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Project abstract:Project abstract:

Despite being ensured by specific legislation in several countries, the inclusion of students with

disabilities (SWD) in general schools is still a challenge. The understanding of what inclusion is

does not seem to be a consensus for school communities. As a piece of this puzzle, Physical

Education (PE) classes have presented themselves as a specific educational context, with reports

of SWD exclusion filling the studies carried out on the topic. The study aims to analyze the

process of inclusion of SWD in PE classes through the lens of ableism facing its traditionally

sports context, revealed as the greatest challenge for students with disabilities. In this context the

beliefs, values and practices associated with Paralympic sport at school will be investigated

together. Based on the perspective of PE teachers, the study aims to investigate the broad, active

and limiting social context in PE classes, with beliefs, values and attitudes towards students with

disabilities and their participation in PE classes. The study will be carried out through semi-

structured interviews with PE teachers. The interviews will be conducted through an online

platform focusing on the reality before to the Covid-19 pandemic. The interviews will be
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analyzed using the technique of content analysis with formation of categories and thematic

interpretation. As a result, progress in the studies related to the inclusion of SWD is expected,

with recognition of the values and practices active in this specific educational context. It is

expected to recognize the challenges to the inclusion of students with disabilities in a context

marked by ableist beliefs and values, which make the participation of SWD an impossible task.
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Educação Física, Currículo e Deficiência: Uma investigação sobre o esporteEducação Física, Currículo e Deficiência: Uma investigação sobre o esporte
paralímpico e inclusão na escolaparalímpico e inclusão na escola

Coleta de DadosColeta de Dados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

Relatos de professores de Educação Física sobre inclusão de alunos com deficiência

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

Entrevistas individuais online 

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?Que documentação e metadados acompanharão os dados?

Título do projeto, descrição, autor

Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

Como você administrará qualquer questão ética?Como você administrará qualquer questão ética?

Projeto submetido e aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa da UNICAMP com CAAE:

18397819.4.0000.5404

Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /
IPR)?IPR)?

Question not answered.

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup

Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?

Entrevistas armazenadas em drive individual da pesquisadora

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?
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Acesso mediante contato com a pesquisadora

Seleção e PreservaçãoSeleção e Preservação

Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ouQuais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou
preservados?preservados?

Question not answered.

Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

Dados serão mantidos por 5 anos

Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados

Como você vai compartilhar os dados?Como você vai compartilhar os dados?

Através do sistema REDU da unicamp.

Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

Question not answered.

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos

Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?

Pesquisadora principal

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?Quais recursos você precisará para entregar seu plano?

Question not answered.
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