, não só com os alunos sem deficiência, mas 
também com os alunos com deficiência, porque é responsável 
pela criação das condições de enriquecimento curricular e de ar-
ticulação com outros setores, como, por exemplo, a universidade 
e os centros de treinamento. A essa área cabe o papel de ponte 
no processo de transição do aluno que se destaca na escola e 
tem interesse em expandir o seu potencial. Assim, esse aluno vai 
ter, no caso da educação física, acesso a um treinamento de alto 
rendimento, e terá oportunidade de, inclusive, galgar degraus 
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mais elevados, como, por exemplo, chegar a compor uma sele-
ção brasileira. 

Então, o que efetivamente o Ministério da Educação tem fei-
to para fomentar esse processo de transformação dos sistemas 
de ensino? 

Finalizando, como me pede o Presidente da Mesa, quero des-
tacar algumas ações do Ministério da Educação. Primeiro, a for-
mação continuada dos professores em educação especial. Atu-
almente, temos 22 universidades trabalhando a formação dos 
professores da educação pública brasileira em parceria com o Mi-
nistério da Educação, e mais 15 estão se preparando para fazê-lo. 

Entre essas universidades, a Federal de Juiz de Fora oferta 
mil vagas específicas a cada semestre para formação continuada 
de professores de educação física, na perspectiva da educação 
inclusiva. Os professores que tiverem interesse nesse curso po-
dem acessar a Plataforma Freire e se inscrever para o curso, com 
o aval da Secretaria de Educação à qual se vincula a escola em 
que atuam. 

Neste momento, a Plataforma está fechada, porque estamos 
concluindo as turmas do primeiro semestre e nos preparando 
para o segundo, mas, já no início do segundo semestre, ela já 
será reaberta. Então, será o momento para se inscreverem. 

Uma outra ação importante é a implementação da sala de 
recursos multifuncionais, que é o espaço para o atendimento 
educacional especializado, constituído de equipamentos de tec-
nologia assistida, mobiliários, jogos pedagógicos acessíveis, etc. 
Até o final do ano, teremos 24 mil salas de recursos implantadas 
nas escolas públicas de educação básica do Brasil.

Até o final desta semana, devemos ter a publicação da reso-
lução por meio da qual destinaremos para as escolas com salas 
de recursos um recurso financeiro específico, para aquisição de 
materiais desportivos acessíveis e outros recursos de tecnologia 
assistida que não estão inseridos nas salas de recursos. Essa é 
uma ação inovadora do Ministério da Educação por meio da 
Secre taria de Educação Especial e que passará a ser implementa-
da a partir da próxima semana, quando começaremos a orien-
tar as escolas. 
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Por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, cada escola 
poderá adquirir recursos e materiais de acordo com a necessida-
de do aluno e do professor e – quero frisar – recursos e materiais 
de acessibilidade, ou seja, aqueles próprios para promover ao 
aluno com deficiência a participação plena nas aulas de educa-
ção física.

Outra ação importante é a adequação dos prédios escolares, 
não só com adequação arquitetônica, mas também com sinali-
zação. Aí incluídas as obras relacionadas com quadra de esporte, 
seu entorno e as vias de acesso a essas instalações desportivas. 
Esses recursos também vão direto para a escola, nesse caso, pelo 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Então, é um in-
vestimento real na escola pública brasileira, com o objeto de pre-
parar o professor cada dia mais e de fazer com que a gestão da 
escola se preocupe com a organização, com o planejamento e 
também com o investimento.

Nesse sentido – seguindo para o encerramento e, desde já, à 
disposição para ouvi-los e dialogar, se houver oportunidade, ao 
final –, devemos pensar a formação do profissional de educa-
ção física com vistas a fomentar esse processo, e não só no que 
se refere às aulas de educação física, mas, sobretudo, pensando 
no futuro dos atletas que poderemos ter e na ação que devemos 
fortalecer. 

As universidades federais poderão ser a nossa ponte, as uni-
versidades estaduais também. Fortalecer esse processo depende 
exclusivamente de uma articulação entre a educação básica e a 
educação superior, no sentido de pensar a necessidade e propor 
ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo (SEESP), que possamos viabilizar e am-
pliar esse modelo de educação.

Agradeço muitíssimo a todos e me coloco à disposição.
 Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – É na 

condição de membro da Comissão de Turismo e Desporto que 
estou tendo a possibilidade de participar deste grande seminá-
rio sobre educação física escolar especial, educação inclusiva e 
Paraolimpíadas.
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Assumi a condução dos trabalhos, porque a Presidenta da Co-
missão, a Deputada Professora Raquel Teixeira, teve de se retirar. 

Em nome da Comissão, agradeço à Diretora de Políticas de 
Educação Especial do Ministério da Educação, Sra. Martinha Cla-
rete Dutra dos Santos, a exposição.

De acordo com a organização do painel, deixaremos as per-
guntas para o final.

Peço uma salva de palmas para os trinta atletas do Centro de 
Iniciação Esportiva, da cidade de São Sebastião, aqui presentes – e 
esses atletas merecem, de fato, as nossas palmas, porque despen-
dem grande esforço para se qualificarem, e quem sabe não estamos 
aqui diante de futuros integrantes da nossa Seleção Olímpica?

Agradeço, portanto, a esses jovens da cidade-satélite de São 
Sebastião a presença e ressalto os esforços que têm feito para 
superação de desafios.

 Antes de passar a palavra ao próximo expositor, convido o Dr. 
Eraldo Alves da Cruz, da Confederação Nacional do Comércio, 
para fazer um costado, como se diz no meu Estado, o Rio Grande 
do Sul, ou seja para que compartilhe deste painel conosco. Será 
uma honra termos à Mesa um representante dessa qualificada 
e importante parceira, a Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo, junto com o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Educação Física.
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7. Palestra – O uso de treinadores 
devidamente habilitados e o sucesso dos 
resultados nos jogos

Da esquerda para a direita: Andrew Parsons, Eraldo Alves da Cruz, Deputado 
Afonso Hamm (PP/RS) e Martinha Clarete Dutra dos Santos.

Foto: Akimi Watanabe

Expositor: Andrew Parsons – Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro

Coordenador: Deputado Afonso Hamm – membro da CTD

O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Ao 
passar a palavra ao Presidente do Comitê Paraolímpico 
Brasileiro, Dr. Andrew Parsons, que falará sobre o tema 

O uso de treinadores devidamente habilitados e o sucesso dos resulta
dos nos jogos, ressalto a importância da conquista do Brasil e de 
todos os brasileiros de sediarmos, em 2016, as Olimpíadas e as 
Paraolimpíadas. Os jogos serão no Rio de Janeiro, mas o Brasil 
inteiro já está engajado e todos os Estados querem e deverão 
deles participar.
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Com a palavra, então, por quinze minutos, o Dr. Andrew Parsons.
O SR. ANDREW PARSONS – Muito obrigado, Deputado. 
Infelizmente, tivemos um problema: a apresentação que eu 

trouxe foi feita numa versão do programa de computador mais 
avançada que a usada pela Casa e, por isso, seu conteúdo foi com-
pletamente desconfigurado. Vamos tentar usá-la assim mesmo.

Agradeço à Comissão de Turismo e Desporto a oportunidade. 
Vou fazer um breve histórico sobre o movimento paraolímpi-

co internacional e nacional. O Comitê Paraolímpico Brasileiro é 
uma instituição bastante jovem, fundada em 1995 – e acredito 
que todos os senhores tenham acompanhado o crescimento bas-
tante expressivo da campanha paraolímpica brasileira nas edi-
ções dos Jogos Paraolímpicos.

Da fundação do Comitê Paraolímpico Brasileiro, em 1995, 
para cá, tivemos quatro edições dos Jogos Paraolímpicos. E saí-
mos do 36º lugar, em Atlanta, passando pelo 24º lugar em Sydney 
e o 14º lugar em Atenas, para o 9º lugar no Jogos Paraolímpicos 
de Pequim, em 2008.

 Ou seja, o esporte paraolímpico de altíssimo rendimento vai 
muito bem, temos campanhas bastante expressivas nas Parao-
limpíadas. Mais importante do que a posição no quadro de me-
dalhas, porém, talvez tenha sido o número de modalidades e o 
número de atletas que conseguimos qualificar para os jogos.

Saímos de uma delegação de 63 atletas nos Jogos Paraolím-
picos de Sydney, para uma delegação de 188 atletas nos Jogos 
Paraolímpicos de Pequim.

Se nos qualificamos em nove modalidades nos jogos de 
Sydney, e medalhamos em quatro; nos jogos de Pequim, parti-
cipamos de dezessete modalidades e medalhamos em oito delas. 
Ou seja, cada vez mais, há uma oferta maior de modalidades e 
investimento em mais atividades para pessoas com deficiência 
no esporte paraolímpico de alto rendimento. 

Fundamentalmente, quero citar a importância do objeto da 
minha palestra – O uso de treinadores devidamente habilitados e o 
sucesso dos resultados nos jogos. Sempre que o esporte paraolímpico 
brasileiro se aproximou da academia, teve grandes resultados. 
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O impulso que, particularmente, teve o esporte de cegos no 
Brasil quando, há muitos anos, se aproximou da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), em Campinas, é digno de 
nota. Algumas modalidades que eram incipientes no País, como 
o golbol, modalidade que não é adaptada, mas específica, ou seja, 
foi criada para atletas cegos e deficientes visuais, hoje têm parti-
cipação nos Jogos Paraolímpicos. O golbol é praticado em duas 
divisões nacionais por mais de oitenta clubes no País e tem como 
base técnicos, coordenadores, árbitros formados na Unicamp. A 
expansão do golbol para outras universidades é uma prova do 
crescimento que é possível haver no esporte de alto rendimento 
com a aproximação com o meio acadêmico.

Como disse inicialmente, trago uma novidade: ontem à noi-
te, lançamos o Programa chamado Academia Paraolímpica Bra-
sileira, na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Esse pro-
grama é um investimento de longo prazo, voltado para o futuro 
do movimento paraolímpico brasileiro, para o futuro do esporte 
adaptado no Brasil.

O Academia Paraolímpica Brasileira é um programa susten-
tado em três pilares. O primeiro deles é a formação de profis-
sionais. Além de lançarmos o Academia Paraolímpica Brasileira, 
inauguramos ontem o Centro de Formação de Profissionais do 
Esporte Paraolímpico, também vinculado à Universidade Federal 
de Uberlândia. Por meio desse projeto, feito em parceria com o 
Ministério do Esporte, alocamos recursos para adaptação ou ade-
quação do espaço físico da UFU e inauguramos um espaço onde 
profissionais – árbitros, treinadores, classificadores funcionais, 
administradores e profissionais da área de saúde – serão treina-
dos, capacitados presencialmente ali, na Universidade Federal de 
Uberlândia, para incrementar a gestão do esporte paraolímpi-
co em nosso País. E esse primeiro centro terá uma plataforma 
de ensino a distância, para que pessoas de todo o País possam 
fazer esse curso nas suas residências. A fase presencial será em 
Uberlândia, mas vamos ter outros polos espalhados pelo País, 
para melhorar, para incrementar o nível dos profissionais do es-
porte paraolímpico, a fim de prestarmos um serviço melhor aos 
atletas, principalmente nas áreas de treinamento e arbitragem, 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

118
A Educação Física Escolar Especial, a Inclusiva e as Paraolimpíadas

e termos uma estrutura esportiva, no que diz respeito a recursos 
humanos, mais sólida no País.

É fundamental que tenhamos profissionais habilitados a traba-
lhar com pessoas com deficiência, que conheçam patologias – e 
um dos objetivos da Academia Paraolímpica Brasileira é a aproxi-
mação com os cursos de educação física adaptada, com os profes-
sores da disciplina educação física adaptada nos cursos de educa-
ção física.

O Comitê Paraolímpico tem muito a agregar a esses cursos. 
Na reunião de ontem da nossa comissão científica, que é quem 
dirige a Academia Paraolímpica Brasileira, destacamos três fato-
res que consideramos fundamentais. O primeiro deles é que o 
profissional da educação física adaptada conheça um pouco da 
estrutura e da história do movimento paraolímpico em âmbito 
internacional, conheça patologias, saiba receber em sua turma 
uma pessoa com tetraplegia, com paraplegia, com deficiência vi-
sual, com cegueira total e/ou com deficiência intelectual.

A Diretora Martinha deu um exemplo daquilo que temos de 
acabar neste País e que foi o que aconteceu com ela, quando foi 
impedida de participar das aulas de educação física. O Comitê 
Paraolímpico brasileiro já se preocupa com isso há muito tempo. 
Por uma feliz coincidência, temos o professor Vanilton Senatore, 
que hoje está na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia do Estado de São Paulo. O professor Senatore capitaneou, no 
Comitê Paraolímpico, o projeto chamado Paraolímpicos do Fu-
turo, no qual buscávamos capacitar os professores de educação 
física do ensino médio e do ensino fundamental para receberem 
o aluno com deficiência.

Para levar esse projeto, percorremos inúmeras cidades do País, 
fomos aos rincões mais distantes, fomos, por exemplo, a Soure, 
na Ilha de Marajó, capacitar os professores de educação física da 
cidade. Normalmente escolhíamos cidades-polo para trabalhar 
com os professores da região. Fizemos isso aqui em Tagua tinga, 
no Distrito Federal; em Montes Claros, Minas Gerais; em Sou-
re, Ilha de Marajó, e em várias outras cidades. O professor 
Vanilton Senatore montou até búfalo na Ilha de Marajó. E, 
fundamentalmente, o objetivo desse projeto era o de acabar 
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com situações com a que aconteceu com a Diretora de Política 
de Educação Especial.

Ao contrário do que se quer dizer com a expressão “tentar ma-
tar uma mosca com uma bala de canhão”, estávamos tentando 
matar um dragão com um peteleco.

O Comitê Paraolímpico Brasileiro não tem capilaridade sufi-
ciente. E fica a sugestão ao Ministério da Educação no sentido 
que se aproxime de nós, do CPB, para aprender um pouco da 
metodologia desse projeto que era extremamente interessante. 
Seria interessante que o Ministério da Educação encampasse um 
projeto semelhante, para que os profissionais de educação física 
fossem capacitados e nunca mais uma pessoa cega, uma pessoa 
com deficiência física ou intelectual passasse o que a Diretora 
Martinha passou.

Mas, voltando a falar da Academia, quero me referir a outro 
projeto fundamental, o de publicação científica. Se os senho-
res forem procurar bibliografia a respeito do esporte paraolím-
pico no Brasil, não encontrarão. Não adianta procurar. Podem 
procurar no Google, no Yahoo, etc., e não vão encontrar. Po-
derão encontrar algumas teses de mestrado, algumas teses de 
doutorado, mas publicações científicas em série, por exemplo, 
não encontrarão.

Para a Academia Paraolímpica Brasileira, outro dos três pilares 
fundamentais é a publicação científica. E já há uma parceria com 
a Editora Ateneu, do Estado de São Paulo, e em setembro deste 
ano sai o primeiro livro publicado pela Academia Paraolímpica 
Brasileira. Podem nos cobrar, acompanhem no site do CPB. Com 
isso vamos preencher essa lacuna de conhecimento do esporte 
paraolímpico e, o mais importante, sistematizar o conhecimen-
to que hoje está na cabeça de alguns poucos grandes profissio-
nais que temos no esporte paraolímpico, a exemplo do professor 
Ulisses e do professor Celby. Se, por exemplo, esses professores 
ganharem a Mega Sena acumulada e forem morar no Caribe, 
abandonando o esporte paraolímpico, ficaremos sem o conhe-
cimento que acumularam, pois esse conteúdo está apenas na 
cabeça deles. E assim acontece com vários outros profissionais 
de renome que temos no esporte paraolímpico brasileiro. Esse 
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conhecimento não pode ser perdido, tem de ser sistematizado e 
disponibilizado para o meio acadêmico, para os estudantes, para 
os profissionais da área.

O terceiro pilar de sustentação do projeto da Academia Parao-
límpica Brasileira é o do relacionamento com o meio acadêmico 
institucional. O movimento paraolímpico e o meio acadêmico 
têm muito a trocar. Por exemplo, este ano, em uma parceria com 
a Unicamp, foi feita toda uma avaliação fisiológica dos atletas da 
Seleção Brasileira de Judô para melhorar o seu desempenho, para 
saber o limite do potencial de cada um desses atletas. E o resul-
tado foi que tivemos a melhor campanha do judô paraolímpico 
feminino de todos os tempos em campeonatos mundiais – e é 
muito interessante essa questão do judô feminino. Quer dizer, 
o esporte feminino paraolímpico tem uma participação ainda 
tímida, há poucas atletas do sexo feminino nas delegações para-
olímpicas brasileiras em comparação com os homens, cerca de 
25%. A ideia é incrementar esse percentual.

Então, conseguimos detectar o potencial dessas jovens atletas 
e levá-las a resultados, a conquistar medalhas em campeonatos 
mundiais.

A Academia Paraolímpica Brasileira, lançada ontem em Uber-
lândia, com certeza, será um dos pilares fundamentais de dis-
cussão com o meio acadêmico e da educação física inclusiva. A 
propósito, aproveito para pedir aos que forem do meio universi-
tário que estimulem a sua universidade, o seu centro de ensino a 
buscar a Comissão Científica do Comitê Paraolímpico Brasileiro. 
Basta entrar no site, o nosso Coordenador, professor José Júlio 
Gavião, da Unicamp, está à disposição para dialogar.

Em Fortaleza, nos dias 28 e 29, promoveremos – e será uma 
série, faremos o mesmo em Porto Alegre e em São Paulo – um 
encontro do Comitê Paraolímpico Brasileiro com os professores 
da disciplina educação física adaptada, para que possamos de-
bater e agregar a visão do Comitê Paraolímpico no processo da 
educação física adaptada, o que entendemos que seria impor-
tante. Quer dizer, o Comitê Paraolímpico sai do alto rendimen-
to, entendendo a necessidade de fazer uma intervenção direta 
no processo de educação da educação física inclusiva e dialoga. 
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Queremos dialogar com o meio acadêmico, com os professores 
da disciplina, e entender as dificuldades. E sabemos que, em 
muitos cursos de educação física, essa disciplina é tratada de 
forma absolutamente incipiente. 

E o resultado disso é o que viveu a Diretora Martinha. O re-
sultado é que as pessoas com deficiência, ainda hoje, nos cursos 
de educação física, são relegadas a fazer trabalhos teóricos ou, 
então, treinadas para serem gandulas ou, ainda, absolutamen-
te dispensadas. Isso não pode mais acontecer, porque, além de 
tudo, as pessoas com deficiência acabam não desenvolvendo ha-
bilidades que são trabalhadas na infância. 

Por isso, em muitos casos, quando descobrimos o potencial 
de um atleta com quatorze, quinze, dezesseis anos, eles já perde-
ram esse tempo no desenvolvimento das suas habilidades. 

A discussão a respeito das pessoas com deficiência e da edu-
cação inclusiva, portanto, é fundamental para o Comitê Parao-
límpico Brasileiro. 

Estou sendo informado de que, finalmente, a apresentação 
que trouxe foi reconfigurada e poderá ser exibida. 

Em relação ao Comitê Paraolímpico Brasileiro, o Brasil hoje é 
o nono colocado no ranking mundial. Nós entramos no Top 10. 
Antes, sempre que se falava no quadro de medalhas – e costuma-
mos dizer isso brincando no Comitê Paraolímpico –, anuncia-
va-se os dez primeiros colocados e o Brasil. Então, eram os dez 
primeiros e o Brasil em 24º; os dez primeiros e o Brasil em 14º. 
Agora, não. Hoje, o Brasil é o nono, está entre os dez. Deixamos 
a 11ª posição para a Alemanha, um País pobre, subdesenvolvido, 
com pouca estrutura... Brincadeira à parte, mais importante do 
que o nono lugar, é a oportunidade, como disse na abertura, de 
transformação social. Por isso, o Comitê Paraolímpico se volta 
hoje para o investimento de longo prazo. 

Estamos à frente do Comitê Paraolímpico desde fevereiro do 
ano passado. Criamos um modelo de planejamento estratégico 
e oferecemos esse modelo para as confederações e associações 
nacionais que desenvolvem as modalidades – são vinte modali-
dades no programa –, a fim de que elas tenham uma base sobre 
a qual possam fazer o seu planejamento. 
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Um desses slides que estava absolutamente deformado, eu di-
ria, mostra a diferença de investimento no esporte paraolímpi-
co entre Brasil e Canadá. O Canadá ficou em sétimo lugar nos 
Jogos de Pequim; nós ficamos em nono. O Canadá investiu, no 
ciclo 2005 a 2008, 77 milhões de reais, dados do Comitê Parao-
límpico canadense, no mais alto rendimento, na equipe perma-
nente, que foi sendo lapidada e efetivamente disputou os Jogos 
Paraolímpicos de Pequim. No Comitê Paraolímpico Brasileiro, 
o investimento também foi de 77 milhões de reais nesse ciclo, 
mas para o alto rendimento, para o desenvolvimento, para o fo-
mento e inclusive para o pagamento de contas de luz e o aluguel 
de entidades filiadas, ou seja, foram 77 milhões para financiar a 
existência de todo o segmento paraolímpico brasileiro.

Portanto, ainda há pouco investimento, ainda há bastante 
carência de recursos. As nossas confederações são muito frágeis. 
O Comitê Paraolímpico tem uma saúde financeira e estrutura 
razoáveis, mas as nossas confederações, que são a nossa base, 
são muito frágeis ainda. Daí a importância de lhes oferecer um 
modelo de planejamento.

Retomamos as Paraolimpíadas Escolares, no ano passado, 
aqui no Distrito Federal, com participação de vinte unidades da 
federação. Estados que nunca haviam participado da categoria 
adulta no movimento paraolímpico estavam presentes nas Para-
olimpíadas Escolares. O mais importante é que as delegações são 
por Estado, vêm por intermédio da Secretaria de Educação ou 
Secretaria de Esporte. Então, “obrigamos” – entre aspas – o Poder 
Público local a atuar no movimento paraolímpico da região. E, 
de uma forma ou de outra, as Secretarias foram trabalhando, fa-
zendo as suas seletivas, trabalhando a questão das pessoas com 
deficiência na sua região. 

No Distrito Federal, o evento contou com a participação de mais 
de oitocentas crianças ou jovens com deficiência. Este ano, será em 
São Paulo, numa parceria com a Secretaria de Promoção dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo – e, professor 
Vanilton, por favor, leve o nosso agradecimento à Dra. Linamara 
Rizzo Battistella por esse grande ato, inclusive com apoio financei-
ro bastante significativo, não só apoio logístico.
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Vamos levar isso para São Paulo. O objetivo é chegar às 27 
Unidades da Federação, trabalhando no esporte paraolímpico.

Lançamos também o Projeto Clube Escolar Paraolímpico. Há 
um clamor no sentido de que os recursos da Lei Agnelo/Piva 
não chegam à base. Mas nós vamos fazer com que isso ocor-
ra, Deputado. Dissemos: “Na base da base”. Vamos trabalhar 
no clube, mas na categoria escolar, visando à geração de 2016 
em diante. Quanto à capacitação, temos agido de forma muito 
intensa, com seminários, capacitando as nossas confederações, 
que, como eu disse, são muito frágeis.

Fizemos um planejamento estratégico de 2010 a 2016: como 
queremos chegar, em 2016, em cada uma das vinte modalidades 
do programa paraolímpico. Esse processo demorou mais de três 
meses. Começou em dezembro do ano passado e terminou no 
final de março deste ano. Na 1ª Conferência do Esporte Para-
olímpico, validamos esse planejamento conjunto. Hoje, o seg-
mento paraolímpico sabe aonde quer chegar, como quer chegar, 
quanto custa chegar lá, o recurso que nós temos, quanto falta 
nessa conta e o que fazer com os recursos que nós temos, se não 
vierem novos recursos.

Conferência Geral e Assembleia Geral do CPB. 
Entendemos que é muito importante dialogar com o Legis-

lativo, como as conversas que estamos tendo neste seminário, 
feito em parceria com a Comissão de Turismo e Desporto. 

O segmento paraolímpico nunca se organizou de forma pre-
cisa. O Sr. André Arantes disse que nós somos vanguarda, mas 
ainda temos muitas carências. Precisamos trabalhar com elas. 

Hoje, nós temos uma estratégia conjunta de abordagem par-
lamentar. O Movimento Paraolímpico dialoga com o Legislativo. 

Criamos a Academia Paraolímpica Brasileira, como eu desta-
quei, baseada em algumas premissas. A maior riqueza do mun-
do, hoje, é o conhecimento. Não há dúvida nenhuma. As nossas 
gerações trabalham a questão do conhecimento. É o maior capi-
tal existente no mundo. 

Há necessidade de sistematizar o conhecimento. Foi o exemplo 
que eu dei. Nosso conhecimento não pode ficar só na nossa ca-
beça e morrer conosco. Ele tem de seguir para as futuras gerações.
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Incrementar o nível dos profissionais do esporte paraolímpico 
é uma necessidade. Nós queremos ser potência paraolímpica. Aí 
há que se dizer o que significa ser potência paraolímpica. 

O professor Jorge Steinhilber deu um exemplo, outro dia, dos 
Estados Unidos, que eu achei sensacional: potência olímpica, 
País com um número enorme de medalhas de ouro em Jogos 
Olímpicos – foi superado recentemente pela China, mas sempre 
foi uma potência olímpica – e é o campeão mundial da obesida-
de e do sedentarismo. 

Então, o que é ser potência olímpica? Ser potência olímpica 
ou paraolímpica significa que há, automaticamente, uma cultu-
ra esportiva no País? Acho que os Estados Unidos são o melhor 
exemplo de que a resposta é não. Significa ter reprodução do 
novo saber, por meio da pesquisa, e aproveitamento do saber já 
existente no mais alto nível.

A Academia Paraolímpica Brasileira... Quero deixar as portas 
abertas para os senhores envolverem-se nesse projeto, dialoga-
rem com o CPB, por intermédio das suas universidades, acom-
panharem pelo site os momentos em que essa discussão ocorre-
rá, participarem dos nossos cursos de formação. Somente dessa 
forma é que nós vamos garantir um esporte paraolímpico mais 
estruturado. E mais: não apenas um esporte paraolímpico, mas 
um esporte para as pessoas com algum tipo de deficiência mais 
estruturado neste País.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. a oportunidade de participar 
desta audiência pública. Foi a apresentação que consegui fazer. 
Estou à disposição para as perguntas.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Nós 

combinamos aqui que os Parlamentares que forem chegando 
vão fazendo um revezamento, para ajudarmos na coordena-
ção da Mesa.

Num primeiro momento, queremos agradecer e cumprimen-
tar o Presidente do Comitê Paraolímpico pelas iniciativas, por 
esse novo instrumento, que é a Academia, bem como pela mo-
bilização, pelos avanços que o País tem conquistado, a partir do 
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empenho, da organização, da disposição, do estímulo do Comi-
tê, das entidades, dos clubes, das escolas. 

Nós entendemos que o País, que logo será a quinta maior 
potência do mundo e que sediará as Olimpíadas e a Copa, 
sem dúvida alguma, coloca-se na vitrine. Então, destacamos a 
importância de um conceito, com o qual, até há pouco tem-
po, nós, brasileiros, não nos preocupávamos. E hoje há esse 
caráter de responsabilidade de apoiar todos aqueles que têm 
alguma necessidade, alguma condição de deficiência e de bus-
car a superação.

Nós aprovamos também, agora, na Câmara... Vamos acom-
panhar também... Não é justo que pessoas que tenham defici-
ência e que, às vezes, tenham uma condição bastante grave... 
Elas precisam ter o mesmo tempo de serviço para terem direito à 
aposentadoria. Por exemplo: quem está no mercado de trabalho. 
Nós aprovamos essa matéria agora na Câmara dos Deputados e 
aguardamos o seu desdobramento no Senado Federal e a sanção 
do Presidente da República.

O Brasil é um País que melhora sua condição de responsa-
bilidade com os seus, que trabalha cada vez mais com inclusão 
social, que trabalha cada vez mais buscando encurtar essas dife-
renças e, de fato, estabelecer políticas em todas as instâncias – da 
educação, da educação associada ao esporte. 

Na semana passada, nós formatamos uma Frente Parlamen-
tar do Congresso Nacional, Câmara e Senado, da qual sou Vi-
ce-Presidente, para tratarmos da questão da epidemia do crack. 
Devemos nos prevenir e nos precaver, porque esse é um pro-
blema grave. Mais de 1 milhão de brasileiros já estão numa 
condição de dependência; portanto, com dificuldade de rever-
ter esse caminho.

Então, são ações absolutamente importantes, que temos de 
trabalhar. Esse contexto é uma outra situação, mas são impor-
tantes a preocupação e as ações efetivas, fundamentalmen-
te de políticas públicas e também de organização da própria 
socie dade. O Comitê Paraolímpico Brasileiro é uma organi-
zação da sociedade. 
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Portanto, Sr. Presidente, cumprimentamos V.Sa. Eu comen-
tava com o Dr. Eraldo, da Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo, que a sua segurança ao falar mostra 
que V.Sa. entende do assunto, está agindo e efetivamente tem 
domínio sobre o que é importante para o País.

Portanto, nós agradecemos a V.Sa. a palestra – mais do que 
a sua fala, agradecemos a V.Sa. a sua gestão e as ações que estão 
sendo encaminhadas.

Convidamos V.Sa. para permanecer conosco. Nós teremos 
mais uma palestra. 
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8. Palestra – Experiências exitosas em 
atender pessoas com deficiência por 
meio do esporte

Paulo Henrique Verardi.

Foto: Akimi Watanabe

Expositor: Paulo Henrique Verardi, Assistente Técnico da Gerência de Desenvolvi-
mento Físico Esportivo do Sesc São Paulo

Coordenadores: Deputados Afonso Hamm e Arnon Bezerra – membros da CTD

O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – O 
próximo orador é o Dr. Paulo Henrique Verardi. S.Sa. 
é Assistente Técnico da Gerência de Desenvolvimento 

Físico e Esportivo do Sesc-São Paulo e disporá de 15 minutos. 
Vamos cumprir o prazo. Sinta-se à vontade. Obrigado por aten-
der o nosso convite.

Com a palavra o Dr. Paulo Henrique Verardi.
O SR. PAULO HENRIQUE VERARDI – Boa tarde. Cumpri-

mento os componentes da Mesa. Em nome do Sesc-São Paulo, 
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agradeço o convite feito ao Departamento Nacional do Sesc, à 
CNC para virmos aqui contar um pouco da experiência que te-
mos nessa área da atividade física, da atividade esportiva, dentro 
do Sesc-São Paulo.

Vou iniciar a minha fala contando um pouco como atua o 
Sesc no Estado de São Paulo. Farei isso primeiramente, para de-
pois os senhores entenderem o contexto do atendimento à pes-
soa com deficiência.

Temos aqui algumas palavras-chave do trabalho do Sesc no 
Estado de São Paulo, como eu disse: compromisso, diversidade, 
descoberta, responsabilidade e encontro.

Na perspectiva dessas palavras-chave, o Sesc procura traba-
lhar dentro da diversidade, de maneira inclusiva, contando com 
a participação de todos – crianças, adolescentes, adultos, ido-
sos, carentes e também pessoas com deficiência. Elas estão nessa 
perspectiva inclusiva. Por enquanto o Sesc ainda não tem ne-
nhum trabalho focado diretamente na pessoa com deficiência, 
por meio de grupos específicos. Nós trabalhamos dentro da pers-
pectiva da inclusão.

O Sesc tem as suas diretrizes gerais – tanto o Departamento 
Nacional, como o Departamento Regional do Estado de São Pau-
lo. Mas as unidades e as regionais têm uma certa autonomia para 
poder trabalhar e desenvolver suas ações.

Vemos aqui algumas possibilidades de participação de ativida-
des dentro do Sesc. Espetáculos, artes visuais, oficinas, internet 
livre, na área cultural. Na área em que eu atuo, do desenvolvi-
mento físico esportivo: esporte, ginástica, danças, artes marciais. 
Na área da saúde: odontologia, nutrição. Na área do turismo so-
cial: educação ambiental.

O Sesc-São Paulo não trabalha com a educação formal e sim 
com a perspectiva da educação não formal. Temos atendimento 
para crianças de sete a doze anos, por meio do Programa Curu-
mim, e também todas as atividades para adolescentes. O Sesc 
também é pioneiro no trabalho da terceira idade. Há mais de 
cinquenta anos vem desenvolvendo um trabalho com esse gru-
po. Temos outras ações também, como o Mesa Brasil, atividade 
que capta sobras de alimentos em locais do Estado de São Paulo, 
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em várias cidades, e as repassa para a entidade, com o intuito de 
reaproveitar esses alimentos que seriam descartados. Há também 
várias campanhas de ação comunitária, como eu disse. Cito o 
Desafio, entre outras. O Sesc também tem uma STV, que divulga 
todo esse trabalho que estamos apresentando, na área cultural, 
esportiva, etc.

Então, pensando na inclusão, na possibilidade de participa-
ção, o Sesc também atua com alguns diferenciais, entre eles a 
gratuidade de uma série de atividades ou preços diferenciados, 
preços acessíveis. Isso também é inclusão. 

Muitas dessas atividades que mostramos aqui ora são gratui-
tas, ora têm preços muito acessíveis, vamos dizer assim, em ter-
mos de mercado até, visando à participação do público-alvo, que 
é o comerciário, mas que acaba sendo estendida à comunidade 
em geral.

Na área do desenvolvimento físico e esportivo, mais especifi-
camente na área de esportes – foi esse o tema que nos pediram 
para abordar aqui –, o Sesc faz, sim, torneios, campeonatos, fes-
tivais esportivos. Trabalhamos com a iniciação esportiva, em di-
versas modalidades. Realizamos eventos e campanhas também. 
Citei aqui o Dia do Desafio. Falarei depois do simpósio e de ou-
tros seminários temáticos na área. 

Mas o Sesc não trabalha com o esporte de performance. Nós 
não temos equipe de treinamento atuando dentro do Sesc, em-
bora recebamos eventos esportivos. Não temos equipes treinan-
do, mas eventos esportivos são realizados nas diversas unidades 
do Estado de São Paulo, na perspectiva do esporte para todos, do 
esporte participativo, tendo sempre como fim o lazer e a quali-
dade de vida.

Vemos aqui algumas imagens dessas ações. 
Temos aqui outras imagens de várias ações que o Sesc desen-

volve. Desenvolve ações para a terceira idade. Desenvolve espor-
tes diferenciados, os mais comuns, destinados às crianças e às 
pessoas da terceira idade.

Esse é o tema que viemos trazer para os senhores, ou seja, 
uma experiência do Sesc de São Paulo e do interior do Estado, de 
São Carlos, onde eu atuava. Como foi dito aqui, agora estou na 
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Gerência de Desenvolvimento Físico e Esportivo, em São Paulo, 
mas trabalhei quatorze anos nessa unidade de São Carlos. 

Estamos trazendo para os senhores, dentro dessa área da ati-
vidade física adaptada, do esporte adaptado, três iniciativas: 
o Programa de Atividade Física Adaptada, as atividades espor-
tivas específicas ou especiais e o Simpósio Sesc de Atividades 
Físicas Adaptadas.

Esse programa já existe desde 1996, na cidade de São Car-
los. Ele continua. Passou por várias administrações municipais e 
também por várias gerências da entidade. Ele possibilita aulas de 
educação física e atividades físicas para crianças, jovens e adultos 
portadores de diversas deficiências. As pessoas vão até o Sesc e 
têm atividades esportivas de lazer, aproveitando as instalações, 
aqueles programas que o Sesc já desenvolve. Outro exemplo: 
natação para bebês e crianças também com deficiências. Rece-
bemos instituições das cidades da região que atendem pessoas 
com deficiências, que vão até o Sesc conhecer a unidade. Vão 
participar, por exemplo, de exposições, assistir a espetáculos. Há 
palestras do setor de odontologia, por exemplo, em que falam da 
importância da saúde bucal. 

O Sesc também trabalha com apresentações de pessoas com 
deficiência, no simpósio ou em outros momentos. Por exemplo, 
temos parceria com a universidade federal, onde se desenvolve a 
Semana de Terapia Ocupacional. A parte de espetáculos também 
é feita ali. Abrimos esse espaço para as produções artísticas das 
pessoas com deficiência. E há a parte das atividades esportivas 
específicas, que vamos falar na sequência. 

Quanto às atividades esportivas, eu trouxe alguns exemplos 
aqui. Já realizamos no Sesc de São Carlos uma etapa nacional 
de xadrez para cegos, com a antiga Confederação Brasileira de 
Desportos para Cegos (CBDC). Foi feita ali, por duas vezes, a eta-
pa do campeonato brasileiro nacional. Fizemos recentemente, 
por dois anos, uma etapa do Campeonato Paulista de Goalball. 
Fizemos com a Federação. Embora eu tenha saído da unidade, 
estamos lá nos esforçando para sediar a terceira etapa neste ano. 
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E há algumas coisas mais locais, mais regionais, como os Jo-
gos Especiais Regionais e o Campeonato Regional de Surdos, que 
fizemos dois anos seguidos com uma associação de surdos de São 
Carlos. Recebemos mais de dez equipes da região e até da capital 
de São Paulo. 

Aqui estão mais algumas fotos dessas atividades. 
Esta é outra atividade importante, significativa: o Simpósio de 

Atividades Físicas Adaptadas. Esse é o símbolo desde 2000. É um 
simpósio internacional. 

O que se pretende com essa atividade? Está-se falando da 
produção científica na área da atividade física e na área espor-
tiva também para a pessoa com deficiência. Queremos inserir 
na comunidade os debates sobre essas questões ligadas à pessoa 
com deficiência, não só na área da atividade física esportiva, mas 
também em outras que são discutidas nesse evento. 

Vamos realizar cursos agora. Inclusive, na quinta-feira será a 
abertura. Infelizmente estamos com todos os cursos esgotados. 
Mas fica o convite para o ano que vem. Basta acessar o site do 
Sesc: sescsp.org.br. Esse evento é feito todo ano. 

Falando da área esportiva, tivemos a presença de técnicos, 
de dirigentes. O Andrew já esteve presente em nossa unida-
de, outros presidentes antigos do próprio Comitê Paraolímpi-
co, inúmeros técnicos e atletas. Inclusive, o André Brasil estará 
presente em São Carlos, na sexta-feira, para contar um pouco 
da experiência dele.

Como eu disse, o Sesc trabalha também com a ideia de difun-
dir o conceito olímpico e o conceito paraolímpico, de difundir a 
cultura esportiva, embora não tenha equipes de treinamento. Esse 
evento não é diferente. É composto de cursos, de diversas práticas, 
de sessão de pôsteres, desse relato de experiências, onde se discu-
te, por exemplo, o trabalho, a inclusão escolar e outros temas não 
ligados à atividade física. Há atividades culturais: exposição, espe-
táculos, dança, lançamento de livros temáticos – teremos também 
neste ano – e apresentações esportivas. Este ano, por exemplo, te-
remos apresentação de esgrima paraolímpica. O professor Valber 
estará presente. Ele aceitou o convite e vai mostrar a importância 
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de se difundir o movimento paraolímpico. Vai mostrar às pessoas 
as possibilidades de participação.

Aqui estão alguns exemplos de professores de outros Países 
que já estiveram presentes nesse evento, nessas treze edições.

Eu não fui apresentado no começo da minha fala. Quero dizer 
que, além de trabalhar no Sesc, também fui professor da acade-
mia, fui professor universitário. Trabalhei na universidade federal 
em São Carlos, trabalhei na Uniara em Araraquara e ainda dou 
cursos de pós-graduação nessa área. Eu me retirei da academia, 
vamos dizer assim, porque fui para São Paulo, e há o proble-
ma da distância. Trabalhava no interior. Estou temporariamente 
afastado da vida acadêmica.

Quero trazer para os senhores, além dessa experiência que nós 
mostramos aqui, do trabalho desenvolvido em São Carlos – de-
pois poderemos falar um pouco mais do assunto –, duas contri-
buições acadêmicas, também pensando nos professores de edu-
cação física presentes. Falarei um pouco de alguns conceitos de 
esporte e deficiência.

Quando analisamos o histórico da participação da pessoa 
com deficiência na área esportiva de forma geral, tanto fora do 
Brasil, como aqui dentro, vemos que ele é voltado para a reabi-
litação, organizado em associações divididas por grupos de de-
ficiências e voltado para a competição. Isso tem seus benefícios. 
Mas, pensando na forma como o Sesc atua, talvez possamos dar 
uma sugestão no sentido de atender outras demandas.

Quando falamos de esporte de forma geral – e aí incluímos 
a pessoa com deficiência –, temos três perspectivas de trabalhar 
nessa área. A primeira é o esporte de lazer, é ocupar o tempo 
livre. Pode-se ler um livro, ir ao cinema, dormir, descansar ou 
praticar atividade esportiva. Isso não requer qualquer tipo de... 
Basta ter uma quadra, uma bola, sem regra, sem árbitro, sem 
nada. Ocupa-se o tempo fazendo uma atividade esportiva, no 
sentido de que ela já tem uma norma estabelecida, uma tabela, 
uma rede, etc.

A segunda perspectiva que a academia nos mostra é a do es-
porte educacional – não no sentido do esporte na escola, mas do 
esporte como educação corporal. Nele a pessoa não tem preo-
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cupação com a performance, mas trabalha os fundamentos, as 
regras e todos os benefícios que o esporte proporciona, sem vol-
tar para a questão da competição, no sentido do esporte como 
educação corporal.

O terceiro nível – tivemos aqui a excelente palestra do pro-
fessor Andrew – é o esporte de performance. O Brasil, hoje, 
é uma potência reconhecida mundialmente, como já foi dito 
aqui. Mas precisa de estrutura física, financeira, pessoal, forma-
ção de técnicos, classificadores, material e equipamentos para 
que isso aconteça.

Na verdade, a mensagem que queremos trazer para os pro-
fessores de educação física... E aqui não vai nenhuma crítica 
ao modelo que devemos adotar. O Sesc trabalha, na verdade, 
no segmento do lazer, no sentido da prática corporal. E ou-
tras instituições, como o Comitê Paraolímpico, trabalham no 
esporte de performance. Precisam fazê-lo. O espelho é impor-
tante. Mas a mensagem que queremos trazer para os profis-
sionais de educação física é no sentido de sabermos até onde 
vamos trabalhar.

Eu costumo dizer aos meus alunos que brincar de esporte de 
performance é algo muito sério. Não dá para dizer que o alu-
no vai aparecer na minha cidade, na minha piscina, na minha 
quadra e será um atleta paraolímpico. Ele será se tivermos todas 
essas estruturas. Estão sendo trabalhadas para isso, como foi dito 
aqui. Perfeito. Não estamos excluindo nenhum dos segmentos. 
Mas nós, profissionais, precisamos entender isso para não nos 
frustrarmos e, principalmente, não frustrarmos a pessoa que 
eventualmente apareça para nós, o aluno que queira praticar 
uma atividade esportiva. Devemos dizer: “Aqui nós trabalhamos 
com o lazer, com a questão educacional. Para performance não 
é bem aqui. Vá buscar o lugar X ou Y”. Não deve ser descartado. 
Precisa existir esse local. Já foi dito aqui: Comitê Paraolímpico, 
etc. Mas nós, professores, precisamos ter noção da dimensão do 
que representa esse esporte, a fim de passarmos isso de maneira 
clara para a pessoa com deficiência. O deficiente não pode achar 
que vai chegar no centro, numa piscina e rapidamente vai se 
tornar um outro André Brasil. Ele vai, com certeza, com tudo isso 
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aqui. Mas não é para todos. O esporte de competição também 
pode ser excludente, porque ele é para o habilidoso.

Repito: não é uma crítica para os gestores. Não é uma crítica. 
É para que isso fique claro e passemos para nossos alunos. Essa é 
uma primeira contribuição que trago aos senhores, do ponto de 
vista mais acadêmico. 

A segunda contribuição que trago tem a ver novamente, ami-
gos, professores, com a concepção de deficiência, com a ideia 
que nós, profissionais, temos daquela pessoa que chega para ser 
atendida. Não podemos negar que ainda existem, infelizmen-
te, algumas situações complicadas. O preconceito, por exemplo, 
ainda está difundido na sociedade, infelizmente. Estamos traba-
lhando para acabar com ele. Esse evento e outros similares que 
citei, como o de São Carlos, e todo o movimento buscam isso. 
Mas o preconceito ainda existe. Como podemos ver, ele é her-
dado de concepções sociais, que influenciam nas atitudes e se 
refletem nos atos. 

Se, perante a lei – a lei dos homens ou a lei de Deus –, todos 
nós somos iguais, quais são os mecanismos que acabam excluin-
do a pessoa com deficiência? Isso foi dito aqui no início. 

Esses mecanismos acabam fazendo com que a pessoa ainda 
seja excluída. Se analisarmos a história e virmos a ideia que se 
tinha da pessoa diferente que surgia na comunidade, notaremos 
algumas fases significativas. Elas nos mostram como as coisas 
ocorrem hoje. Isso precisa ser dito aos profissionais que vão tra-
balhar com a pessoa com deficiência. 

Muito tempo atrás, a ideia que prevalecia era a de incapa-
cidade generalizada. E o que se fazia? Eliminação e abando-
no eram atitudes comuns. Se a pessoa com deficiência nascia 
numa comunidade voltada para o guerreiro, para o homem for-
te, era eliminada. Podiam matar essa criança. Ninguém era pre-
so, ninguém achava aquilo um absurdo. Era uma ideia comum 
que havia naquele segmento. Hoje isso nos parece um absurdo, 
mas acontecia. 

Temos uma outra fase aqui, na época do cristianismo. Vejam 
a ambivalência do que se pensava e do que se fazia. Se a pessoa 
com deficiência tinha a sorte de nascer perto de uma comuni-
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dade muito ligada ao cristianismo, era considerada um anjinho. 
Será que não ouvimos isso ainda hoje? Dizem: “Ele tem Síndro-
me de Down. É um anjinho”. Ou então dizem que a pessoa nas-
ceu diferente porque está possuída pelo demônio, tem alguma 
coisa que não está legal. Hoje parece estranho, mas era essa a 
concepção da época. 

O que se fazia? Vejam o que diz a literatura: cuidado ou bem-
estar, se ele fosse considerado um anjinho, ou então trepanações 
cranianas – quer dizer, vamos perfurar. É um absurdo, mas a lite-
ratura traz isso. Perfuravam o crânio para ver se o demônio saia 
do corpo. Não tinham noção do que fazer com aquela pessoa 
que aparecia na comunidade de maneira diferente. Com o passar 
do tempo, a ciência questiona esses dogmas religiosos – ainda 
bem –, e surgem outras ideias sobre a pessoa diferente. Aparece, 
então, uma outra concepção: a organicista. Ela é muito forte e 
ainda está presente na nossa comunidade. Como foi dito aqui, 
colocam o problema na pessoa e não no atendimento, nas possi-
bilidades de participação dela. Ela tem um problema. Deficiência 
era sinônimo de doença. As pessoas deficientes eram vistas, en-
tão, como clientela e objeto da medicina. 

Vejam que interessante. Parece que sempre acabamos criando 
um sistema para tirar da nossa frente aquele que não está muito 
legal, que incomoda. Foram criados asilos e hospitais com o in-
tuito de tratar. Muitas pessoas precisavam mesmo estar ali. Eram 
doentes mentais e precisavam estar naqueles locais. Mas muitas 
não precisavam. A literatura diz que libertinos, delinquentes, 
prostitutas... Até se dizia na época que filhas de coronéis que 
engravidavam não podiam aparecer na cidadezinha. Eram colo-
cadas ali com o objetivo de se tratar, o que era nobre na época. 
Como eu disse, sempre acabamos criando um sistema no sentido 
de não deixar aquilo à vista. 

A questão da educação, de acreditar no potencial ainda era 
restrita. Com o passar do tempo, a doença foi se diferenciando 
da deficiência mental. Com o avanço da medicina, a questão do 
organicismo deixou de ser tão radical. Passou-se a acreditar na 
evolução da pessoa com deficiência.
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Na época da Revolução Industrial houve outra situação inte-
ressante: as deficiências socioeducacionais. Elas também já fo-
ram mencionadas, quando se falou na questão da educação. 

Pessoas com deficiências, distúrbios de aprendizagem, proble-
mas de conduta, até com problemas de nota, eram enviadas para 
classes especiais. Ou seja, de novo criamos um mecanismo para 
tirar da frente aquele que não está legal.

Na época da Revolução Industrial, percebeu-se que havia um 
grupo que não tinha deficiência aparente. Não tinha deficiência 
visual, não lhe faltava um membro, não tinha deficiência física, 
mas não acompanhava o desempenho acadêmico, não acom-
panhava o aprendizado na escola. Nessa época, era necessário 
que eles acompanhassem o aprendizado na escola para poderem 
trabalhar na indústria. Seria hoje o deficiente intelectual limítro-
fe, vamos dizer assim. Surgiu uma nova categoria. Entendeu-se 
novamente que o problema não é só orgânico, mas também in-
telectual – a pessoa pode se tornar deficiente se a sociedade não 
atuar de maneira adequada, com alimentação no tempo certo, 
educação, etc.

A última época que vamos encontrar é a humanista. Espera-
mos que ela esteja presente na nossa sociedade. Principalmente 
depois da Segunda Guerra, os veteranos de guerra, os soldados 
que foram defender o País voltaram e disseram: “Quero que 
meus direitos sejam respeitados. Perdi o emprego. Fui defender 
meu País”. Buscaram soluções, e elas acabaram sendo estendidas 
também para a sociedade civil.

As descobertas científicas estão cada vez mais avançadas. Ti-
ram a questão organicista, dividem o problema com a socieda-
de de forma geral e entendem que a deficiência tem variáveis 
orgânicas. Isso é óbvio. Não se trata de negar a deficiência. Mas 
também há as questões ambientais. Inclusão significa todos nós 
nos prepararmos para receber a pessoa com deficiência – com 
um elevador adaptado, um professor capacitado, um material 
em braile, um equipamento esportivo adaptado. Isso é inclusão 
para que a pessoa possa participar das atividades da melhor for-
ma possível, de acordo com seu organismo. Temos de entender 
que ela é passível de evolução e de participação na sociedade. 
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O que percebemos nesta explanação é que há uma relação 
direta entre o que se pensa e como se age, quanto a essa pessoa. 
De novo, deixo um recado para nossos amigos profissionais: dis-
seminem isso em seus locais de trabalho. Não podemos assimilar 
crenças e estereótipos construídos sem conhecimento científico. 
Este seminário e outras ações, como disse, vão mudar a ótica da 
sociedade, a concepção.

O interessante é que, apesar de termos avançado, as ideias 
antigas ainda prevalecem. Será que ainda não ouvimos falar do 
deficiente tal, do deficientinho, do coitadinho? 

Temos um exemplo em São Carlos. Quando começamos o 
trabalho na piscina, estavam na raia 1 crianças com definições 
e na raia 2, crianças normais, na aula de natação. Um pai per-
guntou se o filho dele não pegaria doença pela água. Isso pode 
parecer um absurdo, mas temos de entender que é a concepção 
que as pessoas têm, talvez organicista. Associam deficiência a 
doença. Parece que essas coisas prevalecem, não desaparecem 
necessariamente.

Não podemos reproduzir o senso comum. Essas pessoas não 
têm consciência das implicações de sua maneira de pensar, quan-
to à sua concepção e à sua ação. O discurso científico é que vai 
alterar o senso comum. 

Trago esta contribuição acadêmica para nossos amigos profis-
sionais de educação física. Ainda agora conversávamos no hall. 
Sempre ouvimos algumas observações legítimas, verdadeiras, 
importantes de professores sobre o grande número de pessoas na 
classe, sobre a falta de material para receber uma criança com de-
ficiência, principalmente agora, com a questão da inclusão. Mas 
brinco dizendo que devemos abrir nossa caixinha do sentimen-
to e perguntar qual é a concepção que temos em relação a essa 
pessoa diferente. Realmente acreditamos no potencial dela? Se 
não seguirmos essa linha de pensamento, não serão o material, 
o curso, a bola, a quadra, etc. que farão com que conseguiremos 
trabalhar de maneira satisfatória. 

Repito: não estamos negando as dificuldades que os profis-
sionais encontram. Precisamos, sim, de capacitação, de material 
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adequado e de uma série de ações. Isso é óbvio. Mas devemos 
pensar também na nossa concepção pessoal. 

Imagino que o público aqui presente já esteja sensibilizado 
com a causa. Mas trazemos este recado para os senhores que 
têm a capacidade de reproduzir esse conhecimento. Precisamos 
pensar no que realmente acreditamos em relação à pessoa com 
deficiência, qual é a nossa concepção. Se acreditarmos que ela é 
passível de evolução, vamos conseguir isso com a educação física 
adaptada. Fazemos uma adaptação aqui, mudamos uma regra 
ali, e vamos conseguir que ela responda de alguma forma – de 
acordo com seu potencial, é claro. Mas, se não pensarmos numa 
maneira de encarar a pessoa com deficiência, o trabalho ficará 
muito difícil ou não conseguiremos avançar.

 Falei um pouco sobre a experiência do Sesc do Estado de São 
Paulo, principalmente da cidade de São Carlos. Trouxe também 
essas duas contribuições acadêmicas, pensando nos profissionais 
de educação física. 

Agradeço a todos a presença. Agradeço-lhes o convite para 
participar deste seminário, em nome da CNC, do Sesc, do Depar-
tamento Nacional do Sesc, do Sesc de São Paulo. 

Parabéns a todos pela organização e pela presença. 
Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnon Bezerra) – Boa tarde. 
Agradeço ao Sr. Paulo Henrique Verardi. Parabenizo-o pela pa-

lestra. Sem dúvida nenhuma, S.Sa. contribuiu imensamente para 
que nosso encontro tenha o êxito esperado.

Senhoras e senhores, anunciarei o nome dos inscritos da Co-
missão Especial Redatora do Documento Final. Os interessados 
devem inscrever-se.

Estão inscritos: Odiel Aranha Cavalcanti, Edivânia Rodrigues 
Silva, Celby Rodrigues Vieira dos Santos, Valéria Sales dos Santos, 
Maria Aparecida da Silva, Cateliane Isabela Menezes, Mônica Perei-
ra da Rocha. Suplentes: Manoel Ramos, Márcia Ferreira  Carneiro, 
Paulo Roberto da Silveira Lima.



ação
 parlam

en
tar

139
Comissão de Turismo e Desporto

9. Palestra – A educação física e o 
papel das instituições especializadas 
no processo de inclusão escolar e social

Deputado Arnon Bezerra (PTB/CE).

Foto: Akimi Watanabe

Expositor: Ulisses de Araújo – Professor da Secretaria de Educação do Distrito Fe-
deral (SEDF) 

Coordenador do Centro de Treinamento de Educação Física Especial (Cetefe) e 
membro do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB)

Coordenador: Deputado Arnon Bezerra – membro da CTD

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnon Bezerra) – Mais 
uma vez, boa tarde, senhoras e senhores.

Na condição de coordenador da sétima palestra: A edu
cação física e o papel das instituições especializadas no processo de in
clusão escolar e social, convido o Sr. Ulisses de Araújo, professor, re-
presentante da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), 
Coordenador do Centro de Treinamento de Educação Física Espe-
cial (Cetefe) e membro do Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB), 
para expor sobre o tema. S.Sa. dispõe de até quinze minutos.
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O SR. ULISSES DE ARAÚJO – Boa tarde a todos.
Em primeiro lugar, agradeço o convite à Comissão de Turismo 

e Desporto, ao Conselheiro Rogério. Realmente é uma satisfação 
discutir e ampliar o debate sobre a função das instituições espe-
cializadas, principalmente pelo contexto atual. 

Antes de iniciar a minha fala, é importante discutirmos o 
conceito que adotarei aqui.

Eu não uso o conceito “pessoa com deficiência”. Foi dito clara-
mente, até pela ONU, que hoje não podemos classificar a pessoa 
pelo todo, pela doença. Devemos classificá-la pela sua ação, pela 
funcionalidade. A deficiência expõe uma ação maior da pessoa. 
Parece-me que expõe a pessoa a um quadro clínico. Estamos nos 
distanciando desse modelo. O modelo que usamos atualmente é 
o da funcionalidade. Ele trabalha em um único aspecto, em um 
único ponto. Discute a seguinte situação: como eu posso, dentro 
do padrão funcional do meu corpo, desempenhar determinada 
tarefa. Esse é o ponto principal do segmento do trabalho com 
pessoa com comprometimento funcional. 

Farei breve histórico do comportamento social. É interessante 
quando o professor Paulo falava há pouco sobre os tempos pas-
sados. Nada mudou muito, só as ferramentas: antigamente usa-
va-se a foice, agora usa-se a caneta. Continua a mesma situação. 

Tempos atrás, as entidades sociais tinham o conceito e o jul-
gamento de quem seriam essas pessoas. Muitas vezes, pessoas 
eram “queimadas” por apresentar comprometimento funcional, 
uma diferença em relação a outras por atitudes ou por aspecto 
físico e intelectual. Várias pessoas foram “enforcadas”; outras re-
almente chegaram ao ponto de serem excluídas em público por 
apresentarem corpo diferenciado. 

Nesse aspecto, passamos por alguns processos institucionais. 
Acompanhei muito a mudança social e comportamental ado-
tada pelos quadros da doença mental. Em vários institutos se 
isolavam as pessoas. Ali, pessoas ficavam por bom tempo até 
chegarem à falência. 

Foi esse um quadro até interessante. Inclusive, foi feito no 
Brasil o filme chamado Bicho de Sete Cabeças, que mostra clara-
mente a situação. Nesse processo, eram excluídas outras pessoas, 
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por apresentarem comportamento diferencial, ou por apresenta-
rem também necessidade até da família de isolar determinadas 
pessoas. Usava-se isso. Então, esse é um modelo realmente que 
está sendo extinto. Sabemos que até hoje se discute esse assunto. 
Foi em 1988 que começamos a discussão sobre o modelo dos ins-
titutos de saúde mental, em que pessoas ficavam alojadas. Agora, 
temos os hospitais-dias. Se analisarmos melhor a situação, veri-
ficaremos que isso se reflete com as instituições especializadas. 
Tínhamos um modelo de instituições especializadas em que a 
pessoa ou a criança com deficiência, como se chamava naquela 
época – hoje, chama-se criança com comprometimento funcio-
nal –, era isolada da sociedade, porque assim, naquele momento, 
acabava-se com o problema.

Participei de projeto muito interessante, no Japão, onde veri-
ficamos todo o procedimento de adequações e de acessibilidade 
para a pessoa com deficiência. É nota dez! Contudo, depois, dis-
cutindo e aprofundando a questão, a situação que lançaram era 
única: “Faço tudo para você, mas não traga problemas a mim.” 
Então, o objetivo do projeto não era a acessibilidade, mas que a 
pessoa com comprometimento funcional não viesse a promover 
alteração de uma política, de um debate. A pessoa fica isolada; 
tem tudo, mas deve ficar na dela. Esse não é o conceito que que-
remos. Queremos, sim, que a pessoa tenha comprometimento 
com o processo, criticando, envolvendo-se e transformando. 

O modelo institucional existente hoje em nosso País promo-
verá em todo o processo a modificação. Não será como alguns 
estão pensando: que vai acabar com tudo. Não será extinto. Se 
fosse assim, teríamos de acabar o Estado. 

O Estado tinha uma filosofia, uma política. O que ele faz hoje 
é criar uma política nova, uma proposta nova e não extinguin-
do. Com as instituições o processo é o mesmo, elas não serão 
extintas, mas terão de adequar-se ao novo processo. 

Essa é uma situação social. O País ainda passa fortemente por 
isso. Tive oportunidade de fazer intercâmbio em alguns Países e 
percebi que se fez referência a Cuba. Ao me encontrar com um 
professor, ouvi dele o seguinte: “O que me enche os olhos de 
lágrimas é ver ainda no Brasil pessoas pedindo esmolas”. Esse 
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pessoal estranha o fato de termos potencial tão grande de recur-
sos humanos, de estrutura financeira, mas ainda encontramos 
essa situação. 

As instituições especializadas buscam mudar isso, o esporte 
busca isso, mas precisamos ter uma mudança principalmente do 
modelo das instituições especializadas. 

Esse conceito ficou muito claro hoje pela manhã. A educação 
física é um procedimento voltado à formação corporal. Não esta-
mos em busca do esporte de alto rendimento, estamos em busca 
da formação corporal. Quando se fala em formação corporal, refe-
re-se à formação psicológica, social, criativa, de expressão do cor-
po, e, principalmente, do envolvimento com ações diversificadas.

Temos o exemplo implantado por Andrew, no Comitê Parao-
límpico Brasileiro: o Clube Escolar Paraolímpico, dentro de um 
segmento de alto rendimento. Trata-se de um processo de base, 
onde o objetivo principal é incentivar a atividade física nas esco-
las por meio do alto rendimento. O trabalho do Clube Escolar é 
fazer essa formação, com a participação, buscar o envolvimento 
dessa pessoa, o seu comprometimento funcional com a atividade 
física. Temos o exemplo ontem aprovado pela academia, que tem 
essa função de preparar, dar essa linha de formação da pesquisa.

O Projeto Clube Escolar busca justamente isso. Hoje, temos 
dezenove Clubes Escolares implantados no País. Estamos bus-
cando visitar todos. O principal objetivo desses dezenove Clubes 
Escolares é que amanhã, se houver interesse na atividade física, 
eles sejam uma extensão da nossa seleção, de ter o entendimen-
to de ser um atleta de alto rendimento. 

Parece que existe uma distância entre educação física e des-
porto de alto rendimento. Não vejo isso. Vejo uma formação 
em cadeia, uma formação de participação, onde o esporte com 
rendimento pode desenvolver e participar com educação física, e 
a educação física pode participar com alto rendimento. Não vejo 
diferença desses profissionais. Por isso, o programa visa partici-
par em conjunto com os profissionais de educação física. 

A educação física especial teve um segmento muito grande na 
reabilitação, como foi dito aqui pelo professor Paulo. Realmente 
o processo foi voltado para esse segmento, estendido para a ter-
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ceira idade, para a reabilitação, para programas precoces, como 
foi dito pela Jaqueline. A educação física tem o seu programa, o 
seu segmento. Não adianta falar em qualidade de vida se real-
mente não há educação. O primeiro processo é educacional. 

Quanto ao desporto, é papel das instituições especializadas 
desenvolver, promover ações de segmentos particulares. Muitas 
vezes se argumentou que isso não era inclusão, que inclusão é 
estar no meio, no processo. O que adianta estar no meio se não 
pode participar, não convive, não critica? Muitas vezes se neces-
sita de um segmento diferenciado, mas isso não significa exclu-
são. É um papel muito grande das instituições especializadas. 

Não estamos aqui misturando educação física da formação de 
continuidade de ensino – não estamos ocupando esse papel do 
Estado. Estamos ocupando um papel complementar do Estado, 
que nem sempre é desenvolvido por ele. O desenvolvimento es-
pecífico não significa que estamos excluindo, mas complemen-
tando uma atitude. É, como falei, uma cadeia. A escola tem de 
cumprir o seu papel de educação física, do que hoje está muito 
distante. Esse papel é o que vai influenciar futuramente para nós. 
Queremos verificar o que é preciso para completar esse papel da 
educação física. 

O objetivo básico das instituições especializadas, primeiro, é 
contribuir com a capacitação profissional. Está aí a formação da 
academia, por meio de uma instituição especializada, uma uni-
versidade. 

Aqui no Distrito Federal nós temos um programa associado a 
uma instituição, que é a Secretaria da Educação, em que desen-
volvemos a capacitação profissional. A capacitação profissional 
pode, sim, ser realizada pelas instituições especializadas. Ela tem 
uma bagagem, uma contribuição muito grande para ser trans-
portada principalmente para esse processo que estamos queren-
do hoje pela ação da inclusão.

Quanto à oferta de atendimento complementar, nem todo aten-
dimento será completo. Então, nós precisamos nos associar ao Esta-
do e verificar em que o Estado pode e em que essas instituições po-
dem contribuir. Esse é o papel das especializadas. Em vez de discutir 
ações diferenciadas, temos de nos associar ao programa, à política. 
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Ficou muito claro que temos hoje uma política educacional. Essa 
política no Estado, município, tem de ser desenvolvida, asso-
ciando a política governamental. Assim também o apoio peda-
gógico, a estruturação. Nós chamamos aqui na nossa equipe de 
facilitadores, aqueles que vão contribuir pedagogicamente para 
a continuidade desse processo, principalmente o que estamos 
passando agora. 

Hoje, pela manhã, a professora Renata mencionou uma situa-
ção muito interessante. Os alunos estão indo e voltando, ou alguns 
estão indo e não fazendo nada. Realmente, o outro lado estava lá, 
parado num determinado processo. Então, precisamos contribuir 
pedagogicamente com esse processo e não nos distanciar.

A questão da oferta de atendimento especializado vai ter o seu 
momento. Nós temos um segmento que dá continuidade ao pro-
cesso de inclusão, temos um segmento grande. Hoje, pela ma-
nhã, eu comentava com o professor Jorge do Centro de Ensino 
de Taguatinga que temos um grupo, um segmento que vai con-
tinuar ali. Qual é o papel da educação física para esse segmento? 
Nós temos crianças com comprometimentos funcionais signifi-
cativos. Então, nós precisamos dar continuidade para esse grupo 
também, não só pensar no lado da inclusão e esquecer que está 
ficando um lado, porque, senão, daqui a pouco teremos um ou-
tro problema social. Isso aconteceu com a área da saúde mental. 
Nós nos preocupamos muito com essa saída e nos esquecemos 
daqueles que realmente não tinham condições para essa saída. 
Aí, os institutos foram desestruturados. Isso também vai acon-
tecer com as especializadas. Então, precisamos ter muito cuida-
do, porque há segmentos e temos de dar suporte àqueles que 
dão continuidade e aqueles que estão ainda no nosso processo, 
que vai continuar e que não tem essa demanda. Foi muito bem 
colocado pelo professor Jorge a sua preocupação. O que vamos 
fazer? Qual é o papel da educação física para esse segmento? Ele 
foi muito claro, a palavra dele é sobre o papel da educação física. 

Participação e desenvolvimento de pesquisa. Eu acho que 
o Comitê Paraolímpico deu um salto grande. Realmente, nada 
como a academia, a formação, a pesquisa. Os senhores sabem 
muito bem que estamos discutindo a pesquisa há muito tempo. 
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Então, a academia tem esse papel. Está sendo criada uma insti-
tuição especializada, mas com um objetivo que vai abranger a 
educação física. É como trabalhar com a Fórmula 1. A tecnologia 
da Fórmula 1 chega aos nossos carros. A tecnologia de alto ren-
dimento do comitê vai chegar às escolas, vai chegar aos profes-
sores, tanto que é uma proposta vinculada aos profissionais de 
educação física.

Para finalizar, a estrutura governamental. Eu acho que essa es-
trutura é o ponto que se discutiu hoje de manhã e foi lançado no 
período da tarde. A estrutura governamental deve ter o seu envol-
vimento administrativo e pedagógico. Se ela não participar, nós 
vamos estar distantes. Falamos muito de acessibilidade e, hoje, fo-
ram discutidas situações de quem não consegue ter acesso a uma 
quadra, a um equipamento, a um material. Então, foi muito clara 
a proposta do MEC, que está preocupado com isso. Então, não é 
a preocupação simplesmente de desenvolver uma ação política e 
não preparar. Nós temos de preparar para essa ação administrativa 
pedagógica. Agora, quando se fala preparação, não é uma situação 
apenas política, governamental do Estado. Nós temos os municí-
pios, os distritos, com suas ações básicas. Um colega que estava 
aqui hoje dizia que na sua cidade, no interior, havia problema. E 
falei que não é só no interior, mas na capital, na cidade grande. 
Nós tivemos exemplo. O professor Vanilton explicou aqui uma 
situação da modificação de um Estado grande, potencial. Ele hoje 
está sendo envolvido com uma modificação cultural de um povo 
que está lá dentro há anos. Isso acontece.

Estamos aqui para fazer isso. Vamos seguir o exemplo. Essa é 
a importância do diferencial, é a importância das especializadas. 
Elas têm de mexer com isso. E o principal de tudo é que isso 
vai acontecer com a mudança cultural. Então, o problema nosso 
maior é essa mudança cultural, que aspectos estamos pensando 
sobre esse segmento. Muitas vezes, à pessoa não falta a capaci-
dade profissional, mas falta a capacidade cultural que ainda não 
adquiriu. Então, não adianta nada disso, não adianta fazer tudo 
isso se não modificarmos a cultura de um povo. Senão, vamos 
voltar, Paulo, à situação de tempos atrás, como mostrado muito 
bem claramente, e ainda vão nos colocar numa fogueira, numa 
forca. Só mudamos a ferramenta, mas continua a mesma coisa. 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

146
A Educação Física Escolar Especial, a Inclusiva e as Paraolimpíadas

Por quê? Porque nós precisamos fazer. Tem de acontecer uma 
mudança cultural. Daí a importância desta Casa, porque a mu-
dança cultural, muitas vezes, Deputado, depende da legislação. 
É com a legislação, com essa dedicação, com a exigência da lei 
que o povo começa a ser modificado. Essa modificação passa a 
se formar num processo natural. Mas é preciso haver um iní-
cio, uma força. Daí a importância do Legislativo para nós, a 
importância desta Casa para aprovar situações. 

Aqui mesmo ficou bem clara a exigência, sobre a qual o Lú-
cio Rogério falou, que estamos querendo aprovar na legislação, 
para que a educação física seja obrigatória de primeira a quarta 
série. Esse deveria ser um processo natural, mas, infelizmente, 
precisamos criar uma legislação para que daqui a oitenta anos, 
torne-se um processo natural, e não porque exista uma lei. 

A inclusão é desse jeito. Estamos ainda naquele processo le-
gislativo, em que forçamos a presença no emprego, na escola, 
num clube, porque daqui a uns dias isso vai ocorrer num pro-
cesso natural. É isso o que estamos querendo, é o que estamos 
fazendo aqui. Estamos justamente buscando, identificando es-
ses fatores, para que se torne futuramente um processo natural 
da cultura do nosso povo.

Agradeço plenamente o convite, principalmente ao conse-
lheiro Lúcio Rogério, por nos ter dado esta oportunidade. 

Não podemos colocar à margem as instituições especializa-
das. O Estado fez o mesmo papel, e agora está mudando e mos-
trando o que pode. Assim é a instituição especializada. Não 
podemos simplesmente dizer que neste momento não cabe a 
instituição especializada, que ela tem de ser extinta. Não! Ela 
tem apenas de ser alterada, modificar os seus procedimentos. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnon Bezerra) – A Mesa gos-

taria de cumprimentar o professor Ulisses de Araújo pela palestra. 
A Casa estará sempre aberta para boas propostas. Eu tenho 

certeza de que nós, os 513 Deputados, bem como os 81 Sena-
dores, todos nós, estaremos aqui prontos para acatar as pro-
postas que vierem a colaborar para trazer a perfeição, todo esse 
sentimento que está sendo traduzido aqui neste instante.
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10. Palestra – A importância da educação 
física para pessoas com deficiência
Expositor: Celby Santos – Professor do Instituto Nacional de Educação de Surdos 
(Ines/RJ) e do Institutos Superiores de Ensino do Centro Educacional Nossa Senhora 
Auxiliadora na Cadeira de Educação Física Especial

Coordenadores: Deputados Arnon Bezerra e Eugênio Rabelo – membros da CTD

Da esquerda para a direita: Ulisses de Araújo, Deputado Eugênio Rabelo 
(PP/CE) e Celby Santos.

Foto: Akimi Watanabe

O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnon Bezerra) – Dando 
continuidade ao seminário, convido o Sr. Celby Santos, 
Professor do Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(Ines), do Rio de Janeiro, e dos Institutos Superiores de Ensino 
do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora, na Cadeira 
de Educação Física Especial, para expor sobre o tema.

O SR. CELBY SANTOS – Boa tarde. 
Quero pedir desculpas pelo atraso. Estamos também no grupo 

de redação do documento final.
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Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por me permitir 
estar aqui mais uma vez. De 1983 a 1985, com um grande grupo 
da educação física, encaminhamos para esta Casa uma série de 
preceitos que foram institucionalizados dentro da documenta-
ção da nossa Constituição, mas ainda ao longo do tempo alguma 
coisa fica. Deus nos permitiu estarmos aqui mais uma vez, aten-
dendo ao convite do Deputado Otavio Leite e da nossa querida 
Presidenta da Comissão de Turismo, Professora Raquel Teixeira. 
Estamos aqui mais uma vez representando o Instituto Nacional 
de Educação de Surdos. É uma escola nova que começa a adentrar 
no campo da educação física há um ano e meio, em Campos. 
Como representante do Conselho Regional de Educação Física 1ª 
Região – Cref 1, conselheiro e responsável pelo Tribunal de Ética. 

Lembro que este é um evento da Câmara dos Deputados, em 
que a Comissão de Turismo e Desporto avança, levando uma 
reflexão grande a todos os segmentos sociais. Não poderíamos 
deixar de trazer algumas questões que nos incomodam.

Educação física escolar especial inclusiva e Paraolimpíadas – a 
importância da educação física para as pessoas com deficiência. 

Nesses dias, no Rio de Janeiro, alguma coisa nos incomoda. 
O art. 90 da Lei Pelé, se passar – e temos certeza de que não será 
aprovado –, leva uma reflexão de tudo o que escutamos aqui o 
dia todo. Falamos de capacitação profissional, da importância do 
atendimento à pessoa com deficiência. 

Leiam nas entrelinhas o que pode acontecer se alguém sem 
capacidade puder atender uma pessoa, seja ela qual for, só por-
que praticou, durante três anos, uma atividade. 

Não poderia deixar de trazer mais uma vez esse protesto, que 
é nacional no sentimento dos profissionais e, principalmente, 
no Rio de Janeiro, das pessoas com deficiência. Todos os movi-
mentos no Rio de Janeiro estão também contrários a esse artigo. 

Somos pessoas. Em 1974, bati com o carro, fiquei durante um 
período em coma e, durante um período, usei cadeira de rodas. 
Até aquele momento, eu nunca tinha trabalhado com uma pes-
soa com deficiência. Permitiu Deus, que dali para cá, nunca mais 
me afastasse desse tipo de proposta, desse tipo de problema que 
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existe na nossa sociedade, principalmente escutando e cientifi-
cando um trabalho de desenvolvimento. 

O remo hoje se inclui nas Paraolimpíadas – e foi um trabalho 
permanente da nossa pesquisa. O Brasil tem duas medalhas de 
ouro e uma de bronze no remo na Paraolimpíada – e não tem no 
remo, entre aspas, “normal”.

Somos pessoas com todos os direitos. A Carta Magna e outras 
legislações específicas determinam o atendimento laico e sem 
qualquer discriminação. Logo, falar sobre educação física escolar 
inclusiva é uma falácia, já que todas as pessoas deveriam ser aten-
didas da melhor maneira possível, fosse qual fosse a sua situação.

Quem somos, para uma sociedade que nos caracteriza? Eu sou 
negro. A sociedade mostra assim. 

É uma felicidade ver a Língua Brasileira de Sinais. No Bra-
sil, vários são os lugares em que a pessoa surda não é atendida. 
Chega para fazer atividade física e não tem como se comunicar; 
consequentemente, fica discriminada.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Manifesto 
Mundial da Educação Física, de conhecimento de todos, deter-
minam que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em 
dignidade e direito, podendo invocar os direitos e a liberdade, 
sem discriminação de qualquer espécie. A prática da educação 
física e do esporte é um direito fundamental de todos.

Como compreender proposta que agride a dignidade dos que 
têm de ser assistidos como pessoas com deficiência? Mais uma 
vez, faço alusão, porque não poderia perder esse foco com o qual 
estamos trabalhando.

No Brasil, há duas instituições de atendimento e, atualmen-
te, falamos em educação integral. A nossa diretora estava aqui 
ainda agora, das duas instituições especializadas. Durante muito 
tempo, também lá houve dificuldade de entender que o conhe-
cimento deveria ser passado e perpassado para todos os rincões 
deste País, a fim de que em todos os lugares as pessoas pudessem 
ser atendidas.

Ao longo do território, várias são as escolas especializadas. A 
rede municipal, estadual tem grande número de pessoas aten-
didas, ou deveriam possuir – e esse é um ponto de interrogação.
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Qual a diferenciação da atividade escolar e da especializada? 
Onde são as instalações de condições de acesso para as pessoas 
com deficiência? Todos nós sabemos – os mais novos, os mais 
antigos, como eu, com cabelos brancos – que ainda se permite 
construir instalações, mesmo esta Casa determinando uma le-
gislação específica de construção, e que mesmo que eu compre 
ou tenha dinheiro para comprar um apartamento, eu tenho de 
adaptá-lo todo outra vez.

Onde está, na prática, a legislação fabulosa? Hoje, várias vezes 
escutamos isso aqui. Está ali o livro do Instituto Brasileiro dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (IBDD), que mostra toda a le-
gislação já passada. O Brasil talvez seja o País que tenha o maior 
número de legislação, Deputado – e isso nos traz felicidade. O 
que precisamos é fiscalizar mais a aplicação, fazer com que os 
próprios legados no campo esportivo sejam construídos de tal 
maneira que qualquer pessoa a ele tenha acesso.

Em Foz do Iguaçu, onde se está mudando as calçadas, a briga 
é com a companhia telefônica. No trajeto que o cego pode fazer, 
no meio da rua, no meio da calçada, na passagem que está toda 
sinalizada, há um telefone – e baixo, ainda por cima.

A educação é um processo de desenvolvimento das pessoas ao 
longo da vida, mundialmente reconhecida como o maior inves-
timento. Se este País quer mudar alguma coisa, tem de mudar o 
sistema de educação; se este País quer mudar alguma coisa na edu-
cação física, não pode ficar a reboque de nenhuma situação outra, 
que não seja um atendimento laico, o melhor atendimento.

Tenho de falar sobre as coisas importantes que a educação 
física fez no campo da educação física adaptada. Vou correr um 
pouco com as reflexões.

A educação física, pelo seu conceito de abrangência, deve ser 
considerada como parte do processo educativo das pessoas, seja 
dentro ou fora do ambiente escolar, por constituir-se na melhor 
opção, experiências corporais, sem excluir a totalidade das pes-
soas, criando estilos de vida que incorporem o uso de variadas 
formas de atividades físicas.

Universalização, inclusão, diversidade. Se há inclusão é por-
que há exclusão. Se pudessem tirar essa palavra do dicionário e 
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todos estarem inclusos, não precisaríamos ter essa palavra, mas é 
que existe a exclusão em vários sentidos.

Esses são os pontos efetivos da minha palestra, mas eu tinha de 
fazer algumas reflexões, e os senhores irão receber esse documento, 
já que ficou na Casa.

Direito de cidadão, igualdade de condições, liberdade para 
aprender, preservação e promoção da saúde, interação social, 
representação esportiva, formação profissional, direção institu-
cional e desenvolvimento científico. Sem isso, não se instala, de 
maneira alguma, a importância dos resultados que tivemos aqui. 
Todos os palestrantes anteriores mostraram aqui resultados que 
foram consubstanciados nessas assertivas que estão aqui na fren-
te. Não podemos perder esse foco, senão estaremos, simplesmen-
te, levando palavras ao vento, sem sedimentação.

Então, quem é esse agente? O agente é um profissional. Esse 
profissional tem de ser muito bem formado, e a sociedade tem 
de cobrar dele essa formação. A sociedade tem de cobrar dele 
a competência, para que possa ser chamado de profissional de 
educação física e fazer o melhor atendimento a essas pessoas e, 
no caso de hoje, às pessoas com deficiência.

Preceitos legais. A formação de docentes para atuar em edu-
cação física far-se-á em nível superior. É claro. É no nível das 
universidades e na cobrança cada vez maior dessas instituições 
superiores que farão com que essa formação cada vez seja me-
lhor. Como hoje falou aqui o Presidente do Comitê Paraolímpi-
co, mais uma vez se coloca o desporto e, sim, a cientificação que 
o desporto trouxe à possibilidade de uma capacitação melhor 
dos profissionais. 

Então, é preciso haver essa linha de mão dupla entre a ciência 
e a praticidade, a universidade e o povo, para que, cada vez mais, 
possamos levar a essa população um desenvolvimento maior por 
meio de ações científicas do atendimento à pessoa com deficiência.

Acabei de falar sobre esse arcabouço de leis. Há muitas. Cada 
uma delas lida com alguma questão, passando e interpassando 
ao nível da sua aplicação, mas quiçá fosse só uma que pudesse 
ser seguida: a nossa Constituição, no art. 217.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Arnon Bezerra) – Professor, 
não fique preocupado com o tempo, porque há demora na ela-
boração do documento final, então, o senhor terá mais tempo.

O SR. CELBY SANTOS – Então, vou ater-me a esse documento. 
A Constituição Federal, art. 217, diz que é dever do Estado fo-
mentar práticas desportivas formais e não formais como direito 
de cada um, autonomia das entidades esportivas dirigentes e 
associações, quanto à sua organização e funcionamento. Cabe 
também a cobrança da capacitação e da abertura disso. O Co-
mitê Olímpico Internacional e o Comitê Paraolímpico Interna-
cional, há mais de 29 anos, vêm falando da importância do de-
senvolvimento laico e da equidade de gênero. Noventa e nove 
por cento dos nossos dirigentes são homens. É preciso fazer 
uma reflexão. Eles não são mãe. Eu não sei. 

Destinação de recursos públicos para a promoção, prioridade 
do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto 
de alto rendimento. Para se chegar ao desporto de alto rendi-
mento há uma necessidade de trabalhar na base. Como eu traba-
lho a escola? Como é feito o desenvolvimento na escola?

Se na escola não há um entendimento, se na escola não há 
possibilidade de desenvolver diversas e diversas atividades, e os 
equipamentos montados, sejam eles quais forem – das Forças 
Armadas, das forças auxiliares, do Corpo de Bombeiros e das di-
versas instalações públicas –, não forem usados, quem usa? Só 
aquele grupo específico que é o detentor? E a comunidade e a 
sociedade?

Ao se formularem programas específicos, está-se cumprindo 
a lei e possibilitando, talvez, que a pessoa que tenha dificuldade 
de deslocamento seja atendida ao lado da sua casa, como foi dito 
hoje pela manhã pelo companheiro. Talvez o direito de ir e vir 
esteja ao lado de casa. Talvez a pessoa possa ser atendida ali ao 
lado. Isso não pretere o direito de querer ir a outro lugar. Esses 
equipamentos todos continuam vazios.

É preciso tratamento diferenciado para o desporto profis-
sional e não profissional. Por isso aquele artigo tem de estar vol-
tado para o esporte profissional – o art. 90. Monitor será moni-
tor de futebol – talvez resolva. Mas no futebol, por exemplo, de 
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cego, talvez ele não consiga fazer nada. Ele pode fazer só futebol 
profissional; nos outros, não. Então, fica específico lá.

Proteção e incentivo à manifestação desportiva de criação na-
cional. Quem conhece uma manifestação nacional? Quem co-
nhece peteca? Peteca é manifestação nacional. Minas Gerais é o 
Estado no qual mais se joga peteca, que é manifestação nacional.

Reconhecimento. Eu não poderia vir aqui, mais uma vez, 
sem falar de educação física e desporto para pessoa com de-
ficiência, sem lembrar algumas atribuições – pode ser que eu 
não tenha colocado todas, por isso eu usei outras –, ou algu-
mas pessoas que buscaram fortalecer esse atendimento, seja 
no campo da valorização do profissional de educação física – 
porque enquanto vivos sempre trabalharam com pessoas que 
eram profissionais –, ou o legado também do desporto porque 
foram pioneiros.

O Centro de Excelência Esportiva (Cenesp), o Benjamin 
Constant, o Ines, as Apaes, as Pestalozzi, os Institutos Helena 
Antipoffi, a ABBR, a Funlar, o IBDD, a LBA e outras são algumas 
dessas importantes instituições. Lembrem que eu moro no Rio 
de Janeiro, talvez eu não tenha na cabeça o nome de todas as 
instituições. Quero apresentar todas as instituições que, ao longo 
desse tempo, brigaram para que a pessoa com deficiência pudes-
se ser incorporada à educação física.

Hoje, foi altamente gratificante rever o meu chefe, professor 
Vanilton Sanatore, e a professora Maria Cida, a professora Cida, 
falando da importância das Olimpíadas Especiais. Esse é um le-
gado que deve ser retornado, com o nome ou não. Pelo menos, 
a proposta altruísta de fazer com que todas as pessoas – pelo 
menos nas Olimpíadas Especiais – fossem iguais, bem tratadas 
dentro das suas diferenças.

Como pessoa, Robson Almeida Sampaio, Sérgio Del Grande, 
José Blanco e outros. Esses baluartes trouxeram para o Brasil as 
Paraolimpíadas e montaram todo o movimento paraolímpico. 
Hoje repousam num patamar superior, mas deixaram legados ao 
longo do tempo que não podem ser esquecidos. Jamais podería-
mos deixar de citá-los aqui como resultado importante do desen-
volvimento do desporto para a pessoa com deficiência.
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Agora, começamos a ver algumas ações efetivas. Eu trouxe 
na maioria delas os surdos, pois as pessoas não sabem, mas per-
guntam na comunidade por que o surdo não participa da Para-
olimpíada. Eles poderiam não participar da Paraolimpíada, mas 
pouco e muito poderia ser feito, juntando a sapiência e a compe-
tência dos organismos desportivos das demais deficiências. Po-
deriam estar inclusos também pelo menos dentro do País, o que 
os levariam, num futuro, a participarem das olimpíadas que eles 
fazem de quatro em quatro anos. Nos anos ímpares e no ano pas-
sado a competição mundial foi em Taipé. Então, são trabalhos 
feitos com alunos de educação física, em diversos segmentos. 

O professor Vanilton Senatore e o professor Ulisses viven-
ciaram aqui em Brasília, nos Jogos estudantis, a participação de 
uma aluna surda. A Ethel dançou – e hoje nós ouvimos falar da 
questão da ginástica olímpica – , fez sua apresentação, e só de-
pois o professor Menescal disse que ela era surda. 

Então, a inclusão depende do nível de compreensão e de gra-
tidão que se tem com a vida. Gratidão gera gratidão e lamúria 
gera lamúria; o coração agradecido, agradece; Deus ali é o oni-
potente onisciente de cada um. E o queixoso se comunica com 
diversas situações. 

Então eu queria deixar a minha reflexão final dizendo que 
não é uma queixa, e jamais seria, já que esta Casa nos recebeu 
durante três anos e, com a nossa participação e de diversas pes-
soas deste País, na área de educação física, cobrada por todos os 
Deputados, encaminhou aqui uma série de situações. Que fique 
mais uma vez aberta, e permanentemente aberta, por meio des-
se seminário, a possibilidade de ouvir a comunidade da educa-
ção física nas suas dificuldades, para que, junto ao Ministério 
da Educação, junto ao Ministério do Esporte, possibilitemos a 
este profissional que tanto fez, e ainda quer fazer, pela estrutura 
e pelo desenvolvimento deste País, dizer quais são os caminhos 
que podem ser abertos, mas nunca esquecendo também, na con-
tramão da direção, a pessoa que é o objeto. O maior objeto da 
ação é para quem eu me dirijo, é para quem recebe o benefício. 
É ela a pessoa mais importante na ação do profissional. Então o 
profissional da educação física acredita na importância da edu-
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cação física, senão ele não seria professor. E é preciso que a so-
ciedade, de modo geral, dê a ele condições para desenvolver seu 
trabalho, para que não fique nos ombros desse profissional a res-
ponsabilidade da medalha, que não é o mais importante e, sim, 
a saúde, a dignidade, a construção de um País maior. Aí sim, ele 
pode ter isso como exemplo. E lembro as palavras do professor 
Vanilton Senatore, aqui de manhã, dizia quanto foi importante, 
na sua formação, na sua construção, no seu resultado de vida, 
nos seus valores, a ação de um profissional de educação física.

Eu quero agradecer mais uma vez à Deputada a permissão 
para eu falar mais sete minutos, além do que eu tinha anterior-
mente. Quero falar da gratidão que eu tenho pelo Deputado 
Otavio Leite, do Rio de Janeiro, onde ele é considerado o nosso 
baluarte, o nosso guru, o nosso filão importante no sentido de 
trazer as nossas reivindicações para a Câmara. Agradeço também 
aos Deputados que com ele têm construído. Se Deus quiser, o 
Projeto de Lei (PL) de sua autoria será aprovado. E que, mesmo a 
Constituição tendo determinado quem é o profissional de edu-
cação física e também a Lei de Diretrizes e Bases, possamos ter 
em definitivo a determinação de que as ações de educação física 
sejam dirigidas por profissional de educação física, devidamente 
registrado no sistema Confef/Cref.

Obrigado. 
O SR PRESIDENTE (Deputado Arnon Bezerra) – Eu parabe-

nizo o professor Celby Santos e quero dizer a V.Sa. que esta Casa, 
como eu disse ao professor Ulisses de Araújo, estará sempre aber-
ta a propostas. Concordo com esse pensamento que o senhor 
mostra neste instante. Eu aprendi na própria sociedade que o 
primeiro choro nos causa pena; o segundo choro nós toleramos; 
o terceiro, nós evitamos. 

Então eu acho que toda a reivindicação que vier será sempre 
bem-vinda, com o propósito de reivindicar, para ser atendida 
não por piedade, mas por merecimento, por justiça. 

Eu quero convidar o nosso querido Deputado Luiz Carlos 
Hauly para compor a Mesa, ele, que é um amigo da educação 
física e, portanto, um orgulho para esta Casa – como também 
o Deputado Otavio Leite, que também honra esta Casa. Foram 
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muito bem ditas as palavras do professor Celby Santos a respeito 
do Deputado Otavio Leite. Ele não pôde estar presente aqui, mas 
eu tenho certeza de que o seu trabalho é uma constante dentro 
deste Parlamento. 

Com a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly.
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY – Obrigado, Sr. 

Presidente. Muito boa tarde. Parabenizo o professor Celby, que 
é, ao mesmo tempo, professor de educação física e economista. 
Eu até brinquei dizendo: “Mas como, você trata de matéria tribu-
tária e é professor de educação física? Como é isso?” Ele respon-
deu: “Não, também economista”. 

Quero dizer da minha afinidade com a educação física. Sou 
da primeira turma de educação física da Universidade Estadual 
de Londrina, nos idos de 1970/1974, e a nossa relação sempre 
foi muito estreita, até porque eu acabei sendo Prefeito da mi-
nha cidade, e há 28 anos nós sonhávamos o mesmo sonho de 
implantação da educação física da 1ª a 4ª série, porque a respon-
sabilidade das prefeituras era com os alunos do maternal, da pré-
escola e da 1ª a 4ª série. E acabei, quando Prefeito, implantando a 
educação física de 1ª a 4ª série, que trouxe resultados maravilho-
sos até hoje lá. São quase trinta anos dessa boa prática. Sonhava 
também com a educação integral, mas só consegui fazer uma 
escola; e também com a atividade esportiva de uma forma geral 
na comunidade. 

Parece que o tempo passou e eu tive oportunidade de trabalhar 
no Governo do Estado, como Secretário de Estado da Fazenda, e 
pude ajudar bastante o Secretário de Esporte da época, que era o 
Dr. Edson Gradia, juntamente com o Dr. Paulo Roberto Oliveira, 
que era o Diretor-Técnico da Secretaria, com o Frutos da Terra e 
o Paraná Olímpico. Naquela época, o Frutos da Terra e o Paraná 
Olímpico produziram um crescimento da atividade desportiva no 
Estado, trazendo de volta todos os atletas do Paraná. E eu sempre 
acreditei em programas efetivos dessa natureza, que pudessem ser 
inclusivos, educacionais e que pudessem exercitar uma educação 
física e uma prática de esporte também, não só a prática escolar, 
amadora, mas também a profissional. Deputado Federal há vinte 
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anos, o meu amigo Eduardo Mascarenhas, saudoso amigo, tinha 
essa visão de organizar os professores do Brasil inteiro.

No meu primeiro mandato, ele já estava aqui há mais de um 
mandato, foi quando ele me chamou para participar da relatoria 
do projeto que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regio-
nais de Educação Física. E aquilo me alegrou muito porque real-
mente foi um momento importante e decisivo. 

Também pude participar como um dos relatores da Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Brasileira, quando nós inserimos ali 
vários artigos importantes para a educação física brasileira. De-
pois, participei também da elaboração da Lei Zico, da Lei Pelé, 
onde conseguimos bastante avanço nesses anos todos. 

O fato é que há uma mudança legislativa, mas há uma mu-
dança de cultura no País. Eu posso imaginar nesses últimos trin-
ta anos, no Brasil, uma evolução muito grande, principalmente 
na área dos portadores de deficiência, que é o trabalho que você 
realiza. Tem havido um avanço, uma conscientização, uma in-
clusão, embora o Estado ainda não tenha essa visão completa – 
falo o Estado no sentido de União, Estados e Municípios –, mas 
tem avançado muito. Eu sempre digo que se tivéssemos todas 
as políticas em desenvolvimento o Brasil seria um País pronto, 
um País completo. E não é. Está tudo por fazer ainda. Sobre essa 
questão de reestruturação educacional, estava havendo uma dis-
cussão no Estadão e na Folha de S. Paulo sobre o método cons-
trutivista; um malho danado, e nós assentamos todas as grandes 
mudanças no construtivismo, calcados em Piaget, nessas bases 
educacionais brasileiras. E vemos que ainda tudo é muito pre-
cário, que nós não temos uma educação eficiente, atrativa, que 
mantenha o aluno na escola. Ainda não temos incentivo para 
que a criança fique na escola o tempo todo, como têm os Países 
que são desenvolvidos, onde só se coloca o jovem no mercado de 
trabalho quando ele está preparado. Não se deixa ele trabalhar 
antes disso, o que cria um conflito danado. 

Sempre me indagam: “Nós tínhamos o jovem profissional, 
que trabalhava; hoje não pode?” Realmente, lugar de jovem, de 
adolescente e de criança é na escola. Só que o Estado não cum-
pre com a sua parte, com a sua responsabilidade. E é onde nós 
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entramos. Se tivesse a escola de período integral, a escola de 5ª 
a 8ª, o 2º grau, nós teríamos milhões de alunos, um mercado de 
trabalho imenso, para todo mundo. Esse é o grande campo para 
o nosso País. E só carimbar na Constituição 25% de gasto para o 
Município, e 15% e 18% para Estado e União, não foi suficiente. 
Mesmo no SUS, que agora nós carimbamos um percentual na 
Emenda no 29, não é suficiente. 

É preciso fazer uma mudança completa no pensar do agente 
político do nosso País, e também de todos os envolvidos, para 
uma transformação não só no quantitativo, mas também no 
qualitativo. Temos agora um instrumento poderoso, que é o en-
sino a distância. Essa é a grande ferramenta que pode produzir a 
revolução educacional do mundo, especialmente do Brasil, um 
País continental, com diferenças econômicas: um Estado pobre, 
um município pobre, um município mais rico. Então, nós pode-
ríamos universalizar a educação neste País, não só a universitá-
ria, mas também a técnica, a básica. 

Há algum tempo me apareceu uma pessoa me oferecendo os 
serviços de uma universidade, com duzentos cursos, para que as 
prefeituras da minha base assinassem um contrato com eles. E 
eles ofereciam, por 10 mil ou 20 mil ao mês ou 50 mil, duzentos 
cursos a distância. Eu falei: “Puxa, isso era o Estado que deveria 
fazer, ofertar de graça, com qualidade”. Eu vejo o ensino a dis-
tância em mãos particulares. As nossas universidades federais, 
estaduais e o próprio 2º grau profissionalizante poderiam estar 
ofertando ensino a distância, com 30% de presencial. Então, te-
mos muitas lutas pela frente ainda. 

Quero parabenizar o Conselho Federal, os Conselhos Esta-
duais, todos que amam e se entregam realmente a essa causa 
da educação, especialmente a da educação física. Meus para-
béns. Contem sempre com este Parlamentar aqui. Na nossa 
atividade temos sido parceiros. Queremos continuar sendo 
parceiro, continuar sonhando, continuar lutando. Não basta 
só sonhar. D. Helder Câmara dizia que o sonho de muitos, 
podemos transformá-lo em realidade. Continuamos a sonhar 
na busca sempre, daquilo que você disse, da fraternidade. Eu 
venho de uma reunião ocorrida há pouco. 
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Eu participo do Movimento Político pela Unidade. O Ota-
vio também participa. O Movimento Político pela Unidade é 
um movimento de fraternidade, da busca da unidade universal 
entre Parlamentares de diversos partidos, que não se entendem 
politicamente, mas nos entendemos na unidade. E esse é um 
movimento que também vale para todas as profissões, princi-
palmente para o magistério, onde há muita encrenca – a busca 
da unidade. Conhecemos bem essa questão. E se você busca a 
unidade e transforma a pessoa, você muda a circunstância do 
meio em que está; você humaniza, você transforma para mais 
cooperativo e mais solidário. 

Então, são essas as nossas palavras, um grande abraço, e, em 
frente com a educação física escolar, com a educação física de 
inclusão, com a educação física! Ela é fundamental neste mundo 
tão difícil em que vivemos e onde ocorrem tantos problemas de 
saúde em função de não se harmonizar o alimento com a qua-
lidade de vida, a educação física, o lazer, a educação. Tudo hoje 
gira em torno da nossa profissão, da nossa atividade. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – Quero 

agradecer ao Deputado pela brilhante participação nesse seminá-
rio. Enquanto nós aguardamos a finalização do documento des-
se evento, gostaria de chamar para a Mesa, para fazer o debate, o 
professor Ulisses de Araújo, professor da Secretaria de Educação 
do Distrito Federal; e também o professor Celby Santos, profes-
sor do Instituto Nacional de Educação Física. 

Bom, enquanto aguardamos os debates, que a plateia perma-
neça para que possa, pela antecipação até do encerramento do 
evento, fazer qualquer indagação. Passo a palavra ao professor.

O SR. CELBY SANTOS – Fico à vontade para responder a al-
guma indagação. Quero pedir desculpas por ter sido tão rápido, 
mas nós estávamos vindo do encontro com a equipe que está 
elaborando a redação final. 

Mas, poderia complementar dizendo o seguinte: lá no Rio de 
Janeiro, pela nossa formação, e ao longo do tempo trabalhando 
com uma instituição federal, que é o Instituto Federal de Edu-
cação de Surdos, hoje já na aposentadoria, e envolvidos desde 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

160
A Educação Física Escolar Especial, a Inclusiva e as Paraolimpíadas

o início com o Cenesp, durante muito tempo estivemos sem-
pre voltados a essa questão da pessoa com deficiência. Nós não 
somos professores de educação física, nós estamos num movi-
mento, como o Anderson falou ainda agora, da pessoa com de-
ficiência. E nós nos lembramos que em 1981, quando se come-
morou o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, esta Casa 
inclusive abrigou o maior número possível de pessoas. E naquele 
ano nós fomos mandados embora da Asbac. E uma das observa-
ções que o Ulisses fez na sua alocução foi esta: “Esvazia a piscina 
porque aqueles doentinhos tomaram banho naquela piscina”. 
Isso com televisão e tudo, quer dizer um movimento. Depois, a 
dificuldade que se tem de ir e vir. 

Então, desenvolver o trabalho da educação física, claro que 
nós profissionais temos condição e capacidade para fazê-lo em 
qualquer lugar, pela formação científica que temos. Mas há de 
haver necessidades mínimas de atendimento igual. Se temos 
praças esportivas todas bem montadas, todas bem organizadas 
para algumas pessoas, por que não, ao construir, colocar já a 
adaptação ou a acessibilidade? Por que ficar durante tempos e 
tempos com as instalações vazias? Existem movimentos isola-
dos. O que nós precisamos é lincar esses movimentos para que 
eles se tornem um movimento nacional, Deputado. O que há de 
haver é uma participação cada vez mais importante. 

Ainda agora nós ouvimos aqui uma experiência que deu cer-
to, independentemente ou não da special olympic, da filiação, a 
continuidade da ação, que era o atendimento laico da pessoa.

O SR. VANILTON SENATORE – Prezado Celby, amigo anti-
go – não vou falar velho porque senão fica chato para nós dois –, 
o Deputado que preside agora nossa sessão final, o representan-
te da Casa, pode nos ajudar no que eu falar neste instante. Em 
1974, eu cheguei a Brasília para trabalhar. Havia uma lei apro-
vada nesta Casa sobre o ensino, que proibia que qualquer escola 
funcionasse sem ter todas as instalações construídas, entre elas 
instalações esportivas, sala de aula do profissional de educação 
física. E era uma lei federal.

A pergunta que eu faço para qualquer pessoa presente é se 
alguém viu essa lei ser cumprida em algum lugar, ou alguém ser 



ação
 parlam

en
tar

161
Comissão de Turismo e Desporto

punido por não cumprir essa lei. Eu me lembro disso porque na 
época era Ministro da Educação o Coronel Ney Braga, lá do Para-
ná, que foi Senador e depois Ministro da Educação.

Chamou-me a atenção porque eu trabalhava em Brazlândia, 
aqui no Distrito Federal, e uma das primeiras escolas a serem 
inauguradas depois dessa lei foi lá em Brazlândia, até com re-
curso oriundo da Loteria Esportiva, que estava na moda na-
quele tempo. A loteria era uma das grandes financiadoras das 
construções esportivas, das construções escolares, em 1974. São 
36 anos passados.

Essa escola foi inaugurada em Brazlândia, e só não tinha qua-
dra. Eu quase fui demitido da Fundação porque eu falei que não 
podia inaugurar porque não tinha quadra. Imagine, em 1974, 
falar isso. Eu falei e quase fui demitido da Fundação Educacional 
por causa disso.

E, gozado, até agora essa escola existe lá em Brazlândia, na 
Brazlândia nova, ali perto do Balneário Veredinha, e ela conti-
nua sem quadra – 36 anos depois.

Isso representa uma coisa muito simples sobre a qual temos 
que parar para pensar, principalmente dentro de uma Casa como 
esta, do Legislativo. Nós temos que lembrar que não adianta fa-
zer lei, se não for para ser cumprida.

O Ulisses falou alguma coisa sobre lei. Há uma diferença mui-
to grande, por exemplo, nos Países anglo-saxões, com relação 
à lei. Vou pegar um exemplo simples para se entender: há um 
gramado e todos passam cortando-o pelo meio. Como aquilo 
passou a ser um caminho, então faz-se uma lei dizendo que ali 
é o caminho.

Aqui nós fazemos o contrário: plantamos a grama e dizemos 
que é proibido pisar na grama. Ninguém cumpre, todos pisam 
na grama, e a coisa continua do mesmo jeito.

Nós temos que fazer uma lei que esteja de acordo com a ne-
cessidade efetiva do País, da cidade, do município, começando 
lá na Câmara de Vereadores, do Estado, passando pela Assembléia 
Legislativa, chegando aqui na Câmara Federal. Lei que realmente 
funcione, que seja cumprida. E, fundamentalmente, ao Poder Pú-
blico cabe a fiscalização. A lei está feita? Pois tem que ser cumprida.
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Eu tenho falado lá na minha Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência que há uma lei, que completou 18 
anos, que fala da questão do direito de vaga para a pessoa com 
deficiência. É a famosa Lei de Cotas. Quem está ligado de algu-
ma forma à questão da deficiência sabe o que é a Lei de Cotas. 
É aquela segundo a qual toda empresa que tenha acima de cem 
empregados tem que reservar xis por cento de vagas para a pes-
soa com deficiência.

Eu digo o seguinte: não é preciso multar nenhuma empre-
sa privada. Se o Governo quiser – e quando falo Governo é co-
meçando pelo municipal, passando pelo estadual, chegando 
ao federal – ele pode fazer funcionar a Lei de Cotas, basta ele a 
cumprir no seu quadro de empregados. No dia em que a prefei-
tura cumprir a Lei de Cotas, ela poderá chegar numa fábrica que 
exista na sua cidade e dizer que é preciso cumprir a Lei de Cotas. 
Porque é fácil fazer uma lei que só o outro cumpre, eu não. É o 
que acontece no Poder Público, porque a maior parte das escolas 
que não têm instalações esportivas são públicas. A escola parti-
cular, até por uma questão de marketing, faz logo seu ginasinho 
de esporte, uma piscina, para atrair mais alunos. A escola públi-
ca é entregue, contrariando a lei. Entrega-se um prédio pronto, 
todos têm sala de aula, não sei quantas salas de aula, e até um 
laboratório, uma biblioteca, mas a sala de aula do profissional de 
educação física, via de regra, fica para depois. 

Então, essa é uma questão que tem que ser pensada neste ano 
da educação física escolar. Temos que começar a pensar nisso. Eu 
acho que a capacitação profissional é fundamental. Não pode 
haver picaretas trabalhando com educação física, como também 
não pode haver picaretas trabalhando com matemática, com 
geo grafia. Tem que haver profissional capaz. E profissional não é 
aquele que termina um curso e fica por isso mesmo, passa vinte 
anos sem pegar no livro de novo. Não. Ao profissional de educa-
ção, seja em qual área for, e na nossa de educação física, pressu-
põe-se capacitação continuada, porque o mundo exige isso, que 
tenhamos realmente capacitação continuada. 

Isso tem que ser cobrado, mas tem que ser cobrado também 
condição de trabalho – não vou nem falar em salário. Há profes-
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sores que ganham relativamente bem, mas há professores que 
não ganham. É uma vergonha! Melhor não ser professor do que 
ganhar o que se ganha. Não há instalação adequada e ainda que-
remos falar de aula de educação física ou esporte, seja o que for, 
na escola. Eu volto a dizer, Steinhilber: em 1959, quando eu en-
trei no Colégio Estadual Culto à Ciência, o colégio tinha uma 
piscina, o ginásio de esportes – a piscina hoje não existe mais; 
acabou porque o Estado não dá condições; está entupida de lixo 
– e um campo de futebol com pista em volta. Onde havia um 
campo de futebol construíram uma outra escola. Acabaram com 
o espaço do professor trabalhar, não existe mais o campo de 
futebol lá no Colégio Culto à Ciência. Sobraram uma quadra-
zinha externa e o ginásio de esportes. Quer dizer, de 1959 para 
cá, o que era bom, acabou. E era uma escola pública modelo, 
em que Santos Dumont foi aluno! Campinas tem orgulho de 
dizer que Santos Dumont foi aluno do Colégio Estadual Culto à 
Ciência. Disso nós temos que realmente lembrar. Os legislado-
res aqui, os nossos legisladores eleitos por nós, têm a obrigação, 
como fiscais e responsáveis pela legislação fiscal do Executivo, 
de cumprir. Mas eu acho que é muito mais dever nosso, como 
cidadão. Eu acho que falta só uma coisa para nós, como brasilei-
ro: vergonha na cara. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – Obriga-
do, Sr. Vanilton, pela sua colaboração. Quero agradecer também 
ao professor Ulisses de Araújo.

Bem a nossa manifestação estava programada para depois da 
fala do Deputado Arnon Bezerra. Eu faço também parte da Co-
missão de Turismo e Desporto, desde o primeiro ano da minha 
Legislatura. Deste auditório, no Seminário da Educação Física 
que houve aqui no ano passado, o qual tive a honra de presidir, 
saíram decisões importantes que foram decisivas para a reforma 
da Lei Pelé. Aprovamos, na reforma da Lei Pelé, a obrigatorieda-
de de o Comitê Olímpico Brasileiro repassar 10% dos recursos 
que era arrecadado para a CBDE, a Confederação Brasileira do 
Desporto Escolar. Acho que isso já ajuda muito no tocante à edu-
cação física, à Confederação Brasileira dos Desportos Universi-
tários (CBDU), aos paraolímpicos e aos clubes profissionais. 
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Eu acho que nós estamos saindo daqui, de certa forma, com 
algum ganho. Eu não participei deste evento durante todo o dia. 
Gostaria de ter participado, mas, devido à minha agenda, não foi 
possível eu chegar aqui desde o início, pela manhã. Mas impor-
tante é que a cada ano em que acontece este seminário, as coisas 
vão se aprimorando. O que temos que fazer, como o Sr. Vanilton 
falou, é aperfeiçoar, procurar aprimorar e fazer com que as leis 
sejam colocadas em prática, porque geralmente o que fazemos é 
ver as deficiências que há. 

Eu mesmo tenho um projeto – e até falei disso no ano pas-
sado, aqui. No meu Estado houve um avanço muito grande. Se 
construirmos uma quadra de esportes nos centros das periferias 
dos grandes centros urbanos, reduziremos a marginalização, a 
ociosidade e as drogas, e haverá mais segurança. Eu sempre te-
nho dito que a educação passa pela educação física. O esporte, de 
uma maneira geral. Educação, saúde e segurança. Porque quem 
está praticando um esporte numa quadra esportiva, com certeza 
está disciplinando o seu porte atlético, está disciplinando-o para 
a saúde e para a educação. Mas são palavras só a título mesmo 
de colaboração.

Eu gostaria agora de passar a palavra ao professor Ulisses de 
Araújo, professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 
que está com a palavra.

O SR. ULISSES DE ARAÚJO – Acho que deu realmente para 
identificarmos que há uma preocupação clara e até uma trans-
ferência de responsabilidade para capacitação de um recurso 
nosso: os nossos profissionais. Mas, no fundo, a nossa situação 
básica decorre de um Decreto, de no 5.296, que não está sendo 
cumprido. É o decreto da acessibilidade.

Então, a dificuldade hoje dos profissionais de educação física – 
eu tenho acompanhado aqui no Distrito Federal e em outros 
Estados – é que ainda não temos espaço acessível para essas pes-
soas, o equipamento. Quando falo acessibilidade eu não estou 
me referindo só à estrutura física, a material de uma forma geral, 
a equipamentos. O Andrew está aí e sabe que a maior dificulda-
de do Comitê Paraolímpico é quando vai-se realizar um even-
to, porque ainda hoje nós precisamos nos estruturar, jogar uma 
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adaptação provisória para termos a realização do evento. Isso já 
poderia ser uma situação automática. Acho que vem ao encontro 
do que o professor Vanilton falou: a lei existe, mas a cobrança é 
muito pouca.

Então, nós estamos precisando hoje é de acessibilidade. Se 
analisarmos a situação, hoje, da inclusão, vamos ver que o carro-
chefe problemático hoje da inclusão chama-se acessibilidade. O 
recurso humano está ali esforçando-se, dedicando-se e, vamos 
dizer assim, arregaçando as mangas. E nós, no fundo, estamos 
nos preocupando com esse recurso humano, quando devería-
mos estar preocupados com essa instância, a acessibilidade.

Então, dessa identificação, eu posso dar o exemplo aqui de 
Brasília, porque eu fiz o levantamento, e na educação física isso 
é claro. Há dois anos, foram 3.600 alunos dispensados de edu-
cação física. Ao recorrer a essas pessoas hoje, verifiquei que 80% 
desse grupo faltava porque o médico dispensava. E fomos veri-
ficar essa situação e eles disseram muito claramente: “Se for a 
educação física que eu tive, eu prefiro dispensar”. 

Eu estava até discutindo aqui com o Presidente do Conselho, 
dizendo que a nossa manifestação cultural está desaparecendo. 
Em um seminário desses, se fôssemos falar de fitness, de alguma 
coisa assim, este auditório estaria lotado de alunos, de estudan-
tes. Mas são poucos os que estão aqui para esse movimento. Eu, 
como estudante, participei em 1970 e em 1980, como profissio-
nal, de um movimento desgastante para valorizar a educação 
física. Eu passei por esse segmento porque eu vim de uma escola 
que falaram que era militar, e não era militar. Foi onde eu fui 
educado. E está aí o reflexo: hoje eu sou um doutor. Mas, por 
causa disso, por causa da educação física, que o aluno respeitava. 
Então, era um segmento, uma expressão. 

Eu fico aqui hoje pensando: poxa, nós vamos brigar ainda 
muito, porque aquilo que conquistamos nós estamos perden-
do aos poucos. Estou vendo isso soltando. Então, eu passei isso, 
como aluno, e estou passando novamente, como profissional. 
E isso me desgasta porque é uma luta. Vamos ter que brigar por 
isso mesmo! Vamos ter que brigar pela educação física escolar, 
por essa educação física. Vimos uma pessoa falando aqui que 
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foi discriminada. Ela poderia se revoltar e hoje estar detonando 
a gente. Então, o que temos que ter é um médico na nossa fren-
te que valorize a educação física, porque amanhã ele vai dizer: 
“Não, não vou te dispensar da educação física. Você vai estar 
fazendo educação física porque eu fiz e ajuda, pela expressão, 
pelo social”. Então, isso é muito importante. Ficou muito claro 
hoje: a educação física tem um papel educacional, o desporto 
tem um outro segmento. Mas esse papel nós o estamos perden-
do, e eu sinto muito. Isso me preocupa. Eu estou dizendo porque 
eu passei, como aluno, e agora, como profissional. Eu fui uma 
das pessoas que batalhou muito no Centro de Educação Física 
nosso, e estou discutindo até hoje. E, olha, eu vou continuar. As-
sim como o professor Ricardo, hoje no Cref, e outros. Brigamos e 
vamos continuar brigando mesmo por isso. Não importa se não 
há sensibilidade... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – Professor 
Ulisses, eu gostaria de conceder um aparte. Estamos encerrando, 
já chegou o documento final, mas o professor Jorge quer fazer 
um aparte.

O SR. ULISSES DE ARAÚJO – Um momento. Nós estamos 
discutindo hoje – profissionais, colegas nossos – e temos o en-
tendimento de que a educação física não pode formar um pro-
fissional sem camisa. A nossa cultura está chegando a um ponto 
que me preocupa. Daqui a pouco nós vamos ter que dar aula de 
ginástica laboral dentro da formalidade. É até permitido.

O SR. JORGE STEINHILBER – Vejam, eu pedi para dar esse 
aparte porque a discussão está bastante interessante. Evidente-
mente que assino em baixo tudo o que foi dito aqui, mas é preci-
so também resgatar um pouco o outro lado. Em que pese o pro-
fessor estar com a razão, em relação à necessidade de a Câmara 
fazer leis, a questão é a seguinte: quem faz valer a lei somos nós. 
Não é o Congresso Nacional que faz valer a lei.

Lembro quando estive aqui, em 1996, brigando pela lei da 
regulamentação. Em uma das Comissões em que a lei passou, 
muitos dos Deputados não sabiam que a educação física era cur-
so superior, em 1996. Não estou falando de muito tempo atrás. 
Então tudo o que você está dizendo aqui é exatamente isso.
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O que nós estamos fazendo aqui – parabenizo, mais uma vez, 
a Câmara, a Comissão de Turismo e Desporto por estar cons-
tantemente abrindo esse espaço – é para isso, porque, com isso 
estamos sensibilizando, criando oportunidades para que os as-
sessores da Casa, os outros Deputados, os Parlamentares, possam 
saber o que isso representa.

O que nós temos que valorizar hoje é a força da mobilização, 
o 90 é para provar isso. A matéria passou aqui e, no momento 
em que a própria comunidade da educação física percebeu que 
isso aqui não é um prejuízo para a profissão, é um prejuízo para 
a sociedade; não é questão de corporativismo, de perder o espaço 
profissional de educação física, não, é o direito de a sociedade ser 
atendida com qualidade. Na medida em que nós, profissionais, 
percebemos isso e, evidentemente, foi feita a manifestação, hoje 
está sendo modificado. Ou seja: é a pressão social, e a Câmara 
tem sempre dito isso, os Parlamentares o tempo todo dizem isso. 
Quem tem que estar aqui é a sociedade, quem tem que estar aqui 
pressionando é a sociedade, quem tem que pressionar os conse-
lhos, sindicatos, associações, Ministério Público, é a sociedade.

Nós temos que fazer valer a Lei, sim, porque, sem a 9.696, 
você não pode fazer nada. Passou a lei aqui, agora, quem tem 
que fazer valer a lei, somos nós. Então, na verdade, é um proces-
so contínuo, nós estamos mudando a educação física.

Por que o sistema Conselho Federal/Conselho Regional bri-
gou, por esses dois anos, para ser o biênio da educação física es-
colar, porque a educação física hoje estava sendo negligenciada, 
estava acabando, estavam retirando a educação física da escola. 
Então vamos trazê-la de volta, vamos trazê-la de volta. Depois 
que nós a trouxermos de volta, nós vamos continuar fazendo 
seminários para discutir como ela deve ser, porque temos que 
mudar a cultura.

Muitos de nós estão fazendo uma educação física que não é 
aquela que deveria ser. Qual é que deveria ser? Então eu concor-
do com o colega, deveríamos trazer aqui todos os profissionais 
de educação física, todos os professores da rede para conversar.

Isso foi feito agora em Roraima, resultado daquele seminário 
no ano passado aqui, em que distribuímos para todos os prefeitos 
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o documento: a Secretaria de Roraima reuniu todos os professo-
res para discutir um formato para a educação física escolar.

Então se todas as prefeituras fizessem isso, se todas as Secreta-
rias de Educação fizessem isso, nós estaríamos avançando. O que 
nós temos que pensar é: houve avanços, estão havendo avanços, 
estamos conquistando avanço. Em que pese termos que ver o 
lado histórico de algumas questões, não podemos dizer que não 
se está avançando.

Os seminários são fundamentais, a nossa presença aqui é fun-
damental, o trabalho que nós todos estamos fazendo. A divul-
gação desse processo resulta em maior sensibilização. E é esse 
o processo que nós estamos fazendo neste momento: os Crefs, 
os Conselhos Regionais, os conselheiros regionais e federais, os 
profissionais de educação física que estão trabalhando nas esco-
las, a ocupação do espaço pelos profissionais de educação física. 
Quando, há vinte anos, você tinha profissionais de educação 
física na Secretaria de Educação? Quando, há vinte anos, você 
tinha Secretários de Esporte? Hoje, mais de 50% são profissionais 
de educação física.

Hoje nós temos vários profissionais de educação física. E não 
estou falando por cooperativismo, estou falando por ocupação 
de espaço, por demonstração da importância do significado da 
atividade esportiva dirigida e orientada por profissionais de edu-
cação física.

Queria só fazer esse resgate. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – Obriga-

do, professor Jorge, pela sua participação. 
Gostaria de conceder um aparte, se o professor me permitir, à 

professora Rosângela.
A SRA. ROSÂNGELA ZOMKOWSKI – Boa tarde. Sou pro-

fissional de educação física.
Estou aqui desde a parte da manhã, ouvindo este seminário 

excelente que nos mostra que a educação física é importante não 
só na área comum, mas na área especial.
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Ouvi o relato da professora Jaqueline, que falava do Centro de 
Educação Física 2, onde trabalha com atenção especial, e que os 
pais trabalham junto nesse desenvolvimento – desculpem-me, 
fico nervosa sempre; do professor Jorge, querido companheiro, 
falando da “tsunami”, que se nós, profissionais, não aproveitar-
mos e pegarmos essa onda no momento certo nada vai aconte-
cer; do Vanilton falando sobre os jogos para a terceira idade. De-
pois da experiência de todos os companheiros, Vanilton, Alfim, 
que, infelizmente, não esteve. E, dando sequência, as palestras 
da tarde, em que se encontrava o Sr. Andrew, que falou sobre 
as academias paraolímpicas – está aí, desculpe-me, Sr. Andrew. 
Parabéns, felicitações.

E outros, como, infelizmente, o Ministro de Esportes, que es-
tava citado e não esteve presente. Não tem problema. O nosso 
recado foi, está sendo e será dado.

A Lei Pelé é uma excelente lei; só pecou no art. 90-E. Estive 
presente na Conferência Nacional de Esporte lutando contra to-
das as pessoas que estavam lá, e a favor também em alguns mo-
mentos, porque isso tem que ser derrubado. Onde já se viu um 
monitor tomar conta da educação física? Já está difícil com pro-
fissionais competentes; imaginem com monitores, atletas, que 
em três anos poderão se formar? Estamos errando nisso.

Então com as palavras do professor Jorge Steinhilber agora, 
peço, sim, ajuda e peço que a Casa – está aqui tramitando o Pro-
jeto de Lei 5.186/2005, que andou por aqui, que agora se trans-
formou em PL 09, de 2010 – derrube o art. 90-E.

Essas são as minhas palavras. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – Professora, 

não peguei direito, qual é o artigo a ser derrubado? Art. 90-E... por-
que o Projeto de Lei no 5.186 foi apensado ao projeto da reforma 
da Lei Pelé. Aprovamos, na Câmara dos Deputados, e está para ser 
votado no Senado.

SR. CELBY SANTOS – Quero corroborar com a professora. 
Notem que, na nossa apresentação, tínhamos feito essa coloca-
ção e o fizemos não de propósito, mas conscientes do que acon-
teceu em Brasília no mesmo momento em que, no Rio de Janei-
ro, os Parlamentares do Estado estavam discutindo essa situação.
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Na realidade, pode haver vários caminhos, mas o nosso é o da 
educação física, entende? Então, um garoto que iniciou aos dez 
anos, com treze, completou três anos de atividade, como está 
escrito lá. Eu tenho certeza de que os Parlamentares desta Casa 
e do Senado Federal vão suprimir esse 90-E. Temos certeza disso. 
Talvez possa ter acontecido um deslize nosso; talvez tenha sido 
a nossa incompetência de mobilização durante o trâmite oficial, 
mas hoje, conscientizados que eles estão, por toda a mobilização 
que foi feita, temos certeza que esse artigo será suprimido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – Gostaria 
de dizer a todos que a Comissão de Turismo e Desporto realizou 
esse seminário no ano passado. E hoje, com certeza, está brilhan-
te este seminário. É importante que os Parlamentares vejam a 
importância do seminário, para que possamos tomar decisões.

Chegamos agora e há uma decisão superimportante para su-
primir esse artigo. Eu me coloco à disposição, professora, para 
ir ao Senado Federal falar com o Relator da Lei Pelé, para que 
possamos suprimir o art. 90-E. Acho que estamos dando a nossa 
contribuição. 

O professor cobrou a acessibilidade. Eu acho que a sociedade 
tem que cobrar bastante porque os recursos financeiros de aces-
sibilidade existem para todas as escolas; isso é um problema de 
gestão. É bom que a sociedade se manifeste com gestores. Vejo a 
sociedade se manifestar muito com o Legislativo municipal, es-
tadual e federal, e a gestão fica a desejar, porque há recursos dis-
ponibilizados, mas todos os anos se perdem recursos para acessi-
bilidade, sendo que milhares de escolas não têm acessibilidade.

Fazemos a nossa cobrança, fazemos a nossa parte. A sociedade 
tem que fazer a parte dela.

Passo a palavra à professora. 
A SRA. MARIA APARECIDA – Sou a professora Maria Apa-

recida e fui professora da Faculdade de Educação Física. Acho 
que temos que repensar o conteúdo das faculdades na formação 
do professor porque hoje em dia ela perdeu o caráter de formar 
professor de educação física escolar; hoje o pessoal sai interes-
sado no fitness, apenas nisso; se forem trabalhar com educação 
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física escolar, não têm a mínima experiência, não têm o mínimo 
conhecimento. Por isso não se dedica. 

Acho que as universidades têm que voltar um pouco ao que 
é o conteúdo da formação do profissional de educação física es-
colar, porque, se não, não vamos caminhar para frente. Hoje for-
mam pessoas para trabalhar em academias e não para trabalhar 
nas escolas com o alunado; não há essa formação.

Quando vêm trabalhar conosco, as pessoas chegam tremen-
do, porque não têm o mínimo conhecimento, não sabem como 
vão fazer, o que se tem de fazer, como vão trabalhar. Isso tam-
bém tem que ser visto pelas faculdades.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – Obriga-
da, professora, mais uma vez, pela participação.

Quero dizer da responsabilidade do Governo Federal com o 
Segundo Tempo. Está faltando até professor de educação física, 
tamanha a demanda dos recursos que o Ministério do Esporte 
está disponibilizando para o Programa Segundo tempo, e tam-
bém para o Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC).

Passaremos à leitura do documento final, que será feito pelo 
Sr. Lúcio Rogério. Vamos aguardar um pouco, mas já chegou o 
documento e ele está se preparando para fazer a leitura.
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11. Leitura do documento final – 
intervenções finais dos organizadores

O SR. LÚCIO ROGÉRIO – As nossas colegas estão se pre-
parando para projetar o documento. Vou passar uma cópia do 
documento à Mesa, a fim de que possa acompanhar a leitura, 
uma vez que está de costas. Os senhores poderão acompanhar 
na tela. 

Antes de fazer a leitura, quero agradecer o esforço dos mem-
bros da Comissão de, em tão pouco tempo, tentar construir al-
guma proposta que atenda a uma necessidade inicial, para que 
os nossos Parlamentares possam ter um norte, um caminho 
orientado por este seminário quando começarem a tratar das 
políticas públicas das legislações do Brasil sobre o atendimen-
to na escola às pessoas com deficiência através da educação 
física escolar.

Todos esses membros da Comissão Especial relatora deste 
evento serão nominados e colocados no documento, que, ao ser 
aprovado aqui, acrescentará como autores todos os membros 
desta plenária. 

Vamos ler item por item; se houver algum destaque é só soli-
citar e faremos um acréscimo, uma retirada ou esclarecimento 
do termo. Os membros da Comissão estão aqui para esclarecer 
as dúvidas. Ao final, aprovado este documento, ele será envia-
do à Presidenta, Professora Raquel Teixeira, da Comissão de 
Turismo e Desporto, que disponibilizará ao plenário daquela 
Comissão a discussão para a transformação deste trabalho em 
documento norte para as políticas públicas em favor da edu-
cação física escolar especial, inclusiva, e também dos projetos 
das Paraolimpíadas. 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

174
A Educação Física Escolar Especial, a Inclusiva e as Paraolimpíadas

Lá em cima, no primeiro parágrafo, não vou ler o título, 
todos já leram:

A democratização do acesso à educação impõe a co-
laboração recíproca entre governos, instituições forma-
doras, entidades responsáveis pelo exercício profissio-
nal e sociedade em geral, objetivando intervir positiva-
mente para o êxito do processo ensino-aprendizagem, 
condição fundamental para qualificar a educação.

A educação física e o esporte especiais inclusivos e o 
desporto paraolímpico são espaços privilegiados para o 
exercício da cidadania à medida em que proporcionam 
uma formação qualificada pela emancipação do ser hu-
mano, que resulta na construção de uma identidade 
subjetiva do ser para o trabalho, para o lazer, para a 
criatividade e para a consciência de ser saudável.

Considerando-se que a educação física especial e o 
desporto paraolímpico como partes integrantes e fun-
damentais no processo educativo e inclusivo são ca-
pazes de proporcionar experiências significativas para 
o desenvolvimento deste cidadão em todas as suas di-
mensões, considerando-se que as aulas da educação fí-
sica especial ministradas por profissionais professores 
de educação física, habilitados de acordo com a legisla-
ção vigente em nosso País, melhoram a aprendizagem 
e o rendimento escolar, aumentam o nível de concen-
tração e melhoram os indicadores de saúde, e, conse-
quentemente, da qualidade de vida, propõem-se:

1. Integrar recursos públicos e privados para otimizar 
a criação, adequação, ampliação e manutenção de 
espaços específicos e adequados para o pleno desen-
volvimento das aulas de educação física escolar e o 
esporte escolar nas dimensões de participação até o 
alto rendimento;

2. Viabilizar a obrigatoriedade da atuação do profissio-
nal de educação física/professor em todos os níveis, 
ciclos ou séries da educação básica;
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3. Adotar medidas de urgência no sentido de coibir a 
discriminação das aulas de educação física escolar 
por outras atividades extracurriculares;

4. Desenvolver políticas públicas para a formação 
continuada dos profissionais de educação física 
que atuam no sistema de ensino para melhor aten-
dimento às demandas especiais; 

5. Destinar carga horária específica para atenção espe-
cífica ou atendimento do aluno especial em educa-
ção física;

6. Assegurar que os programas e projetos federais dos 
Ministérios da Educação, do Esporte e da Saúde obriga-
toriamente sejam operacionalizados por profissionais 
qualificados, capacitados, habilitados e especializados;

7. Criação de um programa de atendimento educacio-
nal especializado, de zero a três anos, para crianças 
de risco e portadores de necessidades especiais.

8. Construir um grupo de trabalho intersetorial visan-
do à sistematização de parâmetros metodológicos de 
ensino e atenção aos alunos e atletas especiais;

9. Políticas públicas que garantam acessibilidade aos 
espaços físicos para as práticas da educação física e 
do esporte.

Brasília, 11 de maio de 2010

Esse é o documento.
Eu peço ao Presidente da Mesa, o Deputado Eugênio Rabelo, 

que pergunte se alguém tem alguma correção, algum aponta-
mento, inclusive a própria Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – O Presi-
dente tem, e eu também gostaria de pedir para suprimir nos dois 
pontos “profissionais e professores de educação física, habilitados 
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de acordo...” Profissionais professores, suprimir “professores”. 
Profissional é o que tem a carteirinha.

No item 2, “Viabilizar a obrigatoriedade de atuação do profes-
sor de educação física...”, suprimir “professor”.

No item 6, “Assegurar que os programas e projetos federais do 
Ministério da Educação, do Esporte e da Saúde obrigatoriamente 
sejam operacionalizados por profissionais” de educação física. 
Então, acrescentar a expressão “de educação física”.

E também no item 7, “A criação do programa de atendimento 
educacional especializado de zero a três anos, para crianças de 
risco...” trocar “portadoras de necessidades especiais” para “pes-
soas com deficiência”.

O SR. LÚCIO ROGÉRIO – E “por profissionais de educação 
física”.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – É, os 
“portadores de necessidades especiais”.

O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Atendimento educacional por quem? 
Atendimento educacional pelo profissional de educação física.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – O “atendi-
mento educacional” você coloca “por profissional de educação física”.

O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Então, no item 7, “Criação de 
um programa de atendimento educacional por profissionais de 
educação física”. É isso, professor?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – No sexto: 
que seja “por profissional de educação física”. E o sétimo tam-
bém: “pessoas com deficiência”.

O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Estão todos acompanhando as 
propostas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – O Presi-
dente também queria falar.

O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Presidente Jorge Steinhilber, por 
favor.

O SR. JORGE STEINHILBER – Primeiramente, cumprimen-
to a Comissão, que conseguiu em tão pouco tempo sistematizar 
todas essas propostas e desenvolver um fantástico documento a 
ser apresentado a esta Plenária.
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Eu teria duas observações. A primeira é que estou sentindo falta 
de um item que torne obrigatória a oferta da educação física esco-
lar em todos os níveis e séries do ensino. Temos no item 2: “Via-
bilizar a obrigatoriedade da atuação do profissional”. Essa é uma 
questão. Antecede a esta a obrigatoriedade de que em todas as 
séries e níveis de ensino seja ofertada a disciplina educação física.

O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Bem, Presidente, a proposta é de 
1 item a mais. Em vez de 9 itens, 10 itens, acrescentando como 
segundo item e renumerando os outros, a proposta de que seja 
obrigatória em todas as séries e níveis de ensino a disciplina edu-
cação física escolar. É isso? Presidente, acatado.

O SR. JORGE STEINHILBER – Obrigado.
O SR. LÚCIO ROGÉRIO – A segunda é em relação a esse 

item 5...
O SR. ULISSES DE ARAÚJO – A segunda, professor?
O SR. JORGE STEINHILBER – Seria o número 2, para an-

teceder o número 2 de agora.
O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Entendi.
O SR. JORGE STEINHILBER – O 3 seria viabilizar que esta 

obrigatoriedade seja por profissional de educação física. Só para 
seguir uma ordem cronológica.

O SR. ULISSES DE ARAÚJO – Está coerente.
O SR. JORGE STEINHILBER – O item 5: “destinar carga 

horária específica para atenção específica ao atendimento do 
aluno especial da educação física...” Parece-me que a proposta 
aqui seria “disponibilizar ou possibilitar a oferta de atividades 
para pessoas portadoras no contraturno”. Parece-me que seria 
essa a proposta. Então, vamos deixar isso um pouco mais claro, 
porque, da forma como está aqui, dá a impressão de que seja a 
oferta de atividades especiais para educação física. Aí, vai contra 
tudo o que nós estamos falando aqui, ou seja, que a educação 
física seja inclusiva, que na disciplina educação física todos este-
jam participando. Deu-me a ideia aqui de que o no 5 seria “oferta 
de atividades específicas para pessoas e portadores com defici-
ência no contraturno”. Aí, sim, caberia a possibilidade de oferta 
dessas atividades específicas.
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O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Como está a redação? Para acertar 
a redação, algum membro da Comissão. No agora item 6, antes 
item 5, nós aprovamos a inclusão de um segundo item... Item 
1, Item 2 é o novo, que entrou, o 2 passa a ser 3, o 3 passa a ser 
4. Portanto, estamos falando do antigo item 5: “destinar carga 
horária...” O questionamento é quanto a ser esse item para in-
clusão. Parece-me que a Comissão se preocupou em colocar o 
atendimento nos centros de ensino especiais. É isso, professora?

O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Que seja colocado no contraturno.
O SR. ULISSES DE ARAÚJO – É atendimento complemen-

tar. O termo correto aqui é atendimento complementar.
O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Atendimento complementar, 

professor Ulisses.
O SR. JORGE STEINHILBER – Mas o que estamos enten-

dendo é que, como a escola é inclusiva, o aluno com necessida-
des especiais ou pessoa com deficiência, como eu prefiro falar, 
terá atividade de educação física normal junto com os demais 
alunos, e terá uma atividade complementar de reforço, especiali-
zada no contraturno. Essa é a ideia.

O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Ao microfone, professor. Obrigado.
Vamos ouvir o texto.
O SR. ULISSES DE ARAÚJO – Na realidade, sai o termo 

“carga horária específica” e fica: “destinar atenção específica ao 
atendimento complementar do aluno especial na aula de educa-
ção física”, porque aqui está “da educação física”.

Repito: “destinar atenção específica ao atendimento comple-
mentar”. Ou destinar ou exigir o atendimento complementar, 
porque ele tem de existir e hoje é facultativo.

O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Todos concordam com esse texto 
dado pelo professor Ulisses? Em consenso, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – Eu acho 
que foram tiradas todas as dúvidas, para ser concluso.

Eu gostaria de pedir aos companheiros que me dessem licen-
ça, porque está havendo votação, e de chamar para presidir a 
Mesa e dar continuidade aos trabalhos para o encerramento, o 
nosso querido Deputado Otavio Leite.
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O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Que é autor do requerimento 
deste evento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – Espero 
ter colaborado com este Seminário. A comissão leva para o meu 
gabinete o texto final?

O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Sim, senhor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – Professor, 

estarei lá.
Sempre deixar aqui ao Presidente ... na questão de algum pro-

jeto de lei, se os professores quiserem trazer ao meu gabinete, 
para que possamos ajudar.

Deputado Otavio Leite. 
Vou aguardar. Dê um pulo lá, vote e volte.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Eu voto e volto.
SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – O.k.
O SR. ULISSES DE ARAÚJO – Vamos ver se atende agora 

ao item 5.
O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Vamos ouvir o texto do item 5.
O SR. ULISSES DE ARAÚJO – Aí o pessoal da Comissão vê 

se concorda ou não.
O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Agora é toda a Plenária. Agora 

vamos trabalhar em conjunto.
O SR. ULISSES DE ARAÚJO – Então, vamos lá.
“Assegurar atendimento complementar de educação física ao 

aluno com deficiência”. Na realidade, hoje esse é um processo 
facultativo; não é obrigatório. Com isso aqui, dá–se a obrigação 
de ter esse atendimento complementar.

O SR. ULISSES DE ARAÚJO – Professor, eu gostaria de 
completar: “por profissionais de educação física”, porque até 
hoje pode ser “por professor de atividades”.

O SR. JORGE STEINHILBER – Tem de colocar isso aí.
O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Então, eu vou de novo solicitar 

ao mestre Ulisses que construa também esse texto do item 7.
Enquanto isso, o colega traz um ajuste no item 3, que creio 

ter razão.
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O SR. MESSIAS – A substituição da palavra “discriminação” 
no terceiro item, que começa com a palavra “adotar”, torna me-
lhores a leitura e a eficiência com a palavra substituir, no sentido 
de coibir a discriminação. Fica : “Coibir a substituição”.

Obrigado.
O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Acatado.
O SR. ULISSES DE ARAÚJO – Posso jogar aqui na Plenária, 

Lúcio?
O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Sim. 
O SR. ULISSES DE ARAÚJO – Eu fiquei em dúvida. Quan-

do se fala “criação de um programa”, como ela mencionou, da 
precoce, de zero a três anos, o programa já existe oficialmente 
no Ministério da Educação. Então, na realidade não é “criação 
de um programa”. Eu estou vendo aqui, por esta redação, que é 
“a existência desse programa por meio de profissionais de edu-
cação física”, e não criação. Porque já é um programa oficial, por 
isso é precoce. Ele já existe. Na realidade, hoje tem–se de exigir 
que esse programa seja operacionalizado por um profissional de 
educação física.

O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Por isso a mudança que nós fizemos.
O SR. ULISSES DE ARAÚJO – Isso.
O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Professor Ulisses, construa essa 

também para nós, para leitura?
Todos de acordo?
Presidente, perdão. Temos aqui mais um pedido.
No item 1...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – É bom 

ler, porque fica gravado.
O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Item 1: “Integrar recursos públi-

cos e privados para otimizar a criação, adequação, ampliação e 
manutenção de espaços específicos e adequados para o pleno 
desenvolvimento das aulas de educação física escolar e o esporte 
escolar, nas dimensões de participação até o alto rendimento”. 
O professor solicita a inclusão: “nas dimensões de participação, 
lazer, até o alto rendimento”. É isso?



ação
 parlam

en
tar

181
Comissão de Turismo e Desporto

O SR. ULISSES DE ARAÚJO – De quem? Não é da pessoa 
com deficiência? 

Então, tem de incluir aí a pessoa com deficiência.
O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Acatado.
O SR. ULISSES DE ARAÚJO – Agora, eu gostaria de incluir, 

já que nós estamos com esse objetivo, “da pessoa com defi-
ciência”. Nós temos de reforçar isso aí.

O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Acatado.
Então, o lazer já está incluído, quando se fala de um até o 

outro, e acrescenta então “o alto rendimento da pessoa com defi-
ciência”, porque este Seminário é para tratar disso. Certo, profes-
sor Ulisses?

O SR. ULISSES DE ARAÚJO – Exatamente.
O SR. LÚCIO ROGÉRIO – Presidente, com o senhor, então, 

a aprovação do documento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Eugênio Rabelo) – Senhoras 

e senhores, a Comissão de Turismo e Desportos, em parceria com 
o Conselho Federal de Educação Física (Confef) e com a Con-
federação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 
agradece a todos os expositores, debatedores, parlamentares e 
público em geral a presença.

Declaro encerrado este seminário. 



12. ANEXO 

Documento Final: Diretrizes 
para Ações de Políticas Públicas 
para Educação Física Especial e 
Inclusiva
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Documento Final: Diretrizes para Ações 
de Políticas Públicas para Educação Física 
Especial e Inclusiva

A democratização do acesso à educação impõe a colabo-
ração recíproca entre governos, instituições formadoras, en-
tidades responsáveis pelo exercício profissional e sociedade 
em geral, objetivando intervir positivamente para o êxito do 
processo ensino-aprendizagem, condição fundamental para 
qualificar a educação.

A educação física e o esporte especiais inclusivos e o desporto 
paraolímpico são espaços privilegiados para o exercício da ci-
dadania à medida que proporcionam uma formação qualificada 
pela emancipação do ser humano que resulta na construção de 
uma identidade subjetiva do Ser para o trabalho, para o lazer, 
para a criatividade e para a consciência de ser saudável, e:

Considerando que a educação física especial e o desporto pa-
raolímpico como partes integrantes e fundamentais no processo 
educativo e inclusivo, são capazes de proporcionar experiências 
significativas para o desenvolvimento deste cidadão em todas as 
suas dimensões;

Considerando que as aulas da educação física especial, minis-
tradas por profissionais de educação física habilitados de acordo 
com a legislação vigente em nosso País, melhoram a aprendiza-
gem e o rendimento escolar, aumentam o nível de concentração 
e melhoram os indicadores de saúde e, consequentemente, da 
qualidade de vida; 

Propõe-se:

1. Integrar recursos públicos e privados para otimizar a criação, 
adequação, ampliação e manutenção de espaços específicos 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

186
A Educação Física Escolar Especial, a Inclusiva e as Paraolimpíadas

e adequados para o pleno desenvolvimento das aulas de edu-
cação física escolar e o esporte escolar nas dimensões de par-
ticipação até o alto rendimento do aluno com deficiência;

2. Assegurar a obrigatoriedade da disciplina educação física 
em todas as séries e níveis da educação básica, ministrada 
por profissional de educação física;

3. Viabilizar a obrigatoriedade da atuação do profissional de 
educação física em todos os níveis, ciclos ou séries da edu-
cação básica;

4. Adotar medidas de urgência no sentido de coibir a substi-
tuição das aulas de educação física escolar por outras ati-
vidades extracurriculares;

5. Desenvolver políticas públicas para a formação continuada 
dos profissionais de educação física que atuam no sistema 
de ensino para melhor atendimento às demandas especiais;

6. Assegurar atendimento complementar por profissionais 
de educação física ao aluno com deficiência;

7. Assegurar que os programas e projetos federais dos Ministérios 
da Educação, do Esporte, da Saúde, obrigatoriamente, sejam 
operacionalizados por profissionais de educação física quali-
ficados, capacitados, habilitados e especializados;

8. Operacionalizar programa de atendimento educacional 
especializado precoce (de zero a três anos), para crianças 
de risco e pessoas com deficiência, ministrado por profis-
sionais de educação física;

9. Construir um grupo de trabalho intersetorial visando a 
sistematização de parâmetros metodológicos de ensino e 
atenção aos alunos e atletas especiais; 

10. Políticas públicas que garantam a acessibilidade e tecno-
logia assistida aos espaços físicos, equipamentos e mate-
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riais para as práticas da educação física e do esporte para 
pessoas com deficiência.

Brasília, 11 de maio de 2010.
Documento aprovado pelo Plenário do Seminário.
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Centro de Educação de Deficientes Visuais, Profissional de Educação Física;
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13. Siglário

A
ABBR Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação

AEDREHC
Associação Esportiva da Divisão Médica de 
Reabilitação do Hospital das Clínicas

Ampare
Associação de Mães, Pais, Amigos e 
Reabilitadores de Excepcionais 

AOB Academia Olímpica Brasileira
Apae Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
Asbac Associação dos Servidores do Banco Central

C
CBDC Confederação Brasileira de Desportos para Cegos 

CBDE Confederação Brasileira do Desporto Escolar

CBDU Confederação Brasileira dos Universitários

CDHU
Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano

Cenesp Centro de Excelência Esportiva
Cetefe Centro de Treinamento de Educação Física Especial

CNC
Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo

COB Comitê Olímpico Brasileiro

Conade
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência

Confef Conselho Federal de Educação Física
CPB Comitê Paraolímpico Brasileiro
Cref Conselho Regional de Educação Física
Cref 1 Conselho Regional de Educação Física 1ª Região
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Cref 7
Conselho Regional de Educação Física do Distrito 
Federal e dos Estados de Goiás e Tocantins

CTD Comissão de Turismo e Desporto

D
DF Distrito Federal

E
Enap Escola Nacional de Administração Pública

F
Fifa Federação Internacional de Futebol Associado

Fundeb
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização 
dos Profis sionais da Educação

Funlar
Fundação Municipal Lar Escola Francisco 
de Paula

I
IBDD

Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência

Ines Instituto Nacional de Educação de Surdos

J
JEB Jogos Escolares Brasileiros
Jori Jogos Regionais do Idoso

L
LBA Legião Brasileira de Assistência

M
MEC Ministério da Educação

O
OEB Olimpíadas Especiais Brasil
OIT Organização Internacional do Trabalho
ONU Organização das Nações Unidas
OP Orientações Pedagógicas

P
PC Paralisia Cerebral
PDE Plano de Desenvolvimento da Educação
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PEC Proposta de Emenda à Constituição
PELC Programa de Esporte e Lazer da Cidade
PL Projeto de Lei

PNUD
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento

PSB Partido Socialista Brasileiro 

R
REATECH

Feira Internacional de Tecnologia em 
Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade

S
SEDF

Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal

SEESP
Secretaria de Educação Especial do Estado 
de São Paulo

Senac Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Sesc Serviço Social do Comércio
Sistema
Confef/Cref  

Conselho Federal de Educação Física e 
Conselhos Regionais de Educação Física

Sobama
Sociedade Brasileira de Atividade 
Motora Adaptada

STV Rede Sesc-Senac de Televisão 
SUS Sistema Único de Saúde

U
UCB Universidade Católica de Brasília
Uerj Universidade do Estado do Rio de Janeiro
UFU Universidade Federal de Uberlândia
UnB Universidade de Brasília

Unesco
United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization

Uniara Centro Universitário de Araraquara
Unicamp Universidade Estadual de Campinas 
Unip Universidade Paulista
USP Universidade de São Paulo
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