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RESUMO 

 

 

Como maneira de desenvolver harmoniosamente a compreensão do que de fato se 
faz inclusão da pessoa com deficiência numa perspectiva de educação inclusiva, 
acreditamos que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência de 
Educação Física (PIBID-EF), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
aparece como uma das possibilidades. Este proporciona o aperfeiçoamento e 
valorização dos docentes tendo em vista a Educação Básica; possui atuação nas 
instituições de caráter público, promovendo a inserção do licenciando nesse cenário 
já no princípio de sua formação inicial, de modo que a partir de orientação docente, 
este desenvolva atividades didático-pedagógicas, permitindo assim o reconhecimento 
da realidade educacional. Como aliado do Programa nesse intento, trouxemos o 
material didático do Esporte da Escola (EE), projeto que consiste numa ação 
interministerial entre o Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Esporte (ME), 
visando incorporar a política de educação integral com a política esportiva 
educacional. O material é caracterizado como uma coleção didática que tem por título 
"Coleção Práticas Corporais e a Organização do Conhecimento", construída a partir 
dos princípios básicos do Esporte Educacional, baseada assim na inclusão, 
emancipação e participação. Para a concretização de nossa proposta, nos munimos 
como metodologia da pesquisa-ação colaborativa, aliada a análise de conteúdo. 
Nosso lócus foi o PIBID – Educação Física e os atores sociais, os professores 
supervisores do Programa. Como objetivo geral apresentamos: desenvolver uma 
formação continuada para os professores supervisores que compõe o PIBID – 
Educação Física da UFRN, a partir da proposta de inclusão posta no material didático 
do Esporte da Escola/Ministério dos Esportes; e como objetivos específicos: identificar 
as necessidades dos professores supervisores que atuam no PIBID Educação Física 
quanto a perspectiva da Educação Física Inclusiva; e, compreender os indicadores de 
mudanças/contribuições para a prática pedagógica do supervisores do PIBID-EF, 
visando a inclusão de jovens/crianças com deficiência na Educação Física Escolar, a 
partir da proposta pedagógica do Esporte da Escola. Diante da busca pelo 
atendimento dos objetivos, cremos que esta pesquisa se fez mais uma das formas de 
proporcionar não só ao educando com deficiência, mas a outras parcelas 
marginalizadas o desfrute de vivências mediante suas possibilidades, assim como a 
ratificação dos múltiplos saberes intimamente ligados a diversidade, e ainda de nosso 
reconhecimento enquanto corpos. Cremos ainda que este trabalho abre caminhos a 
partir de sua ressignificação para outras propostas que intentem reverberar princípios 
educativos na busca por uma sociedade efetivamente inclusiva. 
 

 

Palavras-chaves: Educação Física Inclusiva; PIBID-EF; Deficiência; Esporte da 

Escola. 
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ABSTRACT 

 

 

As a way of harmoniously develop the understanding of what in fact includes the 
person with disability in an inclusive educational perspective, we believe  that the 
Program of Scholarships for Beginner Teachers of Physical Education Teaching 
(PIBID-EF) of the Federal University of Rio Grande do Norte appears as one of the 
possibilities.It provides the improvement and enhancement of the teachers with a view 
to the Basic Education; works in institutions of a public nature, promoting the insertion 
of the graduating student in this scenario in the beginning of its initial formation, so that, 
based on a teacher’s orientation, it develops didactic and pedagogical activities, thus 
allowing the recognition of the educational reality. As an ally of the Program in this 
endeavor, we have brought the material of the School Sport (EE), a project that 
consists of an interministerial cooperation action between the Ministry of Education 
(MEC) and the Ministry of Sport (ME), aiming to incorporate the policy of integral 
education with the policy of sports education. The material is characterized as a 
didactic collection which is titled “Corporal Practices Collection & Organization of 
Knowledge", built from the basic principles of Sport Educational, based on inclusion, 
emancipation and participation. To the achievement of our proposal, we used the 
research-action methodology combined with content analysis. Our locus was the PIBID 
- Physical Education and social actors, the supervising teachers of the Program. As a 
general objective, we present: develop a continued formation for the supervising 
teachers that compose PIBID - Physical Education of UFRN, from the inclusion 
proposal put into the didactic material of the School Sports/Ministry of Sports; and as 
specific objectives: identify the needs of supervising teachers working in PIBID of 
Physical Education regarding the perspective of Inclusive Physical Education; and, 
understand the indicators of change/contributions to the pedagogical practice 
approach of PIBID-EF supervisors, aiming at the inclusion of children and young 
people with disabilities in School Physical Education, from the pedagogical proposal of 
School Sport. Faced with the search for the realization of the objectives, we believe 
that this research has become one more way to provide not only to the student with 
disabilities, but also to other marginalized groups the enjoyment of experiences 
through their possibilities, such as the ratification of multiple knowledge closely linked 
to diversity, and still of our recognition as bodies. We also believe that this work opens 
paths from its re-signification to other proposals that try to reverberate educational 
principles in the search for a effectively inclusive society. 
 

 

Keywords: Inclusive Physical Education; PIBID-EF; Disability; School Sport. 
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 PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 

Devo iniciar confessando que esta não é uma obra pensada desde muito 

tempo, mas que aos poucos foi se construindo, a partir das experiências vividas. A 

princípio destaco o meu amor pela Educação Física (EF), isso de fato, vem desde a 

infância, tanto que sempre fiz parte do grupo que participava ativamente das aulas. 

O tempo foi passando e no Ensino Médio (EM), além da assiduidade nas aulas 

de Educação Física, passei a integrar a equipe de futsal da instituição de ensino, e 

isso me dava o direito de não frequentar as aulas de Educação Física; como não 

achava coerente me isentar das aulas e claro, por gostar das práticas continuava indo, 

mas isso despertou minha atenção para o fato de nem todos os alunos participarem 

das aulas, respaldados nas exceções, como comprovação de determinada prática em 

outro âmbito, atestado médico que eximia o educando de participação, além de 

alegações de doenças, e não obstante, ainda havia os alunos que não encontravam 

como participar, pois as aulas na maioria das vezes consistia na realização de 

desportos, seguindo as regras universais e privilegiando a performance, o que 

resultava na exclusão dos que não atendiam esses requisitos, ou seja, a aula por si 

só já privava uma parcela da turma. Até então, eu não possuía uma visão crítica sobre 

essa situação, em outras palavras, apenas percebia o fato de nem todos participarem, 

e como não existia por parte do professor a preocupação em despertar essa 

perspectiva em nós, o resultado era a crença de que estava tudo bem, que era daquela 

forma que deveria ser a Educação Física Escolar (EFE). 

Concluo o Ensino Médio e ingresso na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), no curso de Educação Física – Licenciatura; tenho a oportunidade 

ímpar de fazer parte do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência – Educação Física 

(PIBID-EF). Não só o curso em si, mas ser integrante do PIBID-EF, proporcionaram 

uma concepção mais crítica e reflexiva do que no Ensino Médio eu tinha apenas como 

constatação (nem todos os alunos participam das aulas de Educação Física), e com 

o tempo, pude perceber que às vezes as aulas não contemplam todos os aprendizes, 

não é meramente o educando que não quer, mas que a prática pedagógica 

desenvolvida não apresenta o suficiente para incluir a todos; e o PIBID-EF, promoveu 

subsídios não só para identificar e vivenciar enquanto docente em formação algumas 

experiências que provocaram esse despertamento, mas aludiu possíveis soluções em 

busca da inclusão, o que incitou também o olhar no que diz respeito a propostas 
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inclusivas pensando na pessoa com deficiência. 

A experiência proporcionada pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID) foi essencial para minha formação docente, mas claro que não 

trouxe todas as soluções das ocorrências no cotidiano escolar; e após formada, 

lecionei em uma instituição privada, o que me proporcionou ter como aluna na 

Educação Infantil com monoparesia em um dos membros inferiores; e no Ensino 

Fundamental I, um educando com transtorno do espectro autista (TEA). 

Percebi que precisaria reavaliar minhas aulas, pois inicialmente a prática 

pedagógica desenvolvida não estava atendendo a todos, e mesmo consciente da 

pertinência da Educação Física Escolar, eu não a estava realizando sob uma 

perspectiva inclusiva, pois principalmente o educando com TEA não estava sendo 

contemplado pelas aulas; mesmo com aporte proporcionado pelo PIBID, não estava 

apta a lidar com o que era vivenciado no momento. Busquei informações com a 

coordenação da escola, a qual apenas confirmou o autismo do garoto, e alegou que 

já estava sendo muito ele compor o cenário escolar, pois "autistas são assim mesmo", 

além da orientação de controlar a participação da aluna com monoparesia, já que "ela 

era deficiente, tinha que ter um cuidado maior". Claro que não me contentei com a 

resposta que recebi, e busquei informações com os responsáveis pelas crianças, no 

intuito de compreender melhor as ressalvas a serem observadas, e principalmente 

para entender a melhor forma de interação com o aluno com TEA. 

Os alunos enquanto principais envolvidos também foram diretamente 

considerados, e nesse sentido, acho interessante apresentar a fala da que  compunha 

a Educação Infantil, a qual me disse que poderia fazer tudo que conseguisse fazer; o 

que achei extremamente pertinente, nada tão peculiar quanto a sabedoria de uma 

criança. 

Todas as experiências pelas quais vivi até o momento citado, passaram a me 

provocar inquietude, assim como o interesse em contribuir de alguma forma para a 

ampliação dos conhecimentos na perspectiva de uma Educação Física Escolar 

inclusiva, e para minha satisfação passei a fazer parte do Esporte da Escola (EE), um 

projeto social pautado exatamente em princípios inclusivos, que por meio do esporte 

educacional e outras vivências, buscava a participação efetiva de todos. Pude 

conhecer o material didático do EE, assim como ser integrante de uma equipe 

formadora, a qual desenvolvia capacitações para aperfeiçoamento dos monitores, 

coordenadores e colaboradores do projeto. Ter mais essa experiência, contribuiu para 
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o fechamento da ideia em que resultou esta pesquisa. 

Pensar em uma Educação Física Inclusiva, é colaborar com a promoção do 

acesso e aprendizagem das mais diferentes práticas corporais como um direito de 

todos, além do que o desenvolvimento dessas manifestações culturais deve centrar-

se nas orientações da formação integral e emancipadora de modo que todos possam 

participar das atividades organizadas, aprender com a experiência e se sentirem aptos 

a uma prática autônoma (GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2014.) 

Como maneira de desenvolver de forma harmoniosa a compreensão do que de 

fato se faz como uma das possibilidades de uma educação inclusiva em contextos 

educacionais, acreditamos que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – Educação Física (PIBID-EF), aliado ao subsídios do Esporte da Escola, 

podem contribuir de modo significativo, o que nos permitirá centralidade numa 

Educação Física Inclusiva – e para fins de delineamento deste trabalho, assim como 

em atendimento aos anseios formados ao longo do tempo – tendo como foco a 

inclusão do educando com deficiência (sensorial, física e/ou intelectual), com o intuito 

de que este possa desfrutar da Educação Física Escolar participando ativamente. 

Diante dos fatos apresentados, da significância atribuída aos elementos 

inclusão e deficiência, dada a conjuntura atual da sociedade, cremos na necessidade 

de discussão sobre esta temática que se faz pertinente para a compreensão da 

diversidade da qual fazemos parte; o que fomentou o desejo de contribuir na produção 

de conhecimentos sobre o eixo inclusão e deficiência no âmbito educacional; o que 

nos fez idealizar a proposta de desenvolvimento de uma formação continuada com os 

professores supervisores do PIBID- Educação Física, tendo como base o material 

didático do Esporte da Escola,  de modo a priorizar a inclusão do alunado com 

deficiência. 

Para nortear a pesquisa e inferir sua significância no meio acadêmico, foi 

realizado um levantamento com os seguintes descritores: Deficiência; Educação 

Física Inclusiva; Esporte da Escola, no catálogo de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), assim 

como em âmbitos de importância nas áreas da Educação e da Educação Física, 

respectivamente, a Revista Ibero-Americana de Educação e o Congresso Brasileiro 

de Ciências do Esporte e Congresso Internacional de Ciências do Esporte, no recorte 
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de período que vai de 2011 a 20161; a partir do que foi percebida a escassez de 

produções abordando os insumos do Esporte da Escola, contribuindo para fomentar 

ainda mais o interesse em concretizar este trabalho. 

Levando em conta todos os aspectos supracitados, acreditamos que seja de 

grande importância propostas que incentivem a desmistificação no que diz respeito a 

inclusão e deficiência; visando a produção de conhecimentos relevantes, acadêmica 

e socialmente falando. Entendemos que este é um âmbito com possibilidades de 

descobertas e geração de conteúdos de inestimável valia, assim como um forte aliado 

capaz de contribuir para a inclusão da pessoa com deficiência, e ainda campo 

promissor para o desenvolvimento da educação, visando a integralidade, autonomia 

e criticidade do educando; e ainda, somando as experiências vividas que despertaram 

o interesse por essa área, surgindo a inquietude para a busca de possíveis respostas 

para a problemática: como o conteúdo desenvolvido a partir do material pedagógico 

do Esporte da Escola poderia contribuir para a consolidação de uma Educação Física 

na perspectiva inclusiva na Educação Básica? 

Nesse intuito a pesquisa foi estruturada e organizada da seguinte maneira: 

formulação dos objetivos, sendo o objetivo geral: desenvolver uma formação 

continuada para os professores supervisores que compõe o PIBID – Educação Física 

da UFRN, a partir da proposta de inclusão posta no material didático do Esporte da 

Escola/Ministério dos Esportes; e como objetivos específicos: 1) Identificar as 

necessidades dos professores supervisores que atuam no PIBID Educação Física 

quanto a perspectiva da Educação Física Inclusiva; 2) compreender os indicadores de 

mudanças/contribuições para a prática pedagógica do supervisores do PIBID-EF, 

visando a inclusão de jovens/crianças com deficiência na Educação Física Escolar, a 

partir da proposta pedagógica do Esporte da Escola. 

Nossa pesquisa é de caráter qualitativo, tendo como procedimento 

metodológico o alinhamento de duas metodologias para atender nossos propósitos, a 

pesquisa-ação e a análise de conteúdo. 

A pesquisa-ação é caracterizada como um tipo de pesquisa social embasada 

empiricamente que se faz a partir de íntima ligação com uma ação ou com a resolução 

de um problema coletivo, onde todos, pesquisadores e participantes que representam 

                                                 
1 Período selecionado por considerar a criação do Projeto Esporte da Escola, que foi em 2010, de 

maneira a se ter um ano como tempo de possíveis publicações, e 2016 como início da pesquisa em 
questão. 
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o problema/situação estão envolvidos de maneira cooperativa ou participativa 

(THIOLLENT, 2011); ainda na pesquisa- ação, foi escolhida a do tipo colaborativa, 

caracterizada por atribuir ao pesquisador o papel de fazer parte da perspectiva de 

mudança, assim como cientifica-la, mediante o olhar dos sujeitos envolvidos 

(FRANCO, 2005). 

Para a conceituação da análise de conteúdo, nos baseamos em Bardin (2011), 

apontando como a reunião de instrumentos metodológicos em aperfeiçoamento 

contínuo, aplicáveis a conteúdos diversos. 

A metodologia é tratada com maior detalhamento no capítulo quatro, mas vale 

ressaltar ainda na introdução que nosso lócus da pesquisa foi o Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência – Educação Física, tendo como atores sociais, os 

seis professores supervisores do projeto. Foram organizados e realizados oito 

encontros formativos, todos no Laboratório de Práticas de Práticas Corporais e 

Ludicidade (LabLud), situado no Departamento de Educação Física (DEF) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Esta dissertação é composta por quatro capítulos, no primeiro intitulado Com a 

palavra: Inclusão e Deficiência – leis e cotidiano, trazemos um panorama de aspectos 

que tangenciam a inclusão e a deficiência, tanto no âmbito de regimentos legais como 

considerações acerca do dia-a-dia da pessoa com deficiência na sociedade em que 

vivemos. 

O segundo capítulo, Dialogando sobre Corpo, faz apontamentos sobre a 

historicidade do corpo e os conceitos formados ao longo do tempo, tais como a 

perspectiva dualista que fragmenta o corpo e o torna instrumento do intelecto; 

abordamos também os padrões estabelecidos, os estigmas formados, o olhar da 

educação sobre o corpo, e especificamente a compreensão de corpo adotada na 

Educação Física Escolar. 

No capítulo três, denominado, E por falar em Esporte da Escola e Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Educação Física, caracterizamos os 

dois Programas, e pontuamos aspectos pelos quais se torna válido a conexão de 

elementos desses dois Projetos para o fomento de uma Educação Física numa 

perspectiva inclusiva. 

Tratando da formação é o quarto e último capítulo, composto pelo 

aprofundamento das metodologias, como supracitado, e ainda, constituído das 

análises e discussões que resultaram a partir da feitura deste trabalho, tem-se também 
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a descrição dos encontros formativos, em suma, como o próprio título do capítulo traz, 

se tem o detalhamento dos aspectos metodológicos da formação, e das experiências 

vivenciadas durante este trabalho. 

Nas considerações finais intitulada de, Até breve, fazemos um panorama geral 

de todo o processo que resultou esta dissertação. Refletimos sobre nossos objetivos 

e a busca por seu atendimento, assim como ratificamos que esta pesquisa se faz o 

término de um ciclo, mas também o início de outras propostas, a partir de releitura e 

ressignificação, de modo a se configurar como mais um instrumento na busca de uma 

educação e sociedade inclusivas. 

Ressaltamos que a escolha pelos títulos se deu para fazer alusão a expressões 

que indiquem diálogo, conversa em seu sentido mais coloquial, fomentando nossa 

crença que se é possível ter compromisso e seriedade com algo, sem, no entanto, 

recorrer a tratos desnecessariamente normatizados, os quais por vezes provocam 

enfado, enrijecimento e distanciamento nas interações acadêmicas e sociais. 
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1 INCLUSÃO E DEFICIÊNCIA: leis e cotidiano 

 

A deficiência faz parte da humanidade desde os primórdios da história, e para 

nossa felicidade, as ideias e conceitos que estão intrinsecamente relacionados a ela 

passaram e ainda passam por transformações que intentam o alcance de uma 

sociedade inclusiva, garantindo que as pessoas com deficiência desfrutem 

plenamente dos direitos essenciais que todos enquanto seres humanos possuem. 

Como ratificação do supracitado, a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

seu relatório de 2011, pontua a deficiência como dinâmica, complexa, 

multidimensional e questionada. Amaral (1998) ao considerar as orientações da OMS 

de 1989 pontua a deficiência como perda ou anormalidade de estrutura ou função, 

associada tanto a aparência física quanto alteração corporal, podendo ser de um 

órgão ou função. 

A partir dos apontamentos feitos pela OMS em períodos distintos, percebe-se 

transformações no conceito acerca da deficiência, o que nos remete aos modelos da 

deficiência, fortes contribuintes para a organização dessas concepções; estes serão 

tratados mais adiante. 

Em comunhão com as perspectivas mais atuais, cremos que a deficiência não 

está restringida apenas ao ser humano que a possui, a entendemos como além de 

um impedimento corporal, que "[...] não é apenas o que o olhar médico descreve, mas 

principalmente a restrição à participação plena provocada pelas barreiras sociais" 

(DINIZ, 2009, p. 66). E ainda, no que diz respeito a conceituação da pessoa com 

deficiência, compreendemos que esta se faz como aquela que "tem impedimentos de 

longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com diversas 

barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na 

sociedade" (BRASIL, 2008, p. 15). 

Atualmente a pessoa com deficiência pode contar com amparo legal, a partir 

de documentos oficiais, leis, diretrizes; além disso, os diálogos acerca da inclusão de 

indivíduos em tais condições são mais presentes, seja no âmbito acadêmico ou até 

mesmo em cenários de cunho menos formal, como rodas de conversas entre 

familiares. No entanto, nem sempre houve discussões e até mesmo respaldos que 

assistissem esses indivíduos. 

Os processos históricos apresentam que a deficiência era tida como algo 

envolto por misticismo e crendices o que com o passar do tempo, foi tomando outras 
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conotações. Anterior ao século XIX o modelo religioso protagonizava o que se 

acreditava sobre o corpo com impedimentos físico, sensorial e/ou intelectual, de modo 

a ratificar a ideia de que isso era produto de pecado ou da própria ira de Deus. Essa 

concepção posteriormente foi questionada, de modo a surgir o chamado modelo 

biomédico da deficiência, o qual desacredita pensamentos de ordem divina com 

relação à deficiência (DINIZ, 2009). 

O modelo biomédico compreende a deficiência como uma desvantagem 

natural, de maneira que a atenção deve ser direcionada para minimizar tal condição 

do indivíduo, submetendo-o a práticas de reabilitação ou até mesmo curativas, a fim 

de amenizar, diga-se até, reverter o quadro apresentado, ou seja, busca pela garantia 

da anulação dos sinais de anormalidade para que o indivíduo atenda ao padrão de 

funcionamento normatizado à espécie (DINIZ, 2009). 

O modelo biomédico surge então de certa forma como uma remissão da pessoa 

com deficiência, pois desconstrói o pensamento torpe de que esta condição se dá por 

motivos divinos, no entanto, apesar de algum avanço, ainda assim o sujeito entendido 

como alguém com deficiência por esse modelo, precisa ser submetido a medidas que 

o deixem equiparáveis aos demais, pois ele destoa do padrão, é tido como um desvio 

da norma, e por isso, as providências tomadas são para ajustá-lo aos demais. 

Para contestar o modelo biomédico, nasce o modelo social da deficiência, a 

partir do qual há o despertamento da sociedade para que ela enxergue que cria 

obstáculos para as pessoas com deficiência, provocando assim limitações ou 

incapacidade no desenvolvimento de papéis sociais desses indivíduos (SASSAKI, 

2003), tendo em vista "seus ambientes restritivos; seus discutíveis padrões de 

normalidade; suas práticas discriminatórias em muitos setores da atividade humana" 

(SASSAKI, 2003, p. 47). 

É importante compreender que ao fazer um alinhamento entre os modelos 

biomédico e social, percebe-se que:  

 
o modelo biomédico da deficiência sustenta que há uma relação de 
causalidade e dependência entre os impedimentos corporais e as 
desvantagens sociais vivenciadas pelas pessoas com deficiência. 
Essa foi a tese contestada pelo modelo social, que não apenas 
desafiou o poder médico sobre os impedimentos corporais, mas 
principalmente demonstrou o quanto o corpo não é um destino de 
exclusão para as pessoas com deficiência (DINIZ, 2009, p. 66). 

 

A partir do modelo social, a questão da deficiência toma uma proporção maior, 
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ou seja, a condição de deficiência não cabe apenas ao ser humano em tal situação, 

mas sim a sociedade como um todo, e ainda, alude que a deficiência não deve ser 

encarada como uma patologia, apesar de se ter ciência de que o indivíduo com 

limitações corporais – assim como alguém que não tenha impedimento algum –, irá 

em algum momento necessitar de cuidados médicos; é bem verdade que certas 

condições de deficiência requerem cuidados permanentes, mas, as assistências 

médicas devem ser ligadas as demandas de saúde, e não simplesmente associadas 

a deficiência como se fosse uma doença. 

O surgimento de cada uma dessas concepções não fez simplesmente 

desaparecer as ideias que a precursora trazia; claro que não se tem mais a força da 

ideia inicial, que o ser humano com deficiência é consequência de algum pecado ou 

agouro, no entanto, ainda se é comum, mesmo depois do surgimento de perspectivas 

combatentes a esse pensamento, ao se ter conhecimento de recém-nascido com 

alguma deficiência, os familiares ouvirem ou até mesmo um membro da família dizer 

deve ter algum propósito divino por nascer assim. 

Os modelos sucessores não apagaram totalmente as ideias dos anteriores, de 

alguma forma eles ainda coexistem, principalmente o modelo biomédico, ao ter como 

fundamento a busca pela normalidade, ou seja, um padrão de funcionamento, de 

modo a exigir da pessoa com deficiência que busque atender as normas pré 

estabelecidas, configurando a deficiência como um problema e este único e exclusivo 

de quem o possui. 

Com o aparecimento do modelo social, como supracitado essas ideias 

perderam força, mas não deixaram de existir, no entanto, viraram motivo de reflexão 

e, por conseguinte, questionamentos. O cenário que concerne à deficiência passa por 

uma expansão de ideias e conceitos de modo que: 

 
a normalidade, entendida ora como uma expectativa biomédica de 
padrão de funcionamento da espécie, ora como um preceito moral de 
produtividade e adequação às normas sociais, foi desafiada pela 
compreensão de que deficiência não é apenas um conceito biomédico, 
mas a opressão pelo corpo com variações de funcionamento. A 
deficiência traduz, portanto, a opressão ao corpo com impedimentos: 
o conceito de corpo deficiente ou pessoa com deficiência devem ser 
entendidos em termos políticos e não mais estritamente biomédicos 
(DINIZ, 2009 p. 69) 

 

Percebe-se, portanto, a partir das objeções feitas ao modelo hegemônico da 
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época, novos pensamentos promotores de avanços nos aspectos que tratam da 

deficiência, e entende-se também que ainda há muito a ser desenvolvido, muitas 

ideias equivocadas ainda precisam ser minimizadas, até sua erradicação total. 

Entre as transições dessas concepções não se pode deixar de pontuar o que 

de fato se faz protagonista, ou seja, a própria pessoa com deficiência, pois apesar das 

transformações nas mudanças de perspectivas de um modelo religioso para o 

biomédico e mais adiante para o social, as consequências nas mudanças do 

entendimento acerca desse olhar sobre o sujeito na condição de deficiente foram e 

são sentidas por tais indivíduos mais do que qualquer outro envolvido nesse processo. 

Pensemos no sujeito com deficiência e em seu entorno social; assim como 

descrevemos as variações nos modelos referentes à deficiência, sabe-se também que 

o olhar sobre esse indivíduo sofreu transformações ao longo dos tempos, mas não 

iniciaremos aqui uma trajetória desde os primórdios da civilização considerando esses 

aspectos, mas nos deteremos a um período mais recente e atual. 

Com relação a pessoa com deficiência "até muito recentemente se julgou que 

pouco poderiam aprender [...]" (CROCHIK, 2015, p. 14), de modo a submeter esse 

indivíduo a uma condição inferior, maximizando limitações e assim, fazendo um mau 

juízo sobre esse ser humano, em outras palavras, aquele que possui alguma 

deficiência é subestimado e qual não deve ser a sensação que isso provoca, e indo 

de encontro e enfraquecendo tal consideração, atualmente se observa essas pessoas 

ocupando espaços acadêmicos, áreas profissionais, ressaltando e desconstruindo os 

equívocos que muito se criou (CROCHIK, 2015). 

Adentrando no cotidiano familiar, ao descobrir um ou mais parentes com 

deficiência, a dinâmica familiar tende a mudanças, o que torna este momento 

sobremaneira importante, haja vista que provocará transformações na então família 

idealizada; pois, o que se tem agora é a família real, e a reação dos familiares podem 

ser as mais variadas possíveis, desde aflição e espanto ou até mesmo indiferença 

acerca da descoberta (CHACON, 2012). No entanto, o impacto provocado por essa 

novidade e o modo de reagir dos familiares, afetará diretamente o integrante com 

deficiência desse círculo, pois este sentirá as consequências do provável uso dos 

mecanismos de defesa, os quais são caracterizados como "estruturas permanentes 

da psique que habilitam à pessoa furtar-se ao conhecimento consciente de tudo que 

pode causar-lhe ansiedade" (CABRAL; NICK, 2006, p. 77). Em síntese, uma via que 

nos permite suavizar a possível sensação de angústia, desespero ou até mal estar ao 
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nos depararmos com algo que provoque estranhamento. 

Existem alguns tipos de mecanismos de defesa, tais como projeção, 

racionalização e um dos mais acionados ao lidar com a deficiência, o da negação; 

este por sua vez, se apresenta de três maneiras distintas: simulação, compensação e 

atenuação (AMARAL, 1998). Antes de exemplificar as três formas citadas, é 

importante ter em mente o quanto essas atitudes podem afetar o sujeito com 

deficiência, pois ressalta-se que apesar de serem ações cometidas também por 

pessoas de fora do seio familiar, os parentes não estão isentos de praticá-las, e esses 

são responsáveis pelo primeiro convívio social. 

Para tornar mais claro o mecanismo de defesa negação, especificamente o da 

simulação, segue uma oração comumente utilizada "é autista, mas não tem quem 

diga", dessa forma estamos negando completamente o que faz a pessoa destoar do 

compreendido como normal; já a compensação se configura quando estamos 

suavizando "aquela característica ou condição que consideramos espúria e, portanto, 

negando-a ao contrapô-la a um atributo desejável" (AMARAL, 1998 p. 20), por 

exemplo "Ela é cega, mas é tão bonita."; e por fim, a atenuação, entendida como a 

tentativa de amenizar com a ideia de que poderia ser pior, a citar, "Nasceu sem um 

dos braços, mas poderia ter sido sem os dois." 

É sabido que o uso desses mecanismos por parte dos familiares, inclusive 

genitores, pode postergar o desenvolvimento da ressignificação tanto dos valores 

quanto do estilo de vida da família, assim como sua organização, afetando 

diretamente a dinâmica das relações familiares (CHACON, 2012). Claro, por todo 

aporte histórico sabe-se que lidar com um membro da família com deficiência, 

especialmente no princípio não é fácil, pois ainda não estamos nem somos preparados 

para tal situação, comumente é almejado que a prole não tenha nenhuma deficiência. 

Sendo assim, a ciência sobre a deficiência geralmente vem através do médico que 

acompanha a gestação ou a partir de algum profissional de saúde, quando esta não 

é configurada no pré-natal ou na concepção. 

É de grande relevância que o trato do profissional de saúde para com a família 

seja humanizado, cuidadoso, pois o modo como passará essa informação e os 

conhecimentos que promoverá são imprescindíveis para a preparação dos pais, assim 

como dos parentes como um todo, o que influenciará diretamente na vida do indivíduo 

com deficiência, pois como bem trata Chacon (2012): 
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Cada membro da família desenvolverá uma história que lhe será 
própria e peculiar, desempenhando cada qual o seu papel que deve 
ter flexibilidade suficiente para ressignificar valores e padrões de 
relacionamento. Cada personagem, no seu respectivo papel, possui 
sua importância (CHACON, 2012, p. 18). 

 

Cabe assim uma conscientização e educação da família para a promoção de 

um ambiente amistoso para a pessoa com deficiência, de maneira que esta possa 

desenvolver suas potencialidades; que se tenha ciência da condição vivida por ela, 

mas que isso não seja motivo para subestimá-la, inclusive em sua autoformação, pois 

a construção dos papéis sociais, compreendido como socialização primária é 

primordialmente apreendido a partir do seio familiar, o que impacta significativamente 

na identidade pessoal (GLAT, 1998). 

É de grande relevância que o sujeito com deficiência sinta por parte do seio 

familiar confiança, que mesmo não se tendo domínio da realidade que será 

vivenciada, a família transmita credibilidade ao potencial desse ser humano, como 

assim o faria, caso não apresentasse deficiência alguma. 

Obviamente que não se está dizendo para simplesmente fingir que o 

impedimento corporal não existe – ideia essa combatida em linhas acima – mas que 

ainda se observa por parte de alguns a atribuição de determinadas características da 

deficiência a semelhança com algum parente, fantasiando assim que a deficiência se 

faz ausente. 

Se o sujeito com deficiência desde seu nascimento ou consciência que tem 

determinada deficiência passa a lidar com mecanismos de defesa dentro mesmo da 

própria família, a sua vida em sociedade de maneira geral será mais complicada, pois 

a ideia de incapacidade estará arraigada nele, o que dificultará o enfrentamento de 

situações adversas ou não, fora do âmbito familiar, pois ocorre que: 

 
as normas e valores sociais, dos quais muitas vezes não estamos 
conscientes, criam representações ou significados que guiam não só 
a nossa maneira de ser e agir no mundo, mas também a maneira como 
percebemos e agimos em relação aos outros homens (GLAT, 1998, p. 
20). 

 

Tanto a forma como a sociedade está ainda habituada com a ideia do padrão, 

da normatização, fazendo assim repelir ou tornar digno de piedade o que ou quem 

foge dessas regras internalizadas, como a pessoa com deficiência a depender da 

forma como esta se reconhece e se posiciona diante de condutas como as citadas, 
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pode vir a provocar choques e desgastes para o sujeito com impedimentos, pois este 

é tido como um desvio do compreendido como padrão, e assim, este pode aprender 

desde cedo a ser incapaz, dependente e habitua-se a viver uma vida marginalizada 

(GLAT, 1998). 

Temos ciência de que este processo de categorização do sujeito com 

deficiência como ser limitado e incapaz, está sendo gradualmente, ainda que a passos 

lentos, desconstruído. O reconhecimento de que a deficiência está relacionada a 

todos, aos poucos toma conta da sociedade, o que se faz sobremaneira importante, 

pois, é necessário conhecimento e para tanto, a identificação de que isso é uma 

realidade, impulsionado a busca por informações, para assim aprendermos a lidar com 

os fatores que concernem a deficiência de modo geral, permitindo dessa forma uma 

sociedade com aspectos de equidade para a humanidade, de maneira que não só a 

pessoa com deficiência se beneficia de tal situação, mas todos que integram a 

sociedade: 

 
pois o indivíduo não é um ser natural que se emancipa dentro dos 
limites de si mesmo, uma vez que não é apenas uma entidade 
biológica. A autodeterminação ocorre na medida em que, tomando 
consciência do mundo, adquire consciência de si. Assim, o indivíduo 
concretiza-se na sociedade e por meio dela. (SILVA, L., 2006, p. 433). 

 

É preciso preparo da sociedade para que seja possível a relação sujeito- 

sociedade de modo que o ser humano evolua para com e pela sociedade. 

 

1.1 Aspectos legais 

 

O ano é 1981, este é tido como um marco para o seguimento dos preceitos 

legais que garantem melhorias para a pessoa com deficiência, iniciando a 

consolidação de direitos cabíveis a esses sujeitos como todo e qualquer cidadão. Mas, 

o que tornaria esse ano tão importante? 1981 foi instituído como o "Ano Internacional 

das Pessoas Deficientes" (AIPD): 

 
a Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou o embrião do 
conceito de sociedade inclusiva. Entidades não-governamentais e 
governamentais, a mídia mundial, nações de portes diversos no 
cenário econômico-político internacional reafirmaram por 365 dias a 
necessidade de o planeta reconhecer com firmeza o direito das 
pessoas com deficiência (WERNECK, 2000, p. 42). 
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O Brasil foi um dos países que se comprometeu em desenvolver as metas 

estabelecidas, como aponta em seu relatório geral das atividades, anunciando que a 

Comissão Nacional do Ano Internacional das Pessoas Deficientes (CNAIPD), teve 

como propósito essencial, o desenvolver, assim como apoiar ações harmonizadas 

com objetivos definidos pela Assembleia Geral da ONU para o AIPD (BRASIL, 1981). 

É interessante ressaltar que o Lema para o Ano Internacional das Pessoas Deficientes 

foi definido como "Igualdade e Participação Plena", expressando a legitimação do 

direito de isonomia de oportunidades para todo e qualquer ser humano, reconhecidas 

as peculiaridades de cada um. 

No Brasil, "como parte da preparação para o ano seguinte, Ano Internacional 

das Pessoas Deficientes, em 12 de dezembro de 1980, a cidade de Ourinhos/SP 

realizava o primeiro evento de abertura do AIPD, com palestra de Romeu Sassaki” 

(CRESPO, 2009, p. 129-130), ou seja, foi Ourinhos, a primeira cidade brasileira a abrir 

o AIPD. 

O Ano Internacional das Pessoas Deficientes serviu como propulsor da Década 

das Pessoas com Deficiência, ocorrendo de 1983 à 1992, de maneira que "foram 

consolidados os princípios éticos, filosóficos e políticos que denotaram e vêm 

sustentado um irreversível – embora lento – processo de construção da cidadania de 

indivíduos deficientes, incluindo mudanças na legislação" (WERNECK, 2000, p. 42). 

Como reconhecimento dessa tomada de consciência foi construído o Programa 

Mundial de Ação Relativo às Pessoas com Deficiência, documento de significativa 

importância por ter sido caracterizado como o primeiro a oficializar o conceito de 

equiparação de oportunidades para todos, publicado em 1983; e, como equiparação 

de oportunidades, compreende-se: "processo através do quais diversos sistemas da 

sociedade e do ambiente, tais como serviços, atividades, informação e documentação, 

são tornados disponíveis para todos, particularmente para pessoas com deficiência" 

(WERNECK, 2000, p. 43). 

A partir do AIPD, foi oficializado o conceito de sociedade inclusiva:  

 
assegurando a todas as pessoas, por meio do Programa Mundial de 
Ação Relativo às Pessoas com Deficiência, o direito de participarem, 
igualmente, do desenvolvimento da sociedade, não importando suas 
características físicas, culturais, religiosas ou outras (BASTOS, 2010, 
p. 51). 

 

Surgindo das ações desse Programa a resolução que definiu o conceito de 
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equiparação, mais acima apresentado. 

É bem verdade que existem outros documentos, declarações, estatutos 

posteriores, assim como anteriores ao que foi considerado de grande importância por 

trazer a oficialização da equiparação de oportunidades no que tange os aspectos 

legais da pessoa com deficiência. E, a partir de agora, atentemos para a ideia de leis 

integracionistas e inclusivas, os quais não são termos sinônimos, mas nos darão 

melhor elucidação para compreender a relevância dos documentos oficiais na 

contribuição para o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva. 

Sassaki (2003) explica o que são leis integracionistas e leis inclusivas, levando 

em consideração a pessoa com deficiência; para tanto, cita a Lei nº 7.853/89 (BRASIL, 

1989), como exemplo de integracionista, a qual apresenta o seguinte texto, "a 

matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e 

particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no 

sistema regular de ensino" (BRASIL, 1989, grifo nosso), de modo a esclarecer tais 

leis como configuradas por explicitar em suas competências a ideia de que os direitos 

da pessoa com deficiência são garantidos mediante a sua capacidade de exercê-los; 

e como lei inclusiva, aquelas que trazem a ideia de que a pessoa com deficiência será 

assistida por seus direitos, por meio de transformações no ambiente tanto físico 

quanto humano para a facilitação da prática dos direitos a ela assegurados, tal qual o 

Decreto nº 5.296/04, este que trata em seu bojo a acerca da acessibilidade, expressa 

como: 

 
[...] condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 
assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 
edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e 
meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2004). 

 

Diante dos exemplos dados, é possível perceber a diferença no que diz respeito 

aos aspectos legais integracionistas e os inclusivos, e ainda, temos ciência da 

significância da legislação e que esta é/foi escrita em épocas distintas, mas que se faz 

uma forte aliada no combate à discriminação da sociedade, seja ela relacionada a 

credo, etnia, sexualidade, assim como a pessoa com deficiência. Pelo fato das leis 

serem formuladas em determinado período e continuar vigorando – salvo revogação 

– durante o longo do tempo, compreendemos que estas nem sempre estão adequadas 

à época, haja visto as evoluções de conceitos e práticas sociais, de modo que todo o 
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aparato legal demanda revisões, o que não ocorre ou acontece muito lentamente 

(SASSAKI, 2003). 

Compreendemos que essa legislação específica não seria necessária se toda 

e qualquer discriminação existente fosse combatida considerando única e 

exclusivamente o ser humano, mas tendo em vista todo o processo histórico dos quais 

alguns aspectos foram aqui pontuados, considera-se plausível a existência desses 

preceitos legais, no entanto, temos ciência que são indispensáveis leis de cunho 

inclusivo, de maneira que todos, e como todos, entende-se realmente todos os seres 

humanos que compõem a sociedade, estejam assegurados dos direitos que possuem 

e possam ter esse sentimento de pertencimento, de equiparação de oportunidades, 

desfrutem de ser cidadãos do meio em que vivem, independente de se configurarem 

ou não como pessoa com deficiência. 

Por existir essa legislação, assim como políticas da mesma forma 

integracionista, ratificamos a necessidade de revisão dos aspectos legais que regem 

a sociedade do nosso país; mas não se pode deixar de registrar que mesmo a curtos 

passos já nota-se uma reconfiguração dos regimentos jurídicos, com ideias mais 

alinhadas aos princípios inclusivos tanto no que diz respeito às leis como também as 

políticas. 

Nessa corrente inclusivista podemos citar a Declaração de Salamanca, a qual 

versa sobre políticas, princípios e práticas no âmbito das necessidades educacionais 

especiais. Em meio aos seus tratados aborda algumas ações e orientações que 

devem ser consideradas a nível nacional no tocante à política e organização e pontua 

também que "inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e ao 

desfrutamento e exercício dos direitos humanos" (UNESCO-BR, 1994, p. 5). 

No trabalho de desconstrução de pensamentos integracionistas e edificação de 

ações inclusivas, foram tomando formas novas políticas e leis, todavia, há um 

regimento que contempla a pessoa com deficiência independente de ser 

integracionista ou inclusivo. Não iremos aqui, pontuar cada documento legal que em 

seu bojo trate da pessoa com deficiência e caracteriza-lo como inclusivo ou não, pois 

como já dito e reforçado a necessidade de alteração caso não seja inclusivo, 

ressaltamos que as políticas e leis são elaboradas conforme os pensamentos vigentes 

à sua época. 

Não estamos dizendo que por haver preceitos legais, deve-se conformar com 

que já está escrito e despender atenção ao porvir ou aos trâmites mais recentes; mas 
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que, apesar de triste, ainda vivemos em uma sociedade em que se não há provimento 

legal – ainda que muitas vezes de caráter integracionista – para respaldar o sujeito 

com deficiência, este pode ficar à margem da vida e participação ativa enquanto 

cidadão. Cremos que esta realidade irá mudar em algum momento, que a deficiência 

será contemplada como uma das infindáveis formas da diversidade humana e, a qual 

em nada deve ser considerada como requisito para tornar o ser humano inferior ou 

digno de pena. 

Antes de dar seguimento aos amparos jurídicos que representam a pessoa com 

deficiência, pensemos num indivíduo com deficiência e no quanto é desgastante para 

esse ser humano viver com a perspectiva alheia crendo que ele é incapaz de exercer 

determinada profissão ou que este ocupa cargo A ou B por simplesmente contar com 

um aparato legal, e não por mérito próprio; o quanto as coisas se tornam mais 

complicadas para esse indivíduo, pois se de um lado a lei garante que este ocupe um 

espaço que lhe é de direito por outro lado essa mesma lei fomenta o pensamento de 

que tal sujeito só está ali por contar com respaldo oficial. 

Quando inserido no ambiente de trabalho ainda tem que lidar com os 

supracitados mecanismos de defesa, os quais geram expressões como "ele executou 

tão bem o que foi pedido que nem parece deficiente", ou "sério que foi o fulano que 

fez? Não acreditei porque ele é deficiente", e várias outras colocações que questionam 

o potencial assim como as habilidades da pessoa com deficiência. 

Situações como a citada fazem parte do cotidiano, e por possuir um familiar 

com deficiência física, não foram poucas as vezes em que relatos como esses 

puderam ser ouvidos. Além de todo o regimento, se faz mister a educação de todos 

que compõem a sociedade para que se consolide uma atmosfera inclusiva, que 

compreenda não apenas um ou outro setor da comunidade, mas que esta seja 

englobada e todos os aspectos que dela fazem parte, possam de fato ser revestidos 

por uma perspectiva inclusiva. 

No entanto, enquanto isso não ocorre, continuemos nosso trajeto pelos 

preceitos legais que asseguram o indivíduo com deficiência dos seus direitos. O 

capítulo dois do Estatuto da pessoa com deficiência (BRASIL, 2013a) trata da 

igualdade e não discriminação, afirmando no artigo sétimo que os sujeitos com 

deficiência são equânimes diante da lei, e ainda que não terão de suportar nenhum 

tipo de discriminação; e continua: 
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§ 1° Considera-se discriminação em razão da deficiência, todas as 
formas de discriminação ou qualquer distinção, restrição ou exclusão, 
por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, 
impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício dos direitos e 
liberdades fundamentais dessas pessoas, incluindo a recusa de 
adaptação razoável. 
§ 2º As medidas afirmativas necessárias para efetivar a igualdade de 
oportunidades e inclusão das pessoas com deficiência não serão 
consideradas discriminatórias, não sendo essas pessoas obrigadas a 
aceitá-las (BRASIL, 2013a). 

 

É importante frisar que se tem como intuito incluir a pessoa com deficiência, 

como aponta o segundo parágrafo do sétimo artigo, de modo a ressaltar a valia de 

caso necessário fazer uso de meios que promovam de fato a equiparação de 

oportunidades, pois o almejado é a participação plena do indivíduo e não puramente 

a inserção deste na sociedade, e ainda, este não é obrigado a aceitar tais medidas, 

de maneira que se considerar dispensável, pode muito bem não utilizar. 

Como visto, é garantido por lei a não discriminação e a igualdade perante os 

demais. Seria muito bom que algo tão natural como igualdade e não discriminação, 

como já dito e não só uma vez, escusasse regimentos oficiais; no entanto a 

necessidade de transformação é tamanha que repetir isso não se torna enfadonho. A 

própria Declaração Universal dos Direitos Humanos aponta que todo e qualquer ser 

humano tem direito à vida e à liberdade, assim como são iguais em dignidade e 

direitos. 

Não obstante a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) 

afirmando direitos fundamentais a todos as pessoas, outros regimentos coadunam 

com essas ideias e direcionam – já que se faz ainda necessário – a pessoa com 

deficiência, de modo que Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

apresenta que: 

 
[...] todo ser humano tem o direito inerente à vida e tomarão todas as 
medidas necessárias para assegurar o efetivo exercício desse direito 
pelas pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas (BRASIL, 2011, p. 22). 

 

O Decreto nº 3.956/01 (BRASIL, 2001) promulga a Convenção Interamericana 

para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência: 

 
reafirmando que as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos 
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direitos humanos e liberdades fundamentais que outras pessoas e que 
estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a 
discriminação com base na deficiência, emanam da dignidade e da 

igualdade que são inerentes a todo ser humano (BRASIL, 2001, p. 1). 
 

Algo tão essencial e básico é afirmado e reafirmado por diferentes 

determinações oficiais. Temos ciência que durante essas confirmações dos direitos 

das pessoas com deficiência, foram adicionadas algumas mudanças de acordo com 

a época e com o desenvolvimento de conceitos e perspectivas, de maneira que os 

textos legais começam a ter uma roupagem inclusiva, refletindo assim as ideias que 

aos poucos são incorporadas pela sociedade. 

Em meio a essas tantas convenções, decretos e declarações, há a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2009), a qual foi adotada 

pela ONU em 2006, e posteriormente aprovada pelos Estados partes, ou seja, entrou 

em vigor nos países que concordaram em efetivar o que ficou acordado na 

Convenção, e felizmente o Brasil é um dos integrantes. 

O Decreto que promulga tal Convenção no país é o de número 6.949/09 

(BRASIL, 2009), ratificando o compromisso do Brasil em promover uma sociedade 

equânime, de maneira a realizar as medidas necessárias para a concretização desse 

objetivo, executando meios que possibilitem a acessibilidade, assim como intentem 

para a contemplação dos direitos humanos como usufruto de todos. O fato de nos 

atermos em especial a esse documento, dá-se por ser considerada a primeira 

convenção internacional do milênio; e assim sendo, em sua feitura vários países 

contribuíram com colocações pertinentes, debates entre os Estados partes foram 

realizados, ideias discutidas, até que por fim, deu-se origem ao texto que compreende 

a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Há apontamentos sobre a criança com deficiência, a mulher com deficiência, e 

ainda ao processo de conscientização por parte de toda sociedade, como busca de 

elucidar e combater os preconceitos e estereótipos como praticas nocivas. 

Ressaltamos que a própria Convenção aborda a necessidade de tratados específicos 

para determinados grupos, ainda que os direitos sejam destinados a todos, como 

podemos verificar a seguir:  

 
direitos humanos são direitos de todos, embora se façam necessárias 
nuances específicas para grupos mais vulneráveis e antes relegados 
à periferia dos fatos. Sob a égide dos direitos humanos, estas pessoas 
estarão em condições de conquistar a cidadania (BRASIL, 2008, p. 6). 
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A pessoa com deficiência em teoria deveria desfrutar de uma vida tão comum 

quanto qualquer outro ser humano, pois os regimentos, apesar dos pesares nos 

apresenta essa preocupação em proporcionar tal realidade. Foram pontuados dentro 

do aparato legal os que garantiam equidade e não discriminação, e como mostra as 

alterações que aos poucos se manifestam, a própria inclusão do indivíduo com 

deficiência para plena participação da sociedade. No entanto, na prática, o cenário é 

outro. A legislação especifica normas sobre o trabalho, saúde, educação, e outros 

aspectos, como lazer e segurança. Talvez todo esse detalhamento se dê pelo fato das 

nuances acima mencionadas como fundamentais para garantia da cidadania do 

sujeito com deficiência, pois como já dito, a realidade vivida ainda precisa se moldar 

bastante para enfim podermos viver em uma sociedade verdadeiramente inclusiva. 

Se faz mister um processo de educação de toda a sociedade para que 

saibamos lidar com a diversidade. Precisamos nos despir da ideia de que possibilitar 

o bem estar de uma pessoa cega nos torna seres melhores, ajudar alguém com 

deficiência física é mais uma atitude a se contabilizar como a boa ação do dia. Esses 

pensamentos são corriqueiros entre as pessoas, e definitivamente, precisam ser 

combatidos, pois todos são dignos de uma vida plena e contribuir para o desfrute disso 

para todos não torna ninguém mais altruísta ou coisa do tipo. 

É urgente a conscientização e luta por uma sociedade onde todos possam ter 

autonomia, de modo que o direito de ir e vir possa ser executado por qualquer um, 

sem aquela "ajudinha" para subir a calçada, pois essa barreira física não mais existirá. 

E claro, temos ciência de que essa discussão vai além de impedimentos 

arquitetônicos, esse é só mais um dentre os inúmeros entraves que há, tal qual os 

atitudinais. 

A sociedade ao adotar um padrão, acabou por subestimar todos aqueles que 

fogem à norma, isso por conseguinte alimenta o pensamento de que ao executar algo 

que favoreça aquele "anormal", se está fazendo uma ação que contribui com o inferior, 

e o indivíduo que atende aos padrões estabelecidos, em sua superioridade e 

perspectiva generosa tornou o dia daquele infeliz melhor, pois já que este diverge das 

normas, é alguém incapaz, fadado ao insucesso. 

O que se tem em mente são as limitações do outro, e não as potencialidades, 

como geralmente se faz. Trataremos com maior detalhes sobre essa visão que 

padroniza e estigmatiza em capítulo posterior, no  entanto, ressaltamos aqui para 

focarmos nos aspectos legais que tangem a Educação Especial, que permite a pessoa 
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com deficiência frequentar escolas de ensino regular, pois mais adiante veremos que 

nem sempre foi assim, restando a esse grupo a participação apenas em escolas 

especiais. 

Assim como a confirmação por preceitos legais de direitos à vida e a 

equiparação de oportunidades, pautaremos logo mais sobre os respaldos à Educação, 

haja visto compor conteúdo deste trabalho adiante, de modo que agora apontaremos 

algumas legitimações que a lei permitiu com relação à educação da pessoa com 

deficiência. 

A lei 9.394/96 (BRASIL, 1996), a qual trata das diretrizes e bases da educação 

nacional (LDB), aborda em seu texto a Educação Especial, compreendida como a 

"modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos portadores de necessidades especiais" (BRASIL, 1996). 

Destaca-se que é preterível a oferta desta modalidade de educação escolar na rede 

regular de ensino, como bem traz o texto oficial, salvo se diante das necessidades 

específicas isso não for possível, além do que, ainda na LDB ao pontuar a Educação 

Especial, esta propõe os serviços de apoio especializados para atender o público alvo 

dessa modalidade, na própria escola regular, ou seja, apenas se esgotadas todas as 

possibilidades, o ensino deve ser transferido da rede regular. 

Para deixar claro, na própria lei identificamos o público alvo e quais os níveis 

de ensino contemplados, de modo que a Educação Especial compreende todas as 

fases promovidas pelo sistema educacional, destinada às pessoas com deficiência, 

altas habilidades/superdotação e transtornos globais de desenvolvimento (BRASIL, 

1996). "[...] Tem os mesmos objetivos da educação como um todo, isto é, direcionar o 

processo de aprendizagem a desenvolver as funções psicológicas superiores para 

que os alunos se apropriem do conhecimento histórico. e social" (SHIMAZAKI; 

PACHECO, 2012, p. 9). 

Os termos legais garantem ao sujeito com deficiência frequentar as escolas 

regulares, e não obstante, aprender, ou seja, não devem ser simplesmente inseridos 

no espaço escolar com os ditos normais, mas terem efetivada a participação em todo 

o contexto. 

Para tanto, ao poder público cabe favorecer, assegurar, desenvolver e 

incentivar as interações escolares num sistema inclusivo, assim como estruturação da 

escola e aperfeiçoamento dos processos educacionais buscando a inclusão de todos 

os alunos com deficiência, ainda que necessário seja a promoção de tecnologias 
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assistivas e cuidadores (BRASIL, 2013a); essas são apenas algumas das medidas 

que encontram-se na legislação que intentam a inclusão da pessoa com deficiência 

no ambiente escolar, pois "é direito fundamental da pessoa com deficiência à 

educação, a fim de garantir que a mesma atinja e mantenha o nível adequado de 

aprendizagem, de acordo com suas características, interesses, habilidades e 

necessidades de aprendizagem" (BRASIL, 2013a, p. 9), e para tanto, estarão 

imbricados na concretização desse direito a família, a comunidade escolar, o Estado 

e a sociedade garantindo "[...] educação de qualidade à pessoa com deficiência, 

colocando-a a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, violência, 

crueldade e opressão escolar" (BRASIL, 2013a, p. 9). 

O aporte que trata da educação da pessoa com deficiência não se faz limitado, 

e embora como outros tantos aspectos pautados em regimentos oficiais necessite de 

transformações, já se pontua sobre inclusão desse sujeito, buscando a autonomia 

dele; a aprendizagem significativa, e assim sendo, ressalta que todos estão envolvidos 

nesse processo para que de fato haja inclusão, em outras palavras, que a pessoa com 

deficiência tenha sua participação efetivada (no caso em questão) no cenário 

educacional, que o indivíduo com deficiência não apenas componha o âmbito escolar, 

mas que contribua assim como qualquer outro ser humano nas elaborações, nas 

discussões, em suma, que some nas interações de ensino e aprendizagem. 

Ainda tratando de educação não se pode deixar de mencionar o Plano Nacional 

de Educação (PNE), o qual possui como alguns dos preceitos a superação das 

desigualdades educacionais com destaque para proporcionar a cidadania e 

eliminação de toda e qualquer forma de discriminação, como também promover os 

princípios do respeito à diversidade e aos direitos humanos (BRASIL, 2014a). Além 

desses aspectos mais gerais que coadunam com os preceitos aqui já citados mais 

direcionados ao que diz respeito ao regimento que contempla a pessoa com 

deficiência, o PNE, dentro das metas que possui aponta a Educação Especial, tendo 

como alvo a universalização do acesso à Educação Básica e ao atendimento 

educacional especializado, preferivelmente na rede regular, assegurando um sistema 

educacional inclusivo, com as devidas providências para salas de recursos 

multifuncionais, escolas, classes ou até serviços especializados públicos ou 

conveniados quando necessário for. Há outras deliberações tratando de outros 

setores da educação, como o Ensino Superior. 

Em busca de atingir as metas traçadas, o PNE também apresenta estratégias 
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dentre as quais, a garantia de oferta de educação inclusiva, e proibida a exclusão do 

ensino regular a partir da alegação de deficiência, e ainda, a promoção da articulação 

pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado. Outro 

fator importante é a significância dada ao fomento dado as pesquisas que buscam o 

desenvolvimento de materiais didáticos, metodologias, inclusive equipamentos e 

recursos de tecnologia assistiva, almejando dessa forma, a promoção do ensino e da 

aprendizagem, como também das condições de acessibilidade dos educandos alvo 

da Educação Especial. Se faz estratégia ainda o provimento do desenvolvimento de 

pesquisas interdisciplinares auxiliando na elaboração de políticas públicas 

intersetoriais que contemplem as peculiaridades educacionais dos aprendizes que 

requisitem ações de atendimento especializado. 

O PNE corrobora com os documentos oficiais que pretendem realizações para 

uma sociedade inclusiva, e não se faz apenas uma sugestão que os estados possam 

seguir, mas é arregimentado através da Lei 13.005 do ano de 2014 (BRASIL, 2014b), 

vale salientar ainda que ele tem duração de dez anos, de maneira que periodicamente 

há avaliação do que se tem, das necessidades, em suma, uma revisão da realidade, 

o que possibilita transformações contextualizadas, favorecendo assim, a 

concretização das mudanças almejadas. 

Todas essas articulações foram e são pensadas, para o desenvolvimento da 

educação, haja visto ser uma das engrenagens fundamentais para o bom andamento 

da sociedade, e isso é pensado a nível global, tanto que, este foi um dos itens 

pautados na primeira convenção do milênio, a fim de tornar cada vez mais sólido esse 

percurso rumo a uma comunidade verdadeiramente inclusiva; sendo assim, os 

Estados partes corroboram em efetivar esse direito, basilados na igualdade de 

oportunidades e não discriminação, partindo assim de um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, como também o aprendizado ao longo de toda a vida 

(BRASIL, 2012). 

A Convenção tomou caráter oficial no Brasil que concordou com as ideias, 

planejamentos e estratégias que foram traçadas e registrado; comprometeu-se em 

concretizar os planos tidos como ideal para obter êxito como uma sociedade inclusiva, 

possibilitando assim, a interpretação de um país preocupado em erradicar as formas 

de discriminação, as desvalias e as consequências de todo um processo histórico 

reverberado nas atitudes dos cidadãos. Temos ciência que não apenas as pessoas 

com deficiência sofrem por preconceito e ações hostis, assim como desmerecimento 
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e descrédito, mas não iremos discorrer sobre mais essa parcela da sociedade, tal qual 

a própria mulher, ou ainda indivíduos que padecem por sua orientação sexual e até 

mesmo cor da pele. Nossa pesquisa põe em foco o sujeito com deficiência e destarte 

nos deteremos ao que o diz respeito. 

Ainda como reflexo da Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, 

o país elabora o Plano Nacional da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite, 

ressaltado dessa forma o compromisso com as prerrogativas. Entre as diretrizes do 

Viver sem Limite estão a garantia de um sistema educacional inclusivo, assim como o 

aumento dos cidadãos com deficiência no mercado de trabalho mediante capacitação 

e qualificação profissional (BRASIL, 2013b, p. 381). 

O Plano é norteado pelos eixos de atenção à saúde, acessibilidade, acesso à 

educação e inclusão social; tendo como proposta que a concretização dos ideais 

estabelecidos na convenção aconteça na vida de todos, através da articulação de 

políticas governamentais. Este foi consolidado pelo Decreto de número 7.612 do ano 

de 2011. Ressalta-se ainda que o Viver sem Limite prima para que "a deficiência não 

seja utilizada como impedimento à realização de sonhos, desejos e projetos, 

valorizando o protagonismo e as escolhas dos brasileiros com e sem deficiência" 

(BRASIL, 2013c, p. 8). 

Acreditamos que o caminho a ser seguido para a erradicação de leis 

integracionistas, leis que destaquem um ou outro grupo, aos poucos está sendo 

substituídas por um regimento inclusivo que respeite a diversidade e que permita a 

evolução da sociedade e a convivência harmoniosa, de forma a compreender a 

diferença como algo presente em todos nós, de maneira a nos tornar únicos; que o 

distinto não é aspecto hierarquizador, é apenas característica comum de cada 

indivíduo. E claro, por conseguinte, a compreensão de que a deficiência não é doença, 

não é elemento que inferioriza, tampouco característica digna de compaixão. 

Até aqui foram apresentados pontos que compõem o dia a dia das pessoas, 

muito dos quais às vezes nem nos damos conta por parecer já tão naturalizado, no 

entanto, se fez necessário apontamentos oficiais para que determinados grupos, e 

dentre eles, as pessoas com deficiência, pudessem ser contemplados com os direitos 

assegurados a todos os seres humanos. 

Leis que garantem acesso às escolas regulares, regimentos que respaldam a 

pessoa com deficiência ao trabalho, saúde e lazer, outras tantas regularizações, há 

de se pensar até que não existe pessoa com deficiência que tenha conseguido se 
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efetivar como cidadão, que não tenha adquirido títulos acadêmicos, que não tenham 

se destacado nos esportes ou em outras áreas. 

Apesar da realidade de ter que se valer de aspectos legais para a devida 

participação na sociedade, de modo que sem a garantia da lei, ficaria ainda mais difícil 

ser enxergado como cidadão, é possível dizer que existem indivíduos com deficiência 

que são professores, paratletas, que desempenham funções comuns a quem não tem 

deficiência e caso exerçam, a sociedade tende a apresentar isso como superação, há 

de se convir que diante de todos os obstáculos impostos pela própria comunidade 

chega de fato a ser digno de se chamar superação, mas não porque a deficiência é 

algo que limite ou incapacite o ser humano, mas pelo fato do corpo social 

compreendido como norma subestimar a pessoa com deficiência, por conseguinte 

embarreirar o convívio desse sujeito, não só por fatores atrelados a acessibilidade, 

como também intimamente relacionados as atitudes para com esse indivíduo, 

promovendo assim uma atmosfera conflitante e repleta de dificuldades, tornando todo 

e qualquer ato realizado por esse ser praticamente heroico. 

Na área dos esportes de alto rendimento podemos citar o paratleta Clodoaldo 

Francisco da Silva, o "Tubarão". Este nascido em Natal, Rio Grande do Norte. Um dos 

grandes nomes do desporto paralímpico na natação, tem paralisia cerebral, e é dono 

de 14 (quatorze) medalhas em Paralimpíadas, dentre as quais 6 são de ouro. Ele é 

tido como um dos responsáveis por atribuir visibilidade ao esporte Paralímpico no 

Brasil, se tornando dessa forma, uma das referências não só na natação, mas para 

todo atleta; pois o nadador conquistou inclusive o prêmio Hors Concours2.  

Assim como Clodoaldo, existem outros atletas, a Maria Rizonaide da Silva, no 

halterofilismo; a Cátia Cristina da Silva Oliveira, na modalidade tênis de mesa e o 

Daniel de Farias Dias, na natação. Todos os citados colecionam títulos e premiações, 

mas não iremos fazer uma lista dos paratletas e suas conquistas, a intenção é 

apresentar alguns nomes para que compreenda-se que a pessoa com deficiência, 

assim como qualquer outra, possui potencialidades e limitações, e quando se há 

espaço e incentivo para o desenvolvimento das competências, a tendência é produzir 

resultados exitosos. 

No âmbito da educação também há pessoas, inclusive no Ensino Superior, e 

como já falado, quando se tem notícias disso, é atribuído um caráter fantástico e 

                                                 
2 Premiação Especial atribuída aos melhores atletas pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). 
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espetacular, não pelo que foi alcançado, mas por se acreditar que a pessoa com 

deficiência não seja capaz. O jornal intitulado Estado de Minas – o grande jornal dos 

Mineiros, em 2012 trouxe uma matéria sobre a Aline, jovem com Síndrome de Down, 

como sendo a primeira do Brasil a se matricular em um curso de direito. No entanto, 

a notícia trata o feito como extraordinário, pelo fato dela ser alguém com Síndrome de 

Down ingressante no Ensino Superior; mas atentemos para um trecho do informe:  

 
as pessoas me olham de um jeito estranho, como se eu fosse 
diferente”, percebe Aline. A professora se admirou quando, ainda 
criança, ela foi a primeira a aprender a ler em uma turma de escola 
regular. Muita gente se espanta ao descobrir que a moça acorda 
antes de o sol nascer e, sozinha, pega dois ônibus para chegar 
ao trabalho. [...] Aos 25 anos, Aline Hélio Figueiredo Terrinha é a 
primeira pessoa com síndrome de Down a se matricular em um 
curso de direito no Brasil (HOLANDA, 2012, grifo nosso). 

 
 
Durante a leitura da matéria na íntegra3 são pontuados aspectos da rotina da 

jovem, como sua profissão, vida familiar e escolar; percebe-se que ela possui um estilo 

de vida simples, de modo que seu trajeto até o trabalho é feito  

a partir da condução de dois ônibus, mas o destaque e principal motivo da 

notícia é que Aline tem Síndrome de Down e ainda assim conseguiu uma vaga no 

Ensino Superior, como se fator limitador que maximizassem o possível insucesso dela 

fosse a deficiência. 

Este é o reflexo de como a sociedade enxerga a pessoa com deficiência. Aline 

tem uma rotina laboriosa que consome bastante tempo do seu dia, de modo que a 

jovem precisa acordar antes do nascer do sol para chegar no horário em seu trabalho, 

e ainda assim o que chama a atenção na reportagem, ganhando o lugar da manchete 

é ela ser alguém com deficiência que ingressou no curso de Direito. 

A notícia acima refere-se a uma situação do estado de Minas Gerais, mas não 

precisamos sequer ir a outra cidade para verificar pessoas universitárias com 

deficiência. Outra matéria mais recente, datada do início de 2017, publicada no site 

do G14, apresenta o Gabriel Gomes, jovem ingressante em Educação Física; e o título 

é: "Jovem com Down conquista vaga em faculdade de Natal; 'Tirei de letra'. Gabriel 

                                                 
3 Disponível em:  

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/12/01/interna_gerais,333681/estudante-com-
sindrome-de-down-e-a-1-do-brasil-a-se-matricular-em-um-curso-de-direito.shtml. Acesso em: 14 ago. 
2017. 

4 Portal virtual de notícias sob o domínio da Globo Comunicações e Participações S.A. 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/12/01/interna_gerais,333681/estudante-com-sindrome-de-down-e-a-1-do-brasil-a-se-matricular-em-um-curso-de-direito.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2012/12/01/interna_gerais,333681/estudante-com-sindrome-de-down-e-a-1-do-brasil-a-se-matricular-em-um-curso-de-direito.shtml
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Gomes vai cursar Educação Física na Universidade Potiguar. Estudante teve apoio 

dos pais na escolha do curso"5  (TAVARES, 2017). Os universitários com deficiência 

não se resumem apenas aos que viram notícias, exemplo disso é a Erlane Cristhynne 

Felipe dos Santos, com sua formação inicial em pedagogia e aluna do Programa de 

Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 

Erlane possui deficiência visual, mais precisamente, baixa visão. 

Não se tem a intenção de dirimir a conquista dessas pessoas, pois ingressar 

no Ensino Superior é algo louvável à todos que conseguem, no entanto, o que se frisa 

é o fato de se virar manchete por serem pessoas com deficiência, como se isso fosse 

algo determinante e via de regra ditasse a impossibilidade de atingir certas metas. 

Essas e outras tantas que não foram citadas, mostraram-se determinadas, pois o 

primeiro obstáculo que lhes impuseram foi subestima-los pela condição de deficiente, 

alguns além disso, ocupam as camadas sociais mais baixas, outra barreira que ainda 

acaba por diminuir as oportunidades que possivelmente contribuiriam para o acesso 

ao ensino. 

Não iremos nos aprofundar nesses elementos, mas destacar a urgência em 

erradicar essa ideia equivocada da deficiência como algo que inferioriza e incapacita; 

é preciso compreender que se a sociedade de fato se fizer inclusiva, contemplando à 

diversidade, moldando-se para que todos possam exercer a cidadania, contribuindo 

para a participação efetiva de cada indivíduo, atletas, universitários, professores, 

engenheiros, advogados, psicólogos e outros mais profissionais com deficiência não 

serão exceção, mas, regra; basta que assimilemos e construamos uma comunidade 

que preze acima de tudo pela inclusão. 

Até aqui, tratamos de inclusão de uma forma mais geral, pontuando aspectos 

sobre o ideal de uma sociedade inclusiva, leis inclusivistas, aspectos que visam a 

inclusão, sem necessariamente conceituar e defini-la, pois cremos que a inclusão é 

algo sobremaneira abrangente, a compreendemos como incondicional, de modo que 

quando referenciada, estamos perspectivando a inserção total (WERNECK, 2000), e 

não uma mera integração com ressalvas. Cremos ainda que a inclusão se caracteriza 

como um processo de construção de uma sociedade absolutamente todos, de 

maneira a ter como um dos fundamentais direitos, qualidade de vida (SASSAKI, 2003). 

                                                 
5 Disponível em:  

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2017/02/jovem-com-down-conquista-vaga-em-
faculdade-de-natal-tirei-de-letra.html 

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2017/02/jovem-com-down-
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Ressalta-se ainda que durante todo o trabalho iremos trazer apontamentos 

sobre inclusão, pois esta se fará um vetor transversal, perpassando os capítulos dessa 

pesquisa, haja visto sua relevância para essa dissertação. Pois, acreditamos que a 

diversidade presente em nossa sociedade só terá o devido tratamento, mediante um 

olhar inclusivo, que possibilite enxergar o outro como distinto, e ainda assim 

equiparável em direitos; uma perspectiva que promova a compreensão de que todos 

possuem características próprias, somos corpos diversos, com potencialidades e 

limitações que nos torna únicos, e justamente sobre sermos corpos que trataremos no 

capítulo seguinte. 
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2 DIALOGANDO SOBRE CORPO 

 

Para iniciarmos este capitulo se faz mister esclarecer qual o conceito temos 

sobre corpo, de modo que segue nossa compreensão:  

 
um corpo não é apenas um corpo. É também o seu entorno. Mais do 
que um conjunto de músculos, osso, vísceras, reflexos e sensações, 
o corpo é também a roupa e os acessórios que o adornam, as 
intervenções que nele se operam, a imagem que dele se produz, as 
máquinas que nele se acoplam, os sentidos que nele se incorporam, 
os silêncios que por ele falam, os vestígios que nele se exibem, a 
educação de seus gestos...enfim, é um sem limite de possibilidades 
sempre reinventadas, sempre à descoberta e a serem descobertas. 
Não são, portanto, as semelhanças biológicas que o definem, mas 
fundamentalmente os significados culturais e sociais que a ele se 
atribuem (GOELLNER, 2008, p. 28). 

 

Entendemos que a ideia não é que temos um corpo, mas sim que somos corpo, 

e por isso, únicos, pois passamos por processos distintos de construção que nos 

fazem ser o que somos. Essa definição nos permite conceber que nossa perspectiva 

sobre corpo vai bem mais além do que definições como as encontradas em 

dicionários: "a substância física de cada homem ou animal" (HOLANDA, 2001, p. 187), 

"estrutura física e individualizada do homem ou dos animais" (CORPO, 2017). 

Feito apontamentos do que cremos sobre o que se constitui corpo, registramos 

que este se faz base fundamental de vários outros aspectos, tal qual os modelos da 

deficiência apresentados no capítulo anterior; o corpo está intimamente ligado, pois a 

partir do que se compreendia como anormal, eram propostas as ideias e pensamentos 

sobre, o que nos leva aos estigmas e estereótipos, de modo que serão pontuados a 

seguir para elucidação dos seus respectivos significados, antes de caminharmos 

sobre as noções imbricadas ao corpo durante determinados períodos históricos. 

É comum estabelecermos ideias preconcebidas diante de determinadas 

situações, por exemplo, ao ter que saudar um idoso e um jovem na rua, é bem 

provável que as posturas para com cada um será diferente, ou seja, não se 

cumprimentará da mesma forma o jovem e o idoso; isso ocorre devido aos esquemas 

cognitivos predefinidos, caracterizados como procedimentos internos a partir dos 

quais são sistematizados dados que registramos mediante atuação dos sentidos – 

visão, olfato, audição, entre outros – proporcionando assim um modelo para a forma 

de tratamos as informações (DATTILO, 2006). 
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Esses pensamentos não surgem do nada, são construídos a partir de ideais 

sociais, das normas estabelecidas pela sociedade, e é nesse contexto que aparecem 

os estereótipos e estigmas, definidos aqui baseados em Goffman (1975), que em 

suma, classifica estereótipo como pré-conceitos ou impressões originadas a partir do 

senso comum, de maneira que essas ideias proporcionaram a criação de padrões 

relacionados as pessoas, e por conseguinte, modelos impessoais, assim como ideias 

preconcebidas. Mediante essas formulações e taxações genéricas a realidade pode 

ser simplificada, e expectativas criadas ao que diz respeito ao comportamento dos 

seres humanos, pois: 

 
A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total 
de atributos considerados como comuns e naturais para os membros 
de cada uma dessas categorias: Os ambientes sociais estabelecem 
as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles 
encontradas. As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos 
nos permitem um relacionamento com "outras pessoas" previstas sem 
atenção ou reflexão particular (GOFFMAN, 1975, p. 11). 

 

Compreendemos que estereótipos não são trajadas como negativos em sua 

totalidade; "um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de 

outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem horroroso nem desonroso" 

(GOFFMAN, 1975, p. 13), no entanto essas definições generalizadas, nem sempre 

correspondem à realidade de fato, a citar a pessoa com deficiência, pois criou-se o 

estereótipo que a deficiência é uma condição que subestima o indivíduo, que esse 

sujeito é inferior aos de acordo com os padrões da sociedade, os ditos normais, ou 

seja, essa pessoa passa a ser estigmatizada a partir de uma preconcepção que a 

desvia das expectativas normativas, e lhe atribui descrédito diante da comunidade. 

No estigma, portanto, se faz uma característica tida socialmente como algo 

depreciativo, levando o sujeito estigmatizado a ser visto como alguém em 

desigualdade, inferior aos demais, em outras palavras, o estigma é constituído como 

uma relação peculiar entre o estereótipo e a característica ou atributo (GOFFMAN, 

1975). 

Esclarecidos as noções que concernem ao estigma e estereótipo, os quais 

contemplam aspectos diversos, e são também de grande relevância ao pensar sobre 

o corpo que se desvia dos padrões, no corpo anormal, imperfeito, mediante as 

preconizações da sociedade ao longo dos períodos, ou seja, caracterizados como 

desvios desse padrão, se tornaram estigmatizados, e registra-se que por esses 
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pensamentos generalizados, não apenas um  ou outro indivíduo sofreu/sofre as 

consequências dessas formulações, mas grupos inteiros. Exemplo desta afirmação 

seriam os estigmas pautados na cor da pele, pois, os negros muitas vezes são taxados 

de malfeitores, ladrões. 

As pessoas com deficiência configuram outro grupo estigmatizado, por sua vez, 

como incapazes, inábeis para uma vida plena, submissos e limitados. "Baseando-nos 

nessas preconcepções, nós as transformamos em expectativas normativas, em 

exigências apresentadas de modo rigoroso" (GOFFMAN, 1975, p. 12), e isso acaba 

por gerar um entrave imensurável, pois as ideias perduram e não facilmente são 

desconstruídas. Atesta-se por almejarmos uma sociedade inclusiva verdadeiramente, 

mas ainda não a contemplamos efetivamente, pois muitas dessas expectativas 

normativas até então estão presentes em nossos pensamentos, reverberando em 

atitudes que dificultam a concretização da inclusão. 

Compreendemos a urgência em minimizar e inclusive erradicar essas ideias 

torpes, por crermos que: 

 
 moldado pelo contexto social e cultural [...], o corpo é o vetor 
semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída: 
atividades perceptivas, mas também expressão dos sentimentos, 
cerimoniais dos ritos de interação, conjunto de gestos e mímicas, 
produção da aparência, relação com a dor. [...] Antes de qualquer 
coisa, a existência é corporal (LE BRETON, 2007, p. 7). 

 

O reconhecimento dessa importância se faz fundamental enquanto seres que 

somos para melhor entendimento e desfrute de nossa existência, haja visto que se 

continuarmos a conceber pensamentos equivocados como os supracitados, estamos 

obstaculizando uma vida equânime, e com possibilidade de plena experiência e 

aprendizagem. 

Enveredemos a partir de agora pelas perspectivas do corpo ao longo da 

história. Século XIX, e passam a se tornar comuns, a exibição de pessoas, como a de 

animais em espetáculos, no entanto, esses seres humanos não se tornaram artistas, 

tal qual conhecemos atualmente, o mágico, o equilibrista ou o palhaço; esses 

indivíduos tornaram-se parte de atrações não pelas habilidades que possuíam, mas 

por quem eram. 

Gêmeos siameses, criança microcéfala, e outros sujeitos que fossem 

considerados anormais eram postos em exibições nas praças ou feiras, em suma, em 
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espaços destinados a apresentações de aberrações e/ou deformidades (COURTINE, 

2008). 

As pessoas frequentavam esses lugares para olharem os tidos como anormais; 

transformavam a ida a esses lugares em momentos de lazer. Courtine (2008) nos diz 

ainda que esses seres humanos, considerados como atração e alternativa de 

entretenimento, não apenas ocupavam essa posição, mas que não podiam transitar 

entre os demais da sociedade, ou seja, eram marginalizados, pois não se faziam 

dignos de conviverem em comunidade com os normais6. 

As pessoas por apresentarem diferenças corporais marcantes, acabavam 

consideradas aberrações, meras criaturas de exposições, de maneira que nos traz a 

reflexão das perspectivas construídas sobre nossos corpos: 

 
esta foi, portanto, uma das formas essenciais da formação do poder 
de normalização na virada do século: a extensão do domínio da norma 
se realizou através de um conjunto de dispositivos de exibição do seu 
contrário, de apresentação de sua imagem invertida" (COURTINE, 
2008, p. 261). 

 

Foi apresentado um recorte da realidade do século XIX, mas já é possível 

compreender um pouco do que pessoas com deficiência enfrentavam naquela época. 

Não afirmamos aqui que todas eram postas em exibição, mas que eram consideradas 

sub-humanas; no entanto, essa perspectiva já não mais se atribuía 

predominantemente as narrativas religiosas, a qual sustentava que a deficiência era 

fruto dos castigos divinos recorrentes do pecado humano, pois nesse período surge o 

já citado modelo biomédico da deficiência. As maneiras de lidar com o corpo desviante 

do padrão, provocavam no mínimo experiências bem negativas, principalmente para 

os que eram esses corpos, pois "as diferenças, especialmente as incomuns, 

inesperadas, bizarras, sempre atraíram a atenção das pessoas despertando, por 

vezes, temor e desconfiança" (OMOTE, 1994, p. 65). 

Ainda no século XIX as apresentações, exposições desses sujeitos foram 

proibidas; diga-se que o modo de olhar para tais pessoas foi aos poucos sendo 

modificado, dando lugar a compaixão e pena, o que indica que a posição desses 

indivíduos na sociedade ainda não se equipara aos demais, uma vez que a ideia de 

                                                 
6 Corroboramos com o Erving Goffman (1975) ao preconizar que como normal entende-se a partir do 

que a sociedade estabelece mediante formas de categorização, assim como atributos, resultando no 
que se acredita comum e natural para os membros da comunidade. 
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submissão pela condição de distinção da norma ainda perdurou/perdura. 

Os corpos contradiziam os padrões, portanto, se tornaram alvo de estigmas; 

claro que cada época trouxe consigo novos pensamentos, desenvolveu-se ideias e 

conceitos foram transformados, mas insistimos em dizer que ainda, em pleno século 

XXI, os corpos que não corroboram com as normas estabelecidas sofrem com a 

estigmatização, e destaca-se que não são apenas as pessoas com deficiência, mas 

também o indivíduo compreendido como gordo ou magro demais, de estatura baixa 

ou alta em demasia. Como já mencionado, o sujeito com deficiência compõe um dos 

inúmeros grupos taxados como subalternos socialmente, registre-se ainda que como 

bem compreendemos, o ser humano pode ser integrante de mais de uma dessas 

parcelas que sofre por destoar dos padrões, a citar um cego, negro e obeso.  

A perspectiva se forma a partir de um olhar reducionista de compreensão, ou 

melhor dizendo, de incompreensão sobre a diversidade humana, talvez com uma 

colaboração significante de uma noção simplista sobre o corpo, atribuindo apenas 

uma fundamentação biológica. 

No início deste capítulo pontuamos o que compreendemos sobre corpo, foi 

ressaltado sobre sua complexidade e significância não só para, mas como nossa 

existência, no entanto a história nos mostra que a construção sobre os preceitos 

relacionados ao corpo, o colocam de certa forma como à parte de nós, como sendo 

algo que nos pertence e não quem somos. Acreditamos que tais preceitos reverberam 

até os dias atuais, influenciando os ideais construídos, prejudicando severamente os 

desvios dos padrões instituídos socialmente, pois como seres humanos é mais que 

vital que vivamos em sociedade e negar a alguém esse direito se faz uma injustiça 

sem tamanho, já que o sujeito fica privado de participar ativamente da comunidade, 

de viver seu corpo e todas as potencialidades, assim como desfrutar plenamente da 

existência. 

Até aqui trouxemos uma perspectiva social acerca do corpo, mais adiante 

trataremos desse corpo sujeito na educação, em outras palavras, no contexto escolar, 

mas ainda no viés social, ratificando tudo que apresentamos e demonstramos crer, 

acreditamos no corpo para além de órgãos e sistemas, algo que se faz mais que um 

aparato biológico, compreendido apenas na anatomia, fisiologia e biologia, o corpo se 

constitui também como fruto da inter-relação entre história, cultura, natureza e 

sociedade (DAÓLIO, 1995), de maneira que se faz danoso privar o indivíduo do 

convívio com os demais, de aprender, ensinar, de realmente viver os elementos 
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citados, vivenciar essa relação nas palavras a seguir, Le Breton (2007) nos 

mostra/esclarece que: 

 
do corpo nascem e se propagam as significações que fundamentam a 
existência individual e coletiva; ele é o eixo da relação com o mundo, 
o lugar e o tempo nos quais a existência toma forma através da 
fisionomia singular de um ator. Através do corpo o homem apropria- 
se da substância de sua vida traduzindo-a para os outros, servindo-se 
dos sistemas simbólicos que compartilha com os membros da 
comunidade (LE BRETON, 2007, p. 7). 

 

Ao considerar o corpo sob a perspectiva acima citada, compreendemos que se 

amplia os conceitos e a própria visão que se tem do corpo enquanto tema de 

conhecimento, pois é deixada de lado a perspectiva dualista, comumente difundida, a 

qual provoca uma cisão entre corpo e alma, corpo e mente, ou seja, o fragmenta, 

disseminando dessa forma que o corpo se faz meramente um instrumento da alma 

(NÓBREGA, 2010). Em consonância com o exposto sobre o conceito dualista, 

apontamos Dias (2012, p. 24) como maneira de ratificação, a qual nos diz que esta “é 

a visão conceitual que mais nos acompanha e que gera, na história humana, o sentido 

de fragmentação do homem.” 

Acreditamos que perpetuar essa visão dualista significa ter uma perspectiva 

reducionista do corpo, das complexidades deste, assim como empobrecer algo que 

compreende uma vasta gama de possibilidades, de experiências, de vivências, pois o 

corpo é nossa forma de existir, de sentir e aprender sobre e com o mundo, e 

destacamos que nos referimos ao corpo como um todo, rejeitando qualquer hipótese 

de fracioná-lo e/ou que o coloque como um objeto da cognição, um recurso da alma 

ou de alguma outra forma tida como superior. 

Ao pugnar as ideias dualistas acerca do corpo, temos como propósito reverter 

as consequências que se reverberam, como por exemplo, na educação, que será mais 

adiante discutido. Este não é o único âmbito afetado, pois socialmente também se 

percebe a estigmatização como resultado de uma visão reducionista, a citar a pessoa 

com deficiência, a fragmentação tida a partir dos princípios dualistas submetem esse 

sujeito a um patamar inferior. 

Um indivíduo com deficiência intelectual, não poucas vezes acaba sendo 

impedido de experiências como passear pela rua em que mora, claro, temos ciência 

das especificidades e adaptações que cada deficiência possui, no entanto, 

registramos, não só a própria sociedade que o invalida enquanto corpo, anulando 
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vivências ímpares que este possa ter por considerá-lo inapto por sua deficiência; e 

isso não se resume as deficiências intelectuais, mas a qualquer outro tipo, pois a 

deficiência socialmente inabilita o sujeito que a tem. É importante frisar ainda que 

 
A convivência com a diferença nos faz perceber, entre tantas outras 
coisas, que não é a falta do sentido da visão, por exemplo, que tem 
condenado as pessoas à marginalidade, ao esquecimento, ao 
abandono e, sim, a arrogância das relações de poder instituídas e das 
concepções e ideologias de homem e sociedade ideais, concebidas 
ao longo da história da humanidade (SILVA, Luzia, 2006, p. 160). 

 

O olhar lançado sobre a pessoa com deficiência a minimiza, pois a forma de 

encarar o corpo com deficiência carrega consigo além da estranheza e até espanto, – 

provocada pelo diferente, o destoante do padrão – uma carga de pena e compaixão, 

de modo que "fala-se então de 'deficiente' como se em sua essência o homem fosse 

um ser 'deficiente' ao invés de "ter" uma deficiência" (LE BRETON, 2007, p. 73-74). 

Percebemos dessa maneira o quanto tal perspectiva é danosa, por se fazer como 

obstáculos diante das oportunidades de desfrute e aprendizagens proporcionadas 

pela exultação de ser corpo, o qual se faz cenário de “prazer, descoberta, emoção, 

povoado de possibilidades e impossibilidades” (DIAS, 2012, p. 61). 

Ao trazer o corpo enquanto temática, percebe-se que não são poucas as 

discussões que o tem como cerne por se constituir como existência humana. O corpo 

ao longo da história foi agregando conceitos, representações, haja visto que: 

 
[...] ele passeia por diversos cenários como a medicina, a biologia, a 
arte, a poesia, a cultura, a mídia, a economia, o social, entre outros. 
Além disso, esse corpo pode ser contemplado a partir de modelos 
padronizados e hegemônicos, como também por modelos desviantes 
que buscam ser diferentes das regras sociais que impõem padrões de 
aparências corporais (BATISTA, 2013, p. 45). 

 

Esses corpos diferentes, corpos que não se alinham as normas sociais, 

padecem por sua diversidade, são estigmatizados; não só o reconhecimento do corpo 

sujeito, do seu corpo se faz de sumária relevância, mas a compreensão de somos 

diversos não só em quantidade, mas em multiplicidade das distinções, das 

peculiaridades. Urge que essa compreensão seja arraigada na sociedade para que de 

fato possamos ser corpos e desfrutar dessa experiência em sua plenitude. 

Fazer um percurso ao longo das épocas e lançar nosso olhar sobre como o 

corpo, os padrões, os conceitos e definições que cada período carregava consigo não 
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é nosso foco, no entanto, temos ciência que ideias acabam de alguma forma 

avançando os ínterins históricos, tal qual a visão dualista, assim como as rotulações 

desvirtuosas de pessoas que somam características normatizadas como 

inadequadas, e nesse processo o corpo compreendido como deficiente padece, tendo 

que lidar com subestimações, preconceitos e outras séries de implicações que o 

impedem de viver ativamente o que são, explorando suas potencialidades, pois o 

corpo se configura como: 

 
[...] aquilo que somos e isso nos leva ao processo das experiências 
vividas. O homem se manifesta através de suas experiências. O corpo 
é o primeiro canalizador destas vivências que, em contrapartida, serão 
mediadoras da construção da história desse mesmo homem, numa 
construção contínua, reveladora, que irá qualificar a sua relação com 
o mundo, sua construção enquanto sujeito e seu processo de 
adaptabilidade às situações urgentes com as quais constantemente 
nos deparamos (DIAS, 2012, p. 63-64). 

 

É bem verdade que não apenas o ser humano com deficiência torna-se 

impedido das mais variadas complexidades que nos fazem corpo no mundo, no 

entanto, nos detemos a essa parcela da população, por ser foco do nosso trabalho, 

mas temos consciência da existência de estigmas e outras ideias torpes envolvendo 

questões de gênero, etnia, religião e outros aspectos que inviabiliza o viver e se fazer 

corpo com traz a autora. 

Pensemos na sociedade atual, que embora já se paute a desconstrução 

dualista do corpo, ainda é recorrente suas conceituações, ecoando nos variados 

âmbitos da sociedade (DIAS, 2012); percebamos o quanto se prega sobre o corpo 

ideal, o quanto se propaga padrões como perfeitos e que devem ser almejados, nas 

mais diversas campanhas lançadas na busca de reproduzir normas a serem seguidas 

como verdadeiras metas de vida intentando a aparência corporal perfeita7. E esses 

apelos, configurados na realidade como muitas vezes inatingíveis provocam uma série 

de outros desdobramentos, pois a aparência corporal está intimamente ligada com a 

forma do ser humano torna-se visível, de se exprimir no mundo (LE BRETON, 2007). 

 
[...] engloba a maneira de se vestir, a maneira de se pentear e ajeitar 
o rosto, de cuidar do corpo, etc. quer dizer, a maneira quotidiana de se 
apresentar socialmente, conforme as circunstâncias, através da 
maneira de se colocar e do estilo de presença (LE BRETON, 2007, p. 

                                                 
7 Entendido dessa forma a partir de normatização social como o máximo de aprimoramento a ser 

alcançado. 
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77). 

 

Sendo a aparência corporal a forma que o ser humano se representa é de 

fundamental importância que a compreensão acerca disto seja a consciência da 

diversidade e que a perfeição está no alcance das possibilidade de quem somos, e 

não de um padrão normatizado, pois não é comum a propagação de um modelo ideal 

ter como referência a deficiência, não estamos dizendo que não exista, pois uma 

característica que em determinado lugar/período/situação possa ser configurada 

como estigma dentro de outro contexto pode não ser vista dessa forma (GOFFMAN, 

1975), haja visto que são construções sociais, culturalmente desenvolvidas. 

Ao ser disseminado uma ideia que não compreende nossa diversidade 

enquanto corpos, é construída uma hierarquização que leva em conta as diferenças 

no sentindo de inferiorizar aquele que é desviante, o que por consequência reverbera 

no modo desse ser existir no mundo. 

A pessoa com deficiência é colocada numa situação em que não pode se/ser 

visualizada dentro dos padrões estabelecidos, ela se faz um corpo que não atenderá 

a demanda idealizada nessa hierarquia quimerizada, pois não a concretude na 

formação desses aspectos; os padrões são recorrentes na sociedade, e isso nos faz 

pontuar que precisamos contribuir para a formação de normas que idealizem a 

diversidade, que compreenda as diferenças e publicize a equidade do distinto, que 

valorize a equivalência nas peculiaridades. Vivemos em uma sociedade em que o 

processo de reconhecimento da multiplicidade dos seres humanos enquanto corpos, 

necessita ainda de muito fomento. 

Uma das campanhas realizadas para atrair o público a comparecer às 

competições das Paralimpíadas de 2016, intitulada "Somos todos paralímpicos", 

provocou controversas. Foram colocados em evidência os embaixadores – pessoas 

sem deficiência – na publicidade, os quais a partir de Photoshop, eram apresentados 

com deficiência, como pode ser visto na imagem 1, a seguir. 
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IMAGEM 1 – Campanha publicitária – Paralimpíadas 2016 

 

FONTE: http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/08/somos-todos-
paralimpicos-campanha-com-cleo-pires-e-paulinho-vilhena.html 

 

A justificativa para a ação era usar do reconhecimento das celebridades 

envolvidas no intuito de chamar a atenção do público para que comparecem ao 

evento. Foi feita uma montagem de modo a usar os corpos da atriz Cleo Pires  e da 

paratleta do tênis de mesa Bruna Alexandre, a outra fusão se deu entre o ator Paulo 

Vilhena e Renato Leite, jogador do voleibol sentado; registramos aqui nossa opinião, 

é bem verdade que os atletas paralímpicos não possuem a visibilidade dos olímpicos 

e se valer da fama dos embaixadores para atrair o público não deixa de ser uma 

estratégia, no entanto, acreditamos que os atletas do evento deveriam ser postos 

também em evidência, associar a imagem dos atletas aos embaixadores, mas não 

escondê-los nos bastidores, que estes tivessem assegurados representatividade não 

só para eles, mas com e por eles. 

Não iremos nos delongar ao falar sobre a campanha, e compreendemos a 

intenção como boa, apesar de discordarmos de como a ação foi realizada; ainda 

temos muito a avançar no reconhecimento das diferenças, e portanto devemos 

continuar em busca desse convívio harmonioso e de igualdade em direitos 

http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/08/somos-todos-paralimpicos-campanha-com-cleo-
http://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2016/08/somos-todos-paralimpicos-campanha-com-cleo-
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fundamentais, tal qual o de existir como somos de fato. 

Entendemos que a legitimação de sermos corpos e por assim ser, complexos, 

não fragmentados, portanto, impossíveis de adequação em uma visão dualista, pois 

somos corpos sujeitos, e não, donos de um corpo objeto, ou seja, que tem como 

mestre a cognição, e ainda que somos infinitos em diferenças; possuímos paridade 

em existir como somos, com ou sem deficiência, negro, amarelo, mulato, homem ou 

mulher; contribuirá para uma sociedade de fato inclusiva, uma sociedade que prima 

pela inclusão social; e para tanto, é necessário ecoar essas ideias, ratificar, pois:  

 
os grupos hegemônicos não caminham na direção das transformações 
sociais propriamente ditas, mas, sim, buscam a manutenção das 
relações sociais existentes, inacessíveis a essa parte da sociedade 
excluída (VARELLA, 2016, p. 60). 

 

Entende-se, portanto, que enquanto o enfoque for dado a exclusão, essa 

compreendida como uma armadilha social, e ainda, algo que simultaneamente traduz 

e oculta o atual estado da questão social, não disporemos de uma comunidade 

verdadeiramente para todos (CASTEL, 1997). Deixando claro, que, uma comunidade 

para todos é aquela que respeita as diferenças entre os sujeitos que compõem a 

mesma e reconhece as necessidades inerentes a cada membro que pertence a esta 

comunidade. 

 

2.1 Conversa puxa conversa: corpo e educação 

 

Diante de todo o exposto até aqui, consideramos pertinente dialogar sobre a 

representação do corpo no cenário educacional, assim como sua perspectiva na 

Educação Física Escolar, para tanto iniciamos essa discussão declarando nossa 

crença em que: 

 
o conhecimento não se deixa apreender pela perspectiva reducionista 
da intelecção, emergindo dos processos corporais. No movimento dos 
corpos, podemos fazer a leitura com lentes sensíveis dos aspectos 
visíveis e invisíveis de Ser, do conhecimento e da cultura (NÓBREGA, 
2010, p. 77). 

 

Comumente pensar em uma sala de aula, traz consigo a imagem de um espaço 

repleto de cadeiras perfiladas, onde cada educando sentará para se dar início ao 

processo de ensino-aprendizagem, com exceção ao cenário que compete a Educação 
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Infantil. Conforme avançamos academicamente aparentemente ocorre o 

engessamento dos corpos, de modo que a partir do Ensino Fundamental, nossos 

corpos devem ficar imóveis enquanto nossa cognição é estimulada a aprender, o que 

corrobora com a perspectiva dualista já elencada. 

A escola parece ainda não saber lidar com o corpo em sua plenitude, 

fracionando-o, reservando o momento do intervalo/recreio entre as aulas para que o 

corpo possa se movimentar, no entanto, no período que corresponde aos 

ensinamentos, esse corpo deve permanecer inerte; ignorando que cada indivíduo se 

sistematiza corporalmente no mundo mediante vivências, experiências que 

contribuem relevantemente na composição da identidade do ser humano, que 

imprimem sentido à história de vida de cada um (BATISTA, 2013). 

É de suma importância a consideração do corpo como o todo que ele é, pois 

nossa formação e desenvolvimento se dá por meio das “experiências vividas por esse 

corpo e de suas interações com o mundo. A nossa vida depende, essencialmente, do 

que podemos experimentar e como esse experimento se organiza em seu significado” 

(DIAS; MELO, 2011, p. 16), e censurar isso no âmbito educacional é empobrecer 

nossa existência. 

O ambiente escolar é um rico lugar de aprendizagens, de comunicação, de 

interação, de impulsão das nossas potencialidades, reconhecimento de limites 

pessoais, no entanto, pela visão dicotômica presente na escola, todo esse valioso 

processo padece, pois a "aprendizagem é identificada com a imobilidade, por isso o 

corpo é expulso da ação pedagógica" (NÓBREGA, 2005, p. 51). 

Consideramos a relevância que o corpo possui na obtenção e desenvolvimento 

de conhecimentos, pois cremos que “todo discurso mobiliza corpo e a linguagem de 

forma mutuamente necessária, implicando um vínculo poderoso e convencional entre 

as ocorrências dos dois” (LE BRETON, 2009, p. 43), portanto, não podemos 

caracterizar o corpo como o “primo pobre da língua, mas seu parceiro homogêneo na 

permanente circulação de sentido, a qual consiste na própria razão de ser do indivíduo 

social” (LE BRETON, 2009, p. 42). 

A formação de uma nova atitude que compreenda o corpo em sua totalidade 

no âmbito educacional é de suma relevância, pois a educação escolar se faz uma das 

principais vias para a construção do ser humano, e para tanto há uma constante 

revisão de suas necessidades, reelaboração de como ser, existir, se reconhecer no 

mundo, levando em conta a sociedade e cultura pertencente. 
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A educação fomenta possibilidades do sujeito existir como atuante na 

sociedade, de modo a colaborar para a formação e desenvolvimento desta primando 

pela justiça e preservação da cultura (DIAS; MELO, 2011), o que nos faz destacar que 

para isso é preciso a concretização de uma educação de corpo inteiro, pois "as 

significações que surgem, o sentido, são, em última instância, significações vivida e 

não da ordem do eu penso" (NÓBREGA, 2010, p. 77). 

Não podemos nos valer de uma educação que compartimenta o corpo, e não 

obstante ainda desconsidera as experiências sentidas, vividas, exultando 

simplesmente o intelecto em detrimento de tudo mais que nos constitui corpo, de toda 

a complexidade que há em ser corpo. 

A discussão sobre corpo no campo escolar, nos faz ressaltar ainda a pessoa 

com deficiência nesse contexto, pois não obstante uma educação pautada num 

modelo dicotômico, esses sujeitos ainda precisam lidar com os estigmas e 

preconceitos que os subestimam, tornado a experiência do aprender-ensinar ainda 

mais obstacularizada, pois ao compor um dos diversos alvos de preconceitos, esses 

indivíduos "pela inferioridade imaginária atribuída a eles, têm dificuldades em 

transmitir sua experiência; não somente a sua vida é dificultada, como o que poderiam 

ofertar as futuras gerações" (CROCHIK, 2015, p. 23), e como supracitado, vivemos e 

somos formados pelas experiências que podemos desfrutar (DIAS; MELO, 2011). E 

um dos cenários essências é a própria escola que 

 
[...] foi criada sob a lógica da valorização dos alunos que se identificam 
com padrões e interesses escolares e desvaloriza os que se 
distanciam destes, portanto era sempre o aluno que deveria se adaptar 
aos valores da escola, o problema sempre era remetido às suas 
incapacidades e dificuldades, diminuindo a responsabilidade e o dever 
da escola de ensiná-lo e educá-lo (DIAS; MELO, 2011, p. 33). 

 

Além da desconstrução de um cenário educacional basilado numa perspectiva 

dicotômica, se faz mister ainda a efetivação de uma educação inclusiva, que 

contemple todos os imbricados nesse cenário, portanto, " no sistema educacional da 

inclusão cabe à escola se adaptar às necessidades  dos alunos e não aos alunos se 

adaptarem ao modelo da escola" (WERNECK, 2000, p. 53); e com isso, não estamos 

querendo dizer que seja simples a concretização do processo de inclusão – aqui 

atrelado à escola, mas como ambição de que se possa em breve vivenciarmos uma 

sociedade inclusiva – e tampouco, ignorar todo um processo histórico que reflete nos 
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dias atuais, ou seja:  

 
reconhecemos que desenvolver um processo de educação inclusiva 
não é algo fácil. Não é algo que se consiga por um 'passe de mágica', 
requer planejamento, aceitação das diferentes maneiras de ser e de 
se expressar de cada educando, assim como uma reflexão 
permanente sobre as práticas empreendidas na escola, visando a 
oferta de respostas adequadas às suas necessidades (MARTINS, 
2006, p. 24). 

 

Cremos que a escola inclusiva busca por atender adequadamente as 

demandas que a diversidade apresenta, e isso não compreende apenas a deficiência, 

mas todas as diferenças dos educando, seja por questões de gênero, etnia ou 

qualquer outro aspecto, pois a intenção não se resume apenas no acesso universal 

da escola, mas também no êxito (RODRIGUES, 2003), o que nos faz ressaltar a 

significância da escola que considera o corpo em sua plenitude, sendo esta grande 

aliada na busca por uma educação inclusiva, pois "[...] é preciso que o processo de 

inclusão leve em conta a grade de leitura que a pessoa faz do mundo, grade de leitura 

que só pode ganhar sentido no contexto vivencial do educando" (PIRES, 2006, p. 45). 

No contexto da educação inclusiva, não podemos deixar de fora a Educação 

Física, componente curricular que pode ser compreendida como um forte subsídio ou 

um entrave a mais para a concretização de uma escola inclusiva (RODRIGUES, 

2003), pois: 

 
sendo a Educação Física uma prática pedagógica podemos afirmar 
que ela surge de necessidades sociais concretas que, identificadas em 
diferentes momentos históricos, dão origem a diferentes 
entendimentos do que dela conhecemos (SOARES et al., 1992, p. 34). 

 

Por isso ratificamos que os nossos interesses devem aspirar a inclusão, de 

modo a desenvolvermos uma Educação Física que fomente um espaço educacional 

de fato inclusivo. 

Ao lançarmos nosso olhar sobre o processo histórico da Educação Física na 

escola, podemos perceber várias influências ao longo do tempo; a princípio pela área 

médica, com destaque para a saúde, higiene e eugenia; mais adiante a Educação 

Física passa a atender os interesses militares, como também das principais 

organizações políticas. Vista como uma ação complementar para atendimento das 

estratégias dos grupos dominantes, a Educação Física foi utilizada como um meio de 

selecionar os mais aptos, os quais representariam o país em competições. Mediante 
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ações do governo militar, ocupa as escolas com o intento de formar um Exército 

integrado por jovens vigorosos, assim como a desarticulação de forças oposicionistas; 

mediante todas essas ações, promoveram o estreitamento do vínculo entre esporte e 

nacionalismo (DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2015). 

Essa síntese permite compreender que a Educação Física Escolar, a princípio 

possuiu uma configuração seletista, excludente, em que não há espaço para os 

considerados inaptos; no entanto outras tendências surgiram, tendo como principal 

objetivo negar, contestar o modelo que primava pelo rendimento esportivo e se fazia 

dominante na época (DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2015). 

As abordagens de cada período, deixaram suas influências e ainda que se 

tenham feito críticas aos modelos vigentes, originando outras tendências, atualmente 

ainda não podemos dizer que se conta com uma Educação Física inclusiva, o que não 

quer dizer que não estejamos trilhando o caminho para enfim se efetivar uma 

Educação Física que contemple a todos. 

Temos ciência que as conjunturas históricas é que ditam as primordialidades 

do mundo, sejam no âmbito social, econômico, político ou até relacional (SALVADOR, 

2006), e nesse sentido aspiramos pelas transformações na Educação Física, pois: 

 
nesse contexto, nasce a necessidade da educação inclusiva, a 
educação que pode romper com a desigualdade e com o preconceito. 
Contudo, sua prática é ainda distante porque tardiamente foi 
considerada como parte da educação (SALVADOR, 2006, p. 69). 

 

Tanto se faz verdade essa consideração tardia, agora tratando especificamente 

do componente curricular Educação Física que em seu processo histórico parte dos 

educandos ficavam isentos de participarem das aulas, mediante algumas exceções, 

tais como: alunos com comprovação de exercício de atividade remunerada com 

jornada de trabalho igual ou maior que seis horas; educandos com filhos; com laudos 

médicos atestando alguma doença, e como não podia deixar de ser, haja visto a 

precedência histórica de considerar apenas os corpos tidos como aptos, as pessoas 

com deficiência compunham o grupo excluído da Educação Física (DARIDO; SOUZA 

JÚNIOR, 2015). 

Se faz mister ressaltar que "atualmente, reconhece-se que todas as pessoas, 

nos seus limites e nas suas características, devem ter acesso às práticas corporais" 

(DARIDO; SOUZA JÚNIOR, 2015, p. 339), no entanto as configurações anteriores, 

ainda se manifestam de alguma forma, talvez por possuir raízes profundas, por 
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comodidade ou falta de preparo do docente para lidar com a diversidade, não nos 

deteremos a cada uma dessas suposições, mas no fato de que se emergem 

necessidades para a efetivação de um viver pleno e harmonioso, é preciso que essas 

necessidades sejam atendidas, e para isso é necessário que aprendamos como fazer 

isso. Levando em consideração que 

 
Se precisamos aprender o novo é porque não o conhecemos; se não 
o conhecemos, certamente não sabemos como lidar com ele; se não 
sabemos lidar com a novidade, corremos o risco de ter “dificuldades”; 
se temos "dificuldades", precisamos enfrentá-las; se as enfrentamos, 
podemos aprender. A “patologização" das "dificuldades", nesse 
processo normal de aprendizagem, obnubila a ideia de que se 
aprender supõe sua existência, de que sem ela não há o desequilíbrio 
e, consequentemente, a busca de equilíbrio para a aprendizagem 
(BARBOSA, 2006, p. 43). 

 

Como já pontuamos o ser humano é formado por experiências, por um contínuo 

de ensino-aprendizagem e, portanto, desenvolver uma prática pedagógica inclusiva 

se faz mais uma dessas vivências que nos constitui corpos. E, ocorre que a escola 

muitas vezes cerceia nossas experiências, a partir da compreensão de que se faz 

necessário a limitação e controle do corpo para que as experiências fundamentais 

para nossa evolução (não) ocorram (DIAS, 2012). 

As mulheres até meados da década de 1980, eram privadas de participarem 

das aulas de Educação Física, como já mencionamos, outros grupos também eram 

excluídos; a partir do interesse militar à Educação Física tornou-se um celeiro de 

corpos juvenis e saudáveis (DARIDO, 2003); o que queremos dizer é que tantas foram 

as reorganizações, os rearranjos na Educação Física que ainda lidamos com 

reverberações, pois como experiência própria foi possível perceber durante os anos 

escolares o não incentivo a participação das meninas, a supervalorização dos 

esportes tradicionais, tais como o futebol e voleibol. 

Não estamos desconsiderando a importância dos conteúdos supracitados, mas 

além da hegemonia, o mau desenvolvimento desses ao serem ensinados para os 

educandos, de modo que se evidenciava apenas a performance, o saber jogar, sem 

reflexão sobre o processo histórico e sua formação, por exemplo, e ainda a exclusão 

daqueles que não apresentavam desenvoltura na prática, ou seja, o espaço ficava 

reservado para os mais habilidosos; a participação da Educação Física Escolar nos 

permitiu ainda experienciar a participação facultativa nas aulas caso o aluno 
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pertencesse a uma equipe desportiva seja da instituição de ensino ou outra que 

pudesse ser comprovada. 

Diante dos fatos expostos, contamos como ponto positivo que essas situações 

sejam apenas ecos, e que se continuarmos a protagonizar uma Educação Física 

Escolar inclusiva, irá ressoar mais e mais alto, até termos apenas registrado na história 

que não só a Educação Física, mas a educação como um todo foi um dia excludente. 

Não é preciso e muito menos se deve atrelar a Educação Física as suas antigas 

práticas, as quais enfatizavam a técnica, a performance, o movimento pelo 

movimento, e com isso tornava difícil ou até mesmo inexistente a participação de 

educandos, dentre os quais, os com deficiência (FALKENBACH; WERLE; DIESEL, 

2011). 

É preciso fazer uso dos aspectos que favorecem a Educação Física inclusiva, 

abandonando de vez a prática excludente. A Educação Física conta com autonomia 

e flexibilidade no tocante a sistematização e escolha dos conteúdos a serem 

desenvolvidos, assim como a importância da possibilidade de movimento, o que não 

extingue outros curriculares disso, mas se tem em evidência na Educação Física, e 

como essa possibilidade, vale ressaltar que estamos nos referindo ao leque infindável 

das experiências que podem ser proporcionadas pela viabilidade do movimento e não 

mais a necessidade do movimento técnico (RODRIGUES, 2003), já refutado por nós 

linhas acima, pois cremos que "quando é permitido à criança vivenciar suas relações 

a partir do seu corpo, a sua percepção do mundo será mais rica e suas aprendizagens 

ocorrerão com maior facilidade. O prazer de estar na escola será real" (DIAS, 2012, 

p. 74). 

Ao falar de inclusão e com um olhar sobre o corpo sem fragmentação no 

cenário escolar, objetiva-se a construção de oportunidades para todo e qualquer 

educando, provocando assim o enfrentamento de muralhas interpessoais, até porque 

a inclusão ainda se conota como desafio, e na maioria das vezes para incluir a pessoa 

com deficiência, o que nos leva a reforçar que "a ideia de que a inclusão da pessoa 

com deficiência não pode partir da premissa única da adequação física e 

procedimental, mas sim do pressuposto relacional" (RODRIGUES; FREITAS, 2011, p. 

114). 

É urgente efetivar os direitos que a pessoa com deficiência dispõe para 

aprender. Reconhecemos a necessidade de todo um aparato legal, como já 

evidenciamos, trazendo para nossa discussão a Declaração de Salamanca, a Lei de 
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Diretrizes e Base da Educação Nacional, e outros tantos regimentos que tratem da 

educação do sujeito com deficiência, mas temos que ficar atentos para que a cada dia 

tais documentos possam ser efetivados e não apenas ficarem no papel ou nos 

discursos. 

A Educação Física não está isenta de contribuir para a concretização de uma 

educação inclusiva, e somos otimistas em dizer que os pensamentos outrora 

norteadores que enfatizavam a ideia torpe de corpos tidos como perfeitos em 

detrimento dos corpos imperfeitos, inaptos para a prática não mais compõe o cerne 

da Educação Física Escolar. 

Vivemos num mundo que se faz rico por sua diversidade, e é justamente pelo 

diverso que se torna possível a ampliação de conhecimentos, a partir das diferenças 

adquirimos saberes plurais, pois a adoção de um padrão, ignorando os que diferem 

dessa normatização só nos empobrece e limita nossas experiências. Se faz mister a 

compreensão de que: 

 
normalizar uma pessoa não significa torná-la normal. Significa dar a 
ela o direito de ser diferente e ter suas necessidades reconhecidas e 
atendidas pela sociedade. Na área da educação, normalizar é oferecer 
ao aluno com necessidades especiais recursos profissionais e 
institucionais adequados para que ele desenvolva seu potencial como 
estudante, pessoa e cidadão (WERNECK, 2000, p. 51). 

 

Ao se pensar em uma Educação Física Inclusiva, deve-se promover o acesso 

e aprendizagem das mais diferentes práticas corporais como um direito de todos. O 

desenvolvimento dessas manifestações culturais deve centrar-se nas orientações da 

formação integral e emancipadora de modo que todos possam participar das 

atividades organizadas, aprender com a experiência e se sentirem aptos a uma prática 

autônoma (GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2014). 

A compreensão de que todos somos diferentes, possuímos peculiaridades, 

características ímpares e por isso não nos tornamos melhores ou piores em relação 

as demais pessoas, mas sim únicos, necessita ser passada a todos para que 

enxerguemos não aspectos excludentes, e sim a importância de uma visão inclusiva 

que equipara a todos em sociedade, para tanto a educação é de suma importância na 

construção de uma sociedade harmoniosa e íntegra; pois esta é entendida como 

intervenção e influência arquitetadas, a qual dispõe de objetivos bem traçados, de 

modo a intervir e orientar os processos de crescimento (VYGOTSKY, 1999). 
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O que é ratificado pelo fato de que  

 
Essas exigências apontam a relevância de discussões sobre a 
dignidade do ser humano, a igualdade de direitos, a recusa categórica 
de formas de discriminação, a importância da solidariedade e do 
respeito. Cabe ao campo educacional propiciar aos alunos as 
capacidades de vivenciar as diferentes formas de inserção 
sociopolítica e cultural. Apresenta-se para a escola, hoje mais do que 
nunca, a necessidade de assumir-se como espaço social de 
construção dos significados éticos necessários e constitutivos de toda 
e qualquer ação de cidadania (BRASIL, 1997, p. 24). 

 

Uma educação Inclusiva que nos considere corpos em plenitude e 

complexidade urge por sua consolidação, de maneira que cabe a todo o cenário 

educacional contribuir para tal efetivação. Cremos no grande poder que a Educação 

Física possui como colaboradora para uma educação de fato inclusiva, para tanto, no 

próximo capítulo será apresentado os Projetos Esporte da Escola (EE) e o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Educação Física (PIBID – EF), os 

quais compreendemos como subsídios no fomento da reverberação da Educação 

Física numa perspectiva inclusiva. 
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3 E POR FALAR EM ESPORTE DA ESCOLA E PIBID-EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Cremos que existe uma tendência no que diz respeito a criações de regras no 

intuito de controlar o convívio do ser humano que acabam por fomentar a 

discriminação e classificam os cidadãos de forma hierarquizada a partir das 

diferenças; para tanto, em combate aos estigmas que se originam nos munimos da 

educação como ferramenta primordial para erradicação de pré-conceitos e realidades 

como esta, por meio da qual, se faz possível uma aprendizagem que pode trazer 

mudanças significativas para a desconstrução dos preconceitos formados. 

Apesar de latente a necessidade de um olhar inclusivo, que abranja os mais 

variados âmbitos da sociedade, como já mencionada a amplitude do que concerne a 

inclusão, é sabido que: 

 
os grupos hegemônicos não caminham na direção das transformações 
sociais propriamente ditas, mas, sim, buscam a manutenção das 
relações sociais existentes, inacessíveis a essa parte da sociedade 
excluída (VARELLA, 2016, p. 60). 

 

Entende-se, portanto, que enquanto o enfoque for dado a exclusão, e essa 

compreendida como uma armadilha social, como algo que simultaneamente traduz e 

oculta o atual estado da questão social (CASTEL, 1997). Muito se fala dos que vivem 

à margem da sociedade seja por motivos econômicos, aspectos que envolvam 

raça/etnia, religião, sexualidade, gênero, assim como por apresentar alguma 

deficiência, de modo que se tem como protagonista os elementos/características que 

enfatizam a exclusão dos indivíduos, o que fomenta a situação que promove o 

estranhamento dessas pessoas diante da sociedade. 

O destaque deve ser atribuído a inclusão, e esta como promotora de um olhar 

inclusivo nos mais diversos âmbitos que constituem a vida em comunidade, e uma 

das maneiras de viabilizar uma perspectiva inclusiva se faz por meio da educação, e 

sendo assim, acreditamos que a sociedade atual demanda uma prática educativa que 

se ajuste às necessidades políticas, sociais, assim como culturais e econômicas da 

realidade brasileira, considerando os anseios dos educandos e garantindo uma 

formação de cidadãos críticos, autônomos e participativos que atuem com 

responsabilidade e competência na sociedade da qual fazem parte (BRASIL, 1997). 

A educação possui grande relevância, pois esta se faz o meio pelo qual:  
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[...] o indivíduo apropria-se das experiências histórico-sociais, dos 
conhecimentos produzidos historicamente e já existentes 
objetivamente no mundo no qual o indivíduo vive. Dessa forma 
hominiza e humaniza (SHIMAZAKI; PACHECO, 2012, p. 9). 

 

O que nos leva a ratificar a educação como ferramenta primordial para a 

transformação de um olhar que evidencia aspectos excludentes em um olhar inclusivo, 

que destaca as distinções como forma de nos tornar únicos no mundo. E, nesse 

cenário, iremos discorrer sobre dois projetos comprometidos em tentar promover uma 

educação de qualidade para todos, os quais são o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – Educação Física (PIBID-EF) e o Esporte da Escola (EE), 

fundamentais para esta pesquisa. 

 

3.1 Contando sobre o PIBID-Educação Física 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) – Educação 

Física é caracterizado como subprojeto da atividade que precede sua especificação, 

ou seja, se faz umas das ramificações do Projeto Institucional PIBID, portanto, antes 

de tratarmos do PIBID-Educação Física, faremos uma síntese sobre o Programa que 

o rege. 

O Programa Institucional PIBID é uma ação do Governo Federal, gerida 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), tem como 

propósito o fomento a iniciação à docência, de modo a assistir o aprimoramento da 

formação de docentes em nível superior, assim como contribuir para fazer de melhor 

qualidade a educação básica pública do Brasil. 

Os projetos ancorados na esfera do PIBID se dão a partir das propostas de 

Instituições de Ensino Superior (IES) e desenvolvidos por discentes de cursos de 

licenciatura, os quais por sua vez contam com a supervisão de professores da rede 

básica de ensino e por conseguinte, orientação de docentes das IES (BRASIL, 2016). 

A ideia é que se promova a inserção dos licenciandos na realidade escolar da 

rede pública desde o princípio da sua formação para que sejam promovidas a partir 

das orientações dos docentes acima citados atividades didático-pedagógicas, além de 

objetivos como: promover a valorização do magistério; a integração entre a educação 

superior e básica, propiciando assim a melhoria da qualidade da formação inicial dos 

docentes das licenciaturas, assim como o incentivo a formação do corpo docente em 
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nível superior para a educação básica; incentivo das escolas públicas de educação 

básica, contribuindo para que os seus professores se façam colaboradores do 

estudantes da licenciatura; e ainda, o fomento da articulação entre teoria e prática 

fundamentais no processo de formação docente, de modo a possibilitar uma melhor 

qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura (BRASIL, 2016). 

Feito um panorama geral do Projeto Institucional, passemos para o subprojeto 

Educação Física, mas especificamente o da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, esta que além do PIBID-EF, possui mais 21 subprojetos dialogando com todas 

as licenciaturas desta universidade. O subprojeto visa uma Educação Física Escolar 

que supera o que  se compreende como as bases dos conteúdos formais da área; 

imputando, dessa forma, a devida importância a cultura de movimento8, assim como 

suas interlocuções com temas cotidianos, de maneira a propiciar aos educandos da 

Educação Básica conhecimentos significativos, tem como objetivo geral, destacando 

o fato de consonância com o que se faz atual e emergente: 

 
[...] contribuir para a iniciação à docência de futuros professores de 
Educação Física, promovendo diálogo cooperativo com professores 
de Educação Física em exercício, de modo a enfatizar a escola pública 
como espaço formativo para que possam desenvolver e aplicar 
diferentes estratégias de ensino tais como: a sistematização dos 
conteúdos da Educação Física em articulação com as políticas  de 
saúde e da mídia-educação do Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano e 
do Ensino Médio, como também da Educação de Jovens e Adultos -
EJA (PIBID-EF, 2013, p. 3). 

 

O que nos faz crer na significativa importância desse projeto, pois ao se 

preocupar com temáticas atuais e contextualizadas com a realidade educacional em 

que se está inserido, o PIBID-EF provoca a reflexão crítica de todos os envolvidos 

nesse processo, desconstruindo dessa forma, práticas arraigadas em concepções 

ultrapassadas, tecnicistas que já se fizeram presentes da Educação Física Escolar e 

como já mencionamos no capítulo anterior, deixaram influências na prática docente 

contemporânea, o que nos remete ao fato de que: 

 
os professores, de uma maneira geral, têm muita dificuldade em 

                                                 

8 Compreendida nesta pesquisa como traz Elenor Kunz (1991, p. 98) que a descreveu como sendo 
“todas as atividades do movimento humano, tanto no esporte como em atividades extra- esporte (ou 
no sentido amplo do esporte) e que pertençam ao mundo do se movimentar‟ humano, o que o homem 
por esse meio produz ou cria, de acordo com a sua conduta, seu comportamento e mesmo as 
resistências que oferecem a essas condutas e ações”. 
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sistematizar os conteúdos. Quando ensinar, o que ensinar e para que 
ensinar em cada uma das séries. As demais matérias possuem 
conteúdos sistematizados que indicam claramente o que ensinar ao 
longo dos anos escolares, mas a Educação Física não o possui, e isso 
acaba por gerar dúvidas e procedimentos de ensino desarticulados e 
sem sequência lógica (PALMA; OLIVEIRA; PALMA, 2010, p. 51). 

 

O PIBID-EF surge como uma das tentativas de solução para essas dificuldades, 

pois a articulação feita entre os partícipes, corrobora para o fomento de estudos, de 

vivências que coadunam com um dos propósitos do PIBID Institucional, que é o 

estreitamento junto a ações tanto de formação inicial quanto de continuada do 

professorado da rede básica "[...] de forma a contribuir com a criação ou com o 

fortalecimento de grupos de pesquisa que potencialize a produção de conhecimento 

sobre ensinar e aprender na Educação Básica" (BRASIL, 2016, p. 3). 

O subprojeto em questão se alinha harmoniosamente com o desígnio, haja 

visto que estimula a participação dos que o compõe em eventos da área, assim como, 

em grupos de pesquisa, a citar o Grupo de Estudos Corpo e Cultura de Movimento 

(GEPEC), o Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia (LEFEM), 

o qual compreende uma extensão do GEPEC, o Grupo de Pesquisa Corpo, 

Fenomenologia e Movimento (Estesia), assim como os demais grupos que fazem 

parte do cenário da Educação Física, vinculados assim ao Departamento de 

Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Os grupos de pesquisas supracitados são aqueles mais alinhados com uma 

perspectiva pedagógica/filosófica, não obstante, há constante preocupação no 

desenvolvimento de palestras, mesas-redondas e ateliers, primando pelo 

aperfeiçoamento de conhecimento, e ainda na possibilidade de participação em 

formação continuada, como a que compõe esta pesquisa, não só pensada para os 

professores supervisores, mas construídas com e por eles. 

O projeto PIBID-EF/UFRN, atualmente, atende diretamente 6 escolas da rede 

pública de Natal, acreditamos que seu alcance ainda se faz maior, pelo fato de que 

alguns supervisores lecionam não só na instituição cadastrada no PIBID-EF, o que 

torna possível reverberações das práticas desenvolvidas no projeto para outras 

localidades, assim como a disciplina estágio obrigatório supervisionado que integra a 

estrutura curricular da graduação, proporcionando que o licenciando transmita, assim 

como os supervisores, os conhecimentos adquiridos para outros cenários, o que faz 

essa experiência de grande valor, ao propiciar outras vivências, mais interações 



63  

 

fomentando o ciclo de ensino- aprendizagem. 

Toda essa assertiva nos faz apresentar os objetivos específicos do PIBID-

EF/UFRN, que mostram que suas ações estão para além de um discurso vazio, 

tencionando concretizar os ideais propostos ao observar os pontos a seguir: 

 
a) Construir materiais pedagógicos em conjunto com a comunidade 
escolar que possam potencializar o debate sobre as práticas 
corporais, considerando os conteúdos da Educação Física escolares 
em suas articulações com os discursos midiáticos. 
b) Elaborar e adequar propostas diferenciadas de sistematização 
dos conteúdos da Educação Física escolar com foco no Ensino 
Fundamental do 1º ao 9º ano e no Ensino Médio; 
c) Promover um espaço de diálogo e reflexão das ações 
desenvolvidas na escola, tendo como interlocutores os membros da 
comunidade escolar para a Educação Física escolar e suas relações 
com ações intersetoriais com a saúde; 
d) Proporcionar aos bolsistas e professores supervisores a 
participação em seminários, oficinas, minicursos para estudar e 
aprofundar tendências e inovações indicadas para o ensino da 
Educação Física escolar; 
e) Divulgar as atividades e materiais didáticos desenvolvidos tanto 
na página http://www.pidid.ufrn.br como em eventos e cursos de 
extensão (PIBID-EF, 2013, p. 3). 

 

Um projeto como esse, com a preocupação de tornar a Educação Física cada 

vez mais significativa, contextualizada e de acordo com a realidade dos envolvidos, 

nos permite acreditar na efetivação de uma sociedade inclusiva, e não achamos que 

isso significa ser otimista demais, mas empreendedores, nos valendo e estruturando 

oportunidades para a sua consolidação, e por assim dizer, temos a crença que a 

Educação Física exorbita os parâmetros formais dos conteúdos dessa área; "a cultura 

de movimento e suas interlocuções com temas cotidianos promovem ao aluno do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio experiências que influenciam em seu 

processo de vida" (PIBID-EF, 2013, p. 3). Destacamos anteriormente a importância 

não só das experiências em nossa formação como ser humano, mas também a 

relevância de tornar possível o acesso a tais vivências, como um direito integral que 

todos possuem, e o PIBID-EF se faz como uma das alternativas para tornar exequível 

a aquisição do usufruto dessa garantia. 

 

3.2 Quem conta um conto... Esporte da escola 

 

A princípio se faz mister uma explanação sobre as conceituações de esporte 

http://www.pidid.ufrn.br/
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da escola e de esporte na escola. Como esporte na escola, entende-se o 

desenvolvimento da prática visando o rendimento, a performance ou o lazer,  

Com cada segmento desse possuindo seus próprios objetivos, no entanto não 

necessariamente tem um viés pedagógico, e no cenário escolar, quando se trata do 

esporte, é comum associá-lo a celeiro de atletas na busca por talentos esportivos. O 

esporte na escola se faz uma extensão da instituição esportiva, seguindo as regras 

universais, assim como focando no aprimoramento das habilidades motoras dos 

praticantes, buscando o máximo da técnica e rendimento (MAIA, 2017).  

 
Já o Esporte considerado da Escola aborda uma visão de esporte 
como uma prática corporal e social construída a partir de suas 
vivências e dos reflexos da cultura envolvida na educação. Logo, o 
Esporte da Escola é pensado sobre um tratamento pedagógico que 
estimula a compreensão dos aspectos históricos, sociais, vivência de 
esportes individuais e coletivos no contexto participativo e também 
competitivo, respeitando as relações entre o esporte a escola 
específica e seus códigos próprios (MAIA, 2017, p. 11). 

 

Mediante elucidação sobre a distinção entre o "na" e o "da", os quais são de 

grande relevância, pois as perspectivas diferem consideravelmente, atentemos a 

partir de agora, ao projeto denominado Esporte da Escola (EE), situado no 

Macrocampo Esporte e Lazer, assinalado como uma ação do programa Mais 

Educação, este, por sua vez, pautado em referenciais do Programa Segundo Tempo, 

o qual possui mais de dez anos de existência. 

O Esporte da Escola (EE) foi originado a partir de uma parceria entre o 

Ministério da Educação e o Ministério do Esporte, proporcionando ao aprendiz o 

acesso ao esporte através de múltiplas vivências esportivas educativas. Teve início 

em 2010 com o atendimento de 1.149 escolas e 329.890 mil alunos, chegando em 

2014 com 22.161 escolas e 3.5 milhões de alunos. Era esperado que em 2016, o 

Esporte da Escola pudesse ser universalizado no país, coincidindo com a realização 

das Olimpíadas no Brasil (GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2014), no entanto, isso 

não foi possível, pois o EE foi extinto, por motivos de ordem política, nos quais não 

iremos nos aprofundar, mas que não podemos deixar de expressar nosso 

desapontamento pela finalização do Programa e desafeto pela conjuntura política que 

resultou no seu fim, crendo que o término dessa Atividade configurou em uma 

significativa perda para a consolidação de uma educação de qualidade para todos. 

Por ter sido encerrado, em alguns momentos do texto, os verbos serão flexionados 
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em tempo passado. 

O Projeto foi construído tendo como meta a educação integral e de tempo 

integral, o que resultou em uma proposta para realização de suas atividades no turno 

inverso ao das aulas, não prejudicando o andamento dos componentes curriculares 

do escolar, de modo contribuir para a formação e desenvolvimento integral do 

educando, pensando na atuação deste como cidadão crítico da sociedade. 

O Esporte da Escola se fazia uma ação pedagógica, por meio de uma proposta 

planejada, inclusiva e participativa (GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA. 2014), este 

proporcionava o desenvolvimento de diversas modalidades, a citar, voleibol, futebol, 

handebol, futsal, basquetebol, lutas, ginástica, dança, atividades circenses, assim 

como práticas corporais de aventura e ainda, o atletismo que se configurava como 

base da proposta. Objetivava-se possibilitar ao educando o acesso às diferentes 

modalidades esportivas, de maneira que se tinha como orientação não trabalhar 

apenas uma modalidade, e sim, desenvolver diferentes modalidades com a mesma 

turma (BRASIL, 2014a). 

O provimento das aulas era subsidiado em ideias norteadoras, e como uma das 

orientações: o desencorajamento de posturas preconceituosas, além do incentivo a 

atitudes inclusivas, haja visto que as aulas são verdadeiros palcos nos quais os alunos 

expressam sua compreensão de mundo e ainda, as formas de entendê-lo 

(GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA. 2014, p. 23). Enquanto cenário educativo, o EE 

primava pela maximização da diversidade de valores e da pluralidade, atitudes e 

crenças, sempre de acordo com princípios democráticos, assim tinha-se que  

 
A fundamentação pedagógica [...] está pautada na oferta de múltiplas 
vivências do esporte em suas diversas modalidades, trabalhadas na 
perspectiva do esporte educacional, voltado ao desenvolvimento 
integral do indivíduo e no acesso à prática esportiva por meio de ações 
planejadas, inclusivas e lúdicas como estímulo à vida ativa (BRASIL, 
2016, p. 7). 

 

Acreditamos no Esporte da Escola como uma ferramenta de educação integral 

e inclusiva, o que nos leva a publicizar suas contribuições, pois deixou subsídios que 

podem e devem ser utilizados na promoção de uma Educação Física Escolar inclusiva 

e significativa. Como forma de ratificar, segue os objetivos que regiam a Atividade, 

como geral: "oportunizar o acesso à prática esportiva a todos os alunos das Escolas 

Públicas da Educação Básica, iniciando o atendimento com as escolas que participam 
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do Programa Mais Educação" (BRASIL, 2014b); e como objetivos específicos:  

 
promover a inclusão, minimizando as desigualdades e qualquer tipo 
de discriminação por condições físicas, sociais, de raça, de cor ou de 
qualquer natureza que limitem o acesso à prática esportiva; oferecer 
aos alunos conhecimentos e vivências da prática esportiva nas 
dimensões lúdica e inclusiva; ampliar o tempo de permanência dos 
alunos na escola; fortalecer hábitos e valores que incrementem a 
formação da cidadania dos alunos; ampliar o conhecimento dos alunos 
sobre a prática esportiva e suas relações com a cultura, educação, 
saúde e vida ativa; contribuir para a melhoria da qualidade da 
Educação Básica (BRASIL, 2014b). 

 

Além dos objetivos, é relevante pontuar que o Esporte da Escola trazia como 

orientação que as instituições integrantes do Programa estabelecessem sempre 

consonância entre as ações do Projeto e o Projeto Político Pedagógico da escola, 

existindo dessa forma real atendimento dos aspectos significativos da comunidade 

participante (MAIA, 2017). 

Ao mencionar subsídios deixados pelo Esporte da Escola, citamos como 

exemplo uma coleção constituída por 4 livros, intitulada Práticas corporais e a 

organização do conhecimento. Os livros são divididos por módulos, de modo que o 

primeiro trata do ensino de esportes de invasão, o segundo dos esportes de marca e 

rede divisória ou muro/parede de rebote, o terceiro aborda ginástica, dança e 

atividades circenses e por fim, mas não menos importante, o quarto traz lutas, 

capoeira e práticas corporais de aventura, e para maior esclarecimento, traremos a 

seguir uma síntese sobre cada módulo, a começar pelo o de esportes de invasão. 

Como esporte de invasão são conhecidos aqueles em que os times/equipes 

tentam invadir a área do adversário com o intuito de marcar ponto/gol/cesta e ainda 

precisam defender a própria meta. Uma das características dessas modalidades é a 

forma do espaço utilizado para as disputas, seja o campo ou a quadra; têm formato 

retangular, e possuem ao fundo de cada setor/área a meta a ser atacada, assim como 

defendida. Dentre as modalidades que representam essa categoria, algumas são bem 

populares: como o futebol, o basquete, o handebol e o futsal, os quais adicionado o 

ultimate frisbee (esporte que tem como objetivo fazer com que um dos participantes 

do time receba o disco, conhecido como frisbee dentro da zona de gol da equipe 

adversária) compõem o módulo. Além deles, há outros que não estão presentes no 

livro a citar o futebol americano, o polo aquático, dentre outros que atendem as 

definições citadas.  
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O segundo livro traz os esportes de marca e rede divisória ou muro/parede de 

rebote. A primeira categoria é constituída por modalidades que são regidas por 

índices. Vence quem obtiver melhor tempo, alcançar maior distância ou até mesmo a 

marca pode ser medida por quilo, ou seja, comparação de resultados alcançados. 

Como exemplo desse segmento podemos elencar as provas do atletismo, o ciclismo, 

assim como o remo e também o levantamento de peso. Já os de marca e rede divisória 

ou muro/parede de rebote apesar de se ter como meta pontuar na área adversária, 

não há invasão, de modo que se usa algum implemento, como bola ou peteca para 

este fim. O objeto é lançado, arremessado ou lançado em direção à zona do oponente 

sobre uma rede ou contra uma parede. Como exemplo dessas modalidades temos o 

voleibol, o tênis, o squash, dentre outros, como peteca e badminton. 

No terceiro livro temos Ginástica, Dança e Atividade circenses. Como o próprio 

título já traz, são esses os elementos tratados. Claro, essas três modalidades 

possuem uma gama extensa de aspectos, de modo que a ideia é desenvolvê-las de 

modo pedagógico, lúdico e que potencialize a autonomia e criatividade dos 

educandos. De modo geral, podemos citar as classificações das ginásticas: 

condicionamento físico, fisioterápicas, de demonstração e até competição. Na dança 

têm-se como forma de expressão da arte, uma manifestação cultural que considera 

os contextos sociais e outros fatores como os próprios sujeitos envolvidos, seus 

sentimentos e ideais. As atividades circenses estão intimamente ligadas ao 

movimento como forma de expressão associados as riquezas que o circo dispõe, 

contribuindo dessa forma para manifestações comunicativas, corporais, estéticas e 

artísticas. 

E por último, o livro que completa a coleção aborda Lutas, Capoeira e Práticas 

corporais de aventura. É possível observar aspectos mais amplos das lutas como um 

todo, como pensamento estratégico, ideias de ataque e defesa, a importância do 

combate à violência e a equidade entre meninos e meninas. Pode surgir a dúvida de 

a o porquê da capoeira não está dentro das lutas, e até poderia, mas para além de 

luta ela também pode ser considerada como um jogo e até uma dança. Por seu caráter 

peculiar a capoeira é tratada de modo singular para que possa ser aproveitada de 

forma ampla no cenário educativo. As Práticas corporais de aventura são 

caracterizadas pelas modalidades ligadas a aventura, como a escalada, o esporte de 

orientação, o surfe, a canoagem e outros como paraquedismo. 

Feito os esclarecimentos do que trata cada módulo da coleção, é interessante 
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destacar que o propósito maior era o enriquecimento pedagógico do EE, assim como 

o subsídio das aulas realizadas no projeto, de maneira a ser considerada a realidade 

em que se davam as atividades, contextualizando-as intentando significância para os 

integrantes do Programa. 

 
A Coleção Práticas Corporais e a Organização do Conhecimento foi 
elaborada para subsidiar os profissionais envolvidos com o esporte 
educacional. Esta Coleção transcende a ideia de atender apenas aos 
envolvidos com os programas e projetos da Secretaria Nacional de 
Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social – SNELIS do Ministério do 
Esporte. Trata-se de uma contribuição a todos que se interessam e 
atuam com o Esporte Educacional (GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 
2014, p. 7). 

 

Segue imagem dos livros que compõem a coleção (Imagem 2, a seguir):  

 

IMAGEM 2 – Coleção Práticas corporais e a organização do conhecimento 

 

FONTE: Elaborado pela autora 

Destacamos esta coleção por ter sido de fundamental importância para a feitura 

desta pesquisa, pois serviu como base para a realização da formação junto aos 

professores supervisores do PIBID-EF, no entanto é interessante ressaltar que há 
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também outros materiais disponíveis no sítio do Ministério do Esporte9, assim como 

uma versão online dos livros, encontrada a partir do acesso ao repositório digital 

Lume, vinculado a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), não só os 

livros podem ser acessados a partir do Lume, como também outras orientações que 

buscam colaborar com prática pedagógica da Educação Física. 

Por possuir ramificações como o Programa Segundo Tempo, o Esporte da 

Escola também dispõe de material disponível no YouTube10, tais como o intitulado 

Tema 05: Questões da deficiência e as ações no Programa; assim como outros livros, 

a citar o Fundamentos Pedagógicos do Programa Segundo Tempo. Ratificamos que 

todo o material e a proposta pedagógica é pautada em servir como auxílio, apoio, 

subsídio, de maneira que aquele que tem acesso deve preocupar-se em adaptar para 

a realidade em que está inserido, pois se tem ciência da diversidade que compreende 

o país, o que se faz necessário ser levado em consideração para que de fato ocorra 

uma aprendizagem significativa. 

Entendemos, portanto que apesar de extinto, o projeto social em questão, 

preocupou-se na elaboração de material que contribuísse para todos os interessados 

deste cenário, e não apenas aos professores, colaboradores, monitores do projeto em 

si. 

É relevante citar que a Constituição Federal em seu artigo 217, garante a todo 

cidadão o esporte como um direito e cabe ao Estado proporcionar o acesso à 

sociedade, visando contribuir para minimização e até mesmo erradicação da 

vulnerabilidade social, de modo a agir como uma ferramenta que corrobore com a 

formação integral dos indivíduos, e por conseguinte, promovendo a construção de 

valores, a convivência social, e não obstante, o aperfeiçoamento da criticidade e 

cidadania. Cabe ao Estado investir na escola "[...] para que ela prepare e 

instrumentalize crianças e jovens para o processo democrático, forçando o acesso à 

educação de qualidade para todos e às possibilidades de participação social" 

(BRASIL, 1997, p. 24), o que nos leva a acreditar que o Esporte da Escola deixou 

contribuições salutares, no tocante a uma educação de qualidade e para todos. 

Declaramos outrora as necessidades atuais que emergem em nossa 

sociedade, e:  

                                                 
9 Materiais disponíveis em: http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporteeducacao- lazer-e-

inclusao-social/segundo-tempo-na-escola/materiais-pedagogicos. 
10 Plataforma digital, a partir de onde são distribuídos e compartilhados vídeos através da internet. 

http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/esporteeducacao-
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essas exigências apontam a relevância de discussões sobre a 
dignidade do ser humano, a igualdade de direitos, a recusa categórica 
de formas de discriminação, a importância da solidariedade e do 
respeito. Cabe ao campo educacional propiciar aos alunos as 
capacidades de vivenciar as diferentes formas de inserção sociopolítica 
e cultural. Apresenta-se para a escola, hoje mais do que nunca, a 
necessidade de assumir-se como espaço social de construção dos 
significados éticos necessários e constitutivos de toda e qualquer ação 
de cidadania (BRASIL, 1997, p. 24). 

 

Cremos no esporte educacional e nas múltiplas vivências como uma das 

formas para discutir e desenvolver a desconstrução dos estigmas criados, pois são 

carregados de uma gama de significados e sentidos, e ao que tange propriamente ao 

esporte, a partir de aportes legais toma direcionamentos, a citar, a Lei nº 9.615 de 24 

de maio de 1998 (BRASIL, 1998), conhecida como Lei Pelé. Tal lei assinala o esporte 

educacional para ser trabalhado a partir de sistemas de ensino, assim como meios 

assistemáticos de educação, os quais devem prezar pela não seletividade, assim 

como evitar a competitividade exacerbada, buscado dessa forma, contribuir no 

desenvolvimento integral e ainda para uma formação para a cidadania, tendo como 

fundamental as noções de coeducação, participação, cooperação, regionalismo, 

emancipação e totalidade (GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2014). 

O Esporte da Escola, como já mencionado, prima em sua proposta pedagógica 

pela inclusão e corrobora com a lei acima citada, o que nos leva a considerar a 

relevância que este Projeto social possuiu. Um olhar inclusivo e o bom uso do esporte 

educacional compunham a estrutura do Esporte da Escola, o que se faz mister 

destacar como ensinamento e divulgar, para que todos os profissionais que fazem 

parte da Educação Física, assim como os envolvidos com o esporte educacional 

possam ter conhecimento sobre, e possuir como uma das possibilidades para subsídio 

do ensino da Educação Física/práticas desportivas, seja no cenário escolar ou fora 

dele. 

Enquanto existia, a sistemática do EE dispunha de equipes formadoras, 

denominadas Equipes Colaboradoras, as quais iam até as cidades em que existiam 

escolas participantes do Programa e promoviam formações para aperfeiçoamento dos 

monitores, coordenadores e colaboradores do Projeto, além do que era 

disponibilizada uma capacitação na modalidade de Educação a Distância (EaD), ou 

seja, havia preocupação na qualificação dos envolvidos no processo, tendo como 



71  

 

resultado os subsídios pontuados. 

Como já dito, um dos materiais que mereceram destaque em nossa pesquisa, 

foi a coleção Práticas corporais e a organização do conhecimento, e para tanto iremos 

discorrer mais sobre ela, pois além de sua existência física (entregues aos 

participantes das formações), o acesso a elas também ainda é possível a partir da 

internet, como supracitado. O nome da coleção resulta dos temas abordados por ela, 

o esporte na perspectiva educacional, as ginásticas, capoeira, lutas, danças, assim 

como as atividades circenses e as práticas corporais de aventura (GONZÁLEZ; 

DARIDO; OLIVEIRA, 2014). Ademais 

 
Os livros contam inicialmente com um texto de apresentação e depois 
disponibilizam planos de aula relacionados às temáticas específicas 
das diferentes práticas corporais. Os planos de aula propostos ao 
longo da coleção requerem dos professores atenção e preparo para 
seu uso. Não se trata de um receituário que deve ser seguido sem a 
devida reflexão sobre as ações propostas. Pelo contrário, todo o 
indicativo aponta para o cuidado na preparação e na ação-reflexão [...] 
Consideramos que a apresentação de planos de aula, com conteúdos 
diversificados e aprofundados, promove diversos benefícios aos 
professores, como possibilidades de refletir sobre a própria prática, 
auxílio para um melhor planejamento das atividades,  a tematização 
de novas práticas corporais e a melhoria das  condições de 
aprendizagem dos alunos (GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2014, p. 
13-14). 

 
 
Estamos protagonizando esta coleção por sua riqueza de detalhes assim como 

forte aliada para uma educação inclusiva, pois os livros organizados de modo a primar 

pela inclusão de todos, para melhor visualização, segue imagem (Imagem 3, a seguir): 
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IMAGEM 3 – Organização dos livros 

FONTE: Slides Esporte da Escola  

 

A inclusão perpassa por todo o material, o que claramente não pode ficar de 

fora da estruturação dos planos de aula, pois a coleção intenta atender objetivos que 

se alinham a uma educação inclusiva, sendo alguns deles: 

 
Estabelecer relações equilibradas e construtivas com os outros 
durante as práticas corporais, reconhecendo e respeitando o nível de 
conhecimento, as habilidades físicas e os limites de desempenho 
pessoais e dos demais participantes; Evitar todo e qualquer tipo de 
discriminação quanto à condição socioeconômica, deficiência, gênero, 
idade, nacionalidade/regionalidade, raça/cor/etnia, ao tipo de corpo, 
preferência clubística, etc.; repudiar a violência sob todas as formas, 
adotando atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade nas 
práticas corporais (GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2014, p. 15). 

 

A coleção ressalta a inclusão da pessoa com deficiência, pois como pautado 

em capítulo anterior, a história da Educação Física mostra que esses sujeitos foram 

excluídos durante um bom tempo das práticas, o que faz relevante toda ação que 

prime pela inclusão desses indivíduos, proporcionando uma participação efetiva, 

acreditamos assim no poder que possui não apenas os livros, mas toda a filosofia do 

Esporte da Escola, o qual não se pode deixar esmaecer e cair em esquecimento, haja 

visto suas contribuições para a transformação da Educação Física, no tocante a torná-

la acessível e significativa independente de características, pois num país diverso 
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como o nosso, não podemos pensar em hegemonia, em padrões, precisamos sim, 

dialogar com as diferenças, aprender com a diversidade e desenvolver uma prática 

pedagógica que atenda da melhor forma possível os interesses e necessidades dos 

educandos. 

A busca e concretização de uma educação inclusiva não é algo fácil, mas temos 

a certeza de que não é impossível, por isso se faz necessário atenção às 

oportunidades de tornar esses ideais exequíveis, o que nos faz afirmar que o acervo 

produzido pelo Esporte da Escola precisa ser levado em consideração, o tendo como 

insumo a ser adaptado de acordo com a realidade escolar a ser assistida. 

Neste capítulo apresentamos dois Projetos, o Esporte da Escola e o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Educação Física, dois programas 

distintos, mas com grande relevância para a Educação Física Escolar, e o melhor 

ainda, que são possíveis de inter-relacionamento, pois o EE não mais existe, no 

entanto, deixou subsídios que podem ser insumos para o PIBID-EF, propagando nos 

cenário escolar experiências ímpares para os educandos, e não só para eles, mas 

para todos os imbricados no processo, desde coordenadores até os supervisores e os 

licenciandos, de maneira que esta pesquisa alinha os dois projetos em uma proposta, 

buscando contribuir com essa conexão para uma Educação Física inclusiva, 

colaborando assim para um mudança de perspectiva, evidenciando os aspectos 

inclusivos em detrimento da exclusão, demonstrando que todos possuem 

particularidades e para a construção de uma sociedade harmoniosa e 

verdadeiramente inclusiva é necessário o respeito mútuo. 

Como capítulo seguinte temos a efetivação dessa conexão, 

apresentando a formação realizada com os professores supervisores do PIBID – 

Educação Física da UFRN, que teve como base o material didático do Esporte da 

Escola, proporcionando o desenvolvimento dos conteúdos: esportes de invasão, 

esportes de marca e com rede divisória ou muro/parede de rebote, ginástica, dança, 

atividades circenses, lutas, capoeira e práticas corporais de aventura; o que será 

melhor detalhado no capítulo 4, a seguir. 
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4 TRATANDO DA FORMAÇÃO 

 

4.1 Papo reto: caminho metodológico 

 

A pesquisa em tela tem caráter qualitativo e cunho descritivo, de modo a 

proporcionar, segundo Gil (2007) maior contato entre o campo pretendido de estudo 

e o pesquisador, de modo que padrões quantitativos, tais quais estatísticos e/ou 

numéricos são a certo modo afastados, a concluir-se de acordo com Flick (2004), que 

as pesquisas de cunho qualitativo, 

 
[...] não são reduzidas a variáveis únicas, mas são estudados em sua 
complexidade e totalidade em seu contexto diário. Portanto, os 
campos e estudo não são situações artificiais em laboratório, mas as 
práticas e interações dos sujeitos na vida cotidiana (FLICK, 2004, p. 
21). 

 

Por considerar a realidade vivida e a complexidade envolvida, o que torna a 

taxação e mensuração quantitativa como respostas, insipientes; a pesquisa qualitativa 

segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 11), "é uma metodologia de investigação que 

enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções 

pessoais". 

Para o desenvolvimento da pesquisa, optou-se por cingir duas metodologias, 

as quais são a pesquisa-ação colaborativa e a análise de conteúdo com o intento de 

contemplar os objetivos propostos, de modo que a seguir será feito um aclaramento 

geral do que se trata cada uma dessas metodologias e conforme o seguimento do 

capítulo maiores elucidações serão apresentadas. Sendo assim: 

 
a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que 
é concebida e realizada em estreita associação com a ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 
participantes representativos da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2011, 
p. 14). 

 

Diante do exposto, é interessante ressaltar que esse tipo de pesquisa é 

caracterizado pela forma com que se realiza, pois cumpre-se com o sujeito e não para 

ou sobre ele (GIL, 2007); assim como, considerando a variedade existente, a citar a 

pesquisa-ação estratégica e a crítica, além da que tomamos para uso em nossa 

pesquisa, a colaborativa (FRANCO, 2005), "[...] que se caracteriza pelo 
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compartilhamento do saber na qual todos os participantes do processo, juntos, 

promovem ações para transformar uma situação inicial num estado desejado" 

(SILVEIRA, 2009, p. 8). 

Feito esclarecimentos sobre do que se trata a pesquisa-ação colaborativa, 

passemos para a análise de conteúdo, e para isso, ancorou-se em Bardin (2011), que 

a conceitua como: 

 
um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em 
constante aperfeiçoamento, que se aplicam a “discursos” (conteúdos 
e continentes) extremamente diversificados. O fator comum dessas 
técnicas múltiplas e multiplicadas – desde o cálculo de frequências que 
fornece dados cifrados, até a extração de estruturas traduzíveis em 
modelos – é uma hermenêutica controlada, baseada na dedução: a 
inferência. Enquanto esforço de interpretação a análise de conteúdo 
oscila entre os dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade da 
subjetividade (BARDIN, 2011, p. 15). 

 

Compondo a análise de conteúdo, são propostos a fim de análise, dois 

processos, de modo que em um o próprio pesquisador determina o sistema de 

categorias mediante os dados levantados, e no outro, escolhido para usufruto nesse 

trabalho, só a partir do remate da coleta de informações que são definidas as 

categorias (BARDIN, 2011). 

É bem verdade que cada uma dessas metodologias seguem uma lógica e como 

mencionado, houve um entrelaçamento entre as duas, o que torna mister elucidar 

essa sistemática apontando os momentos em que ocorre esse enlace com as duas, 

registrando que como protagonista tem-se a pesquisa- ação, configurada de forma 

cíclica e espiral, a qual se estrutura a partir dos momentos: investigação, 

planejamento, ação e reflexão (BETTI, 2013). 

A análise de conteúdo perpassa pelo planejamento, subsidiando a 

compreensão das necessidades dos professores supervisores para organização e 

desenvolvimento da formação continuada e nos resultados, os quais são classificados 

na pesquisa-ação no momento de reflexão; de maneira que todos esses aspectos 

coadunam para atingirmos nossos objetivos. 

 

4.1.2 Conversa vai, conversa vem 

 

Dando seguimento a este capítulo, segue informações sobre o lócus, sujeitos 
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da pesquisa, os materiais utilizados, dentre outros aspectos. 

Como primeiro escopo desse processo tivemos o contato inicial com cada um 

dos supervisores – os quais totalizaram seis – para apresentação da proposta da 

formação, parte fundamental para seguimento dessa dissertação, de modo que 

mediante isso, o professor decidia se gostaria de participar ou não, pois o critério de 

inclusão/exclusão era além de ser supervisor do subprojeto PIBID – EF da UFRN, 

participar voluntariamente; confirmado isso, uma entrevista era agendada conforme 

disponibilidade do supervisor. 

A entrevista dispunha de 5 perguntas semiestruturadas para que o partícipe 

dispusesse de maior liberdade ao versar sobre os assuntos abordados, os quais em 

linhas gerais tratavam de Educação Física inclusiva, prática pedagógica, formação 

inicial em Educação Física e formação continuada, assim como a criança com 

deficiência na escola e inclusão. Esse material serviu de subsídio para a organização 

do planejamento da intervenção, corroborando com as atividades diagnósticas, 

analisadas para a efetivação, as quais fundamentaram o planejamento, a partir da 

análise de conteúdo. 

O lócus da pesquisa foi o subprojeto de Educação Física do Programa de Bolsa 

de Iniciação à Docência (PIBID – Educação Física) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Os sujeitos ou atores sociais (THIOLLENT, 2011) são os 

professores supervisores do PIBID – EF, os quais totalizam 6 (seis). Para manter em 

sigilo a identidade dos sujeitos foram atribuídos nomes de super-heróis, os quais são: 

Batman, Demolidor, Professor Xavier, Lanterna Verde, Tempestade e o Hulk. Todos 

cursaram a graduação na UFRN. O período que compreende desde que o primeiro 

ingressou e o último se formou vai de 1995 até 2016. 3 (três) dos 6 (seis) partícipes 

possuem especialização na área de Educação Física. E destacamos ainda que cada 

supervisor possuía pelo menos um aluno com alguma deficiência.  

Os encontros formativos ocorreram entre maio e agosto do ano de 2017 (dois 

mil e dezessete), estes se deram num total de 8. Todos os encontros se deram no 

Laboratório de práticas corporais e ludicidade (LabLud) do Departamento de 

Educação Física (DEF) da UFRN, o que foi algo  essencial, pois a estrutura do 

ambiente favorecia a realização das vivências, e ainda, caso fosse necessário, 

estavam disponíveis para uso bolas de tamanhos variados, cones e equipamento de 

som, além de notebook, televisor para projeção de slides, câmera filmadora, tripé e 

caderno de anotações para cada supervisor. 
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4.2 Tomando a palavra: o planejamento 

 

O enlace entre as metodologias nos proporcionou lançar mão da análise de 

conteúdo no momento do planejamento, de maneira que apresentamos a seguir como 

se deu esse processo. A fim de atender o objetivo específico: identificar as 

necessidades dos professores quanto a perspectiva da Educação Física Inclusiva, de 

modo que usamos o seguinte enunciado para efetuação da atividade diagnóstica: 

discorra sobre como você pensa a Educação Física numa perspectiva inclusiva, 

considerando as classificações feita no material didático do Esporte da Escola. 

Em posse desse material, nos dedicamos a efetivar a análise de conteúdo, a 

partir de Bardin (2011), o qual a divide em três etapas: pré-análise, exploração do 

material e; tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A pré-análise consiste na organização e leitura geral do material escolhido para 

ser explorado. Essa fase é ainda composta por outros momentos, entre os quais estão 

a leitura flutuante que diz respeito ao contato inicial com os documentos que serão 

analisados; por conseguinte é feita a definição do corpus de análise, o qual nessa 

pesquisa se deu pela escolha de todos os textos: atividade diagnóstica para o 

planejamento e avaliação final para os resultados, com a justificativa de seguir as 

orientações desse tipo de análise que apontam a exaustividade entendida como a 

deferência de todo o corpus; a pertinência e a homogeneidade, que respectivamente 

significam o quanto concernem os documentos com o que se propõe a investigação, 

e a precisão dos documentos escolhidos com os critérios estabelecidos (SILVA, 2013). 

A partir disso, foi construído os indicadores (exploração do material) e, por 

conseguinte, realizada a terceira etapa: tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. 

Na etapa de exploração do material é realizada a codificação dos documentos, 

permitindo assim a criação dos indicadores, os quais são constituídos a partir de 

unidades de registros11, as quais por sua vez possibilitam mediante agrupamento, o 

surgimento de categorias; surgindo assim, as seguintes categorias: 1) Perspectiva 

inclusiva, 2) Fazer docente e 3) Conteúdos de ensino; cada qual com suas respectivas 

unidades de registro, como observado no quadro 1, logo adiante.  

 

                                                 
11 Diz respeito ao conteúdo tido como base, tencionando a criação de categorias, assim como 

verificação de ocorrência (BARDIN, 2011). 
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QUADRO 1 – Análise de conteúdo – atividade diagnóstica 

Categorias Recorrência Unidades de registro 

 

Perspectiva 

inclusiva 

 

25 

Aceitação/comportamento dos colegas (alun@s?) 

Percepção sobre a perspectiva inclusiva 

Características da prática pedagógica inclusiva 

 

Fazer docente 

 

31 

 
Estratégias metodológicas sugeridas 

Relação entre a modalidade e a inclusão 

 

 

 

Conteúdos de 

ensino 

 

 

 

17 

Conteúdos mais difíceis 

Conteúdos pouco trabalhados na escola 

Conteúdos com boa participação 

Conteúdos mais conhecidos 

Conteúdos mais fáceis 

Dificuldades 

Facilidades 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A inferência nos resultados possibilitou elucidar algumas necessidades e temas 

que precisavam ser suscitados durante a formação. A pensar na primeira categoria 

intitulada perspectiva inclusiva, algumas falas nos indicou que os professores de modo 

geral possuíam uma boa compreensão sobre a significância de se ter uma visão 

inclusiva, a se perceber pelas falas da professora Tempestade: "trabalhar [...] numa 

perspectiva inclusiva é possibilitar a participação de todos.", o Batman também ratifica 

essa ideia, trazendo que "[...] é fundamental para uma prática pedagógica mais 

humana, que respeite os educando e suas individualidades.", o que nos fez não nos 

ater tanto no planejamento em discussões que abordassem essa caracterização mais 

geral, no entanto, o professor Lanterna Verde aponta que "todas as práticas que 

envolvem inclusão visam introduzir nas práticas os alunos ditos 'deficientes' "; isso nos 

alertou para que fossem concretizadas ações que permitissem uma ampliação dessa 

visão, fazendo incutir a reflexão que uma perspectiva inclusiva ultrapassa a mera 

inserção da pessoa com deficiência nas aulas, pois faz "pensar essa prática como um 

momento de vislumbrar a construção da identidade da pessoa com deficiência na 

busca da superação de estereótipos e preconceitos" (MAGALHÃES, 2001, p. 6). 

Na categoria fazer docente, percebemos que as estratégias eram  citadas de 

maneira mais geral, tais como atividades em grupos, diálogo sobre cooperação e 



79  

 

amizade, o que nos levou a pensar numa estrutura dos  encontros que prezasse pela 

apresentação de vivências e incentivo aos partícipes para o desenvolvimento de 

atividades, assim como a reflexão da efetivação da participação do aluno com 

deficiência, e nesse momento pensar em determinadas deficiências e no processo de 

inclusão para tornar a aula significativa para esse educando, pois cremos que as 

vivências "representam uma significativa forma de aprendizagem, além de 

proporcionar aos alunos o contato real com as diferentes manifestações da cultura 

corporal" (GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2014, p. 25), tanto para os supervisores, 

envolvidos nesta pesquisa, considerando a nossa proposta de formação, quanto para 

o ponderação sobre tais questões no desenvolvimento das aulas desses professores 

na Educação Básica. 

A categoria conteúdos de ensino, nos fez atentar para a exploração da 

criatividade em todos os conteúdos, pois os supervisores nos apresentaram que de 

certa forma as danças e atividades circenses eram mais contempladas com esse 

aspecto, assim como maior explanação sobre a ginástica, a dança e as atividades 

circenses, apontando além da parte conceitual, possíveis maneiras de 

desenvolvimento das temáticas, haja visto que verificamos que esses conteúdos eram 

compreendidos de maneira insipientes, assim, intentamos por tornar esses assuntos 

mais conhecidos, pois o professor Hulk aponta que "esses conteúdos são 

pouquíssimo trabalhados na escola e as crianças conhecem pouco sobre eles, 

portanto, é sempre muito difícil trabalhá-los", e de modo geral verificou-se menos 

conhecimento desses conteúdos em relação aos outros propostos no material didático 

do Esporte da Escola. 

A análise de conteúdo da atividade diagnóstica nos permitiu identificar alguns 

pontos que mereciam destaque, assim como elaborar uma organização estrutural 

geral para os encontros no intuito de colaborar para o desenvolvimento de uma 

formação continuada, a partir da proposta de inclusão posta no material didático do 

Esporte da Escola/Ministério dos Esportes, como tange nosso objetivo geral. 

Para a estruturação dos encontros, foi pensado os seguintes momentos: 

conversa inicial, apresentação do conteúdo, desenvolvimento de vivências e 

discussão da temática numa perspectiva inclusiva da Educação Física e conversa final 

para conclusão da reunião. Essa era a sistemática utilizada para cada dia da 

formação, com exceção do primeiro e último, como poderá ser observado pela 

descrição. 
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4.3 Prosa boa: os encontros – descobertas e possibilidades 

 

Contamos com 8 (oito) reuniões de formação, as quais puderam atender 

cronograma da pesquisa em tempo hábil, assim como a agenda dos atores sociais. O 

dia da semana e o horário foram escolhidos em comum acordo com os partícipes, de 

maneira que ficou decidido que a sexta-feira às 10h (dez horas) era o melhor para 

todos, com duração de 2h30min. (duas horas e trinta minutos) cada encontro. 

Para melhor visualização segue um quadro com a ordem dos encontros e de 

maneira sucinta o que se tratou em cada um deles, seguido de uma explanação 

acerca de cada dia da formação (Quadro 2). 

 

QUADRO 2: Conteúdo de cada encontro 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No primeiro encontro, que no quadro tem como conteúdo conversa inicial, foi 

apresentada a proposta de formação, os conteúdos e cronograma para as reuniões, 

também foi elucidada a pesquisa como um todo, apesar de em contanto anterior os 

supervisores já terem ficado cientes do que se tratava no intuito decidir se 

participariam ou não. 

Todos esses elementos foram expostos para que junto com os professores 

pudéssemos ratificar os horários, assim como esclarecer possíveis dúvidas, serviu 

também para que os supervisores pudessem fazer sugestões para os próximos 

encontros. 

Esse contato inicial nos permitiu identificar os conhecimentos prévios que os 

partícipes possuíam com relação as temáticas que estavam propostas para a 

Formação/Encontro Conteúdo 

1º Conversa inicial 

2º Esportes de invasão 

3º Esportes com rede divisória/muro ou parede de rebote 

4º Esportes de marca 

5º Ginástica e Dança 

6º Lutas e Capoeira 

7º Atividades circenses e Práticas corporais de aventura 

8º Conversa final 
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formação pautadas no material didático do Esporte da Escola. E por fim, essa reunião 

serviu ainda para a realização de um levantamento, em que os professores 

responderam uma questão norteadora que consistia em discorrer sobre a Educação 

Física Inclusiva pensando nos conteúdos dispostos no material didático do EE, a qual 

serviu como atividade diagnóstica mais acima detalhada, e no decurso do processo 

foi novamente respondida como avaliação final. 

O encontro seguinte trouxe como conteúdo esportes de invasão, no entanto, 

antes de tratarmos propriamente dessa temática, familiarizamos os professores com 

a organização do material pedagógico, em outras palavras, como se estrutura cada 

um dos conteúdos a serem desenvolvidos na formação, a construção dos momentos 

das aulas segundo o Esporte da  Escola, assim como uma síntese da história do EE 

e a Coleção Práticas Corporais e a Organização do Conhecimento, composta por 

quatro livros, detalhada no capítulo anterior. 

Ao tratar dos esportes de invasão, foi elucidado o que define um esporte como 

sendo ou não de invasão, e apontados exemplos, como o basquetebol, o handebol, o 

ultimate frisbee, o futebol e o futsal (Imagens 4 e 5, a seguir). 

 

Imagem 4: Esportes de invasão  

  

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Imagem 5: Esportes de invasão 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para fins de desenvolvimento de atividades práticas, focou-se no futebol/futsal 

e a discussão de possíveis estratégias inclusivas, buscando atender a educandos com 

deficiências, a partir de atividades que pudessem ser utilizadas nas turmas que os 

professores lecionam, buscando contemplar efetivamente a todos. 

Para o terceiro encontro ficou reservado Esporte com rede divisória ou 

muro/parede de rebote. A dinâmica desta reunião foi semelhante a anterior, no 

entanto, aqui nos reservamos a tratar somente do conteúdo já dito, pois já se tinha 

ciência da estrutura organizacional mais geral. Enveredamos para as discussões 

sobre estratégias e atividades que pudessem contemplar tanto o aluno com e sem 

deficiência. Também foram experienciadas vivências que feitas as adaptações 

necessárias pudessem compor as aulas dos supervisores na Educação Básica, como 

atividades pré-desportivas de badminton e voleibol 

Mesmo discutindo sobre o badminton, peteca, tênis de campo, tênis de mesa, 

voleibol, as práticas desenvolvidas nesse encontro foram centradas no voleibol e no 

badminton, de modo que os supervisores foram divididos em dois grupos e após 

alguns apontamentos acerca das estratégias inclusivas, cada grupo apresentou e 

realizou uma atividade, especificando a deficiência que acreditava ser contemplada 

com participação ativa pela prática (Imagens 6 e 7). 
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Imagem 6: Esportes com rede divisória 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 
 
 

Imagem 7: Esportes com rede divisória 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Depois de cada atividade e até mesmo durante a realização da vivência os 

próprios professores faziam sugestões de adaptações para que o aluno com 

deficiência pudesse ser incluído, não necessariamente só a deficiência especificada 

no início da atividade, a citar, a paraplegia e a Síndrome de Down; e com adaptações 

como a inserção de guizo na bola, o aluno com deficiência visual poderia ampliar sua 

participação na atividade, e por fim, fechamos esse dia com uma conversa final. 

O quarto encontro ficou destinado para os Esportes de marca. Demos enfoque 

dentro dessa categoria ao atletismo, contemplando dessa forma o protagonismo dado 

a essa modalidade pelo EE. Dialogamos sobre o desenvolvimento desse conteúdo 

para o alunado, pensando na realização de aulas sobre os saltos e as corridas, que 

pudessem possibilitar uma aprendizagem significativa. 

Cada professor pensou e compartilhou alguma vivência observando o atletismo 

e alguma deficiência mencionada por ele ao apresentar a atividade planejada, a citar 

a deficiência visual e a corrida de velocidade, a possibilidade de um cadeirante na 

corrida com obstáculos, e outras situações mais. Ao final de cada atividade refletíamos 

e dialogávamos sobre o que tinha sido exposto. Por fim, foi feito um panorama geral 

sobre o encontro, onde cada supervisor ressaltou o que considerou pertinente e assim 

concluímos essa reunião. Infelizmente por folha técnica do equipamento de vídeo, não 

temos registro imagéticos desse dia. 

Na quinta reunião tivemos a ginástica e a dança como conteúdos, de modo que 

discutimos sobre os tipos de ginásticas e as variedades da dança, assim como 

características e princípios presentes em cada um desses conteúdos, pois como bem 

aponta o material didático do EE ao abordar a ginástica tem-se que: 

 
pensando no espaço escolar, defendemos como importante que os 
saberes da ginástica, ao serem trabalhados em aulas de educação 
física, promovam aos alunos a sua compreensão como área de 
conhecimento, em sua totalidade, e não apenas fragmentada em 
rótulos como ginástica rítmica, ginástica artística [...], body combat, 
jump, entre outros. Que compreendam as características, princípios, 
objetivos, técnicas de movimentos, próprios da ginástica (RINALDI, 
2014, p. 31). 

 

Para a dança, ressaltamos que por suas múltiplas características, o que a torna 

de grande valor no campo educacional de modo que ao apropriar-se dela para além 

do movimento, os educando têm a possibilidade de compreender a história e a 

sociedade, de maneira a se enxergarem como sujeitos criadores nesse contexto, e 



85  

 

não simplesmente reprodutores de modelos (KIOURANIS, 2014). 

O grupo foi convidado a pensar em atividades que pudessem contemplar a 

dança e a ginástica no cenário escolar, e claro, tudo isso numa perspectiva inclusiva, 

de modo que os próprios supervisores ao desenvolver as vivências, faziam 

apontamentos de como os alunos poderiam participar ativamente, ressaltando 

possíveis estratégias para um hipotético educando com deficiência, esta especificada 

no discurso do professor, tal qual um cadeirante, um cego, um estudante com 

Síndrome de Down ou até um surdo. Assim como os outros encontros, este foi 

encerrado com uma roda final de conversa (Imagens 8 e 9). 

 

 

Imagem 8: Dança e Ginástica 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 



86  

 

Imagem 9: Dança e Ginástica 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No sexto encontro abordamos as lutas e a capoeira. Como posto no material 

didático do Esporte da Escola, trouxemos elementos gerais que compreendem as 

lutas como um todo, as classificações em curta, média, longa distâncias e ainda as 

caracterizadas em lutas de distância mista, para cada uma dessas definições foram 

apresentados exemplos que impulsionaram os professores a citar outros, como nas 

lutas de curta distância em que se citou o jiu-jitsu, e os supervisores mencionaram o 

judô, o sumo, de modo a se compreender as classificações mediante a aproximação 

que se tem para o estabelecimento de contato em cada uma dessas divisões. Outros 

aspectos também foram pauta, como defesa e ataque, equilíbrio, noção espaço 

temporal que são fundamentos presentes em boa parte das lutas, pois a partir do 

material do EE temos que as lutas podem ser definidas como: 

 
práticas corporais com importância histórica e social, com objetivos 
voltados à oposição de ações entre os indivíduos, nas quais o foco 
está no corpo da outra pessoa e as ações são de caráter simultâneo 
e imprevisível. Surgem aqui mais algumas características sobre essas 
práticas: oposição, foco no oponente, ações simultâneas e 
imprevisibilidade (RUFINO, 2014, p. 31). 

 

A capoeira é tida à parte das lutas, por ser multifacetada e patrimônio cultural 

do país como bem traz o material do EE, pois esta pode ser definida como dança, jogo 



87  

 

e inclusive luta, o que foi também debatido e ainda os tipos de capoeira, a citar: 

regional e angola; considerando ainda que: 

 
na Educação Física, a capoeira vem sendo sugerida como um 
conteúdo relevante para a escola por diferentes autores, como uma 
das facetas que compõem a cultura corporal [...]. Apesar disso, a sua 
presença na escola ainda não é satisfatória, podendo ser ampliada 
significativamente (SILVA apud SILVA; DARIDO, 2014, p. 71). 

 

Elucidados esses tópicos, partimos para a reflexão de como desenvolver esses 

conteúdos numa perspectiva inclusiva, na busca de tornar efetiva a participação do 

aluno com deficiência, e assim foram realizadas vivências que primavam por isso. 

Em uma das atividades propostas, os supervisores foram alocados em duplas, 

em que um de cada dupla foi vendado para assim seguir as orientações do colega 

que estava pleno em sua visão, com o intuito de acertar determinados objetos, como 

pode ser observado na imagem 10. Outra vivência foi a de embates que não 

necessariamente demandariam movimentos globais, amplos (Imagem 11).  

 

 

Imagem 10 – Lutas e Capoeira 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Imagem 11 – Lutas e Capoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As práticas apresentaram alternativas a serem utilizadas pensando na 

deficiência visual e na deficiência física, paralisia cerebral, amputação, atrofia 

muscular, pois observadas as condições, o educando atuaria como técnico, árbitro ou 

inclusive lutador12. 

Após a realização das práticas, foram levantadas questões acerca da inclusão 

dos alunos e quais possíveis adaptações poderiam ser feitas para contemplar 

determinadas deficiências citadas pelos supervisores. Para finalizar, fizemos um 

panorama geral sobre a reunião e direcionamentos sobre o encontro seguinte. 

No sétimo encontro os conteúdos desenvolvidos foram as atividades circenses 

e as práticas corporais de aventura; e ao que tange a essas temáticas o EE, nos traz 

que de modo geral, este trato pedagógico dado aos saberes circenses, brinda à 

Educação Física como a oportunidade de ampliar o leque de práticas oferecidas nas 

escolas e em outros espaços onde o corpo e seus movimentos são protagonistas, 

renovando esta disciplina e revitalizando o campo da expressão corporal e, por 

conseguinte, da educação estética, artística, comunicativa e corporal dos nossos 

alunos (DUPRAT; BARRAGÁN; BORTOLETO, 2014, p. 122). 

E no tocante as práticas corporais de aventura, se crer que os educandos 

                                                 
12 Assim chamado por estar experienciando atividades que remetem a lutas na função de combatente. 
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dispõem do direito de vivenciar outras situações para além dos esportes tradicionais 

como futebol, voleibol e basquete, de maneira a ampliar seus conhecimentos, 

aumentando assim a gama de experiências vividas e possibilidades de escolhas 

(FRANCO; CAVASINI; DARIDO, 2014). 

No que diz respeito as atividades circenses foi abordado os grupos de 

modalidades nas quais estas se classificam (Quadro 3, a seguir); além disso, foi feita 

uma contextualização histórico-cultural sobre o circo, a diversidade das práticas 

circenses, entre outros aspectos, como a utilização de jogos para a realização de 

aulas com esse conteúdo. 

 

QUADRO 3 – Grupos das modalidades das atividades circenses 
Unidades didáticos-

pedagógicas 

Blocos temáticos Modalidades circenses 

 
Acrobacias 

Aéreas Trapézio, tecido, lira e faixa 

Individuais e coletivas De chão(solo); paradismo (chão e 

mãos-juntas); acrobacias dinâmicas e 

estáticas em duplas, trios e grupos 

Trampolismo Trampolim, minitramp 

Manipulações 
 

De objetos Malabarismo 

Prestidigitação (mágicas que se 

utilizam de movimentos rápidos com 

as mãos) e pequenas mágicas 

Equilíbrios sobre objetos Equilíbrio do corpo em 

movimento 

Perna de pau; monociclo 

Equilíbrio do corpo em 

superfícies instáveis 

Arame; rola-rola; corda-bamba 

Encenação Expressão corporal Elementos das artes cênicas, dança, 

mímica e música 

Palhaço Diferentes técnicas e estilos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Um elemento presente em ambos as temáticas foi o cuidado que se deve ter 

com a segurança para evitar possíveis acidentes, com ênfase dada as práticas 

corporais de aventura no que diz respeito aos riscos e os gerenciamentos. Falou-se 

também de algumas classificações, tais como do ambiente físico que tange sobre em 

que meio as práticas são desenvolvidas, – ar, água, terra – os ambientes pessoal e 

social, abordando emoções, sensações; e, se são realizadas em grupo ou 

individualmente, com ou sem colaboração, respectivamente. 

Além de desses tópicos, ainda foi tratado sobre a importância da presença 
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desses conteúdos nas aulas de Educação Física Escolar, pelo fato de possibilitar aos 

educandos novas experiências, vivências diversas, fomentando o enriquecimento dos 

saberes do alunado. 

Seguindo a proposta dos demais encontros, discutimos sobre esses conteúdos 

no âmbito escolar a partir de uma ótica inclusiva, assim sendo, atividades foram 

desenvolvidas e durante as vivências, os supervisores pontuavam a criatividade como 

guia das atividades circenses, tornando a prática significativa para os alunos com 

deficiência. 

No que diz respeito as práticas corporais de aventura, apesar de terem sido 

comentadas algumas como o esporte de orientação e o skate, para a vivência, nos 

atemos ao parkour13, de maneira que nesse momento foram levantados argumentos 

de maior atenção a segurança. Por fim, refletimos sobre todo o encontro, de maneira 

que os supervisores ressaltaram alguns aspectos do que foi vivenciado e então 

direcionamentos para o último encontro foram realizados (Imagens 12 e 13). 

 

Imagem 12 – Práticas corporais de aventura e atividades circenses 

 

Fonte: Realizado pela autora. 

                                                 
13 Modalidade que consiste no deslocamento de um ponto para outro superando obstáculos a partir 

exclusivamente do uso do corpo. 



91  

 

Imagem 13 – Práticas corporais de aventura e atividades circenses 

 
 

Fonte: Realizado pela autora. 
 

 

     O último encontro teve como meta a reflexão geral sobre todos as reuniões, 

assim como a celebração pela conclusão da formação. Foram discutidos pontos sobre 

a realidade da Educação Física Escolar, os subsídios proporcionados pelo material 

didático do Esporte da Escola na busca pela concretização de uma Educação Física 

Inclusiva, possibilitando assim a participação plena de todos os educandos, de 

maneira que os alunos com deficiência também sejam contemplados 

significativamente pelas aulas. 

Ao final tivemos momentos mais descontraídos, haja visto que essa reunião 

também se fazia uma confraternização, e com o agradecimento pela participação dos 

supervisores nesse processo, este dia foi finalizado. 

 

4.4 Soltando o verbo: discussão e resultados 

 

A análise de conteúdo foi utilizada também nesse momento da pesquisa, 

colaborando com a verificação do segundo objetivo específico: compreender os 
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indicadores de mudanças/contribuições para a prática pedagógica do supervisores do 

PIBID-EF, visando a inclusão de jovens/crianças com deficiência na Educação Física 

Escolar, a partir da proposta pedagógica do Esporte da Escola. 

 Como produto, seguindo as mesmas etapas detalhadas no planejamento, 

tivemos a repetição das categorias já apresentadas, acrescidas de mais duas, que 

foram: Contribuições da formação efetivada e Compreensão sobre o Esporte da 

Escola, como pode ser visto no quadro 4, a seguir: 

 

QUADRO 4 – Análise de conteúdo – avaliação final 

Categorias Recorrência Unidades de registro 

 

 
Perspectiva inclusiva 

 
 

21 
 

Aceitação/comportamento dos colegas 

Percepção sobre a perspectiva inclusiva 

Características da prática pedagógica 

inclusiva 

Características da prática pedagógica 

inclusiva em EF 

Fazer docente 
 

53 Estratégias sugeridas 

Relação entre a modalidade e a inclusão 

 
 
Conteúdos de ensino 

 

 

32 

Conteúdos mais difíceis 

Conteúdos mais fáceis 

Dificuldades 

Facilidades 

Contribuições da formação 

efetivada 

8  

Compreensão sobre o Esporte 

da Escola 

3  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Acreditamos que o surgimento dessas duas novas categorias nos ajuda a 

perceber a concretização do objetivo específico citado, assim como outras colocações 

dos partícipes, classificadas nas demais categorias, que ao longo da leitura poderão 

ser visualizadas. Ao tratarmos da Compreensão sobre o Esporte da Escola, temos o 

Batman que nos diz: 

 
pensar as práticas corporais em uma perspectiva inclusiva, em 
especial as presentes no material do Esporte da Escola, nos 
impulsiona e inspira a considerar, em um sentido mais amplo, um 
mundo e, consequentemente, maneiras de agir nele, que nos coloca 
no lugar do outro e, de certa maneira 'exercitam' nossa empatia – algo 
essencial na relação educador-educando. 
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O que corrobora com objetivos propostos no material do Esporte da Escola, 

intentando fornecer subsídios para o ensino de uma Educação Física significativa para 

todos, a citar:  

 
estabelecer relações equilibradas e construtivas com os outros 
durante as práticas corporais, reconhecendo e respeitando o nível de 
conhecimento, as habilidades físicas e os limites de desempenho 
pessoais e dos demais participantes; evitar todo e qualquer tipo de 
discriminação quanto à condição socioeconômica, deficiência [...]; 
repudiar a violência sob todas as formas, adotando atitudes de 
respeito mútuo, dignidade e solidariedade nas práticas corporais. 
(GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2014, p. 15) 

 

Percebe-se a significância atribuída para o ensino que vai além da mera 

execução de movimentos. É atribuída importância à formação integral do indivíduo, 

valorizando a aquisição de valores éticos e dessa forma, proporcionando vivências 

significativas ao educando; pois se faz mister a "consideração de que o processo 

ensino-aprendizagem da Educação Física envolve aspectos de conhecimento, 

habilidades e atitudes" (SOARES, 1992, p. 74) tendo em vista a relevância do papel 

social dos aprendizes nas mais variadas manifestações possíveis, tendo como 

linguagem a e expressão corporal (SOARES, 1992). 

Ao se apropriar do conhecimento ofertado pelo Esporte da Escola, o 

professorado se vale de mais um subsidio que pode contribuir para o desenvolvimento 

de aulas que prezam por uma Educação Física significativa, inclusiva, respeitando 

cada indivíduo e buscando a maximização das potencialidades dos educandos; "o 

Esporte da Escola é uma porta de entrada na escola para facilitar o trabalho do 

professor, e ajudar ao aluo a descobrir um novo mundo que é a escola.", diz o Lanterna 

Verde; o que nos faz acreditar  que este material, aliado a consideração do contexto 

e realidade do professor, torna-se uma ferramenta valiosa para o docente explorar e 

proporcionar aos educandos uma formação que leva em conta o desenvolvimento do 

sujeito como cidadão, promovendo criticidade e autonomia aos escolares. 

Cremos que a compreensão sobre o Esporte da Escola, de certa forma foi uma 

das contribuições da formação, no entanto, por se fazer algo de grande pertinência 

para essa pesquisa, pensamos ser válido uma categoria que o tratasse com 

exclusividade, haja visto que a própria fala dos docentes o trouxeram em destaque, e 

isso nos faz enveredar para próxima categoria, Contribuições da formação efetivada. 

Iniciamos essa categoria dialogando com o professor Xavier que traz a seguinte 
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assertiva: 

 
acredito hoje, pois tempos atrás não pensava desta maneira, que as 
atividades propostas para as aulas de Educação Física para as turmas 
com alunos com necessidades especiais, o aluno portador (são muitos 
os tipos/ especificidades/ particularidades) deve participar 
efetivamente das aulas dentro de suas possibilidades [..] 

 

Percebemos que a formação contribuiu para ampliação de ideias do professor, 

mostrando que todos têm direito a uma participação plena nas aulas, como dito 

outrora, e nesse sentido, tendo em vista que a Educação Física ao longo do tempo 

passou (e passa) por transformações no que diz respeito as suas propostas no âmbito 

escolar, de maneira que todas essas proposituras "de algum modo, ainda hoje 

influenciam a formação do profissional e as práticas pedagógicas dos professores de 

Educação Física" (DARIDO, 2003, p. 1), o que traz à tona o apego aos modelos 

tradicionais da Educação Física, em que os conteúdos são apresentados aos alunos 

sem no entanto ter a preocupação de torna-los significativos para os discentes, 

configurando apenas a prática pela prática, apesar de todas as mudanças já ocorridas 

ao que tange as propostas educacionais da Educação Física, com o surgimento de 

abordagens pedagógicas que considera os educandos como sujeitos do processo, e 

não somente um simples receptor. E mesmo assim, ainda é perceptível que todas 

essas transformações parecem não ter refletido de modo relevante no cenário que 

compete as aulas de Educação Física, de maneira a nos impulsionar a buscar outras 

alternativas para tal efetivação (DARIDO, 2003). 

Como forma de tentar provocar mudanças buscando uma Educação Física 

Inclusiva, trouxemos a formação continuada, pois esta possibilita a reiteração de que 

a formação docente é um processo contínuo, a qual deve estar atenta as 

transformações (ALARCÃO, 2001), de modo a favorecer o diálogo e troca de 

experiências, algo de sumária importância para a ampliação de horizontes, elucidação 

de questionamentos e uma fonte abundante promotora de aprendizagens (MAZZEU, 

1998). Ratificando esse pensamento, a professora Tempestade agradece pela "rica 

oportunidade de troca de vivências e opiniões tão necessárias pra uma reflexão sobre 

o trabalho que estamos desenvolvendo no ambiente escolar", o Lanterna Verde coloca 

que "as atividades desenvolvidas junto com os professores/supervisores do PIBID/ 

Educação Física, mostrou que as escolas embora situadas em locais distintos, eram 

atingidas por problemas muito parecidos, e ajudou bastante no desenvolvimento das 
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minhas aulas atuais". 

Todos esses aspectos nos levam a compreender a formação continuada como 

alternativa de imprimir transformações visando uma Educação Física Inclusiva, e isso 

se faz sobremaneira relevante, na medida em que se percebe a reflexão do 

professorado em sua prática docente, promovendo mudanças que se fazem latentes 

para uma educação equânime para todos. 

Arrematando a categoria Contribuições da categoria efetivada, a qual em 

conjunto com as demais, nos possibilita vislumbra o atendimento do objetivo 

específico supracitado o professor Batman nos agracia declarando que os momentos 

do curso "contribuíram grandemente para pensar alternativas para uma Educação 

Física mais inclusiva"; voltando nosso olhar para a categoria Fazer docente. 

Para a elaboração do planejamento, mediante análise das atividades 

diagnósticas, concluímos ser relevante a estruturação de encontros que trouxesse 

momentos de vivências e despertamento da reflexão sobre a inclusão da criança com 

deficiência nas atividades. Para nosso contentamento, a avaliação final trouxe consigo 

falas que ao nosso entender, apresentam o aprimoramento do olhar dos partícipes 

para uma perspectiva inclusiva em suas aulas. Tempestade aponta que "[...] devemos 

pensar nas possibilidades de cada aluno. É possível sim praticar lutas em uma cadeira 

de rodas". 

O Hulk que outrora relata a dificuldade em desenvolver os conteúdos das aulas 

a incluir o educando com deficiência, agora nos mostra não só a asseguridade da 

inclusão de todos, mas também possibilidade de conscientização dos alunos que não 

possuem deficiência para com os educandos com deficiência: 

 
em todos os conteúdos propostos para a educação física escolar há 
possibilidades diversas para incluirmos à todos em nossas aulas. [...] 
Nos esportes de invasão e de rede podemos trabalhar com os alunos 
sentados, com olhos vendados [...] visando provocar uma reflexão nos 
alunos para que respeitem e entendam os colegas com alguma 
deficiência/dificuldade. 

 

Ao observar a categoria Conteúdos de ensino, percebemos que as falas dos 

supervisores inter-relacionam bastante com a Fazer docente, de maneira que 

optamos por discuti-las de forma associada para que o texto não se torne repetitivo 

ao trazer as falas dos partícipes, e assim sendo o professor Batman relata que 

"durante o curso, pudemos ter algumas vivências, que acabaram despertando a 
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criatividade para que possamos utilizar nas nossas aulas, bem como quebrando 

algumas barreiras de como trabalhar as lutas em uma perspectiva inclusiva", o qual 

cita como exemplo "formar duplas (no caso da deficiência visual), para que um ajude 

o outro nas instruções, etc.". 

É possível perceber uma reflexão sobre a prática desenvolvida pelos 

supervisores, mostrando uma revisão sobre o que até então estava sendo feito, e 

como poderia haver transformações na busca por aperfeiçoamento, e isso nos alude 

para as implicações do processo educativo inclusivo tanto nos professores quanto nas 

escolas "na busca de rever concepções, estratégias de ensino, de orientação e de 

apoio para todos os alunos, a fim de que possam ter suas necessidades reconhecidas 

e atendidas, desenvolvendo ao máximo as suas potencialidades" (MARTINS, 2006, 

p. 20). 

Entendido a necessidade de rever conceitos e prática para a efetivação da 

inclusão na Educação Física Escolar, e para isso cremos que "[...] é preciso que o 

processo de inclusão leve em conta a grade de leitura que a pessoa faz do mundo, 

grade de leitura que só pode ganhar sentido no contexto vivencial do educando" 

(PIRES, 2006, p. 45), e o professor Xavier ao comentar sobre objetivos dos esportes 

de invasão, e mencionando como meta a invasão da área adversária e a participação 

de um aluno cadeirante ou com paralisia cerebral que este a fará de acordo com suas 

possibilidades, proporcionado assim que o educando vivencia a prática, que ele 

experiencie o momento proposto na aula; Tempestade corrobora ao dizer que: 

 
 [...] todos os alunos devem experimentar essa tática nos diferentes 
jogos e esportes. [...] Devemos oportunizar de acordo com as 
possibilidades de cada aluno [...] utilizando diferentes estratégias, 
diversificando as atividades, pensando em diferentes papéis que 
podem ser desempenhados pelos alunos (técnico e árbitro, por 
exemplo, além do atleta). 

 

A oferta de participação plena de todo corpo discente, também o torna sujeito 

no processo de ensino-aprendizagem e os partícipes mostram essa preocupação 

intentando comprometimento sob uma ótica inclusiva por parte de todos, como pontua 

o Batman "é importante, sobretudo, dialogar com os alunos para construir (com eles) 

aulas mais dinâmicas e inclusivas, em que todos podem participar", dentro desse 

panorama outro partícipe traz que se faz estratégia relevante "os próprios alunos 

pensarem nas atividades, pedindo a colaboração dos mesmos na criação de jogos e 
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circuitos de atividades". 

É de suma relevância a consideração de uma perspectiva dialógica, que 

possibilite a todos imbricados no processo (de ensino-aprendizagem) participarem 

ativamente, contribuindo no desenvolvimento, de modo que possa haver mútua troca 

de saberes (SOARES, 1992). Ainda no tocante a essas categorias, verificamos maior 

associação das atividades com a participação de pessoas com determinadas 

deficiências, como na fala do Batman "a corrida de Orientação pode ser feita por um 

cadeirante, por uma pessoa com deficiência auditiva, etc. O slackline e o skate 

(tomados, claro, os devidos cuidados e precauções) também podem ser vivenciados 

levando em consideração os tipos de deficiência". 

A fala anterior nos faz tomar o caminho da próxima categoria que é Perspectiva 

Inclusiva, ela nos aponta que o professorado considerando as devidas adaptações, 

acredita no desfrute dos conteúdos por todos os alunos, de modo que a deficiência 

não se faz um impedimento para que o educando vivencie a prática. Ao ter por base 

uma perspectiva inclusiva, o Hulk diz que: 

 
requer mais tempo, habilidade e empenho do professor, por isso não 
é algo fácil de se praticar. No entanto, levando em consideração que 
todos os alunos tem os mesmos direitos perante a escola, precisamos, 
em quanto professores, inovar e incrementar a nossa prática 
pedagógica diária para atender a todos. 

 

Como já discutido em capítulo anterior, o processo de inclusão, devido a todo 

um contexto histórico é algo que provoca inquietações no educador, no entanto, como 

direito fundamental de todos, se faz mister o desenvolvimento  de atitudes e ações 

que corrobore cada vez mais não só para um cenário educativo inclusivo, mas para 

uma sociedade inclusiva. E o que nos instigou a realizar aclaramentos com relação a 

uma perspectiva inclusiva, citado na fala do professor Lanterna Verde, no final, 

podemos entender que a intenção de elucidar esse tema se fez válida, pois o mesmo 

professor nos trouxe a seguinte fala, "consegui visualizar melhor o caminho a seguir 

dentro da escola, que coincide com as ações do PIBID do qual sou um dos 

supervisores". 

Estabelecer uma conexão entre o material do Esporte da Escola e o subprojeto 

PIBID-EF, diante do que foi aferido a partir das análises nos fez não somente enxergar 

a concretização dos objetivos propostos por essa pesquisa, mas perceber que essa 

experiência se fez válida para formação não só acadêmica de todos imbricados no 
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processo, mas também para nosso aperfeiçoamento enquanto seres humanos em 

constante aprendizado. 
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ATÉ BREVE 

 

Ao fazer o que comumente é compreendido por considerações finais, em nosso 

Trabalho de Conclusão de Curso14, intitulamos de "Game over?", indicando a dúvida 

se realmente seria o fim, pois acreditamos que  as pesquisas no campo educacional 

são ricas em possibilidades, múltiplas em seus significados e diálogos, o que nos faz 

crer que nossas considerações compõem apenas uma parte do ciclo contínuo da 

educação, de modo a se fazer ressignificada a partir de releituras em nosso processo 

histórico. Por esse motivo, ou seja, por continuar com essas convicções, intitulamos 

de "Até breve" o que corresponde as considerações finais desta dissertação. 

O período que compreende o processo de feitura desta pesquisa foi riquíssimo 

em aprendizagens, em vivências ímpares, desde as disciplinas cursadas para cumprir 

a estrutura curricular do Mestrado em Educação (PPGED/UFRN), tendo como um 

momento de referência a realização da docência assistida na disciplina de Introdução 

à Educação Especial. Assim, as orientações, diálogos, experiências desfrutadas 

tomaram uma perspectiva ainda mais reflexiva, pois a constante busca por saberes 

que tratam da inclusão promoveu despertamento para aspectos que às vezes 

passavam desapercebidos, relacionados por exemplo a falas e atitudes dos sujeitos 

envolvidos em todos estes processos. 

Desenvolver a compreensão de que somos parte de uma diversidade incrível, 

e enquanto atuantes do contexto educativo, precisamos estar atentos no intuito de 

poder proporcionar uma educação plena e efetiva a todos, requer constante busca de 

conhecimentos e compartilhamento de experiências, e ao termos como foco principal 

desenvolver uma formação continuada para os professores supervisores que compõe 

o PIBID – Educação Física da UFRN, a partir da proposta de inclusão posta no 

material didático do Esporte da Escola/Ministério dos Esportes, percebemos o quanto 

é relevante a troca de saberes, foi possível observar o quanto devemos prezar e 

fomentar espaços em que seja realizável o compartilhamento de informações, assim 

como a promoção de relações harmoniosas entre todos que integram o ambiente 

educacional. 

Foi possível observar durante a formação, vivenciada em nossa pesquisa, que 

                                                 

14 Título do TCC: A tecnologia no processo de aprendizagem da Educação Física Escolar: o xbox 

como instrumento pedagógico no ensino médio. 
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os professores sentiam satisfação em apresentar suas experiências, compartilhar as 

situações da realidade escolar deles, interagir com os demais, tomando conhecimento 

do contexto educacional dos colegas de profissão. 

A trajetória em busca de constatar os objetivos desta pesquisa proporcionou 

momentos indescritíveis, únicos em nossas vidas. Discutir a inclusão do educando 

com deficiência e perceber que de alguma forma foi possível proporcionar reflexão 

sobre a prática pedagógica exercida, promovendo transformações na realidade 

escolar da qual fazem parte os atores sociais imbricados nesse processo, sem dúvida 

foi uma experiência riquíssima. 

Durante o desenvolvimento do capítulo 1 (um), toda a leitura realizada nos fez 

refletir sobre o quanto ainda temos que caminhar para a consolidação de uma 

sociedade inclusiva. A composição das leis e todo o aparato sistematizado para 

garantir direitos essenciais à pessoa com deficiência, pois ainda não dispomos da 

compreensão de que são direitos que assistem a todos enquanto cidadãos, ao mesmo 

tempo em que nos deixa preocupados, também nos torna otimistas, pois no próprio 

aparato legal observa-se mudanças como a substituição de leis integralistas para leis 

inclusivistas, nos fazendo crer que estamos em processo de transição para uma 

sociedade melhor no sentido de aceitação da diversidade que fazemos parte. 

Ratificar que muitos dos obstáculos que envolvem a deficiência são formulados 

socialmente nos causa tristeza, pois condicionamos a inferioridade outras pessoas 

que simplesmente ficam impedidas de apresentar seus potenciais, suas habilidades; 

no entanto, reconhecer esse malfazejo nos faz enxergar que demos um importante 

passo em assumir os equívocos criados ao longo do tempo, de modo a se pensar em 

maneiras não só para dirimir tais ações, mas reaver o atraso causado por concepções 

daninhas que ultrajaram parcela da comunidade. 

Construir os capítulos 2 (dois) e 3 (três) nos fez refletir sobre a tamanha 

importância da educação, do quanto se pode promover mudanças significativas de 

alcance magistral. Incutir a ideia de considerar o corpo como algo complexo e 

indivisível, sem fragmentá-lo ou compartimentalizar em seções, atribuindo valores 

para determinado setores, e por vezes sujeitar o corpo a uma perspectiva que o 

considera um mero instrumento do intelecto; pois somos corpos e uma visão dualista 

não dá conta de compreender as múltiplas possibilidades que temos, da importância 

das experiências que contemplem o corpo sujeito urge no cenário educacional, e claro, 

primar pela valorização da diversidade, pois cremos que as diferenças promovem 



110 
 

 

aprendizagens. E claro, 

 
Eu sei, nada é tão simples. Mas é também por não termos sido 
educados para entender a diversidade como situação natural da vida 
que hoje relutamos em seguir regras que deem ao indivíduo com 
deficiência direitos assegurados na Constituição Brasileira 
(WERNECK, 2000, p. 141). 

 

Ainda que nos pareça um desafio, precisamos encarar como uma situação que 

nos requer a busca de conhecimentos, como toda e qualquer novidade, pois se 

pararmos para pensar, a leitura a princípio nos parecia algo complicado e de grande 

dificuldade, mas se estamos lendo este trecho é porque conseguimos aprender o que 

até então se mostrava como algo desafiador, foi superado; da mesma maneira, 

precisamos tornar possível que a educação contemple e faça do campo da 

diversidade uma das principais fontes que permitam vivências, experiências, 

proporcionando a formação de seres humanos cada vez mais comprometidos no 

estabelecimento de uma sociedade inclusiva, harmoniosa e equânime. 

Ao considerar todos esses aspectos, cremos que a pessoa com deficiência, 

assim como outros grupos marginalizados poderão desfrutar das vivências, de todas 

as manifestações societais em sua plenitude. E levando em conta não só o objetivo 

geral, mas também os específicos que compuseram este trabalho, a título de 

lembrança: identificar as necessidades dos professores supervisores que atuam no 

PIBID – Educação Física quanto a perspectiva da Educação Física Inclusiva; e, 

compreender os indicadores de mudanças/contribuições para a prática pedagógica do 

supervisores do PIBID- EF, visando a inclusão de jovens/crianças com deficiência na 

Educação Física Escolar, a partir da proposta pedagógica do Esporte da Escola; nos 

mostra que esses são apenas três de uma infinidade de metas que cercam o contexto 

educacional inclusivo. 

Esta pesquisa não somente finaliza um ciclo, mas abre caminhos para outras 

que possam ampliar, ressignificar, reverberar princípios inclusivos, considerando os 

mais diversos âmbitos da educação, e promovendo a concretização da tão almejada 

sociedade inclusiva. Deixamos registrado ainda, a significância deste trabalho em 

nossas vidas e a gratidão por todos os envolvidos nesse processo de aprendizagem, 

da solicitude em corroborar com uma proposta de Educação Física Inclusiva, e o 

nosso desejo de que se faça desta pesquisa um subsídio para outras tantas com fins 

de melhorar e tornar a educação efetiva para todos. 
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APÊNDICES 
 
 
APÊNDICE A – QUESTÃO NORTEADORA: atividade diagnóstica e avaliação final 
 

 

Discorra sobre como você pensa a Educação Física numa perspectiva inclusiva 

levando em consideração o material didático do Esporte da Escola, o qual dispõe de 

4 módulos, os quais são: 

 

- Módulo 1: Esportes de invasão 

- Módulo 2: Esportes de marca e com rede divisória ou muro/ parede de rebote 

- Módulo 3: Ginástica, dança e atividades circenses 

- Módulo 4: Lutas, capoeira e práticas corporais de aventura 
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APÊNDICE B – ATIVIDADE DIAGNÓSTICA 
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APÊNDICE C: AVALIAÇÕES FINAIS 
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