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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo discutir a formação continuada em serviço
promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Natal, em especial, sobre os pressupostos
da Educação Inclusiva na Educação Física Escolar no período de 2014 até 2016. Esta pesquisa
delineia, como objetivos específicos, a apresentação da trajetória de inserção da temática na
formação continuada em serviço para professores de Educação Física e a identificação da
concepção de inclusão expressa pelos professores. O fundamento epistemológico deste estudo
tem por base a multirreferencialidade (BARBOSA, 1998) e como delineamento metodológico
uma abordagem qualitativa a partir do estudo de caso (YIN, 2001). As fontes documentais
utilizadas neste estudo consistiram na análise da avaliação anual da formação continuada em
serviço produzida pela equipe de professores-formadores, e por um questionário
semiestruturado respondido pelos professores participantes, assim como observações realizadas
pelo pesquisador durante a formação. Os professores apresentaram uma concepção de inclusão
por meio da análise do discurso (PÊCHEUX, 1988) percebendo a inclusão na Educação Física
numa perspectiva voltada para a deficiência. Este estudo considera que a formação continuada
em serviço para os professores de Educação Física foi um importante lócus de pesquisa sobre
formação docente e que a temática da inclusão se tornou sistemática dentro do calendário anual
da formação promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Natal.

Palavras-chaves: Educação Inclusiva. Educação Física Inclusiva. Formação Continuada em
Serviço.

ABSTRACT

This study has the general objective to discuss the continuing training promoted by
Educational Department of Natal-BRA, especially on the assumptions of Scholar Inclusive
Physical School Education from 2014 to 2016. The specific objectives were both to present the
trajectory of insertion of the theme in the in-service training for Physical Education teachers of
the Education Department who participated in the training and the apprehension of the
conception of inclusion expressed by them. The epistemological basis used in this study was
Multireferentiality (BARBOSA, 1998), having as a methodological delineation a qualitative
approach through the case study (YIN, 2001). Documentary sources of the training and semistructured questionnaire were used in the composition of this study, as well as observations
made by the researcher during the period. The Continuing education has brought a conception
of inclusion as well as the conception of teachers, which refers to the importance of reflecting
on the construction of the engagement and meanings attributed to what will be inclusion in
Physical School Education, as we will see through discourse analysis (PÊCHEUX, 1988).
Based on documents and actions carried out by the training team as well as by the senses
attributed by the participating teachers, this study concluded that the training promoted by the
Education Department presented assumptions of an inclusive education focused fundamentally
on the disability. It also pointed to important approximations of an inclusive Physical Education
that dialogues with the diversity present in the educational contexts. The demand for the
permanence and expansion of this debate arises in the formative horizons in-service.

Keywords: Inclusive Education. Inclusive Physical Education. Continuing training in-service.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo traz contribuições sobre a Educação Inclusiva no âmbito da
Educação Física Escolar, tendo como espaço de reflexão os encontros na formação continuada
em serviço de professores de Educação Física do município de Natal, promovidos pela
Secretaria Municipal de Educação, no período de 2014 até 2016. Durante esse período, os
momentos de encontros com esses profissionais possibilitaram a troca de inúmeras
experiências, promoveram o diálogo entre os professores, oportunizaram espaços de construção
de saberes, assim como de reinvindicação de melhorias para a Educação Física escolar no
município de Natal.
Entre tantas trocas e possibilidades de saberes delineados nos encontros, nosso foco
reside no debate da inclusão nas aulas de Educação Física escolar. Tal escolha se entrelaça com
nossa história pessoal e profissional, como será exposto mais adiante, em torno da importância
de pensar e fazer uma Educação Física que dialogue com a diversidade presente na realidade
escolar. Esse diálogo remete a pensarmos como a Educação Física escolar no Brasil, ao longo
da sua construção histórica, transitou e transita entre perspectivas educacionais inclusivas e
excludentes, materializadas nas práticas pedagógicas cotidianas do fazer docente. Nesse
aspecto, é importante compreender também que o discurso da inclusão possui no seu cerne
contradições que precisam ser mais bem situadas no âmbito da prática pedagógica, da formação
de professores, enfim, nas mais diferentes esferas da Educação Física escolar.
Pensar as diferenças, sejam elas corporais, sejam de habilidades, no interior da
Educação Física escolar no Brasil é ter um constante olhar que revela tanto um passado – ainda
muito presente, marcadamente observado nas práticas pedagógicas e formativas que não
consideram as diferenças dos estudantes nos processos de aprendizagens – como um presente
de práticas pedagógicas e formativas que trazem possibilidades inclusivas na sua constituição.
A Educação Física escolar possui marcas dessa constituição histórica. Por
conseguinte, entender esses movimentos nos possibilita um olhar crítico sobre os desafios atuais
de pensar a Educação Inclusiva para a área. Tais desafios emergem dos cenários que vêm sendo
desenhados a partir das visibilidades e dos empoderamentos de grupos sociais constituídos
como sujeitos de direito.
Cenários tributários de movimentos sociais cujas bandeiras estiveram circunscritas na
aspiração plena da dignidade humana e na afirmação das suas culturas, dos seus modos, das
suas existências, enfim, da afirmação da diferença, não como um status a ser
normatizado/igualado, mas considerado como riqueza da diversidade humana. Diferenças a ser
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visibilizadas, respeitadas e promovidas. A despeito dessas perspectivas, existem também
movimentos de inclusão que emergem das práticas pedagógicas da Educação Física escolar,
que caminham ao contrário dos modelos excludentes, não se constituindo ingenuamente ao
levantar a bandeira da inclusão sem as devidas apropriações e os fundamentos acerca das suas
implicações para o fazer pedagógico.
Nesse cenário do debate educacional, as concepções dos professores sobre inclusão,
escola, alunos e prática pedagógica podem ser temas de estudos de como o discurso da inclusão
se materializa no cotidiano do professor de Educação Física, e que elementos constituem o
universo desses sentidos. Esse recorte de estudo, pelas concepções de inclusão e das práticas
pedagógicas dos professores de Educação Física, não é um tema novo em função da existência
de vários estudos na área, mas se torna importante por trazer um diálogo no contexto formativo
de professores e tecer aproximações com o entendimento acerca da diversidade.
Compreendemos, a partir de uma definição própria, a diversidade como uma condição
do humano, da vida, que expressa a complexidade das múltiplas formas de existências, sejam
elas dentro de um recorte orgânico biológico, sejam elas no contexto da cultura. Mas reservando
as devidas precauções sobre esses modos binários de tornar inteligível nossa compressão,
optamos pelo debate do aspecto cultural, ao considerar a diversidade e a inclusão quanto aos
seus desdobramentos no contexto escolar, especificamente, no universo das práticas da
Educação Física escolar, nosso foco de estudo.
Essa escolha está fundamentada em observações ao longo da nossa experiência
pedagógica na condição de professor dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, ao
perceber que a dinâmica das aulas revelava, assim como deixava escapar, situações de
preconceitos, de exclusões entre os alunos, nos nossos atos de professor, de outros movimentos
no interior da escola e fora dela. Nessa composição, habitam diferenças que estão expressas nos
mais variados acontecimentos no interior da escola. Assim, entender como essas relações se
davam acompanhou e acompanha nossa prática docente ao longo de dez anos no sistema
municipal de ensino de Natal, assim como uma passagem de dez anos num clube paradesportivo
como treinador e diretor, cuja missão consistia em promover para crianças, jovens e adultos
deficientes acesso à prática de modalidades paralímpicas.
Um estudo que tangencia o campo da diversidade e inclusão requer o desafio de
articular conceitos e práticas entre seus mais diferentes eixos. Necessita de um estudo mais
aprofundado com o objetivo de trazer aproximações conceituais e fazeres pedagógicos. É como
se tivéssemos uma trama ainda muito esgaçada de um tecido em construção, inconcluso, mas
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urgente; urgência essa expressa na possibilidade de unir, articuladamente, pleitos e demandas
educativas sobre outro prisma.
Remeto a essa consideração em virtude da complexidade dos cenários educativos que
atualmente se tornam ainda mais visíveis quanto a sua diversidade e, consequentemente, com
demandas de ensino-aprendizagem e de convivência a ser estabelecidos sobre outras bases
inclusivas. Ademais, tentar estabelecer um diálogo entre a diversidade e a inclusão permite uma
construção conceitual horizontalizada com os mais variados pontos de convergências e, para
tanto, é imprescindível compreender que desafios são esses colocados para o professor de
Educação Física escolar.
Num cenário mais amplo, podemos afirmar que encontramos – nas questões étnicoraciais, de gênero e da deficiência – os principais núcleos do debate atual sobre a diversidade e
a inclusão, por serem essas as temáticas de grande importância não só para a Educação Física
como também para todo o contexto escolar. São temáticas que tiveram, ao longo da história da
Educação Física escolar no Brasil, diferenciações que implicaram as atuais práticas
pedagógicas existentes nas escolas. Práticas expressas na forma como as aulas foram e são
conduzidas, quais seus conteúdos e como se davam as relações entre os alunos. Em todo esse
cenário, a diversidade sempre esteve presente, mas não devidamente refletida e acolhida pela
escola e pelos professores.
A centralidade do professor de Educação Física apresenta, diante dessa temática,
especificidades que se diferenciam e muito da maioria dos componentes curriculares em virtude
do trato com a diversidade da cultura de movimento dos estudantes. Cultura esta, por si só
diversa, inserida em processos pedagógicos que tanto podem levar os estudantes a vivências
homogeneizantes, do ponto de vista do cumprimento de certo parâmetros de desempenho físico
e esportivo, como a experiências nas quais a valorização da diversidade possa ser respeitada,
constituindo-se assim num espaço possível para a inclusão, para a aceitação e o acolhimento
das diferenças de cada um nos contextos escolares.
Tais fatos podem ser exemplificados em situações pedagógicas cujas propostas de
atividades tanto podem levar o estudante à exclusão e à não participação nas aulas de Educação
Física como ao contrário dessa tendência. Esse movimento para uma ou para outra tendência
está implicado numa série de fatores advindos do contexto escolar, bem como das realidades
dos estudantes. No caso do professor, a centralidade reside na possibilidade de mediação dos
conteúdos da Educação Física e sua relação com a diversidade apresentada pelos estudantes.
Neste estudo, o contexto educacional, especificamente do componente curricular
Educação Física, torna-se, por meio da prática pedagógica dos professores, um importante
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recorte para pensarmos a diversidade. Nesse processo, implica inserir o debate da prática
pedagógica da Educação Física escolar no universo do interculturalismo – muito presente nas
relações étnico-raciais e que supera a abordagem multiculturalista; nas questões de gênero –
uma vez que, atualmente, o debate vai mais além do que a perspectiva da coeducação existente
para área na década de 1980; e da deficiência – considerando que os conceitos de superação,
normalização e as tecnologias assistivas entram na atual pauta da Educação Física escolar, mas
precisam ser refletidos criticamente para não cair no lugar comum como algo já dado e sem
necessidade de estudos mais aprofundados sobre suas implicações na construção das
subjetividades docentes e no seu fazer pedagógico.
Sobre isso, podemos inferir que os discursos sobre inclusão, ao tentar incluir, podem,
em muitas situações, excluir, normalizar, homogeneizar. É um processo que precisa ser mais
bem compreendido para não incorremos nos lugares comuns do debate de um termo que
apresenta vários sentidos. Os discursos da inclusão podem apontar para importantes mudanças
na prática pedagógica da Educação Física escolar, nos seus conteúdos, nos seus processos de
formação de docentes e na sua relação com a escola e as demais disciplinas presentes nesses
contextos escolares.
No cenário educacional, um núcleo importante do debate sobre a diversidade, e já
apontado no início do texto, diz respeito à Educação Inclusiva que, num contexto mais amplo,
caracteriza-se pela busca por uma sociedade inclusiva para todos que dela fazem parte. É um
importante movimento educacional que, ao longo da história, tem travado embates pela
conquista de espaços e condições de uma educação para todas as pessoas. Historicamente, a
Educação Inclusiva esteve ligada à perspectiva voltada para o aluno deficiente e sua relação
com processos de aprendizagem e escolarização.
Nem sempre a escola regular foi o espaço destinado à criança e ao jovem deficiente,
fato bem marcante com o advento da perspectiva educacional segregacionista, cujo modelo
implicava a criação de espaços restritos e especializados de inserção do deficiente, não tendo
este presença e visibilidade nas escolas de ensino regular. Apesar disso, esse fator já pode ser
considerado um avanço, porque em tempos anteriores sequer existia os espaços segregados.
Fazendo uma breve consideração sobre esse modelo educacional segregacionista para
a Educação Física, a história mostra um entrelaçamento das técnicas pedagógicas de cunho
“corretivo” – herança histórica advinda da Eugenia e do Higienismo, demarcada na primeira
metade do século XX –, mas também de importantes avanços, principalmente com as práticas
e contribuições da esportivização nos espaços segregados. Temos, como exemplo, o
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crescimento do esporte adaptado e do movimento paralímpico na segunda metade do século
XX, marcadamente no centro sul-sudeste do Brasil.
Posteriormente, temos no modelo da Integração a inserção do aluno no espaço escolar.
Movimento de importante avanço educacional que apontou para novas demandas de adaptação
das escolas nos processos de ensino-aprendizagem mas que também revelou o caráter
normalizante e corretivo desses processos – época de importantes avanços na discussão sobre
adaptação e nas práticas pedagógicas já existentes.
Na Educação Física escolar, os acessos dos alunos caminhavam ainda em meio a
descréditos pela não obrigatoriedade da sua participação e por um conhecimento ainda em
construção sobre as especificidades a ser consideradas nas proposições de aulas. Importante
lembrar que a influência do modelo esportivizado da Educação Física escolar tinha como
fundamento a busca pelos mais “aptos”, pelos “mais fortes”, pelos mais “hábeis”, gerando,
dessa forma, a exclusão daqueles que não se enquadravam nesses marcadores e, em casos mais
frequentes, sequer sua participação nas aulas de Educação Física.
Essas perspectivas – conhecidas na história da educação como segregacionista,
integração e inclusão – serão apresentadas com mais profundidade na apresentação do
referencial teórico. Toda essa composição inicial anteriormente vista tem na Educação Física
Adaptada no Brasil seu modelo de centralidade, importante conjuntura para entendermos as
especificidades do pensamento e da prática que influenciaram o fazer pedagógico da Educação
Física escolar e, consequentemente, compreendermos como esse componente curricular poderá
dialogar com os pressupostos da inclusão educacional.
Essa exposição inicial demonstrou um aspecto da discussão da deficiência e da
Educação Física, a qual gerou a seguinte questão: seria esse grupo apenas os excluídos ou não
incluídos dos processos pedagógicos para o componente curricular tratado neste estudo? Para
responder a isso, faremos uma breve retomada das memórias da Educação Física escolar ao
pensarmos a participação dos seus pares nas aulas. Todos os nossos colegas de escola
participavam das aulas plenamente? Quando não conseguiam participar, quais eram os motivos
para isso? As meninas e os meninos participavam das mesmas práticas? Como se dava essa
participação? Colegas deficientes estavam presentes nas aulas? Se sim, como participavam?
As possibilidades explicativas para as questões apresentadas podem residir na
ampliação e na articulação de conceitos e práticas já existentes no âmbito da Educação Física
escolar, num esforço de aproximação tanto conceitual como vivencial. Nesse contexto, é
preciso entender que o que precede a participação ou não dos estudantes nas aulas de Educação
Física são as formas disponíveis de acesso existente, além do grau de receptividade do contexto
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escolar, assim como a história pessoal que cada estudante traz. Todos esses aspectos estão
inseridos em contextos culturais diversos que precisam ser permanentemente considerados e
valorizados quando da construção das propostas pedagógicas para as aulas de Educação Física.
Precisamos também entender o significado histórico-cultural da presença da Educação Física
escolar e da sua relação com os processos de inclusão e exclusão presentes na sua prática. Diante
desse cenário, podemos inicialmente inferir que o que determinava a participação ou não nas
aulas de Educação Física eram as referências hegemônicas de padrões corporais e performáticos
presentes na prática pedagógica e na concepção de cada professor.
Por ser uma construção histórica e tensionada por avanços e retrocessos, a Educação
Inclusiva, como hoje a conhecemos, apresentou denominações em função do tempo histórico
em que esteve inserida e em função do público que justificava sua existência, assim como as
concepções pedagógicas e do humano apresentadas. Esse entendimento será importante para
situarmos como a Educação Física Escolar dialogou ao longo da história com a temática da
inclusão e quais são hoje seus principais desafios.
Nesse diálogo e pensando na centralidade do professor, como já comentado
anteriormente, a Educação Inclusiva adquire importância nos espaços de formação continuada
por levar o professor a pensar e intervir numa educação que se proponha para todos. Formação
que busca uma aproximação com as realidades educacionais e seus desafios, apesar de não
necessariamente resolver seus problemas. Nesse sentido, busca, no mínimo, estabelecer
interfaces, mediações, com essas realidades por meio de uma formação que reflita sobre o
trabalho educativo.
Não há garantias de que ao se estabelecer uma formação continuada num determinado
cenário educacional teremos a mudança da prática pedagógica. A complexidade dos contextos
educativos e seus processos vai muito além de um recorte no âmbito da docência, mas sem este,
mudanças importantes não ocorreriam. Outra consideração importante a ser feita é quanto à
tendência ingênua de responsabilizar o professor pelo sucesso ou fracasso escolar – aspecto há
muito superado por estudos em Educação.
Ademais, a formação continuada em serviço caracteriza-se pela concomitância entre o
tempo de trabalho e o tempo de estudo dedicado pelo professor na construção da sua prática
pedagógica, permitindo, assim, um movimento de retroalimentação entre a prática pedagógica
desenvolvida pelo professor e o seu pensar, seu refletir sobre essa prática. Historicamente, as
proposições em formação continuada para professores surgem como um caráter compensatório,
complementar, em função da necessidade de adequação do professor à lógica educacional
vigente em determinada época e/ou país, ou como uma forma de manter o professor sempre
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atualizado com as tendências educacionais julgadas atuais ou mais eficientes para determinada
prática pedagógica. Nessa perspectiva, merece destaque a importância da formação continuada
por promover o acesso à formação mínima para fins de promoção e adequação de quadros
docentes, ou seja, temos uma formação continuada muito mais vinculada às questões
burocráticas do que propriamente à necessidade de mudanças significativas na educação
escolarizada.
Importante lembrar que boa parte das formações continuadas parte de um caráter
instrumental de conceber a formação dos professores, ou seja, parte-se da oferta de cursos de
curta e média duração que estabelecem uma construção do conhecimento muitas vezes não
dialogicizado com as realidades desses professores. São concebidos segundo uma lógica de que
os conhecimentos do professor precisam passar por “reciclagem”.
Tal perspectiva de formação se assemelha ao que Paulo Freire (1987), na obra
Pedagogia do Oprimido, escrito em 1968, denominou de educação bancária. Esse modelo
caracteriza-se por uma atitude autoritária e opressiva sobre como o conhecimento deveria ser
construído na relação com os estudantes que, segundo o autor, seriam passivos e apenas
receptivos aos conteúdos e às informações que o professor neles depositaria. Essa lógica se
aplica aos professores que “ensinam” professores, ou seja, as formações continuadas para os
professores que se encontram no exercício da docência parecem apresentar esse viés de
conceber o professor que participa da formação como mero receptor do conhecimento. Temos
de considerar que os modelos de curta e média duração, assim como os modelos de caráter
contínuo, permitem outros arranjos e diversas possibilidades/potencialidades de uma educação
não bancária, buscando uma educação de caráter reflexivo e dialógico.
Outro aspecto importante sobre esse modelo de formação permanente é a possibilidade
de estabelecermos aproximações com o conceito de Educação Permanente no âmbito do
trabalho. A palavra permanente remete à perenidade, à continuação, ao movimento ininterrupto;
remete, ainda, à possibilidade de estarmos sempre em abertura para o conhecimento, para a
aprendizagem ao longo da vida, ao diálogo com o mundo. Temos, dessa forma, não somente a
existência de cursos de curta e média duração mas também uma formação continuada baseada
em modelos temporais maiores, de caráter cíclico e sistemático, vinculados às realidades
pedagógicas que se apresentam sempre em movimento.
Em relação ao nosso recorte, na Educação Permanente, optamos pela temática da
formação continuada em serviço, tendo em vista a necessidade de estabelecermos para a
Educação Física um caráter de diálogo sistemático com os pressupostos da Educação Inclusiva.
Situar a formação continuada dos professores no âmbito da temática da inclusão torna-se
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importante porque além de criarmos um espaço de educação permanente sobre a temática da
diversidade, estamos também criando um espaço de construção de processos formativos para a
construção do conhecimento e de práticas colaborativas no âmbito da Educação Física Escolar.
Neste estudo, a Educação inclusiva, voltada à formação continuada em serviço dos
professores de Educação Física, justificou-se pelos debates realizados entre os professores ao
longo dos encontros da formação promovidos pela Secretaria Municipal de Educação de Natal,
no período de 2014 a 2016, acerca da temática da educação inclusiva. Essa temática emergiu
das avaliações realizadas a cada fim de ciclo de trabalho anual.
No âmbito dos encontros de formação com os professores da rede municipal, as
questões vinculadas à Educação Inclusiva sob a ótica da deficiência emergiram como uma
demanda do próprio grupo, com aspectos relacionados à necessidade de ampliação do
conhecimento dos professores sobre a temática, que eram constantemente solicitados. Um fato
que consideramos importante para esse aumento nas solicitações deu-se em função do aumento
do número de alunos com Necessidades Educacionais Especiais – NEE, matriculados no
sistema municipal de ensino de Natal, aspecto presente nas falas dos professores durante os
momentos de avaliação e de informes nos encontros com os professores de Educação Física.
A formação promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Natal é conduzida
por professores de Educação Física concursados. Esses professores assumem a atribuição de
assessores e de formadores. Atualmente, o assessoramento tem acompanhado a execução de
projetos esportivos nas unidades de ensino, com profissionais vinculados ao Departamento de
Ensino Fundamental – DEF. No departamento, temos a presença de professores de Educação
Física em dois setores, a saber: o de Eventos, Cultura e Desporto e o de Ações e Projetos do
Ensino Fundamental – SAPEF.
Diante disso, os encontros com os professores na formação promovida pela equipe da
Secretaria Municipal de Educação – SME foram organizados para estabelecer esse diálogo.
Nessa perspectiva, buscávamos criar uma sintonia do conhecimento que julgávamos pertinentes
com as demandas que emergiam das realidades dos contextos escolares. Essas demandas foram
delineadas em função do levantamento de informações ao final de cada ciclo formativo
promovido pela equipe de formadores. Durante os encontros, relatos de experiência eram
partilhados na construção dessa busca, além de haver encontros formativos que tematizavam
questões sobre a deficiência nas aulas de educação física. Nessas discussões, outras questões
também surgiram.
Nesse espaço formativo, os professores não só dialogam com seus saberes mas
também expressam sentimentos, tensionamentos e críticas, que demarcam seus anseios e suas
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insatisfações com a política educacional ora vigente no município. Nesse sentido, sempre
souberam separar a diferença entre uma conquista de espaço e a submissão a ditames gerenciais.
Souberam e sabem apontar a importância da manutenção do espaço formativo; um espaço que,
mesmo passível de inúmeras críticas, promove encontro, diálogo e, acima de tudo, partilha de
saberes.
Essas experiências iniciais, no contexto das discussões sobre inclusão, permitiram
refletir sobre a prática pedagógica da Educação Física, numa agenda permanente de mediação
e de diálogo acerca dos saberes dos professores. Com isso, no ano de 2014, dávamos início a
uma formação específica sobre Educação Física numa perspectiva inclusiva. Os encontros
ocorreram a cada mês em paralelo à formação que já ocorria mensalmente. Estabelecíamos,
com isso, dois encontros de formação a cada mês.
No contexto da experiência formativa acima mencionada, a perspectiva de inclusão
girou em torno das questões relativas aos alunos deficientes, assim como das estratégias
didático-metodológicas para que esse alunado efetivasse sua participação nas aulas de
Educação Física. Esse recorte foi importante na compreensão deste estudo, uma vez que abordar
a discussão de inclusão, circunscrita apenas às questões de deficiência, não estaria restringindo
nossa perspectiva do que venha a ser inclusão nos contextos escolares? Numa aula de Educação
Física regular são apenas os alunos com deficiência que ficam de fora dela? Quem mais fica
fora das aulas? E mesmo participando das aulas, estariam todos os alunos participando de um
processo inclusivo? Quais mecanismos excludentes emergem nas relações entre os alunos?
Nessa construção, como se dá o papel do professor? Essas questões atravessaram os debates e
as vivências nos encontros da formação continuada em serviço promovidos pela secretaria.
Muitas foram as questões que atravessaram a tessitura deste estudo e lançaram desafios
compreensivos. Espaços e tempos diferentes que trouxeram a possibilidade de concebermos
uma Educação Física escolar com bases mais inclusivas: espaço da escola e da formação
continuada em serviço, diálogos com experiências inclusivas e excludentes, busca na memória
e nas memórias sobre nosso entendimento de educação inclusiva, enfim, uma composição que
permitiu a presente construção.
Se fizermos uma retomada das nossas memórias da Educação Física escolar, veremos
que alguns fatos que demarcaram os processos de exclusão não estiveram vinculados
necessariamente às questões de deficiência e/ou a alunos com NEE, mas sim a uma
peculiaridade, historicamente, muito forte na construção da identidade da Educação Física
escolar: o parâmetro da aptidão física. Participava da aula aquele estudante que apresentava
uma determinada condição física capaz de realizar as tarefas propostas pelo professor ou pelos
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seus pares que costumam ditar o que deve ou não ser feito nas aulas. Esse parâmetro estava
voltado para o rendimento esportivo, ou seja, o aluno que não correspondesse às exigências
mínimas de participação sofria mecanismos de exclusão, ou sequer tinha a oportunidade de
participar plenamente das aulas. Esse contexto implicou a negação dos alunos menos
habilidosos nas aulas, assim como dos alunos com deficiência.
A esse respeito, Chicon (2008) apresenta de forma ainda mais ampla o itinerário
histórico da Educação Física escolar quanto ao eixo da inclusão/exclusão, e explicita como a
construção da Educação Física Escolar não tem sido um espaço de aceitação da diferença, pelo
contrário, foi um espaço de legitimação de ideias e práticas excludentes. Esse marcador da
aptidão física, muito presente nas nossas referências de aulas de Educação Física, implicou
lógicas excludentes que vão além das questões de deficiência. Impõe, aos que não se enquadram
nesses parâmetros, uma série de mecanismos de exclusão. Mecanismos estes, dos mais
evidentes aos mais sutis, presentes nas aulas de Educação Física.
Talvez o maior desafio para a formação continuada em serviço seja estabelecer o
diálogo no coletivo de professores, mediando modos de compreender e refletir sobre as práticas
pedagógicas da Educação Física Escolar para além daquilo que se apresenta como normalidade.
Desafios que tratam da necessidade de ampliarmos nossa compreensão acerca dos processos de
exclusão existentes nas aulas de educação física.
Trazer para a formação continuada dos professores a discussão sobre a inclusão é
desafiar a lógica de modelos fragmentados de formação que ocorrem quando o professor está
em serviço. Muitas vezes, esse profissional participa apenas de formações de caráter
instrumental e de periodicidade assistemática, não permitindo, assim, a continuidade e a
ampliação de intervenções formativas nos encontros com os professores.
A escolha, neste estudo, por estes dois eixos – formação continuada em serviço e
inclusão – está vinculada à compressão de que ambos podem estabelecer relações mutuamente
complementares; complementariedade sustentada pelo movimento da diversidade humana
existente na escola, exigindo dos modelos de formação continuada muito mais do que apenas
ações de caráter instrumental, nesse caso, seriam ações para levar o professor a um permanente
refletir e refazer das suas intervenções.
Considero que o diálogo com o mundo deve ser entendido como um diálogo de
existências. Tornar-se professor é um movimento que pressupõe uma horizontalidade na
relação com os estudantes e com todos os que compõem o universo da diversidade presente nas
aulas. Esse entendimento é importante, porque delimita uma conduta de respeito e promoção
da dignidade humana que deve atravessar nosso fazer pedagógico. Tal princípio deve vir
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anteriormente a qualquer que sejam as teorizações e as proposições sobre a construção dos
saberes na escola. Sem esse entendimento, as horizontalidades nas relações de ensinoaprendizagem se tornam apenas uma via de mão única. Nossa defesa é por um saber partilhado.
Nessa direção, as sínteses desses saberes deve ser a confluência necessária para aulas mais
significativas de Educação Física.
O itinerário que nos levou a trilhar o caminho da docência começa com o acesso ao
curso de Educação Física, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1997, uma
escolha influenciada por uma história de envolvimento com o esporte. Após a conclusão do
curso, em 2002, e dois anos após, veio a entrada numa escola municipal de Natal. A partir disso,
durante 10 anos ministramos aulas de Educação Física para o Ensino Infantil, Ensino
Fundamental – anos iniciais e finais, e Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Concomitante à
experiência no ensino, contribuímos com a Sociedade Amigos do Deficiente Físico do Rio
Grande do Norte – SADEF1-RN, um clube de esporte adaptado da cidade com a prática de
atletismo. Essa composição de experiências profissionais foi importante por trazer algumas
reflexões sobre a construção dos saberes sobre a inclusão.
O primeiro dia de aula numa escola municipal de Natal, como professor de Educação
Física, foi um marco. A aula foi um momento simbólico, inaugural. Marcada por uma
intencionalidade de promover uma aula em que todos os alunos pudessem participar. O
sentimento de responsabilidade para com os alunos trouxe muitas inquietações em virtude de
uma competência docente posta em xeque, ao relacionar-se com os saberes corporais dos
alunos. Tal motivo se deu pela cultura de movimento que os alunos apresentavam nas aulas de
Educação Física e de como eles se relacionavam entre si.
Nos primeiros anos de docência na escola, por mais que fizéssemos uso dos
conhecimentos adquiridos na experiência com o esporte adaptado para manter os alunos coesos
na proposta, principalmente, os alunos com deficiência, de nada adiantava. De alguma maneira,
o que acontecia nas aulas de Educação Física revelava algo mais amplo e enraizado, que estava
na ordem das relações entre alunos, assim como do olhar de professor, sobre eles, o que, de
alguma maneira, determinava a permanência ou não de parte desses alunos. Minhas reflexões
levavam minha prática pedagógica para uma intervenção no cenário da normalidade, referindo,

A Sociedade Amigos do Deficiente Físico do Rio Grande do Norte – SADEF-RN, fundada em 02/01/1995, é
uma entidade civil, sem fins econômicos, que tem por objetivos, entre outros, nos termos do seu Estatuto: “atender
a todo cidadão que a ela se dirigir, independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença
religiosa, para praticar esporte de alto rendimento”. Atualmente, a associação oferece a prática das seguintes
modalidades paradesportivas: atletismo, halterofilismo, natação e tênis de mesa.
1
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nesse caso, aos alunos que não apresentam deficiência, mas que determinavam a permanência
dos alunos com deficiência.
As tentativas de propor aulas de Educação Física que contemplassem todos os alunos,
sem incorrer no erro de polarizar atenções para um ou outro aluno, marcou a construção do
nosso conhecimento acerca do que seria uma Educação Física inclusiva. Entre sucessos e
fracassos, durante 10 anos, permanecia a busca por promover para os alunos as vivências da
cultura de movimento.
Após esse período de dez anos na escola, passamos a compor, em 2013, a equipe de
assessores e formadores do Setor de Ações e Projetos da Secretaria Municipal de Educação de
Natal – SAPEF, no qual a possibilidade de pensarmos numa formação específica sobre
Educação Física inclusiva recebeu suas primeiras notas. Mas antes disso, precisaríamos revelar,
mapear e conhecer o que estaria sendo feito nas escolas quanto às aulas de Educação Física e
sua relação com a participação dos alunos com deficiência. Esse levantamento inicial, realizado
nos encontros formativos mensais dos professores de educação física, apontou para um corpo
docente com demandas formativas por conhecimentos relacionados à inclusão e com uma
preocupação em como lidar com o número crescente de alunos deficientes nas escolas.
Em 2014, foram realizados encontros formativos quinzenais com os professores de
Educação Física da rede municipal para refletirmos sobre as intervenções das suas práticas
pedagógicas e propormos estratégias inclusivas para suas aulas. Também, nesse mesmo ano,
foram inseridas no calendário esportivo-escolar do município de Natal duas modalidades
esportivas voltadas para alunos como deficiência, o atletismo e a bocha.
Apesar das proposições nos encontros formativos e na criação de espaços de
visibilidade dos alunos da rede, tivemos uma baixa participação dos alunos com NEE tanto
nesses eventos quanto na participação nas aulas de educação física. Até então, a justificativa
apresentada pelos professores para a participação nas aulas de Educação Física e em eventos
esportivos para esse público residia em não saber lidar com as diferenças presentes nas aulas
de Educação Física.
A reflexão a que chegamos, nessa época, era de que mesmo promovendo encontros
formativos que abordavam estratégias de Educação Física Inclusiva, assim como deixando a
equipe da secretaria à disposição para idas às escolas para suporte ao professor, tais
materializações estavam longe de promover mudanças amplas no fazer pedagógico dos
docentes. Com isso, questionamos se a formação proposta pela secretaria não estaria adotando
uma concepção de formação mais de caráter instrumental e informativo do que propriamente
de mediação da construção do conhecimento.
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Ademais, nossa própria concepção de inclusão apresentava um recorte apenas voltado
para as questões vinculadas à deficiência. Além dessas limitações, tivemos importantes
acontecimentos que influenciaram a relação dos professores de Educação Física com a
Secretaria Municipal de Educação. Acontecimentos estes relacionados a mudanças na grade
curricular, no cumprimento e no descumprimento de acordos financeiros advindos dos
processos de negociação quando dos períodos de greve; à disponibilidade da carga horária para
executar projetos esportivos escolares, entre outras justificativas apresentadas pelos docentes.
São especificidades que devem ser aprofundadas para termos uma leitura mais ampla do que é
a Educação Física escolar na rede municipal e compreendermos como a chegada de novas
demandas para esses professores, no nosso caso, as demandas da educação inclusiva, são
recebidas por eles.
Outro aspecto importante a ser considerado neste estudo é a centralidade do papel dos
espaços oficiais de formação permanente de professores, que apresentam potencialidades como
promotores de reflexões sobre os saberes docentes, dando organicidade aos processos
formativos. Neste estudo, é apresentado um espaço formativo, de atribuição municipal, pensado
a partir da necessidade de se garantir formação continuada aos professores através de encontros
sistemáticos e da criação de parcerias com universidades. Referimo-nos a esse aspecto da
pesquisa, por ser o Centro Municipal de Referência em Educação – CEMURE o lócus deste
estudo. Nele, ocorreram os encontros formativos com os professores de Educação Física.
O presente estudo teve como objetivo geral discutir a formação continuada promovida
pela Secretaria Municipal de Educação de Natal, em especial, sobre os pressupostos da
Educação Inclusiva na Educação Física Escolar no período de 2014 até 2016.
Delineamos como objetivos específicos:
- Apresentar a trajetória de inserção da temática na formação continuada em serviço
para professores de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação de Natal.
- Identificar a concepção de inclusão expressa pelos professores de Educação Física
participantes da formação continuada em serviço.
Buscando delimitar esse campo de investigação sobre formação continuada em
serviço, apontamos as seguintes questões de estudo: a) qual o modelo de formação continuada
promovido pela Secretaria Municipal de Natal? e, b) qual a concepção de inclusão expressa
pelos professores de Educação Física participantes da formação continuada?
Neste estudo, além da Introdução, a seção II trata sobre a discussão da Inclusão e
Educação Física Escolar. Na seção III, apresentamos o debate sobre a Formação Docente no
interior da formação continuada em serviço como tributários da Educação Permanente. Na
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seção IV, segue a apresentação da metodologia. Na seção V, dialogaremos com a realidade
deste estudo, que foi a Formação Continuada em serviço oferecida pela Secretaria Municipal
de Educação de Natal. Em seguida, as Considerações Finais deste estudo, na última seção.
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2 REFLEXÃO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Nesta seção, debateremos os atuais princípios da Educação Inclusiva com a Educação
Física escolar. Nosso intuito é estabelecer um diálogo que traga algumas reflexões sobre essa
perspectiva de educação com as especificidades e atribuições do componente curricular.
A Educação Física escolar apresenta especificidades quanto aos seus conteúdos e tais
diferenças implicam saberes que, diante das demandas inclusivas, são desafiados a se
refazerem. Veremos que a construção do que hoje conhecemos como Educação Inclusiva tem
na educação para todos um de seus preceitos atuais. Mas antes de ser para todos – pelo menos
como intenção e busca, a educação que caminhou para o que hoje denominamos inclusiva era
circunscrita ao campo da discussão de uma educação para a pessoa com necessidades
educativas especiais.
Atualmente, as demandas por uma Educação Física Inclusiva configuram-se como
uma importante tendência na configuração de arranjos pedagógicos mais abertos e críticos. Tais
arranjos não implicam novas propostas pedagógicas, mas sim processos ativos de apropriação
do fazer pedagógico não somente para a pessoa com deficiência como ainda para todos que
sofrem processos de exclusão velados ou explícitos nas aulas de Educação Física ou em outros
componentes. Antes de avançarmos sobre a especificidade da Educação Física diante da
perspectiva da educação inclusiva, torna-se importante caminhar por um terreno explicativo
mais amplo que dê conta de identificar as bases da inclusão social e como esta influenciou a
educação inclusiva.
A Inclusão social passou a ser assunto de debate nas agendas das políticas de
organismos internacionais como a UNESCO. Tal processo influenciou a realização de
conferências e encontros internacionais, como a Conferência Mundial de Educação para Todos,
realizada em 1990; e a Declaração de Salamanca, em 1994, que versa sobre os princípios,
políticas e práticas para as necessidades especiais – o surgimento de novas formas de conceber
e ampliar o conceito de inclusão e suas políticas de promoção em diversos países.
No Brasil os preceitos constitucionais vinculados à inclusão social estão explicitados
na sua carta Magna. Vejamos o que determina a Constituição Federal de 1988, no seu artigo
205, ao tratar sobre a Educação: “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para
o trabalho” (BRASIL,1988).
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Dentro desse preceito constitucional que considera a educação como um direito de
todos, os movimentos pela Educação Inclusiva vêm, ao longo da história, trilhando caminhos
reivindicatórios. Nesse contexto, a agenda educativa deve emanar de um projeto de país
baseado no respeito à diversidade. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL,
1997), são apresentados conceitos como pluralidade cultural como um dos temas transversais a
estar presente nessa compreensão. Os PCNs são a referência básica para a elaboração das
matrizes de referência para a prática pedagógica. Foram elaborados para difundir os princípios
da reforma curricular e orientar os professores na busca de novas abordagens e metodologias.
Acerca da diversidade, os temas transversais discutidos nos PCNs trouxeram uma importante
contribuição para pensarmos essa temática. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
– LDB (BRASIL, 1996), com base na Constituição Federal de 1988, define e regulariza a
organização da educação brasileira, aborda a discussão da diversidade com base no conceito de
pluralismo cultural.
A legislação atual, que dialoga e orienta a política de formação inicial e continuada
dos professores, tem nas novas diretrizes curriculares aprovadas no ano de 2015, pelo Conselho
Nacional de Educação e sancionadas pelo Ministério da Educação, o objetivo de repensar a
questão da formação e conferir a ela maior organicidade, tendo em vista a complexidade da
educação escolar. A Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, definiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais – DCNs para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de
formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação
continuada. Para o nosso estudo, dialogaremos sobre a formação continuada e como essa
legislação avançou ao considerar os diferentes segmentos sociais e suas demandas que ora se
apresentam nas escolas aos nos referirmos acerca do conceito de diversidade.
As DCNs são normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam o
planejamento curricular das escolas e sistemas de ensino, fixadas pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE). As diretrizes têm origem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
de 1996, que assinala ser incumbência da União “estabelecer, em colaboração com os Estados,
Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino
fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de
modo a assegurar a formação básica comum”. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)
trazem importantes contribuições para pensarmos a articulação desses conceitos na composição
da prática pedagógica não somente para a Educação Física como ainda para todos os
componentes curriculares, inserindo-se nos atuais desafios da educação no Brasil.
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Em paralelo às DCNs para a Educação Básica, temos a criação das DCNs vinculadas
à formação docente (Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015), que traz um importante avanço
ao se pensar em políticas de formação continuada de professores vinculadas à educação
inclusiva. No inciso VIII, do capítulo 5, ao tratar da formação do magistério, aponta como um
de seus objetivos: “à consolidação da Educação Inclusiva através do respeito às diferenças,
reconhecendo e valorizando a diversidade étnico racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa
geracional, entre outras” (BRASIL, 2015, p. 9).
A Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência, também denominada de Lei Brasileira da Inclusão (LDI), cujos fundamentos
são destinados a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e
das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e
cidadania. Nas linhas dessa recente legislação, temos o atual posicionamento sobre a concepção
de deficiência que assim é expressa:
Art. 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em
igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015).

Um aspecto importante a ser considerado na Lei nº 13.146 (BRASIL, 2015) é a
superação de um modelo médico de avaliação da deficiência para uma avaliação a ser realizada
por equipes multiprofissionais e interdisciplinares, ou seja, por meio de um corpo avaliativo
constituído por diversos profissionais, temos a possibilidade não somente de chegar num
diagnóstico preciso da deficiência mas fundamentalmente de apontar ações e políticas mais
efetivas na promoção da igualdade de condições de a pessoa exercer sua cidadania. Apesar
desse avanço na avaliação, não se verifica no conteúdo dessa lei como se dará a constituição
dessas equipes multiprofissionais e interdisciplinares, denotando um espaço ainda em
construção e sem uma definição precisa dos seus agentes promotores.
A política de inclusão social orienta as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Básica (2013). Nesse contexto, diversidade e inclusão são tratadas como prioridades
dentro de uma agenda de planejamento e investimento. Esse cenário traduz um importante
momento de afirmação de uma política cuja Constituição Federal (BRASIL, 1988) deixa
explícito que é a educação é um direito de todos. Como desdobramento, podemos situar os
esforços de adequação do sistema educacional no cumprimento dos pressupostos da inclusão
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educacional, como vistos atualmente no documento das diretrizes que trata sobre a educação
especial numa perspectiva inclusiva2.
O Plano Nacional de Educação3 (PNE) apresenta 20 metas inseridas no plano decenal
que indicam aos entes federados as principais linhas de atuação para o desenvolvimento da
educação no Brasil. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são normas obrigatórias para
a Educação Básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino.
As DCNs são documentos que dialogam com as 20 metas e apontam os fundamentos que devem
estar implícitos.
Por conseguinte, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos
sistemas de ensino voltados à valorização das diferenças e da diversidade, à promoção da
educação inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental, visando à
efetivação de políticas públicas transversais e intersetoriais foi criada a Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECADI. Em articulação com os sistemas de
ensino, a SECADI buscaria implementar políticas educacionais nas áreas de alfabetização e
educação de jovens e adultos, ambiental, em Direitos Humanos, Educação Especial, Educação
do Campo, Educação Escolar Indígena, Quilombola e Educação para as relações étnico-raciais.
No atual governo, de Michel Temer, a SECADI passa por um esvaziamento sistemático com a
exoneração e mudança na composição dos seus membros, caracterizando assim um
desinvestimento nesse importante articulador de políticas de inclusão.
Essa breve e passageira tentativa de articular vários segmentos educacionais foi extinta
sem mesmo ter tido tempo para implementar ações, denotando mais uma tentativa de
reordenamento financeiro com vistas mais à diminuição do investimento do que propriamente
a um encaminhamento visionário de se pensar a Educação Inclusiva numa perspectiva que
consideramos como ampla, conforme defendida neste estudo. Particularmente, vislumbramos
um esforço importante de ações com vistas à ampliação de políticas voltadas para a diversidade
e para a Educação Inclusiva, mas que ficaram apenas na possibilidade inicial do seu potencial
reordenador de uma política inclusiva articulada.

A Educação Especial é assim definida no Art.58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996: “Entende-se
por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente
na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”.
3
O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos
próximos dez anos. O primeiro grupo constitui-se de metas estruturantes para a garantia do direito à educação
básica com qualidade, para que assim promovam a garantia do acesso, a universalização do ensino obrigatório e a
ampliação das oportunidades educacionais. Um segundo grupo de metas diz respeito especificamente à redução
das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. O terceiro bloco de
metas trata da valorização dos profissionais da educação, considerada estratégica para que as metas anteriores
sejam atingidas; e o quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior.
2
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Nesse processo, avanços das políticas sociais do governo federal de 2003 até 2016
trouxeram um cenário de garantia de direitos que permitiu a vários grupos sociais o acesso a
serviços básicos, antes historicamente negligenciados por governos anteriores. Com isso,
atualmente, não só parcelas das pessoas com necessidades educativas especiais trilharam o
caminho pela busca da cidadania mas também outros segmentos, do que hoje se entende por
minoria4, trouxeram importantes reflexões para pensarmos os desafios para a Educação
Inclusiva, assim como para a Educação em Direitos Humanos.
Por estarmos vivendo um momento de tensionamentos sociais no Brasil e no mundo
devido a uma forte tendência conservadora, no sentido político e liberalizante, no sentido
econômico, parcelas importantes da população veem seus direitos sendo negados e usurpados
por grupos minoritários, detentores de poder político, midiático e econômico – marcas de uma
longa história de desigualdades presentes na formação do Brasil.
Pensar a diversidade nesse cenário é constatar a dissolução de conquistas tão recentes,
frutos de uma marcha histórica por reconhecimento, que agora sofre com a eminente volta para
guetos de silenciamentos, invisibilidades, precarização das suas condições de existência. Por
isso a importância da retomada e da ampliação do debate sobre a diversidade nos mais variados
contextos, pelo menos naqueles em que as vozes ainda não tenham sido silenciadas.
O período que marca o Governo Lula (2003-2011) até o governo Dilma (2011-2016)
destacou-se pela ampliação de políticas sociais e pelo crescente investimento na Educação, mais
marcadamente no primeiro governo. Atendia as demandas existentes nas escolas, por
entenderem a importância da educação vinculada a uma política de inclusão social. No Brasil,
historicamente, parcelas da população nunca tiveram acesso, material e imaterial, ao exercício
de sua cidadania.
Historicamente, o conceito de sujeito esteve vinculado a uma visão patrimonialista, ou
seja, somente aqueles sujeitos detentores do poder podiam gozar de prestígio e de tratamento
digno para a posição que detinham. Consequentemente, foram esses sujeitos que criaram leis,
regras, ou seja, imputavam a condição de existência para todos aqueles que faziam parte de

4

O conceito de minoria apresenta acepções diversas e muitas vezes não consensuais. Consideramos,
para este estudo, o que foi apresentado pelo relator da ONU, Francesco Capotorti, que define: “Um
grupo numericamente inferior ao resto da população de um Estado, em posição não dominante, cujos
membros – sendo nacionais desse Estado – possuem características étnicas, religiosas ou linguísticas
diferentes das do resto da população e demonstre, pelo menos de maneira implícita, um sentido de
solidariedade, dirigido à preservação de sua cultura, de suas tradições, religião ou língua” (CAPOTORTI
apud WUCHER, 2000, p.78).
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determinada sociedade. Com isso, determinavam aqueles que podiam ou não fazer parte da
condição de ser cidadão.
O sujeito que passa a ter seus direitos civis garantidos, também conhecido como sujeito
de direito, é uma expressão vinculada à compreensão de dignidade humana, entendida como
respeito dado pela sociedade quanto às necessidades e singularidades do sujeito. A dignidade
humana encontra no exercício da cidadania a possibilidade de realizar-se. Em toda a história da
humanidade, a condição de cidadão não foi tida como algo dado, mas sim como espaços e
tempos tensionados pela luta por direito. Nesse cenário, a cidadania é o território da busca por
dignidade humana. A esse respeito, Pinski e Pinski (2003, p. 9) definem cidadania como:
Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei:
é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar,
ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a
democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo
na riqueza coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma
velhice tranquila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais.

O direito social tem uma forte vinculação como conquista, não como algo dado. A luta
por direitos sempre atravessou a história da humanidade. O exercício pleno da cidadania, se
pensarmos nos coletivos sociais, configura-se mais como uma conquista do que propriamente
uma naturalização em que todos são detentores de direitos e deveres, uma vez que avanços e
retrocessos sempre marcaram a história da luta por direitos. Tal afirmação não implica a
aceitação do retrocesso social, mas o seu entendimento e a construção da luta sobre bases
tradicionais e inovadoras.
O entendimento da inclusão deve ter na sua antítese a possibilidade de
compreendermos com mais amplitude suas relações de produção histórica e social. O conceito
de exclusão também deve ser perseguido no sentido de termos um quadro explicativo coerente.
Para isso, concebemos o debate em torno do binômio inclusão x exclusão, como um movimento
compreensivo sobre a história das minorias e sua busca por dignidade. Ao longo da história dos
direitos humanos, observamos que os lugares destinados aos que podiam ou não ter acesso a
esses direitos variavam em função das lutas travadas pelos diferentes grupamentos humanos.
As relações de desigualdades têm no seu cerne o sentido da diferença, tanto no interior
das culturas como entre as culturas dos mais diferentes povos. A diferença é um conceito
oriundo do latim dis (divisão ou negação) e do verbo ferre (levar com violência, arrastar).
Nos espaços relacionais em que as identidades se expressam, afirmadas ou negadas,
temos as aproximações das diferenças. Esse movimento vai estabelecendo configurações
variadas que tanto podem levar para níveis de aceitação do outro como a sua não aceitação.
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Desse modo, compreender a diferença torna-se um guia importante neste estudo, porque é nela
que as linhas de fronteiras se rompem, e dela se cria toda a sorte de dignidade e barbárie
humanas.
As relações de poder lidas nesses processos podem ser exemplificadas nos mais
variados modos de dominação do ser humano sobre outro ser humano, de um povo sobre outro
povo. Disso podemos apontar para variados sistemas de servidão, tratamentos desumanos
destinados a parcelas da população, entre outras formas de relações de desigualdades
construídas historicamente pelas civilizações e culturas.
Considerando que existem exclusões no interior das sociedades, assim como entre os
povos de culturas distintas, podemos aproximar nossa compreensão de que existe uma trama
relacional que permite a existência das mais variadas formas de exclusão, tanto as mais
evidentes e declaradas quanto as mais sutis e ocultas, mas poderosamente eficientes no seu
intento. Considerar a multiplicidade dos mecanismos de exclusão no interior das sociedades,
assim como entre elas, leva-nos a crer que tal movimento está presente nas suas instituições,
sejam elas jurídicas, sejam legislativas, sejam educacionais, entre outras.
Compreender o poder como relação é entendê-lo como uma trama que atravessa as
diferentes instâncias da sociedade, sejam elas macro, sejam microssocial. Entender suas
nuances, seus movimentos de visibilidade e invisibilidade, é uma tarefa complexa, mas
necessária na construção, ou melhor, na desconstrução dos nossos entendimentos sobre inclusão
e exclusão.
A esse respeito, a envergadura da obra de Michel Foucault trouxe um aporte para essas
questões, especificamente na obra Os Anormais, que corresponde às transcrições de onze aulas
ministradas em 1975. Sobre o curso conferido por esse autor, Almeida (2006, p. 2) afirma:
[...] apresenta uma reconstrução genealógica do conceito de “anormal”, erigido
durante o século XIX, que inicialmente se dá em meio ao embate entre os saberes
jurídico e penal, até ir-se encaminhando para uma psiquiatrização do desejo e da
sexualidade, já no fim do século XIX. Permeando essa reconstrução, Foucault, a todo
o momento, apresenta elementos que servem para definir: as diferentes personagens
que antecedem o “anormal”, os dispositivos que servem à sua definição, a raridade ou
a freqüência da aplicação desta noção e a tecnologia de poder que lhe corresponde.

Remetemos a Os Anormais, bem como a outras obras de Foucault, pelo seu alcance
explicativo sobre como são construídos nossos sentidos e concepções, assim como nossas
relações no âmbito das diferenças. São nos dispositivos criados para delimitar o que é ou não
anormal que erigimos uma série de olhares e práticas em que orbitam processos excludentes e
inclusivos. Há, na obra de Foucault, uma dimensão epistemológica, política e ética, para
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compreendermos com mais profundidade como se dá a construção desses mecanismos nos
quais o poder atravessa e institui suas regras pelos seus próprios agentes.
Se concordarmos que a educação de uma dada cultura, ou de uma sociedade, tem por
objetivo a sua própria manutenção, seja através da transmissão formal existente nos atuais
processos de escolarização, seja no seio da vivência da própria cultura, haveremos de concordar
ainda que existem pessoas que, mesmo vivendo inseridas nessas mesmas sociedades, muitas
vezes, não têm o direito de acessar os espaços do saber culturalmente construído, assim como
outros espaços de convivência social. Se pensarmos nos espaços institucionalmente criados
para a construção do conhecimento de uma dada cultura, veremos inúmeras formas em que essa
transmissão se dá. Aqueles que passam a ter acesso aos conhecimentos socialmente aceitos,
materializados nos contextos de educação formal, passam a ser os incluídos no processo. Ao
passo que aqueles que, porventura, não se enquadram nas lógicas estabelecidas por esses
espaços passam a ser os excluídos desse mesmo processo.
Sabemos da limitação de ancorarmos nosso entendimento apenas num binarismo entre
a exclusão x inclusão, mas consideramos importante esse início, por compreendermos que
habita uma complexidade ainda maior sobre esses processos. Nossa defesa é por um olhar mais
aprofundado sobre esse binarismo a fim de entender que ele assume e marca presença tanto nas
relações macrossociais, nos espaços coletivos de existência, como nas relações microssociais,
como o espaço de escolarização.
A história traz marcas desse binarismo e nos convida a lançar um olhar para o
movimento da inclusão x inclusão. Conforme mencionado anteriormente, no que denominamos
como trama relacional, esse movimento não consiste apenas em explicar o que está de fora por
apresentar diferenças não aceitáveis entre as culturas ou entre determinadas sociedades, mas
também desvelar essa trama no interior desses mesmos grupos sociais e toda a gama de
diferenciações que são criadas para determinar, internamente, o lugar das diferenças.
Outro importante conceito para respaldar a discussão sobre inclusão é o da diversidade,
entendida como a construção histórica, cultural e social das diferenças (GOMES, 2007).
Considera-se uma construção histórica, por ser a diferença um conceito inserido e modificado
ao longo do tempo; uma construção cultural, haja vista a pluralidade das formas de se conceber
o ser humano e, por essência, suas múltiplas facetas; e uma construção social, por entender que
as atitudes do ser humano perpassam pelas relações de poder que se configuram na sociedade.
Segundo Konzen (2012, p. 41), um conceito mais geral que nos ajuda a situar o que
venha a ser diversidade é assim expressa:
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O termo [...] designa, normalmente, a qualidade ou a condição do que é diverso, as
características ou elementos diversos entre si, que existem sobre um assunto,
ambiente, etc. Afirma-se que há, por exemplo, atualmente, uma diversidade de
opiniões ou pontos de vista, diversidade de costumes, hábitos, comportamentos,
crenças e valores, uma diversidade sexual, a diversidade biológica ou a
biodiversidade, etc.

Outro importante debate, além do da diversidade, reside no entendimento do que venha
ser o conceito de diferença. Nesse sentido, Gomes (2007, p. 22) traz uma importante reflexão
sobre as diferenças:
[...] o ser humano se constitui por meio de um processo complexo: somos ao mesmo
tempo semelhantes (enquanto gênero humano) e muito diferentes (enquanto forma de
realização do humano ao longo da história e da cultura). Podemos dizer que o que nos
torna mais semelhantes enquanto gênero humano é o fato de todos apresentarmos
diferenças: de gênero, raça/etnia, idades, culturas, experiências, entre outros.

Esse entendimento da diversidade, assim como da diferença, configura-se como o
aporte para pensarmos a inclusão como um conceito, uma prática e uma ética, que considere a
diversidade e a diferença como condições comuns em qualquer cenário humano e que requer,
da mesma forma, o cumprimento das demandas específicas que impliquem respeito à
diversidade. Esse pressuposto inclusivo deve perpassar todas as instâncias da atuação do ser
humano, e a Educação, como um locus de interlocução desses conceitos, que se materializa em
práticas pedagógicas inclusivas, em processos formativos docentes, entre outras atribuições
relativas à educação escolarizada.
A temática da inclusão educacional tem íntima relação com a compressão da
diversidade humana existente na escola. Se fizermos um esforço mínimo do exercício do nosso
olhar acerca das relações estabelecidas na escola, veremos que o que se apresenta diante dos
nossos olhos é o universo da diversidade humana, não somente sob o ponto de vista das
diferenças biológicas mas fundamentalmente quanto as suas diferenças culturais. Nosso aporte
é pela compreensão da diversidade numa perspectiva cultural.
A palavra diversidade, do termo latino diversitate, está vinculado aos conceitos de
diferença, pluralidade, multiplicidade, heterogeneidade, comunhão de contrários, intersecção
de diferenças ou tolerância mútua. Sua importancia nos contextos escolares se dá pela
necessidade de pensarmos uma educação que possa ofertar a todos um diálogo com as
diferenças e estabeleça bases de convivência e de aprendizagem baseadas em preceitos
inclusivos. Essa diversidade que se apresenta nas escolas quebra o silêncio e a ordem dos
espaços e dos tempos que lá habitam; cria relações e movimentos que muitas vezes se chocam
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com as normas disciplinares; leva os professores aos limites das suas certezas e, de alguma
forma, desequilibra o status dos seus saberes.
Nesse processo, entre mudanças que ocorreram, houve aquelas consideradas marcos
educativos, como, por exemplo, o paradigma da inclusão educacional, que preconiza uma série
de mudanças nos contextos escolares, fundamentalmente vinculada à concepção de uma
educação que possa ser para todos os alunos. Mas, até chegar a essa concepção educacional
com bases inclusivas, mudanças importantes ocorreram ao longo do tempo.
Importante estabelecer uma melhor compreensão dessa trama a partir do exemplo do
caminho histórico percorrido pela pessoa deficiente e sua relação com a sociedade e os meios
de escolarização, a título de exemplo. Tal recorte é apenas uma dimensão do caminho que uma
parte da população tem feito na busca por dignidade, visto que não somente a pessoa deficiente
mas também outro importante segmento da sociedade tem se articulado em construir um
movimento de afirmação e de uma presença no mundo a ser respeitada e valorizada.
O conceito de deficiência insere-se nas discussões sobre diferenças, e sua história
apresenta um itinerário de exclusões e de conquistas por espaços na sociedade, entre eles, o
espaço da escola. O atendimento educacional dos alunos com deficiência, até chegar ao espaço
das aulas regulares, teve uma trajetória histórica marcada por práticas excludentes e, como dito
anteriormente, também por espaços de conquista.
Os períodos históricos apontam para tratamentos diferenciados sobre a deficiência ao
longo do tempo. Temos na Antiguidade desde o abandono social explícito até o extermínio da
pessoa com deficiência. Na idade Média, houve representações da relação caridade x castigo,
início do atendimento meramente caritativo (assistencialismo) e a criação de instituições de
segregação para esse atendimento. A Idade Moderna marcou o início do interesse pela temática
da deficiência e é nessa época que o modelo médico de conceber a deficiência toma força. Com
isso, persiste a segregação das pessoas com deficiência em instituições específicas de educação.
Por último, temos a Idade Contemporânea, quando têm início as críticas aos modelos
segregados de atendimento. Os surgimentos desses modelos de se conceber o deficiente e o
tratamento dispensado a ele são comumente denominados de paradigmas.
O paradigma da exclusão, da segregação, da integração e, atualmente, da inclusão
social da pessoa com deficiência, são conceitos-chave para contextualizamos as atuais práticas
pedagógicas denominadas de inclusivas. Apesar de ser uma explicação linear dos
acontecimentos, temos de considerar que a passagem de um modelo para o outro não equivale,
necessariamente, à superação do modelo anterior por completo, mas sim a avanços e também a
escolhas que cada sociedade ou cultura escolhe trilhar. Temos, com isso, sucessões de
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paradigmas coexistindo em diferentes graus de alcance e visibilidade. Veremos a seguir como
cada modelo foi concebido ao longo do tempo.
O Paradigma da exclusão, baseado em um modelo da rejeição social, segundo Sassaki
(2003), data da época da antiguidade até o século 19. Tal modelo não atribuía nenhum acesso
ou atenção educacional ao deficiente. Para algumas sociedades, eles nem eram considerados
pessoas, mas inválidos e, como tal, tinha por consequência o isolamento ou o extermínio.
Algumas culturas, inclusive, entendiam que eram pessoas possuídas por algum espírito
maligno.
O Paradigma da Segregação – de 1910 a 1940, caracteriza-se pelo Assistencialismo.
Desse modo, criava-se uma cultura de assistencialismo, não como conhecemos atualmente, pois
havia o mínimo de atendimento. Nesse caso, não se isolava da sociedade, mas essas pessoas
eram acolhidas em grandes instituições. A educação sobre esses moldes preconizava noções
mínimas de língua pátria e aritmética. Surge nesse período os primeiros locais para a
apropriação mínima desses rudimentos (SASSAKI, 2003).
O Paradigma da Integração, baseado em um modelo médico da deficiência – décadas
de1950 a 1980 – caracterizou a deficiência como passível de modificação, algo a ser curado,
reduzido, reabilitado, de forma a tornar a pessoa mais aceitável por uma sociedade
preconceituosa. Apesar disso, a pessoa com deficiência tinha menos valor. Esse modelo avança
com relação aos modelos anteriores.
As últimas décadas do século XX foram marcadas pelo modelo médico de deficiência.
Nesse contexto, a pessoa com deficiência era tida como inválida, sem condições de contribuir
produtivamente com a sociedade. Por conseguinte, as pessoas com deficiência eram inseridas
em espaços específicos de reabilitação e de isolamento. Essa época marca a criação das
instituições de atendimento à pessoa deficiente no Brasil. Importante destacar que do período
do fim do século XIX até meados de 1950, as pessoas com deficiência não tinham acesso às
escolas e eram destinadas, quando existia, a espaços de segregação oficialmente
institucionalizadas na sociedade brasileira.
As primeiras escolas criadas para atender crianças deficientes surgem no Rio de
Janeiro, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto
Benjamin Constant – IBC; do Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado Instituto
Nacional da Educação dos Surdos – INES, Rio de Janeiro. Já no início do século XX, é fundado
o Instituto Pestalozzi5 (1926), instituição especializada no atendimento às pessoas com
5

Fundada em 1948, sob a inspiração da educadora Helena Antipoff, três ações distintas e complementares
definiram a vocação da SPERJ: a assistência médico-social, a assistência educacional aos portadores de deficiência
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deficiência mental e que criou também, em 1945, o primeiro atendimento educacional
especializado às pessoas com superdotação. Convém mencionar que já se pensava na formação
de profissionais para trabalhar com o aluno excepcional. Em 1954, é fundada a primeira
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Em 1960, temos o início de um
modelo paradigmático baseado na integração, que dava os primeiros passos para a compreensão
da pessoa com deficiência no universo das suas potencialidades, mesmo assim, nessa época, a
divisão dos espaços de convivência educacional ainda era acentuada.
Segundo Almeida (2008), no fim da década de 1960, a prática social da exclusão da
pessoa com deficiência começa a ceder espaço ao paradigma da integração, como consequência,
era preconizado o encaminhamento dos alunos com deficiência aos serviços educacionais
disponíveis. Após essa época, temos em curso o modelo social de deficiência que, atrelado à
perspectiva do paradigma da inclusão, conferiu a toda a organização escolar novos
encaminhamentos que iam de encontro à ampliação do acesso da criança deficiente e das com
NEE ao ensino regular. Passávamos, então, de um modelo segregacionista para um modelo
integrador de educação, entendimento que veremos a seguir sobre o debate da Educação
Inclusiva.
Um fato importante no modelo integrador foi a criação de classes especiais em escolas
comuns. Nessa direção, foram construídas salas especiais no terreno da escola. Desse modo,
temos um importante espaço de visibilidade entre os ditos normais e os alunos deficientes,
apesar de serem espaços separados no interior da escola.
Nesse período, o acesso do aluno deficiente à escola se dava a partir de um mecanismo
avaliativo: a aplicação de testes de QI. Essa foi uma forma de não matricular 25 a 50% das
crianças que pretendiam acessar a escola comum, ou seja, constituiu-se como mecanismo de
rejeição do acesso dos alunos deficientes a classes comuns. Outra característica desse modelo
é a previsão de serviços de reabilitação, porque ficou comprovado que melhoram a
escolarização e a futura inserção laboral desse aluno. Com isso, a partir desse modelo, foram
criados centros de reabilitação física e de serviços de instituições filantrópicas.
Em suma, os três modelos – o da exclusão, da segregação e da integração – tinham na
sua base o modelo médico de conceber a pessoa deficiência e toda ordem de intervenção
prevista. Por sua vez, o Paradigma da Inclusão Social, também conhecido como o modelo social
da deficiência, parte do princípio de que, para incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser
modificada a partir do entendimento de que ela é que precisa ser capaz de atender as
e a formação de recursos humanos. Disponível em: <http://www.pestalozzi.org.br/historia.html>. Acesso em: 31
jul. 2016.
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necessidades de seus membros (SASSAKI, 2003). Enquanto nos modelos anteriores a pessoa
tinha de se adequar à sociedade, no modelo da inclusão social, o movimento se dá no seu sentido
contrário. Esse modelo implica a equiparação de oportunidades educacionais, ou seja, os alunos
devem conviver nos mesmos locais, na mesma escola comum. Como consequência, a escola se
adequa ao aluno e não o inverso e o aluno é considerado individualmente e não como um grupo
homogêneo, muito presente no modelo da integração.
Nesse modelo, o foco é nas habilidades e capacidades do aluno, incentivando-se sua
autonomia e a independência. O processo educacional é construído com base em como o aluno
aprende. Segundo Diniz (2012), o princípio fundamental da Educação Inclusiva consiste em
que todos os alunos aprendam juntos, não importando quais dificuldades ou diferenças elas
possam ter. Para Mittler (2003), a educação inclusiva, além de primar pelo respeito às
particularidades dos alunos, representa “[...] uma mudança na mente e nos valores para as
escolas e para a sociedade como um todo, porque subjacente à sua filosofia, está aquele aluno
ao qual se oferece o que é necessário, e assim celebra-se a diversidade” (MITTLER, 2003, p.
36).
Nesse contexto, a escola vivencia um momento de rever suas atitudes excludentes, de
mudar suas práticas para incluir com sucesso todos os alunos. Sobre esse aspecto, Martins
(2011), declara que tal mudança envolve o movimento de aceitá-los como são, com suas
especificidades e necessidades educacionais, buscando ao mesmo tampo projetar, ajustar e
aplicar programas e ações de forma a atendê-los.
Para incluir um aluno não é suficiente que ele esteja inserido em sala de aula, é
importante que ele participe da vida escolar, das atividades, relacione-se com o grupo, com os
professores, que interaja, que coopere, que seja aluno ativo tal como os demais, seja sujeito
aprendiz e não um ser passivo que se encontra apenas fisicamente em sala de aula.
Consideramos a importância de tecer aproximações como uma prática pedagógica que
considere as diferenças dos alunos não como algo a ser homogeneizado, mas a ser respeitado
nas suas singularidades. É este o grande desafio do saber docente: construir um saber que
dialogue com a diversidade.
A palavra inclusão reverbera com muita frequência na sociedade. Muitos são os
sentidos e usos que atribuímos ao seu conceito. Concordâncias e divergências marcam sua
história, mas não há quem negue sua importância e atualidade. O convite é que tenhamos uma
compreensão mais ampla desse processo, de forma a compreender a gênese desse conceito e
como o ser professor da Educação Física Escolar pode dialogar com suas premissas.
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O professor de Educação Física tem como desafio ampliar o seu olhar para os saberes
dos alunos, e, da mesma forma, partilhar dos seus saberes com eles. Compreender o aluno na
sua singularidade, assim como o contexto das aulas de Educação Física, é entender a
diversidade sempre presente nesses espaços. O contexto escolar deve ser compreendido como
um espaço de movimento, um espaço de tensões, uma demanda que vai muito além da sua
inserção física dos alunos nos ambientes escolares. Paulon (2005, p. 7) complementa os desafios
lançados à escola:
Como território institucional expressivo da cultura em que se insere, a escola sofre
pressões para acompanhar os novos tempos e lidar melhor com a diversidade do
público que deve atender. Um público de “aprendizes de cidadania” que, para exercêla, querem mais que o mero direito de expressão.

O entendimento sobre o que venha a ser inclusão e exclusão nas aulas de Educação
Física será debatido na exposição deste estudo no sentido de compreender seus mecanismos e
refletir sobre o lugar desses corpos, bem como sobre a cultura de movimento materializada
nesses encontros e, com isso, compreender como construímos nosso saber.
A Educação Física escolar no Brasil apresenta um itinerário histórico que em
determinado momento foi influenciada por princípios humanistas. Autores como Oliveira
(1984) e Guiraldelli (1988) trouxeram importantes reflexões sobre a Educação Física e os
princípios progressistas e humanistas. Até esse momento, os espaços escolares não atendiam
alunos com deficiência, por serem considerados como não apresentando condições de
participação nas aulas de Educação Física. Um fato que merece destaque é que a própria
legislação trazia a dispensa das aulas de Educação Física para os estudantes que apresentassem
alguma condição relacionada à saúde. Temos assim um cenário da não inclusão, visto que
sequer o acesso era permitido ou estimulado.
Desse microcosmo pedagógico, que é uma aula de Educação Física, podemos iniciar
aproximações sobre a historicidade da temática acima apresentada e entender as atuais
demandas da diversidade presentes nos contextos formativos em serviço. A atual orientação
para a inclusão de alunos com deficiência nas aulas regulares de educação física, assim como
nos demais componentes curriculares, é uma proposição recente (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação 9.934/96) materializada nas orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais
(2000), ao abordar o conceito de Cultura Corporal de Movimento, que preconiza que a
diversidade deve ser considerada nas aulas.
A escola é um espaço relacional que revela as concepções de ser humano e que almeja,
com suas práticas pedagógicas, seus currículos, oficiais e ocultos, despertar o olhar da
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comunidade escolar para as pessoas com deficiência. A Educação Física, como componente
curricular, possui especificidades que a tornam referência no trato com a cultura corporal de
movimento (SOARES, 1994). Na perspectiva da educação inclusiva, o desafio torna-se ainda
maior devido à necessidade de esse componente refletir sobre a concepção de corpo e de como
essa concepção irá materializar-se na pratica pedagógica cotidiana da escola.
A lógica da normalização talvez seja uma das lógicas que preconiza que temos de
refletir sempre sobre o que fazemos e pensamos acerca dos processos que ocorrem na escola.
Aqueles alunos que fogem de certos padrões de normalidade costumam ser excluídos das aulas
de Educação Física ou, simplesmente, não participam delas. A centralidade das aulas voltadas
para as práticas esportivas com ênfase na competitividade contribui para o aumento desse fosso
entre os alunos. Por essa lógica, os corpos que não se encaixam numa performatividade, ou no
rendimento de certos níveis de aptidão, não serão considerados como corpos normais. O futebol,
por exemplo, que poderia ser praticado por todos, traz, muitas vezes, sutilezas excludentes de
meninas e dos menos habilidosos. Pensar as reflexões sobre gênero é questionar essa lógica.
Outro aspecto é quanto ao espaço destinado aos alunos que trazem culturas distintas das
praticadas pela maioria dos alunos que também sofrem com exclusões declaradas ou não. Nesse
caso, nós nos referimos a vários grupos que reivindicam não ser discriminados pela cor da sua
pele ou pela origem nativa do seu povo.
O fazer pedagógico do professor de Educação Física, de alguma forma, revela uma
concepção de currículo, de aluno, de prática pedagógica, entre outros. Esses aspectos compõem
uma parte do saber do professor que se completa com outras experiências de vida, atravessado
não só pelos aspectos acadêmicos pedagógicos mas ainda por aspectos pessoais que trazem
respostas sobre o que o professor pensa, de forma a materializar o seu fazer pedagógico. A
construção dos saberes do professor de Educação Física está intimamente ligada à história da
profissão. Tudo o que ele faz, como prática pedagógica, traz marcas da história da área da
Educação Física. A atitude do professor frente a esse contexto inclusivo (RODRIGUES, 2005),
o olhar sobre o aluno com deficiência (ZOBOLI; BARRETO, 2006), os níveis de integração
dos alunos com deficiência nos programas de Educação Física e esportes (WINNICK, 2004)
podem nos oferecer subsídios para entender essa dinâmica no ambiente escolar.
Na próxima seção, buscaremos algumas aproximações acerca da formação docente
inserida na formação continuada em serviço como tributárias da Educação Permanente.
Seguiremos com a diferenciação conceitual entre educação permanente e formação continuada
em serviço, estabelecendo, posteriormente, aproximações com a Educação Física Escolar e a
inclusão.
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CONTINUADA EM SERVIÇO: APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS

Pensar a diversidade não é tarefa fácil. Isso requer um contínuo aprender, num
exercício sistemático do olhar sobre nossa prática pedagógica, a fim de compreender as
sutilezas e nuances daquilo que muitas vezes parece lugar comum – naturalizado, mas que
requer intervenção consciente e intencional para transformá-la. Talvez seja este o maior desafio
do cotidiano do professor: cindir com lógicas excludentes e com a própria lógica da inclusão,
para poder ressignificá-las.
Nesse movimento, iniciamos nosso debate, que parte da necessidade de estarmos, nós,
professores, sempre em processo de aprendizagem. Diante disso, um conceito primordial para
começarmos a debater sobre a formação continuada do professor diz respeito ao entendimento
do conceito de educação permanente, que consiste na relação que o ser humano estabelece com
o conhecimento, seja essa apropriação formal ou não. Essa concepção de educação constitui as
bases para uma educação ao longo da vida. A formação continuada em serviço, por ser um
processo que perdura durante a vida do professor, pode encontrar respaldo nessa concepção.
O conceito de educação permanente, historicamente, esteve atrelado a normatizações
de organismos internacionais por meio de relatórios orientadores das políticas educacionais de
países vinculados à UNESCO. Num estudo sobre educação permanente como fonte para
repolitização do debate sobre a educação e a formação de adultos, Barros (2011, p. 1), assim
define o conceito de Educação Permanente (EP):

[...] diz respeito a todo o processo educativo, compreendendo todas as suas formas,
expressões e momentos, de maneira a garantir a educação global das crianças e jovens
e a preparar os adultos para exercerem melhor a sua autonomia e liberdade. A EP é
entendida como um projecto educativo que inter-relaciona a dimensão individual e
social da educação, veiculando um sistema humanista de valores colectivos.

Vieira (2013, p. 185), ao tratar do conceito de educação permanente recomenda e
destaca seus múltiplos usos:
As diferentes concepções teórico-conceituais orientam a identificação, a definição e a
construção de competências; direcionam a formulação e a organização do currículo
ou dos conteúdos. Podem ser identificadas como a matriz condutivista ou
behaviorista; a funcionalista; a construtivista e a crítico-emancipatória [...].

Portanto, ao construir o debate em torno do conceito da educação permanente,
devemos considerar a que projeto de sociedade ele está atrelado, a que se aproxima da Educação
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Inclusiva deve observar, nos seus pressupostos, a promoção do sujeito de direito. Nesse sentido,
Vieira (2013, p. 191) assim a define:
A Educação Permanente deve ser concebida como um processo que busca propiciar a
formação dos educandos e trabalhadores como cidadãos com autonomia e
direcionados a serem guias na promoção de outros sujeitos e de mudanças requeridas
pela sociedade no sentido da justiça e igualdade e dos direitos de todos.

O conceito de sujeito de direito deve se estender no debate em torno da formação
continuada. Na medida em que compreendo todos os sujeitos envolvidos nos processos
educativos como detentores de singularidades, desejos, responsabilidades coletivas,
compreendo a dimensão da diversidade presente na escola. Não se trata de uma premissa apenas
sob o ponto de vista da constatação, mas de uma atitude de consideração da existência da
diversidade como um fundamento primordial na garantia de uma educação inclusiva. Esse
fundamento se estende ao processo formativo continuado, por termos no seu interior a presença
da diversidade na composição dos grupos de professores que frequentam os espaços formativos.
A caracterização da formação continuada em serviço possuiu uma flexibilidade nos
seus arranjos organizacionais. Importa que ele permita uma adequação do tempo de trabalho do
professor com o tempo destinado para seus estudos e planejamento. Ademais, a forma como os
conceitos e os procedimentos de interesse pedagógico são trabalhados nos espaços formativos
revelam muito a tendência da construção do conhecimento que está sendo dada. Essa tendência
pode caminhar para formações de vieses mais instrumentais, caracterizados em cursos de curta
e média duração, com conteúdo programático atrelado apenas ao saber fazer, destituído muitas
vezes de apropriações mais ativas e conscientes sobre o conteúdo dado. Muitos desses cursos
sofrem críticas da comunidade acadêmica devido à imagem vinculada ao sentido de um
receituário que esses cursos apresentam.
Os processos formativos em serviço de caráter instrumental não contemplam as reais
e desafiadoras demandas encontradas nos contextos escolares. Se concordarmos que o debate
da diversidade na escola implica saberes mais cada vez mais contextualizados com essa
realidade, concordamos também com a importante mudança de direção do processo de
escolarização dos alunos. Antes, os alunos tinham de se adequar às realidades escolares,
atualmente, vemos, com o debate da inclusão, o movimento também contrário: uma escola que
busca se adequar à diversidade.
A outra tendência de formação continuada tem nos modelos críticos seu aporte. Nesses
modelos de tendência reflexiva, o professor se apropria também do saber fazer, mas sobre outras
bases. A apropriação do conhecimento não se dá por vias reprodutivistas, mas reflexivas e
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conscientes. Há um acesso ativo do professor ao conhecimento e, principalmente, por partir de
bases do seu próprio fazer pedagógico, o professor passa a ser sujeito do conhecimento.
Inforsato (2011 apud GENTILINI; SCARLATTO, 2015, p. 32) fundamentam nossa defesa por
este modelo de formação:
[...] identifica como novas tendências na oferta de formação continuada aquelas que
privilegiam a formação em serviço, que se originam dos problemas da prática na
escola, que propiciem experiências de pensamento e ação sobre os problemas
concretos e que estejam atreladas ao projeto da escola.

Em Gentilini e Scarlatto (2015), a questão da formação continuada deve ser entendida
de forma radicalmente diferente dos cursos de reciclagem ou de treinamento. Partilhamos de
uma formação continuada que tenha nas suas bases uma apropriação ativa do conhecimento
pelo professor. Uma apropriação que tenha na reflexão do seu fazer pedagógico uma constante,
que tenha no chão da escola seu espaço de reflexão e ação na construção do conhecimento.
Essas reflexões iniciais sobre a formação docente, tanto as de caráter instrumental
como as de caráter reflexivo, encontram-se na arena do debate mundial. O debate não se
encontra apenas entres essas duas tendências, mas no interior delas mesmas. Trazem
importantes questões sobre a epistemologia da formação docente (DUARTE, 2003).
A Epistemologia da Prática, debatida por Donald Schön, implica a existência de dois
conhecimentos apresentados pelo professor reflexivo, a saber: o conhecimento tácito, também
denominado pelo autor como “reflexão na ação” e o conhecimento escolar.
Consideramos a obra Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1996) uma referência para
pensar a formação do professor sobre as bases de um comprometimento ético e político do seu
fazer pedagógico. A construção da autonomia pedagógica não se dá através de bases meramente
instrumentais, corremos o risco sempre de incorrer em esvaziamentos dos processos formativos,
da aprendizagem, enfim, de todo o conjunto que compõe a educação escolarizada. Nessa obra,
Paulo Freire debate acerca dos saberes necessários para a prática educativa em favor da
autonomia do ser dos educandos.
Um conceito importante que deve fazer parte dos estudos em formação continuada diz
respeito ao entendimento do conceito de inacabamento, cuja essência implica um contínuo
refazer-se, uma contínua ampliação do conhecimento. Na perspectiva freiriana, na obra
Pedagogia da Autonomia, ao expressar que Ensinar exige consciência do inacabamento,
talvez sejam as melhores palavras para conduzir nossa defesa pela formação continuada em
serviço e pela educação inclusiva.
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Em Freire (1996, p. 29), podemos observar o caráter da importância de considerarmos
o inacabamento como uma consciência necessária à construção do que vem a ser nossa
humanidade:
A invenção da existência envolve, repita-se, necessariamente, a linguagem, a cultura,
a comunicação em níveis mais profundos e complexos do que o que ocorria e ocorre
no domínio da vida, a "espiritualização" do mundo, a possibilidade de embelezar
como enfear o mundo e tudo isso inscreveria mulheres e homens como seres éticos.
Capazes de intervir no mundo, de comparar, de ajuizar, de decidir, de romper, de
escolher, capazes de grandes ações, de dignificantes testemunhos, mas capazes
também de impensáveis exemplos de baixeza e de indignidade. Só os seres que se
tornam éticos podem romper com a ética.

A compreensão do inacabamento se dá por entendermos que viver é estar em diálogo
permanente com o mundo, e que o conhecimento nunca se encerra em certezas, mas sim na
leitura sensível da realidade, uma leitura alteritária acerca do sujeito do conhecimento que
justifica tudo o que faço e o que me constitui. Assim como não existe médico sem paciente, não
existe professor sem aluno. Talvez até o futuro nos reserve outros modelos relacionais,
mediatizados por outros suportes tecnológicos, mas que, em síntese, não escapa da necessidade
humana de estar em relação com o outro.
A Educação Inclusiva está intimamente relacionada com os princípios da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, que considera que a diversidade deve ser respeitada e
valorizada por todos. Isso implica a construção de modelos educacionais capazes de responder
aos desafios da construção do conhecimento inspirada na justiça social 6. Tal inspiração se
materializa naquela que compreendemos como uma educação para todos.
O conhecimento e o outro não se encerram em determinismos, porque muitas vezes
tudo depende do olhar que lanço sobre esses elementos. Isso traz implicações fundamentais
para entendermos que a inclusão educacional pode e deve ser, fundamentalmente, uma agenda
permanente na formação de professores.
Se partimos do pressuposto de que estamos em constante diálogo com o mundo e
conosco, defendemos que tal ação não existe sem o outro. É no outro, é no mundo, que lançamos
nosso olhar, e da mesma forma o contrário. Tal movimento permite a leitura não apenas de um
só mundo mas ainda de mundos, de múltiplas formas de ver uma mesma coisa, de compreender
A definição de justiça social, como é conhecida hoje, foi formulada no século XIX pelos “tomistas”, ou
seguidores das ideias de São Tomás de Aquino, padre e filósofo nascido no século XIII. [...] São Tomás de Aquino
pregava que a fé e a razão não podem ser contraditórias e, de acordo com esse pensamento, o conceito de justiça
social foi desenvolvido. Ele previa que em uma sociedade democrática, todos os seres humanos são dignos e têm
a mesma importância. Por isso, possuem direitos e deveres iguais não apenas em aspectos econômicos, mas
também relativos à saúde, educação, trabalho, direito à justiça e manifestação cultural. Disponível em:
<http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2010/01/justica-social>. Acesso em: 12 jan. 2017.
6
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um mesmo acontecimento, de compartilhar caminhos distintos que, de alguma maneira, leva a
um mesmo fim, ou mesmo a caminhos iguais, que levam a fins diferentes. Essa lógica está
presente na construção do conhecimento que se aproxima da multirreferencialidade, cujo
avanço, ao questionar o racionalismo instrumental, aponta para outras formas de se construir o
conhecimento.
Essas lógicas na construção do conhecimento podem e devem estar presentes na
formação continuada em serviço dos professores, por permitir relações mais horizontalizadas
na sua construção. É nessa construção que percebemos que o conhecimento não se dá como
acabado, mas como um processo em construção (FREIRE, 1987). No diálogo entre os
professores, ocorre essa conscientização. O diálogo, de alguma forma, é a condição do
movimento que nos permite compreender o inacabamento. A formação continuada em serviço
situa-se nesse movimento de diálogo com o mundo. O outro também não se encerra em um ou
outro aspecto da sua condição, mas na possibilidade de mudar, de aprender, de transformar a si
e ao meio a sua volta.
O diálogo permanente parte de compreendermos o cotidiano do trabalho do professor.
É na sua relação diária com o aluno e com todas as atribuições que emergem das relações nos
contextos escolares formais, que o diálogo se estabelece. É nessas vinculações que o saber se
dá, um saber de várias referências, ou multirreferencialidade (BARBOSA, 1998), advindo da
história formativa do professor, marcado pelos saberes da experiência (TARDIF, 2007); da
forma como o professor atribui sentidos ao seu fazer pedagógico – saberes da prática, dos
sentidos e das concepções de ser humano que ele traz. Isso determina sobremaneira como essas
relações irão se configurar e, de certa forma, influenciar nas suas escolhas e nos
direcionamentos das suas ações pedagógicas.
Sobre a abordagem multirreferencial, David, Santos Junior e Bonfim (2013, p. 120)
acrescentam:
A abordagem multirreferencial amplia as possibilidades de leitura do fenômeno, uma
vez que, além da visão científica, se utiliza de sistemas de referências, isto é, de
diferentes esquemas de apreensão da realidade, que vão do saber popular e senso
comum aos conhecimentos religioso, mítico, mágico, entre outros.

A Educação Inclusiva situa-se nessa partilha, nesse desafio de se construir espaços de
relação com o conhecimento em que as diferenças possam dialogar e apontar para novas formas
de se conceber essa construção. Esse entendimento situa-se naquilo que chamaremos de diálogo
alteritário. Em Comin (2014, p. 250), ao propor um estudo dos conceitos de diálogo baseado
nos pressupostos teóricos de Paulo Freire e Mikhail Bakhtin, aponta a importância de
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compreendermos as possibilidades dos usos e sentidos que o diálogo alcança: “O diálogo não
seria uma instância apenas de negociação e de mediação de conflitos, mas um espaço no qual
esses embates poderiam ser acolhidos e repensados, de modo a contribuir com a compreensão
de uma realidade macro, a realidade social”.
O diálogo pressupõe uma ação, um processo, em que os sujeitos da comunicação
interagem de forma que os saberes possam ser partilhados entre todos. A alteridade parte da
possibilidade de que podemos nos colocar no lugar do outro. Tal premissa pode ser considerada
como mais um esforço que o sujeito faz em identificar-se com os aspectos comuns que o outro
apresenta assim como suas diferenças. A alteridade apresentada neste estudo se aproxima de
uma atitude antropológica, uma atitude de aproximação com o outro. Defendemos esse
exercício alteritário com uma postura ativa de escuta sensível aos saberes docentes, assim como
aos saberes dos alunos.
A situação dialógica defendida nesta pesquisa está ancorada na compreensão do
conceito de alteridade7. Numa perspectiva filosófica, alteridade é a relação do sujeito pensante
(eu) como o objeto pensado (outro). Num olhar antropológico, a alteridade é uma possibilidade
vivenciada pelo antropólogo no seu esforço de atribuir sentidos a culturas diferentes da sua.
Parte de um movimento, de uma tentativa de se colocar no lugar do outro, de compreender
como o outro compreende, de sentir como o outro sente. É uma condição impossível – a de
sentir o que o outro sente, mas tal impossibilidade se justifica não por esse fim inatingível, mas
pelo processo que ele permite explorarmos. Talvez aí resida a fecundidade para pensarmos
como ampliar o diálogo com os alunos e, com isso, refletir como concebemos nossos saberes e
como eles se horizontalizam com os saberes dos alunos.
O diálogo alteritário tem aproximação com o conceito de empatia e seus
desdobramentos, mas, por assumir um caráter recíproco, mediatizado pela comunicação e por
uma atitude de abertura para o outro, assume uma horizontalidade na construção dos sentidos,
ou seja, concebe-se o conhecimento como uma construção coletiva em função do seu caráter
sócio-histórico (SAVIANI, 1994), e não somente como uma construção individual. Nesse
sentido, entendemos o conhecimento como aceitação recíproca, como uma aproximação de um
acordo compressivo. Esse acordo compreensível habita o universo das experiências humanas e

7

A alteridade (ou outridade), do grego alter (outro) é um conceito que parte do pressuposto de que todo indivíduo
situado socialmente interage e interdepende de outros indivíduos. A existência do eu individual se realiza no
contato com o outro que, em sua expansão multirreferencial, torna-se o outro. O eu existe a partir do outro, do
olhar que o outro me retribui ao perceber o diferente e o mundo que me cerca. A experiência do outro ressalta que
a diferença constitui a vida social efetivada pelas dinâmicas das relações sociais. A diferença é a base da vida
social e, simultaneamente, a origem permanente de tensões e conflitos (NEVES, 2015, p. 168).
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busca compreender como lhes são atribuídos sentidos entre os seres humanos, isso se passa na
linguagem e na emoção (MATURANA, 1998).
A formação continuada pode ser entendida como um diálogo alteritário. Partimos da
compreensão de que ser professor, assim como a constituição de outras profissões, ocorre por
processos relacionais, vinculados à possibilidade de aprender e intervir no mundo e, num
movimento inverso e simultâneo, incorporar, na medida da nossa abertura, esse mundo. Esse
processo não é circunscrito somente à construção de um modelo explicativo sobre o ser
professor, ou ser e ter uma profissão, mas sim, à construção de um caráter dialógico da
existência humana.
Tal consideração é importante por situar nossas escolhas no campo da formação
continuada em serviço e como nos apropriamos e produzimos conhecimento, como produzimos
nossos saberes. Saberes estes que não são compartimentalizados nem isentos de
intencionalidades, mas envoltos por concepções de ser humano, de sociedade e de escola. Sob
essa ótica, concebemos o ser humano como um ser integral com seu meio, cuja cultura de
movimento8 atravessa a sua existência.
Partimos da compreensão de sociedade como uma relação que os coletivos humanos
estabelecem com seu meio e entre si. Nesse contexto, o entendimento de sociedade pode estar
ancorado em diferentes concepções, dependendo do aporte teórico e dos fundamentos para sua
explicação. A escola, por fazer parte da sociedade, configura-se como um espaço polissêmico
que pressupõe a intencionalidade declarada no trato com o conhecimento e uma
intencionalidade declarada e oculta em conceber e agir sobre os corpos. Essa intencionalidade
sobre o corpo advém de como os sistemas educativos escolarizados delimitaram o espaço, o
tempo e o fazer sobre o corpo nos processos de educativos9.
Consideramos que o debate sobre a diversidade surge de uma história inscrita no corpo
de cada aluno, que, por sua vez, expressa-se e se revela nas relações que são criadas nas aulas.
Ler essa inscrição é a sensibilidade necessária de se fazer docência no contexto da diversidade.
Tal leitura só se dá em um contexto formativo reflexivo e dialógico.
Segundo Mendes e Nóbrega (2009, p. 6), “A cultura de movimento, ao envolver a relação entre corpo, natureza
e cultura, configura-se como um conhecimento que vai sendo construído e reconstruído ao longo de nossas vidas
e da história. Um conhecimento marcado pela linguagem sensível, que emerge do corpo e é revelada no movimento
que é gesto, abarcando os aspectos bioculturais, sociais e históricos, não se resumindo às manifestações de jogos,
danças, esportes, ginásticas ou lutas, mas abrangendo as diversas maneiras como o ser humano faz uso do ser
corpo, ou seja, como cria e vivencia as técnicas corporais”.
9
Em um texto sobre qual o seria o lugar do corpo na educação, Nóbrega (2005, p. 610) tece notas para refletirmos
sobre o conhecimento, os processos cognitivos e o currículo, e aponta, através delas, a importância de uma
educação que tenha na sua agenda a compreensão do corpo para muito além de uma visão instrumental. Considera
a importância de pensarmos o lugar do corpo na educação cujo significado evidencia o desafio de nos percebermos
como seres corporais.
8

48

A educação inclusiva, por ser um modelo em construção, tem nos espaços formativos
um papel importante na construção de uma cultura docente preocupada com todas as questões
que esse modelo implica. Essas questões dizem respeito a todo o corpo de ações que a
comunidade escolar deve tomar ao debater sobre os princípios da educação inclusiva. Para
Sacristan (1998), a formação do professor deve ser vista como pedra angular numa renovação
do sistema educativo. Tal renovação vem como uma necessidade que os atuais cenários
educativos e sociais requerem para promover a diversidade. Silva (2008, p. 165), ao fazer
referência à atitude do professor sobre os desafios da diversidade, postula que “É necessário
um comprometimento, uma concepção de vida e de educação abertos às mudanças de atitude,
à forma como se convive com as possibilidades da diversidade”.
Além disso, o debate atual sobre a formação continuada em Educação Física vinculada
à inclusão tem ocorrido em diversos encontros científicos no Brasil. A esse respeito, o Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte10 (CBCE) tem promovido o debate sobre a formação docente
e a Educação Inclusiva no interior dos Grupos de Trabalho Temático (GTTs). Assim,
compreender o atual debate sobre a temática da inclusão na Educação Física e tecer
aproximações sobre a formação do professor requer uma descrição cuidadosa da produção dos
GTTs dos principais eventos científicos.
Num estudo de caráter bibliográfico, Cosmo e Chicon (2015) apresentaram uma
análise dialógica sobre a formação continuada de professores de Educação Física, com ênfase
na inclusão, considerando sua potencialidade no processo de (re)construção da subjetividade
do trabalho docente. Concordamos em estudos anteriores (CHICON, 2005; CRUZ;
FERREIRA, 2005) que está inserido nas subjetividades dos professores de Educação Física o
não estar preparado para lidar com aspectos relacionados à inclusão nas suas aulas. Somandose a essa percepção de não se sentir capaz de lidar com as demandas da Educação Inclusiva, o
professor, muitas vezes, pode incorrer numa compreensão superficial da Educação Inclusiva, e
por vezes sobrepor o entendimento que tem implicações importantes no seu fazer pedagógico.
Silva, Seabra Junior e Araújo (2008, p. 156) bem destacam:
[...] Observamos certa tendência da associação do tema inclusão e necessidades
especiais primeiramente a pessoas em condição de deficiência e, posteriormente, à
Educação Física Adaptada (EFA), colocando novamente de lado a atenção para com
os alunos menos habilidosos, obesos, tímidos, meninas, etc. Esse aspecto, de forma
geral, parece causar certo desconforto e distorções no entendimento do processo
10

Criado em 1978, o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) é uma entidade científica que congrega
pesquisadores ligados à área de Educação Física/Ciências do Esporte. Organizado em Secretarias Estaduais e
Grupos de Trabalhos Temáticos, liderados por uma Direção Nacional, possui representações em vários órgãos
governamentais, é ligado à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e está presente nas principais
discussões relacionadas à área de conhecimento.
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inclusivo e da EFA, influenciando diretamente no atendimento e nas ações dos
professores quanto às aulas de Educação Física.

Pensar a formação continuada para a Educação Física numa perspectiva inclusiva
vinculada à diversidade remete a aproximações conceituais e pedagógicas relacionadas à
Educação em Direitos Humanos. Tal afirmativa se dá em função do alcance e das possibilidades
dos arranjos pedagógicos que podem ser criados. A Educação Inclusiva, para ser implementada
nas escolas, passa por várias instâncias, desde as de caráter mais amplo como a política
educacional vigente – financiamento, planejamento nas esferas federais, estaduais e municipais,
até as peculiaridades inerentes a cultura escolar.
O conceito que se aproxima da proposta de Educação Inclusiva reside no pluralismo
cultural apresentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). Mas saber não
implica, necessariamente, uma mudança no fazer pedagógico. Por isso, pensar nos espaços
formativos dos professores é criar condições para o debate e as proposições acerca da temática
inclusiva e dos Direitos Humanos. Dessa forma, temos a possibilidade de pensar na superação
de um modelo formativo vinculado somente às questões relacionadas à deficiência e às pessoas
com necessidades educativas especiais, e criar essa interface, que possa somar-se aos avanços
da Educação Física no que diz respeito às questões de gênero e étnico-raciais.
Essas aproximações são desafiadoras à medida que implicam a apropriação de
conhecimentos que dialoguem com a diversidade apresentada, cotidianamente, nas aulas de
Educação Física. O reconhecimento dessa diversidade, entendida como o amplo universo das
diferenças dos sujeitos envolvidos nos processos educativos, requer de toda a comunidade
escolar e, para o nosso caso, dos docentes de educação física, adequações, mudanças do seu
fazer pedagógico, da sua concepção de aluno, de ensino, de aprendizagem, dos conteúdos e das
formas de avaliar.
Na seção a seguir, apresentaremos a metodologia adotada neste estudo sobre Educação
Inclusiva e formação continuada em serviço de professores de Educação Física. A pesquisa
caracterizou-se como sendo um estudo de caso (YIN, 2001). A esse respeito, tematizamos como
a Educação Inclusiva foi concebida ao longo de três anos no espaço formativo em serviço
promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Natal, e que concepções de inclusão os
professores de Educação Física trouxeram na construção deste estudo.
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4 METODOLOGIA
[...] O conhecimento do real é luz que sempre projeta algumas sombras. Nunca é
imediato e pleno. As revelações do real são recorrentes. O real nunca é “o que se
poderia achar” mas é sempre o que se deveria ter pensado[...] (BACHELARD, 1996,
p. 17).

O convite que Bachelard propõe é de percebemos o conhecimento como algo sempre
em construção, como algo inacabado. As sombras, seus contornos, seus movimentos trazem
indícios, evidências, mas não podemos entender isso como certezas, mas sim como
aproximações e, desse modo, compreender a construção do conhecimento como um movimento
de derrubada de certos obstáculos já sedimentados pela vida cotidiana e descortinar algumas
certezas. Esse seria um dos primeiros passos para a formação do espírito científico. É nesse
movimento que o conhecimento se depara com os necessários obstáculos epistemológicos. Em
superando-os, o conhecimento flui para novas questões e novos entendimentos do real.
A construção do conhecimento implica várias dimensões imbrincadas entre si: uma
dimensão individual quando do interesse do pesquisador em contribuir com uma determinada
temática para seu campo de atuação; uma dimensão coletiva, quando se espera que um
determinado estudo venha acrescentar novas inferências à temática já debatida por um coletivo
de pensamento (FLECK, 2010). A dimensão coletiva situa-se nos mais variados contextos
sócio-históricos, que indicam tendências, escolhas, momentos históricos, enfim, estão atrelados
a cenários que influenciam sobremaneira o caminhar das suas pesquisas e das suas produções
em resposta a certas demandas da sociedade. Sobre esse aspecto, é importante trazer à tona um
debate que marca a construção da pesquisa na educação: o debate entre a dimensão qualitativa
e quantitativa dessa área.
A pesquisa qualitativa nas ciências da educação remonta a estudos sobre processos
educacionais em escolas europeias realizados no início do século XIX (WELLER; PFAFF,
2013). O cenário científico estava em desenvolvimento na Europa sob a influência das
abordagens quantitativas. A compreensão dessas relações permite situar a entrada das
metodologias qualitativas na Educação.
Numa revisão sobre a pesquisa qualitativa no Brasil, os estudos de Gatti e André (2010
apud WELLER; PFAFF, 2013) situam a década de 1970 como o período em que as abordagens
qualitativas, advindas das ciências sociais, foram (re)importadas para a pesquisa educacional.
Esse movimento deve ser entendido como uma alternativa ao paradigma dominante quantitativo
que foi questionado nessa época. Movimentos sociais emergentes de liberalização e
democratização com respeito ao poder explicativo dos processos sociais, em geral; e de
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fenômenos educacionais, em particular, assim como no que se refere à falta de crítica social
(WELLER; PFAFF, 2013, p. 18).
Em Krüger, Gatti e André (2010 apud WELLER; PFAFF, 2013), as principais
abordagens qualitativas utilizadas nas pesquisas educacionais podem ser diferenciadas em três
tipos, a saber: etnografia, história oral e análise biográfica, análises interacionistas e análise de
discurso. As abordagens qualitativas não são somente relevantes para o desenvolvimento de
pesquisas e teorias ou nas avaliações de programas e políticas educacionais mas também no
processo de ensino/aprendizagem e durante a formação de futuros profissionais que irão atuar
no campo da Educação (WELLER; PFAFF, 2013).
Estudos sobre formação continuada têm a importância na produção de conhecimentos
que orientam as organizações curriculares dos espaços formativos para o magistério, sejam eles
do universo dos centros de formação de professores de ensino básico, sejam dos espaços
acadêmicos das licenciaturas, sejam de políticas indutivas de caráter formativo. Somada a esses
campos de desenvolvimento, consideramos a formação continuada em serviço como um
importante recorte de estudos sobre a formação docente dos professores de Educação Física.
Tal escolha se deve ao fato de o professor estar envolvido continuamente na sua práxis
pedagógica.
É nesse recorte na área da formação continuada em serviço que este estudo vem trazer
algumas reflexões para pensarmos como os professores atribuem sentidos ao seu fazer
pedagógico, e como esses sentidos se configuram quanto ao diálogo sobre Educação inclusiva.
Nosso caminho na construção do conhecimento fundamentou-se na busca por compreender as
concepções de inclusão que enlaçam nosso objeto. Para isso, construímos um arranjo
metodológico que pudesse trazer algumas aproximações.
A opção pelo estudo de caso (YIN, 2001) como tipificação desta pesquisa se deu em
virtude de mudanças ao longo do estudo e pela natureza das fontes acessadas (documentos
oficiais, legislação, relatórios da equipe formadora), assim como pelo instrumento utilizado
para tecermos aproximações empíricas sobre concepções de Educação Inclusiva e Educação
Física escolar junto aos encontros formativos em serviço da rede municipal de ensino de Natal
(Avaliação Anual e Questionário semiestruturado). Esse apanhado inicial permitiu a
possibilidade de construirmos triangulações das fontes apresentadas – documentais, conceituais
e empíricas – para chegarmos a aproximações sobre as concepções de inclusão e Educação
Física inclusiva no contexto formativo em serviço.
A compreensão do que venha a ser inclusão no universo de determinada prática
pedagógica não se torna um estudo em nada inovador. Entretanto, empreender um esforço de
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questionar o que se naturalizou, nas falas e nas práticas pedagógicas refletidas num espaço
formativo, pode indicar importantes questões sobre um conceito frequente no pensamento
pedagógico e que precisa ser revelado, entendido, para, dessa forma, pensarmos em mudanças.
Nesse sentido, utilizamos o estudo de caso qualitativo porque, segundo Molina e Triviños
(2010, p. 102), “[...] é especialmente pertinente quando se trata de tentar responder a problemas
ou perguntas que se formatam em “comos” e/ou “porquês” e que se interessam por
acontecimentos contemporâneos dos quais obtemos poucas informações sistematizadas”.
Pensando dessa forma e trazendo para nosso objeto de estudo – inclusão e formação
de professores em serviço –, nós nos deparamos com um conceito muito recorrente nas falas do
cotidiano, mas que, por mínimas inferências críticas, perde potência transformadora e cai em
conservadorismos, que é a compreensão acerca da educação inclusiva. Tal movimento faz parte
do processo de construção de sentidos sobre inclusão, e é nessa busca de tentar entender como
pensamos e agimos (o que pensamos sobre inclusão e como agimos, no fazer pedagógico) e sob
que sentidos são alicerçados que reside a importância do estudo.
Nossos pensamentos e atos precisam ser refletidos para não cairmos nas
naturalizações, nas coisas como já postas, sem vislumbrar mudanças. Claro que até mesmo
atrelar-se ao contínuo mudar por si só também se enquadra numa perspectiva de naturalização.
Optamos pela defesa da mudança em virtude do debate sobre inclusão e sobre formação
continuada em serviço estarem vinculados a bandeiras de justiça social e à valorização do
conhecimento construído no interior das práticas docentes formativas dialogadas e
horizontalizadas com os mais diferentes atores educacionais.
A inclusão constitui-se a partir de práticas e de conceitos de uma determinada
sociedade. Está implícita nos discursos dos seus mais diferentes atores sociais. A esse respeito,
Ferreira e Orlandi (2014, p. 7), ao abordar o modelo de inclusão discursivizado na sociedade
acerca da diversidade, afirma:
[...] é proclamada como máxima do ser/estar na orientação certa (àquela justificada e
assentada nas formas de dizer e fazer do “politicamente correto”), materializa-se um
movimento de sentidos que identifica e conclama à integração a sociedade e as
pessoas com necessidades especiais, isso como forma de minimizar os problemas
encontrados por ambas no convívio social historicamente estruturado.

Compreendemos a discursividade como aquilo que está presente no cotidiano das
construções de sentidos e que influencia e atravessa práticas, de natureza multifacetada, em
virtude das motivações e dos sentidos atribuídos pelos diferentes atores. O movimento existente
nos espaços formativos em serviço implica uma vivacidade de discursos sobre a prática
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pedagógica que permite uma rotina de reflexão e de diálogo sistemático, em que situações de
maior espaçamento temporal não permitiria mais inferências sobre o que se faz ou sobre o que
se pensar sobre determinado assunto. Para o nosso caso em particular, os encontros periódicos
na formação continuada permitiram essa troca mais frequente entre os pares sobre várias
temáticas, entre elas, a da Educação Inclusiva.
Neste estudo sobre inclusão, dois recortes merecem destaque até mesmo para conduzir
nosso debate em torno das questões de estudo, quais sejam: um recorte temporal, que está
relacionado com o período entre 2014 e 2016, delimitação necessária para situarmos as
proposições sobre inclusão propostas pela formação continuada em serviço; e um recorte
espacial, dentro do período indicado, que ocorreu no Centro de Formação (Figura 1), havendo
encontros mensais com os professores de Educação Física, sendo estabelecidos debates e
propostas formativas.
Figura 1 – Centro de Formação de professores – CEMURE

Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/uv>. Acesso em: 13 jun. 2017

O recorte temporal se deu em virtude da nossa entrada em 2014, como assessor e
formador, na Secretaria Municipal de Educação. Na ocasião, junto com o professor Francisco
Canindé colaboramos com a formação continuada em serviço dos professores de Educação
Física. O referido professor iniciou sua atuação no ano de 2008, mediando a formação
continuada até 2014. Nesse período, importantes encaminhamentos foram dados,
principalmente no início de 2008, com a publicação dos Referenciais Curriculares para a
Educação Física do Ensino Fundamental (BRASIL, 2008).
Com isso, tinha início uma intensificação de propostas, como veremos mais adiante,
voltadas para a discussão da inclusão na Educação Física Escolar. O convite à secretaria surgiu
após nossa atuação como professor de Educação Física na educação infantil e nos anos iniciais,
ao longo de dez anos, numa escola do sistema municipal de ensino, além de uma história
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construída em torno do paradesporto. Participávamos assiduamente dos encontros formativos
promovidos pela SME e contribuíamos com intervenções sobre a temática da Educação Física
escolar e a deficiência.
O recorte espacial para a apresentação deste estudo de caso se deu em dois locais:
Auditório da Livraria Paulinas e Centro Municipal de Referência em Educação (CEMURE).
No ano de 2014, os encontros ocorreram nas dependências da Livraria mencionada, e,
posteriormente, passamos a realizar os encontros no CEMURE.
Esses dois delineamentos da pesquisa, tanto temporal como espacial, encontraram
respaldo em abordagens que fazem uso do estudo de caso na construção das suas pesquisas,
devido à necessidade de conhecer com mais detalhes o processo que ocorreu durante o período.
Segundo Merrian (1988 apud MOLINA; TRIVIÑOS, 2010, p. 103), uma das características do
estudo de caso é o seu caráter descrito, como assim bem coloca:
Descritivo, porque oferece uma rica e densa descrição do fenômeno estudado. Inclui
tantas variáveis quantas sejam possíveis, e retrata frequentemente a interação dessas
variáveis durante um período de tempo. Geralmente, a descrição é qualitativa e, para
isso utiliza as técnicas de prosa e da literatura para descrever e analisar situações,
apresentando uma cuidadosa documentação dos acontecimentos.

A formação continuada em serviço para os professores de Educação Física apresentou
um planejamento anual que organizou os encontros e as temáticas neles realizadas para a área.
Nosso estudo focalizou seu recorte relacionado à discussão sobre inclusão. Nesse sentido, o
estudo de caso possibilita não somente a constatação do que está posto como prática educativa
mas também leva a uma reflexão mais detalhada sobre processos. Especificamente para este
estudo, compreender o processo formativo quanto às questões relacionadas à inclusão foram
importantes por situar a visão de inclusão praticada e pensada nos processos formativos de
professores em serviço da rede municipal.
Segundo Molina e Triviños (2010, p. 104):
No âmbito educativo, o estudo de caso pode ser definido como aquele que se ocupa
da compreensão de uma ação educativa em uma dimensão específica. Poderá ter seu
eixo de interesse centrado na própria ação examinada ou no impacto produzido por
ela, sempre definindo o âmbito e os contexto focalizados.

Como os desafios da diversidade são cada vez maiores e mais complexos, ao
pensarmos numa inclusão educacional eficaz e que parta de bases reflexivas, éticas e
qualificadas dos saberes docentes, o instrumental revelou e propôs novos olhares sobre a
construção de uma Educação Física inclusiva. Outro aspecto importante a ser considerado em
estudos de caso e nas metodologias qualitativas diz respeito ao conceito de implicação. Sobre
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isso, reafirmamos a importância do engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em e por
sua práxis científica.
Habita nessa abordagem metodológica a possibilidade de apreendermos aspectos dos
sentidos atribuídos pelos professores sobre seus saberes. Diante disso, optamos por uma técnica
de coleta de dados que, pelas suas características operacionais, permite buscar aproximações
sobre como os professores atribuem sentidos à inclusão educacional e quais proposições podem
ser feitas para essa materialização.
Importante destacar a necessidade de realizar triangulações com instrumentos de
construção do conhecimento que serão propostos neste estudo, buscando complementar a
lacuna que um ou outro instrumento venha deixar. Lembrar que o preenchimento dessas lacunas
não é a presunção de se abarcar a totalidade de um conhecimento, mas de promover um debate
coerente com algumas categorias construídas ao longo deste estudo.
Após essa exposição inicial, temos com isso três importantes dimensões para um
estudo de caso, segundo Hammersley e Atkinson (1994 apud MOLINA; TRIVIÑOS, 2010): o
tempo, os atores e o contexto. Como visto anteriormente, o período seria de 2014 a 2016 –
nossa delimitação temporal; os atores seriam os professores de Educação Física em serviço; e
a formação continuada em serviço constitui-se nosso contexto de investigação, atravessados
pela tematização sobre inclusão.
Para esta pesquisa, tivemos a colaboração de 13 professores e, após análises, seguiuse uma verticalização do estudo. O critério de seleção da amostra foi o de professores de
Educação Física que participam assiduamente da formação continuada em serviço promovida
pela Secretaria Municipal de Educação.
Nesta fase, buscamos identificar os sentidos atribuídos pelos professores à educação
inclusiva, para tanto, organizamos as informações de maneira a guiar a construção do roteiro
de entrevista. Como este estudo parte da construção colaborativa do saber docente, e na
condição de professor e mediador junto à equipe formadora, organizamos grupos de trabalho
que foram a fonte para a construção desses saberes.
Organizamos ainda a pesquisa com um levantamento inicial sobre os professores
participantes dos encontros da formação promovidos pela SME, que foi feito com professores
do sistema municipal de ensino de Natal, frequentes regularmente aos encontros da formação
continuada que ocorreu no Centro Municipal de Referência em Educação – CEMURE. Para
tanto, lançamos questionamentos sobre a compreensão dada pelo professor acerca da inclusão
educacional nas aulas de Educação Física.

56

Para o instrumento de coleta de dados foi elaborado um questionário semiestruturado
(Apêndice A), utilizado com os professores colaboradores e formadores. O questionário para
este estudo exploratório foi delineado pelo Googles Docs11, no diretório Formulários. No total,
tivemos a contribuição de 13 professores que responderam ao questionário.
Na seção a seguir, apresentaremos algumas informações que emergiram da
colaboração dos professores. Considerado as orientações metodológicas acima descritas,
abordaremos o diálogo com a realidade estudada.

11

O Google Docs é um pacote de aplicativos do Google baseado em AJAX. Funciona totalmente on-line
diretamente no browser. Os aplicativos são compatíveis com o OpenOffice.org/BrOffice.org, KOffice e Microsoft
Office, e atualmente se compõe de um processador de texto, um editor de apresentações, um editor de planilhas e
um editor de formulários. [...]. Ele permite aos usuários criar e editar documentos on-line ao mesmo tempo
colaborando em tempo real com outros usuários. Os aplicativos permitem a compilação em PDF.
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5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO MUNICÍPIO DE
NATAL: DIÁLOGOS COM A REALIDADE ESTUDADA

Nesta seção, analisaremos como a formação continuada promovida pela SME tem
dialogado com a Educação Inclusiva nos seus processos formativos. Para tanto, está dividida
em duas subseções, intituladas: Entre o passado... a formação continuada em Natal: aspectos
históricos e marcos legais. ... e o presente: formação continuada em Natal: marcos legais.
Na primeira subseção, iniciaremos com uma breve incursão na história da origem da
Secretaria Municipal de Educação de Natal, em que faremos uma contextualização da
Formação de professores, demonstrando como a origem da SME teve suas bases fundadas sob
os preceitos da inclusão social. Na segunda subseção, apresentaremos o itinerário da formação
continuada quanto às questões ligadas aos seus marcos legais e, posteriormente, apresentaremos
como se deram os processos formativos.

5.1 ENTRE O PASSADO... A FORMAÇÃO CONTINUADA EM NATAL: ASPECTOS
HISTÓRICOS
A imagem da passagem do texto12 de Moacir de Góes13, do livro 7 Contos Curtos
(2000), traz um diálogo em que o personagem Amaro, um jangadeiro, relata para sua esposa,
Zefa, um momento significativo da história da educação no município de Natal, período anterior
ao regime militar de 1964, mais especificamente, final dos anos 1950 e início dos anos 1960.
Até então, sob um governo municipal eleito por ampla parcela da população, experimentavamse ações coletivas horizontalizadas nos seus processos decisórios.
A virada na palha significou muito mais do que uma técnica antiga que foi retomada
do conhecimento de pescadores, moradores do Bairro das Rocas, significou um encontro, uma
confluência, na qual o horizonte que se avistava era partilhado por todos: a erradicação do
analfabetismo na cidade14. Esse intento só poderia se dar num esforço coletivo em que a união
dos mais diferentes saberes pudessem se entrelaçar, tocar o chão, um chão de terra, de
Passagem do livro 7 Contos: “Vou te contar uma coisa que você não sabe, Zefa. Logo que Djalma Maranhão foi
eleito, ele começou a fazer umas escolas de palha para desasnar as crianças de Natal. E os operários da Prefeitura
não sabiam fazer a virada da palha para fazer a corrida da água da chuva. Aí ele veio aqui, levou a mim e a Germano
de jipe até Natal. Nós fizemos a virada da palha e os operários da prefeitura aprenderam como fazer a casa de
palha. Depois eu soube que a escola ficou cheia de meninos aprendendo a ler (GÓIS,2000, p. 96).
13
Secretário de Educação de Natal (1960-64), no governo do prefeito Djalma Maranhão e Secretário de Educação
do Rio de Janeiro (1987-88).
14
Em Natal, segundo Mariz (2005, p. 343): “[...] o índice de analfabetismo na população acima de 14 anos, na
época, era o mais alto do Nordeste, 59,97%”.
12
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conhecimentos, de pés descalços. Criou-se, então, a campanha De pé no chão também se
aprende a ler15.
Tal momento foi vivido por parcelas da população da cidade de Natal, quando, no
início da década de 1960, pela primeira vez, um esforço coletivo pela erradicação do
analfabetismo na cidade foi feito por diferentes segmentos sociais – população, intelectuais,
estudantes e poder público municipal. O contexto histórico-político em que vivia a cidade,
assim como outras cidades do Nordeste como João Pessoa e, principalmente, Recife, era um
cenário marcado pela crise econômica e política (colapso do populismo) das classes dominantes
e a ascensão política dos trabalhadores urbanos e rurais no Nordeste (GERMANO, 1982).
Tal contexto trouxe proposições para pensar e aplicar modelos de educação que
tivessem na participação popular e em parte de setores intelectuais convergências visando tal
propósito. Esse período marca, com a campanha de erradicação do analfabetismo, a criação da
Secretaria Municipal de Educação de Natal.
A referência feita à história da criação da secretaria dá-se pela importância de
entendermos o movimento educacional vivido na época e verificarmos que não foi somente um
esforço coletivo para erradicar o analfabetismo mas também um esforço na busca por superar
uma realidade excludente. O analfabetismo representava e representa para o ser humano uma
condição na qual o acesso a outros códigos de linguagem limita o acesso a outros saberes
(políticos, culturais, tecnológicos, entre outros), que, em síntese, representam um conhecimento
ampliado sobre si mesmo e sua condição.
A campanha dava início a esse importante movimento de inclusão social. Nesse
processo, a criação da secretaria vinha para somar no atendimento a demandas sociais há muito
reprimidas, sem acesso aos meios e espaços escolares, até então circunscritos a escolas, em um
segmento elitista e com poucas escolas disponíveis para a demanda cada vez crescente da
população de Natal.
Os espaços criados pela prefeitura para as reivindicações da população foram,
sistematicamente, dando prosseguimento a uma série de ações que partiam do combate ao
analfabetismo às ações de promoção da cultura local, além da iniciação ao trabalho. A secretaria
tinha uma incumbência mediadora e promotora das decisões tomadas junto à população.

15

A campanha De pé no chão também se aprende a ler consiste num setor de estratégia de mobilização social
promovida pela administração do prefeito de Natal, Djalma Maranhão. A campanha serviu, portanto, como um
dos intermediários entre a prefeitura dessa cidade e seus habitantes, abrindo, assim, amplo espaço para
reivindicações populares. Encontrando enorme apoio da população, a campanha aplicou um método próprio de
alfabetização, elaborou cartilha, criou seus intelectuais de caráter popular, utilizou-se de salas vazias de Natal,
erigindo palhoças para instalar novos cursos e novas bibliotecas (GERMANO, 1982, p. 22).
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Em Germano (1982, p. 102), são apresentados, com mais detalhes, os aspectos
estruturais e organizacionais da campanha, cujo arranjo estava articulado entre si, conferindolhe uma organicidade ao processo de erradicação do analfabetismo:
[...] a campanha significou, além da Escolinhas e dos Acampamentos Escolares, a
criação de bibliotecas populares, de praças de cultura, do Centro de Formação de
Professores, do Teatrinho do Povo, da Galeria de Arte: significou a formação de
círculos de leitura, a realização de encontros culturais, a reativação de grupos de
danças folclóricas, a promoção de exposições de arte, apresentação de peças teatrais,
isto é, redundou numa organização cultural da cidade, onde o povo, participava
efetivamente e não como mero espectador.

Essa mobilização, não somente educacional mas também cultural, trouxe importantes
contribuições para entendermos como se deu a criação da Secretaria Municipal de Educação de
Natal, e como tal história apresenta uma singularidade inovadora do ponto de vista pedagógico,
político, tecnológico e cultural.
Das inúmeras ações advindas da campanha, apresentamos duas que têm importância
para estudos posteriores sobre a memória da formação continuada dos professores da rede
municipal, assim como para a memória do esporte e da recreação no município de Natal, saber:
o Centro de Formação de Professores e o esporte e a recreação na campanha.
O Centro de Formação de Professores teve uma importância estratégica fundamental
na preparação dos professores para atuar nas ações da campanha. Antes da sua inauguração, em
1961, foi realizada a primeira formação que contou com 200 professores ao término da
capacitação. Esse grupo inicial desencadeou a campanha. Em dezembro de 1962, a Lei nº 1.301
oficializou a criação do Centro de Formação de Professores, sob a responsabilidade de
Margarida de Jesus Cortez, que além da oferta de três cursos formativos, contou com uma
escola de demonstração.
De acordo com Germano (1982), esse espaço servia como laboratório para os alunos.
Além disso, instituía-se a coordenação pedagógica da campanha. A descrição da dinâmica
organizacional do Centro de Formação de Professores requer uma apresentação à parte por
apresentar estratégias e ações que iam desde a preparação geral da ação pedagógica de
determinado acampamento – nome dado à unidade de ensino criada especificamente para
funcionar a campanha – até as unidades de trabalho a ser desenvolvidas pelas escolas.
Existia uma série de preceitos que norteava a organização das aulas e seus conteúdos,
assim como a elaboração de material didático que orientava as práticas de alfabetização.
Compreendemos que as ideias que orientavam as ações pedagógicas nas escolas da campanha
fundamentavam-se num ponto central, como muito bem expresso por Germano (1982, p. 112):
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[...] a preocupação com a realidade concreta era um dos objetivos da campanha e o
que o estudo dessa mesma realidade era efetivado em contato direto com ela, não
somente observando e conversando, mas também fazendo, praticando, tanto quanto
possível. A escola não procurava assim, distanciar-se do seu contexto, mas, pelo
contrário, tentava dele se aproximar para melhor conhece-lo e interpretá-lo.

Portanto, existia toda uma organização com vistas para esse fim a ser atingido com a
criação do Centro de Formação de Professores. A erradicação do analfabetismo foi o mote para
inúmeras outras ações que se desdobravam com o caminhar das ações e dos planejamentos. O
que se via era uma ampliação dos espaços decisórios onde o ato pedagógico não era uma mera
transmissão de certos saberes, mas sim um exercício constante da construção coletiva dos
saberes. Saberes em diálogo.
O esporte e a recreação na campanha faziam parte das demandas apresentadas pela
população. O esporte amador entrou na agenda de reinvindicações quanto à criação de
equipamentos para sua prática, assim como sua promoção nos diferentes bairros da cidade.
Culminou, segundo Germano (1982), com a criação do Palácio dos Esportes. Anteriormente a
sua inauguração, já haviam sido construídas doze quadras de esportes em diferentes bairros da
cidade até o ano de 1964. Além das quadras, compunha junto a esses equipamentos de lazer a
construção de parques infantis que acompanhavam a implementação com outros equipamentos
nos bairros. Nota-se, portanto, uma preocupação na oferta de uma estrutura mínima para uso da
população.
Não se discorre, nesta pesquisa, sobre a organicidade da campanha como um todo,
porque, atrelado a esses equipamentos, configurava-se a inserção de outros equipamentos,
como bibliotecas e espaços culturais. Existia toda uma organização na promoção da cultura que
trouxe vinculações com o esporte e as manifestações culturais representadas nos folguedos e
nas brincadeiras tradicionais que, para nossa compreensão, receberam uma importância
fundamental no cumprimento das metas de erradicação do analfabetismo e na promoção da
cidadania.
O esporte amador estava vinculado à promoção da cidadania junto com ações culturais
– e torna-se fundamental que nos dediquemos, em escritos futuros, à descrição dessas ações
culturais –, por sua vez, a recreação estava vinculada às ações pedagógicas desenvolvidas nas
palhoças e nos barracões da campanha. Numa entrevista, o secretário de educação à época,
Moacyr de Góis, destaca a importância da recreação nos programas de ensino da campanha.
Tal posicionamento, naquele período, equiparava a recreação às demais disciplinas ministradas
nas aulas. Os preceitos que defendiam o uso da recreação, segundo Germano (1982), buscavam
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uma aproximação da escola com os interesses dos alunos, com a realidade vivida por eles. Sobre
a recreação, o Germano (1982, p. 122) descreve:
[...] era feita regularmente com os alunos e de forma ocasional com os pais de alunos,
através dos círculos de pais e professores. No que toca à recreação infantil
especificamente, pode-se dizer que ela tomava por base, sobretudo, as danças, cantos,
jogos, brincadeiras e folguedos populares. Eram as danças e cantigas de roda e outras
brincadeiras, como pular corda, academia, isto sem falar no João Redondo, versão
potiguar do teatrinho de fantoches, também usado principalmente nas festas escolares.

Como podemos constatar, o movimento gerado pela campanha trouxe iniciativas
pioneiras para os mais variados aspectos, desde a metodologia de alfabetização à criação de
cartilhas, bem como o uso e a importância dados à recreação e ao esporte. Especificamente, a
recreação estava inserida nos planejamentos pedagógicos. Além disso, na época da construção
dos barracões e das palhoças, edificavam-se os espaços das salas de alfabetização e os pavilhões
de recreação.
Essa composição de forças, na qual a formação docente foi um dos pontos-chave para
a diminuição dos índices de analfabetismo, também se destacou a valorização das
manifestações culturais locais. Todo esse esforço resultou numa diminuição dos índices de
analfabetismo e ofereceu a parcelas da população da cidade condições mínimas de justiça
social.
Existiu, em toda a campanha, uma dimensão política importante, como bem aponta
Germano (1982, p. 27) que, ao referir-se à campanha, apresenta a seguinte afirmação:
[...] não dizia respeito somente à educação destinada às camadas populares ou à
educação oferecida a toda a população de forma gratuita e universal. Essas propostas
iam muito mais além, uma vez que todas elas tinham projetos políticos a desenvolver,
cuja conscientização social e política dos setores populares envolvidos nos processos
educacionais era um fator relevante para a consecução desses projetos.

Numa palestra, em 2015, em homenagem ao centenário do prefeito Djalma Maranhão,
a filha do saudoso Moacyr de Góis proferiu sobre suas memórias em relação às atitudes do pai:
[...] era obcecado pela educação, mais propriamente pela igualdade, mas não a
igualdade abstrata que vem junto com a liberdade, como um ideal republicano, mas
como um meio de resgatar seres humanos de uma dimensão na qual sua humanidade
é diminuída à humilhação de não saber escrever o próprio nome.

Com o Golpe Militar de 1964, temos o fim da campanha e do governo de Djalma
Maranhão. Com isso, foi ofuscada na cidade de Natal uma das páginas mais importantes da sua
história. O que seguiu após o golpe foi a entrada do modelo de gestão educacional fortemente
atrelado ao viés gerencial, época que marca a vinculação da política educacional no Brasil às
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orientações de organismos internacionais e toda a sua liturgia liberalizante para os entes
federados que quisessem fazer uso de recursos financeiros no cumprimento de suas políticas
educacionais.
Por conseguinte, processos participativos e democráticos foram substituídos pelas
decisões das oligarquias locais sobre os rumos da educação no município. Por um longo período
de tempo, que vai do início da década de 1960 até meados da década de 1980, mudanças
significativas na política educacional local e nacional não ocorreram. Com a abertura política e
com a elaboração da constituinte de 1988, o país adentrou em um panorama de ampliação e
fortalecimento da democracia.
Lembrar que somos sujeitos do tempo presente. Sob essa ótica, devemos compreender
o passado como um texto a ser lido, revisitado, reescrito, espaço-tempo fecundo de ideias, de
erros e de acertos. Talvez esse seja o grande legado da campanha: um esforço coletivo em que
as relações entre parte de uma elite intelectual e contingentes populacionais residentes na
periferia de Natal compuseram um importante esforço em propor uma educação para todos.
Desse período até o início do século XXI, mudanças na política educacional brasileira
ocorreram. Entre movimentos progressistas e conservadores-liberalizantes, a educação no país
tem trilhado um caminho de avanços e retrocessos. O recorte deste estudo se deu num período
de transição entre uma política educacional inclusiva em aperfeiçoamento para uma política
educacional que caminha para um contexto de perda de direitos. Desse modo, a inclusão social
passa a ser vista como gasto e não como investimento. Antes o cenário apontava para arranjos
formativos de forte traço democrático, atualmente, a perspectiva é de um retorno, ou melhor,
de um aumento de perspectivas formativas verticalizadas e de conteúdo instrumental, cujo
conteúdo ideológico precisa ser amplamente entendido para que tenhamos as necessárias
estratégias para sua superação. A esse respeito, apontamos para o discurso ideológico da
meritocracia como um dos panos de fundo que ampliam a exclusão entre parcelas da população
e, consequentemente, gera o aumento do fosso educacional-cultural-material entre as pessoas.
A superação desse contexto desfavorável caminha na escrita, na ação, e em todos os
arranjos colaborativos que tenham nos ideários progressistas suas principais bandeiras. A
despeito dessa agenda negativa, cabe a necessária retomada e ressignificação da luta
democrática. Ela se dá na manutenção daquilo que foi conquistado e que tenta se manter frente
a esse novo ordenamento legal, mas ilegítimo.
A seguir, serão apresentados o ordenamento legal da construção do contexto formativo
para os professores no município de Natal e, posteriormente, os aspectos dos ciclos da pesquisaação que compuseram este estudo. Como nosso objeto orbita pela dimensão da Educação Física
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inclusiva, tematizada pela formação continuada de 2014 até 2016, daremos ênfase aos aspectos
ligados à temática. Lembramos que a formação continuada promovida pela SME conta com um
arranjo baseado em outras frentes temáticas sobre formação e que se encontram, atualmente,
em desenvolvimento, sejam elas oriundas de pesquisas e ações colaborativas das parcerias com
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sejam de associações e demais atores ligados
ao cenário educacional do município.

5.2 ... E O PRESENTE: FORMAÇÃO CONTINUADA: MARCOS LEGAIS E ASPECTOS
SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação de Natal tem na Constituição de 1988
e, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, seus principais ordenadores. Nesse
processo, a Lei orgânica do Município, promulgada no dia 03 de abril de 1990, obedece às
disposições constitucionais da República federativa do Brasil. As competências e atribuições
da Secretaria Municipal de Educação – SME. Pela pertinência neste estudo, destacamos o
trecho sobre as atribuições da SME que trata da formação continuada, encontrada na página
oficial da prefeitura de Natal (2008)16:
V – implantar e implementar políticas públicas que assegurem o aperfeiçoamento do
ensino e da aprendizagem de alunos, professores e servidores;
VII – propor e executar medidas que assegurem processo contínuo de renovação e
aperfeiçoamento dos métodos e técnicas de ensino;
IX – pesquisar, planejar e promover o aperfeiçoamento e a atualização permanentes
das características e qualificações do magistério e da população estudantil, atuando de
maneira compatível com os problemas identificados;
XIII – implantar política de qualificação profissional, quando necessário, na área
artístico-cultural;

Constata-se, assim, que as competências vinculadas aos aspectos formativos se
encontram distribuídas em ações de promoção e manutenção de ações que levam a
estabelecermos a formação continuada como uma cultura permanente nas atribuições
institucionais da secretaria. Nossa afirmação se ancora no entendimento de que a
institucionalidade da SME deve buscar ampliar os arranjos colaborativos no interior do sistema
e na consecução das parcerias institucionais.
Esses aspectos coadunam-se com os preceitos da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, cujo ordenamento prevê a valorização docente através do artigo
67:
16

Disponível em: <Fonte: http://natal.rn.gov.br/sme/paginas/ctd-781.html>. Acesso em: 19 dez. 2017.
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Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da
educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de
carreira do magistério publico.
I – ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
II – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico
remunerado para esse fim;
III – piso salarial profissional;
IV – período reservado a estudos, planejamento e avaliação do desempenho;
VI – condições adequadas de trabalho (BRASIL, 1996).

No inciso IV, do artigo 67 podemos observar a orientação que contribuiu para a criação
do tempo e do espaço de estudo e do planejamento para os professores, conforme visto acima.
O espaço e o tempo formativo na rede municipal de Natal advêm da Lei nº 058/2004, que
orienta o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais do magistério do
município. No Art. 6º, Título II, do Capítulo I, podemos observar os princípios básicos para a
carreira do magistério:
I – a profissionalização, que pressupõe vocação e dedicação ao magistério e
qualificação profissional, com remuneração condigna e condições adequadas de
trabalho;
II – a valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento;
III – a progressão através de mudança de nível de habilitação e de promoções
periódicas. (BRASIL, 2004).

Já a Lei Complementar nº 058, de setembro de 2004, explicita sua vinculação com a
LDB:
[...] disciplina o regime jurídico dos profissionais do magistério público municipal, no
que lhe é peculiar, e cria e estrutura o Quadro de Carreira e Remuneração do
Magistério, regulamentando sua implantação e gestão, de acordo com as diretrizes
nacionais estabelecidas pelas Leis Federais nº 9.394/96 e 9.424/96 (BRASIL, 2004).

O exercício da função docente, conforme disposto na Lei Municipal nº 058, capítulo
II, deve fundamentar-se pelos seguintes princípios básicos:
I pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
II valorização da experiência extra-escolar;
III vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
IV liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte
e o saber;
V liberdade de organização da comunidade educacional;
VI respeito à liberdade e apreço à tolerância;
VII garantia de padrão de qualidade;
VIII respeito ao educando, sendo o aluno considerado centro da ação educativa, como
ser ativo e participante, construtor do seu próprio processo de conhecimento;
IX coparticipação da família, escola e comunidade, definindo prioridades;
X gestão democrática do ensino público, na forma da Lei nº 9.394/96 e Lei Orgânica
do Município do Natal (BRASIL, 2004).
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Nesse caso, trata-se mais de uma aproximação, de um ordenamento, cujo movimento
busca valorizar o exercício da docência. Tributários desse contexto político-educacional, a
história da formação continuada na SME tem estabelecido seus arranjos formativos e suas
parcerias institucionais. É sobre essa composição que trataremos a seguir.
O setor responsável por organizar e executar essas formações – Setor de Ações e
Projetos/Departamento de Ensino Fundamental SAPEF/DEF – é constituído por professores
dos componentes curriculares do ensino fundamental – anos iniciais e finais, responsáveis pelos
encontros formativos por componente curricular. A esse respeito, gostaríamos de mencionar
um entre os tantos desafios dessa ação: já temos os desafios inerentes ao componente curricular,
acresce-se a isso a tentativa de criar uma cultura de colaboração entre os componentes
curriculares, buscando, assim, arranjos interdisciplinares e colaborativos entre eles.
Os encontros presenciais com os professores de Educação Física da rede municipal de
ensino17 ocorreram nas primeiras segundas-feiras de cada mês, sendo realizados nos turnos
matutino (8:00 às 12:00) e vespertino (13:00 às 17:00). Os professores optam pelo turno que
corresponde ao seu horário de trabalho em virtude de termos professores com mais de um
vínculo, permitindo, dessa forma, uma organização do seu horário para o planejamento – que
ocorre na escola – e sua participação na formação continuada. Importante lembrar que a
participação na formação continuada não é obrigatória.
A estrutura organizacional da formação continuada para os professores de Educação
Física escolar da rede municipal vem sendo implementada com o aperfeiçoamento das suas
práticas a partir de encontros sistemáticos com esses docentes. Ao longo dos anos, ocorreram
mudanças quanto número de colaboradores.
O recorte deste estudo aponta para uma mudança quantitativa com flutuações no
número de colaboradores junto à formação continuada, passando de 1 (um), no início de 2014,
para 4 (quatro) colaboradores ao final de 2016. Essa mudança se deu em virtude das demandas
da SME em assessorar e realizar a formação continuada dos professores do sistema municipal
de ensino.
No que diz respeito à equipe de professores-formadores, esta é responsável pela
manutenção dos registros das atividades e elaboração de relatórios e pareceres sobre a atuação
do componente curricular na rede municipal de ensino. Essa tarefa encontra-se num processo

17

O atual quadro de escola da rede municipal é composto por 72 escolas, segundo fontes oficiais. Fonte: Boletim
Estatístico– Senso escolar – Versão on-line. SEEC/ATP/GAEE/SME/APA/Equipe de Estatística e Censo Escolar.
Disponível em: <http://natal.rn.gov.br/sme/>. Acesso em: 18 jan. 2017.
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de sistematização crescente e aperfeiçoamento em virtude da importância de se implementar
um processo de documentação mais atrelado ao seu uso avaliativo e de memorial.
As atribuições, como o assessoramento e a realização da formação continuada, têm
sido um grande desafio por requerer um equacionamento do tempo e de recursos humanos na
consecução desses objetivos. Quanto aos processos de documentação, eles estiveram
vinculados à organização de relatórios técnicos sobre assessoramentos nas escolas e sobre o
andamento dos encontros formativos.
A composição das propostas de encontros da formação tem mudado ao longo do tempo
em virtude das demandas que emergiam dos professores e das parcerias estabelecidas com
outras instituições de ensino. Nessa direção, temos hoje o Departamento de Educação Física da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN como principal parceira na construção
de processos formativos inovadores e reflexivos.
Ademais, foram produzidos documentos que subsidiaram as práticas pedagógicas dos
professores do município, como Referenciais Curriculares para a Educação Física do Ensino
Fundamental18 (NATAL, 2008). Destaca-se também que foram promovidos, em 2015, debates
sobre a Base Nacional Curricular Comum – BNCC que culminaram com a proposição do
município acerca desse tema. Sobre esse aspecto, recomendamos o estudo de Sena et al. (2016):
A BNCC em discussão na formação continuada de professores de Educação Física: um relato
de experiência – Natal/RN19. Esses foram momentos de aperfeiçoamento e de ampliação de
processos participativos vivenciados pelos professores de Educação Física do município.

18

Referenciais Curriculares para a Educação Física do Ensino Fundamental (NATAL, 2008): foi construído ao
longo de um processo de debate, cujo início se deu em 2006. Suas proposições não encerravam direcionamentos
definitivos para a prática pedagógica dos professores de Educação Física, mas sim, trouxeram um olhar para o
componente, como elemento norteador para o processo contínuo de aperfeiçoamento das propostas curriculares
presentes nos Projetos Políticos Pedagógicos desenvolvidos nas instituições de ensino do município. É importante
destacar que, com a criação do documento, que emergiu de demandas internas dos professores de Educação Física,
passamos a ter um movimento em que a construção do conhecimento partia de demandas reais das escolas. Com
isso, passávamos de uma condição passiva de apropriação do conhecimento para uma construção dos saberes que
dialogavam com as realidades que emergiam das escolas e com as tendências teóricas práticas que eram
consideradas importantes para fundamentar esse documento produzido coletivamente (Disponível em:
<http://natal.rn.gov.br/sme/>).
19
Após o lançamento do Portal da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a abertura para contribuições, uma
proposta de cronograma, em nível estadual, foi estabelecida para que o estado do Rio Grande do Norte e seus
municípios pudessem se organizar no intuito de mobilizar seus educadores, estimulando-os a contribuir na
construção desse documento. Buscando atender essas demandas, propomos, na condição de grupo de
assessoramento pedagógico da equipe de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação do Natal, o Fórum
de Discussão sobre a BNCC, por meio do programa de Formação Continuada para professores em exercício desta
Secretaria. Assim, o Fórum objetivou realizar uma reflexão crítica sobre a BNCC além de trazer o professor como
colaborador dessa construção democrática. Nesse sentido, estabelecemos uma articulação com o corpo docente do
Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que ocorreu em novembro
de 2015 [...]. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/45381>. Acesso
em: 20 jan. 2017.
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Segundo Sena et al. (2016), o município do Natal oferece, de forma sistematizada, formação
continuada a todos os professores em exercício na rede. Dessa ação, os professores de Educação
Física participam quinzenalmente.
Num primeiro momento, os encontros com os professores ocorriam no auditório da
Livraria Paulinas – localizada no centro da cidade, que se constituiu como espaço tanto de
diálogo como de vivências. Nesses encontros, foram debatidos temas que emergiram dos
diálogos anteriores realizados com os professores. Após um período, os encontros com os
professores foram transferidos para o Centro de Formação de professores – CEMURE,
localizado no Bairro da Cidade da Esperança/Natal.
Apresentaremos, a seguir, a discussão da inclusão na formação continuada de acordo
com o recorte temporal estabelecido para este estudo de caso, que foi o período entre 2014 e
2016. Lembramos que o recorte temporal se deu em virtude da permanência do pesquisador nos
encontros formativos realizados nesse período. Conforme visto anteriormente, o estudo de caso
caracteriza-se pela descrição sistemática dos processos, particularmente, tratamos dos
processos formativos vinculados à temática da inclusão. Tal vinculação ocorreu pelas demandas
apresentadas pelos professores nos encontros formativos e através do registro da avaliação
anual sobre a formação. Essa avaliação ocorre no final de cada ano dos ciclos formativos e foi
uma metodologia utilizada para organizar o planejamento da formação continuada dos anos
vindouros.
Como guia metodológico para conduzir a leitura, organizamos um quadro descritivo
(Quadro 1) para apresentarmos as etapas do processo que estará presente no debate de cada
ciclo formativo.
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Quadro 1 – Quadro Descrito das etapas

Ano

Fases do estudo e caracterização da Formação Continuada em Serviço.
Fase 1 –- Início do ciclo formativo
Fase 2 –- mês de início do período letivo na rede municipal de ensino
2014 Fase 3 –- Proposições temáticas sugeridas pelos professores e formadores.
Fase 4 –- Término do ciclo formativo, onde a equipe formadora realiza a
aplicação de um instrumento de avaliação da formação
Fase 1 –- Início do ciclo formativo
Fase 2 –- mês de início do período letivo na rede municipal de ensino
2015 Fase 3 –- Proposições temáticas sugeridas pelos professores e formadores.
Fase 4 –- Término do ciclo formativo, onde a equipe formadora realiza a
aplicação de um instrumento de avaliação da formação
Fase 1 –- Início do ciclo formativo
Fase 2 –- mês de início do período letivo na rede municipal de ensino
2016 Fase 3 –- Proposições temáticas sugeridas pelos professores e formadores.
Fase 4 –- Término do ciclo formativo, onde a equipe formadora realiza a
aplicação de um instrumento de avaliação da formação
Fonte: Autoria própria

5.2.1 2014: fases 1 e 2

O início do período letivo na rede municipal de ensino de Natal é ordenado pelo
calendário letivo que orienta as escolas da rede na organização dos seus planejamentos anuais.
Esse calendário orienta tanto a organização das escolas como os setores da secretaria
responsáveis pelo acompanhamento e assessoramento das atividades escolares, assim como
pela formação continuada em serviço.
O período letivo teve início com a realização de um evento, a Jornada de Educação
das Unidades de Ensino de Natal – JENAT20, que congregou professores da rede municipal em
torno de uma temática. Nesse caso, a chamada do evento foi: XIV JENAT – Escola em
movimento: unido saberes e prática, tema que iniciava e fundamentava os ciclos formativos
dos componentes curriculares.
Após a realização da JENAT, tivemos o ciclo inicial da formação continuada para os
professores de Educação Física, cujo primeiro encontro foi realizado no mês de março. Na
ocasião, foi apresentado o Planejamento Anual da Formação Continuada (Quadro 1) para o ano
de 2014. As ações foram organizadas com base numa avaliação realizada no ano anterior,
gerando um documento norteador para as ações de 2014.

20

[...] é um evento realizado pela Prefeitura Municipal do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Educação,
que congrega pesquisadores e profissionais da educação que se propõem a discutir questões inerentes ao processo
de ensino-aprendizagem e às demandas educacionais que se apresentam na sociedade contemporânea.
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O contexto formativo nesse período configurou-se com a presença de um professorformador que conduziu os encontros mensais dos professores de Educação Física do município
de Natal. Esse profissional foi responsável pela organização dos relatórios técnicos e pela
composição das temáticas dos encontros formativos. Nessa perspectiva, foi feito uso de
processos avaliativos baseados na escuta entre os pares sobre suas demandas e em avaliações
escritas realizadas ao final de cada ciclo formativo de duração anual. Tais ações alimentaram,
como veremos a seguir, a composição do Planejamento Anual da formação continuada (Quadro
2).
Quadro 2 – Planejamento apresentado pela equipe formadora no ano de 2014 para o componente curricular
Educação Física

Apresentação do Planejamento
É uma importante ação didático/pedagógico/metodológico para a reflexão,
compreensão e ressignificação da docência, contribuindo efetivamente para o processo de
ensino e aprendizagem, sendo um espaço privilegiado de compartilhamento das experiências
pedagógicas entre os educadores, oportunizando a reflexão da sua práxis.
Para potencializar o fazer pedagógico dos/as educadores/as, fazendo-os/as
repensarem a sua prática e posicionarem-se, de forma crítica, sobre a sua ação educativa, na
perspectiva de redimensionar e recriar o seu fazer docente.
1 - SISTEMATIZAÇÃO O processo de implementação e execução da Formação
Continuada envolve a participação direta e contínua do docente, incluindo ainda outros
atores, tais como: alunos, coordenadores, outras áreas e gestores. Entendemos o espaço de
formação como um momento de troca de saberes experienciais e de apreciação de outros.
Desta forma teremos um espaço mais amplo de construção e socialização de saberes, sejam
eles idealizados, realizados ou não. Portanto, o sucesso dos encontros de estudo depende do
envolvimento de todos.
PASSO A PASSO
➢FORMAÇÃO DE TUTORES;
➢APRESENTAÇÃO E APRECIAÇÃO DA PROPOSTA;
➢APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA;
➢RETOMADA DE ESTUDOS;
➢ENCONTROS IN LOCO;
➢APRESENTAÇÃO DO COMPONENTE;
➢LEVANTAMENTO E DISCUSSÕES DE DEMANDAS;
Base legal
Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 e a Lei municipal nº. 058/2004 que fazem
referências ao trabalho de formação. Atualmente todos os profissionais do magistério,
gestores, coordenadores e professores são contemplados com momentos de discussões
pertinentes a educação como um todo.
Ações
• Elaboração do planejamento, da organização e da operacionalização da Formação
Continuada para professores de Educação Física;
• Realização de estudos internos para aprofundamento no Ensino de Educação
Física, buscando subsídios para planejamento e organização da formação continuada para os
professores;
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• Providenciar recursos necessários para realização da Formação Continuada;
Estabelecer parceria com instituições que possam colaborar com a formação do
professor;
• Preparar material teórico e pedagógico na área;
• Participar de seminários, congressos, jornadas com temáticas relacionadas à arte e
à educação a fim de;
• Participar das ações promovidas pelo SAPEF/DEF e pela SME;
• Participar de comissões organizadas pela SME e outras instituições.
Metas e perspectivas
•Realizar a formação continuada dos professores de Educação Física, em 10 (dez)
encontros durante o ano letivo de 2014;
• Realizar 02 (duas) palestras (ver com o grupo as demandas); Elaborar relatório
semestral e anual da Formação Continuada 2014.
• Produzir material teórico e pedagógico na área;
• Entregar certificados ao final do ano letivo 2014;
Produto Final e resultados
• Relatório descritivo sobre a Formação continuada
2014;
• Avaliação e auto avaliação;
• Comprovar frequência igual ou superior a 75%.
*Requisitos básicos para o recebimento do certificado
Obs.: Será acrescido 20h na certificação, para aqueles que apresentarem relatos de
experiência.
Fonte: Dados obtidos da Secretaria Municipal de Educação de Natal, (2014).

No Planejamento Anual de 2014, como visto no quadro acima, podemos observar uma
série de ações previstas e arranjos organizacionais que indicava o ordenamento das ações
promovidas nos encontros da formação continuada. Após essa apresentação inicial, chegava-se
a uma decisão sobre os temas a ser abordados nos encontros seguintes, como podemos observar
no resumo temático do Quadro 3 a seguir.
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Quadro 3 – Resumo Temático da Formação (2014)

Data
21/07
04/08
18/08
15/09
29/09
03/11
10/11
17/11
01/12
18/08
29/09
17/11

TEMAS
Apresentação da proposta de formação 2014/ escrita reflexiva 4h
Eu posso, vocês duvidam? Educação Física para pessoas com deficiência 4h
Jogos e brincadeiras 4h
As possibilidades da bocha adaptada nas aulas de Educação Física 4h
As três dimensões dos conteúdos na Educação Física escolar 4h
Vivenciando as diferenças através dos jogos sensoriais 4h
Aula de campo – Trilhas educativas 4h
Pedagogia das lutas 8h
Avaliação nas aulas de Educação Física 4h
RELATOS DE EXPERIÊNCIA
As aulas de Educação Física: ensinar e aprender por meio da brincadeira e do
jogo 8h
As três dimensões dos conteúdos no ensino da Educação Física escolar 8h
Iniciação às lutas na Educação Infantil 4h

Fonte: Dados obtidos da Secretaria Municipal de Educação de Natal, (2014)

O debate em torno da Educação Física Inclusiva surgiu durante os encontros
formativos no ano de 2013, a partir de avaliações de demandas apresentadas pelos professores.
Com isso, tivemos essa importante abertura para a temática inclusiva em 2014. Nesse ano,
ocorreu a entrada de dois novos formadores para a composição da equipe da SME. Esses
profissionais vieram do quadro de professores do sistema de ensino municipal e possuíam
experiência com paradesporto escolar e de rendimento. Em seguida, duas novas formadoras,
professoras da Educação Física, compuseram a equipe, permitindo, assim, mais condições de
atuar em várias frentes, tanto no assessoramento às escolas como, principalmente, na ampliação
das ações da formação continuada em serviço através de parcerias interinstitucionais com a
UFRN, com clubes paradesportivos e faculdades de formação de professores de Educação
Física. Esse cenário permitiu a ampliação e o enriquecimento das temáticas a ser oferecidas nos
encontros da formação continuada em serviço.
Com relação à Educação Física Inclusiva, foi promovida, em 2014, uma formação
específica acerca desse tema e suas possibilidades de usos no ambiente de ensino regular. Nessa
formação específica, os encontros tiveram o caráter de levar os professores a estudos e vivências
relacionados ao debate da inclusão nas suas aulas. A perspectiva da Educação Física Inclusiva,
que marcou esse ciclo formativo, baseou-se em contribuições advindas do Paradesporto21 e da

21

O paradesporto consiste em atividades praticadas pelas pessoas com deficiência, que podem ser de dois tipos:
adaptada a partir de uma modalidade já existente, natação, por exemplo; ou criada exclusivamente para as pessoas
com deficiência, como o goalball, que foi desenvolvido para os indivíduos com deficiência visual (SOUSA;
OMENA, 2015, p. 6).
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Educação Física Adaptada22, estruturados em ciclos de debates sobre situações vivenciadas
pelos professores no seu dia a dia nas aulas de Educação Física e a promoção de vivências com
os professores em situações de aulas com alunos deficientes integrados à sala de aula comum.
O paradesporto foi uma das fontes de conteúdo utilizadas nos encontros com os
professores, tendo como principais modalidades a bocha, o atletismo, o goalball e o voleibol
sentado. Essas modalidades são caracterizadas, no universo do paradesporto, como esportes
convencionais adaptados para a pessoa com deficiência, mantendo a forma dos campeonatos e
o formato dos eventos esportivos, tanto em nível escolar quanto internacional, como expresso
na realização das Paralimpíadas. Existe a exceção da modalidade goalball, surgida no interior
do universo das práticas para pessoas cegas ou de baixa visão, com regras e ações de jogo
próprias, não sendo adaptada de nenhuma modalidade esportiva convencional.
Como observado no resumo temático (Quadro 3), o encontro que abordou a discussão
sobre inclusão ocorreu no dia 04 de agosto nas dependências da Livrarias Paulus. Até então,
esse era o espaço destinado aos encontros formativos dos professores de Educação Física, em
virtude da centralidade do lugar, permitindo, segundo os professores, uma facilidade de
deslocamento até o local do encontro. Existe outro espaço destinado à formação de professores
que apresenta ambiente e condições melhores para a promoção da formação continuada. Tal
opção se deu posteriormente, como veremos mais adiante.

5.2.2 2014: fase 3

Essa fase se caracterizou pela execução da proposta inserida no planejamento Anual.
Como observado anteriormente, foram dedicados dois encontros que tematizaram aspectos
relacionados à educação inclusiva: um encontro intitulado de: Eu posso, vocês duvidam?
Educação Física para pessoas com deficiência, com 4h de carga horária (Figura 2); outro
intitulado de: As possibilidades da bocha Adaptada nas aulas de Educação Física, também
com 4h de carga horária.

22

Educação Física Adaptada é uma parte da Educação Física cujos objetivos são o estudo e a intervenção
profissional no universo das pessoas que apresentam diferentes e peculiares condições para a prática das atividades
físicas. Seu foco é o desenvolvimento da cultura corporal de movimento. Atividades como ginástica, dança, jogos
e esporte, conteúdos de qualquer programa de atividade física, devem ser consideradas tendo em vista o potencial
de desenvolvimento pessoal (e não a deficiência em si) (PEDRINELLI; VERENGUER, 2008, p. 4).
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Figura 2 – Convite da formação continuada com a temática: Educação Física para pessoas com deficiência
severa – Eu posso vocês duvidam?

Fonte: Imagem obtida da Secretaria Municipal de Educação de Natal (2014)

O primeiro encontro versou sobre o debate acerca da inclusão nas aulas de educação.
Na ocasião, os professores foram convidados a refletir sobre as concepções de Educação Física
inclusiva que trazemos no nosso pensar e fazer pedagógico (Figura 3).
Figura 3 – Debate promovido sobre a temática – 04/08/2014

Fonte: Imagem obtida da Secretaria Municipal de Educação de Natal (2014).

Nesses encontros, foram abordados aspectos relacionados às estratégias sobre o aluno
com deficiência física, especificamente deficiência motora severa. Essa opção se deu pela
possibilidade de construirmos uma reflexão sobre o fazer pedagógico do professor em situações
em que alunos apresentam diferenças que implicam adequações nos arranjos didáticometodológicos para as aulas de Educação Física.
O espaço formativo como espaço de escuta de todos é uma construção necessária e
que precisa ser ampliada e aperfeiçoada. Intencionávamos criar essas situações de escuta não
somente entre os professores, mas fazê-los ouvir o que os alunos tinham a dizer, o que sentiam,
como viam as aulas de educação física. Para tanto, convidamos alguns alunos a participar de
um desses encontros (Figura 4).
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Figura 4 – Depoimento de um aluno com deficiência sobre sua vida, sua relação com a Educação Física e com o
paradesporto

Fonte: Autoria própria

Como resultado, o depoimento dos alunos no encontro formativo revelou aspectos que
o debate entre os professores, em algum momento, não contemplou. Convergia nesse encontro
entre todos os atores um olhar para a Educação Física inclusiva com menos medos, receios de
tocar, fazer, de ver e de ouvir os alunos de outra forma.
Como pode ser visto, os momentos criados nos encontros permitiam, em certa medida,
uma instrumentalização dos professores para o trato com as questões da inclusão nas aulas de
Educação Física (CRUZ; FERREIRA, 2005), assim como importantes espaços de reflexão
sobre sua prática (FIORINI; MANZINI, 2016). Nesse processo de formação, a severidade da
deficiência implica a mudança do olhar do professor para o seu fazer pedagógico e não a
constante atitude de não incluir os alunos deficientes nas aulas de educação física.
A escolha pela temática da deficiência severa nas aulas de Educação Física teve essa
intencionalidade de criar situações formativas que levassem a conhecimentos e reflexões a
partir das múltiplas falas dos professores, uma vez que os cenários das aulas de Educação Física
relatados pelos professores, muitas vezes, não permitem a inclusão de alunos com deficiência
severa nas práticas.
O encontro posterior, no dia 15 de setembro, intitulado: As possibilidades da bocha
adaptada nas aulas de Educação Física, estimulou os professores a vivenciar uma modalidade
de esporte adaptado, bocha23 (Figura 5). Em virtude de solicitações anteriores dos professores
por espaços de prática, foi realizado um encontro da formação numa instituição educacional
23

O esporte consiste em lançar as bolas coloridas o mais perto possível de uma branca (jack ou bolim). Os atletas
ficam sentados em cadeiras de rodas e limitados a um espaço demarcado para fazer os arremessos. É permitido
usar as mãos, os pés e instrumentos de auxílio, e contar com ajudantes (calheiros), no caso dos atletas com mais
comprometimento dos membros. No Brasil, a modalidade é administrada pela Associação Nacional de Desporto
para Deficientes (ANDE). Praticada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas, a
versão adaptada da modalidade só apareceu no Brasil na década de 1970. A bocha teve um antecessor nos Jogos
Paralímpicos: o lawn bowls, uma espécie de bocha jogada na grama. A bocha é um dos esportes em que homens
e mulheres competem juntos. Fonte: Disponível em: <http://www.cpb.org.br/modalidades/bocha>. Acesso em: 18
jan. 2017.
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que tivesse uma quadra. Nesse espaço, os professores vivenciaram inúmeras possibilidades do
uso da modalidade bocha nas aulas de Educação Física.
Figura 5 – Convite da formação continuada: As possibilidades da Bocha Adaptada nas aulas de Educação Física.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Natal (2014).

Nessa mesma ocasião, em 15 de setembro de 2014, os professores de Educação Física
tiveram a oportunidade de conhecer os atletas da Associação Paradesportiva do Rio Grande do
Norte, APARN24. Esse encontro formativo promoveu a vivência dos professores com a
modalidade e o acesso as suas regras com possibilidade de criação para a prática pedagógica.
A partir dessa experiência, foram criadas estações de trabalho que relacionavam os
jogos de precisão com as restrições motoras associadas ao tipo de deficiência, como paralisia
cerebral, caso de distrofia muscular, como a de Duschenne. Ademais, os professores tiveram a
oportunidade de vivenciar as mais variadas formas de praticar a bocha (Figuras 6 a 8) e
dialogamos sobre as restrições motoras associadas as particularidades das deficiências. Esses
momentos foram enriquecedores na opinião dos professores por possibilitar aos mesmos refletir
a partir das vivências propostas pela formação.

24

Essa Entidade Civil, sem fins lucrativos, de Administração do Paradesporto, com abrangência Estadual,
denominada Associação Paradesportiva do Rio Grande do Norte – APARN foi criada em 10 de janeiro de 2011,
tendo como objetivos: I – a representação regional, o fomento e a administração do paradesporto entre as pessoas
com deficiência no Rio Grande do Norte, através de medidas que visem obter melhorias em suas condições de
existência; II – promover junto à comunidade e aos poderes públicos, total integração na sociedade;
III – estimular a prática do paradesporto no Rio Grande do Norte por meio de programas educacionais e
institucionais; IV – estabelecer a Classificação Funcional e as especificações dos equipamentos e acessórios; V –
promover atividades sócio-culturais e esportivas visando o desenvolvimento do esporte paralímpico; VI –
representar junto aos poderes constituídos para defender os interesses desportivos das pessoas com deficiência. email: aparn.natal@gmail.com Fonte: Disponível em:<https://pt-br.facebook.com/aparn.natal/>. Acesso em: 20
jan. 2018.
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Figura 6 – Professores participando das demonstrações das posições do jogador e do auxiliar (calheiro) na
preparação para o arremesso na bocha

Fonte: Autoria própria (2014).
Figura 7 – Demonstração dos arremessos da bocha a partir das zonas demarcadas em branco

Fonte: Autoria própria (2014).
Figura 8 – Arremesso realizado por professor a partir de uma cadeira de rodas para fins de tematizarmos sobre as
condições de restrições motoras e as adequações possíveis de possibilidades de movimentos resquiciais

Fonte: Autoria própria (2014).

5.2.3 2014: fase 4 – Avaliação

Essa fase marcou o término do ciclo formativo, já nas proximidades do fim do período
letivo, quando a equipe formadora levou os professores a avaliar a proposta da formação
continuada. Em relação ao conteúdo da ficha de avaliação do ciclo formativo, este traz questões
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referentes à avaliação do que foi proposto para os professores assim como inicia um novo ciclo
de levantamento de demandas para o ano seguinte. Na ocasião, além do preenchimento da Ficha
de Avaliação Anual da formação continuada (Apêndice B), o espaço de debate foi promovido
no sentido de qualificar ainda mais o levantamento global de informações feitas pela equipe de
formadores.
No âmbito deste estudo, o recorte sobre as questões relacionadas à Educação Física
inclusiva surgiu como uma temática a ser mais amplamente desenvolvida para o ano seguinte,
orientação advinda dos pedidos dos professores a partir do levantamento feito com base nas
respostas à Ficha de Avaliação Anual. Dessa forma, foi dado o encaminhamento pela
continuidade e aprofundamento da temática ligada à inclusão para os próximos ciclos
formativos.

5.2.4 2015: fases 1 e 2

Em 2015, a participação dos professores na formação continuada contou com a média
de 51 participantes. Com o início do ano letivo de 2015 no mês de fevereiro, foi apresentada
aos professores de Educação Física a avaliação da formação de 2014, com o objetivo de nortear
a construção da proposta da formação continuada do ano que iniciava.
A periodicidade dos encontros formativos foi ampliada com a criação de uma
formação específica voltada para a Educação Inclusiva proposta pela equipe de formadores. A
ênfase da formação promovida esteve vinculada a encontros quinzenais com tematizações sobre
inclusão nas aulas de educação física. A formação continuada seguiu seu planejamento e, a cada
quinze dias, após os encontros, seguia-se a formação específica voltada para o debate da
Educação Física Inclusiva.
Nessa época, foram organizados encontros formativos que seguiram a lógica da
estrutura anterior da formação continuada, como podemos observar no Quadro 4 a seguir.
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Quadro 4 – Resumo Temático da Formação (2015)

Data
16/03
30/03
13/04
27/04
11/05
25/05
15/06
13/07
27/07
17/08
31/08
14/09
28/09
16/11
23/11
30/11

TEMAS
Apresentação da proposta da Formação Continuada Professores de
Educação Física
Experimentando as diferenças
Esporte de aventura nas aulas de Educação Física
Educação Física na Educação básica: motricidade, corpo e movimento
Jogos Cooperativos nas aulas de Educação Física
Saúde nas aulas de Educação Física
Dialogando sobre as competências e habilidades da matriz de referencial
da Secretaria de Educação Básica
Noções Básicas de Primeiros Socorros na Escola
Filme – Recurso didático na prática pedagógica dos professores de
Educação Física
Oficina de Brinquedos Cantados
Valorizando aquele que mostra como superar os limites da vida?
Professor de Educação Física
O ensino da ginástica nas aulas de Educação Física
Luta na Escola: dialogando com as artes marciais
Dialogando sobre a BNCC
Dialogando sobre a BNCC II
O desafio de avaliar nas aulas de Educação Física

Fonte: Dados obtidos da Secretaria Municipal de Educação de Natal, 2015.

Além da ampliação do número de encontros formativos, tanto a formação de caráter
geral quanto a específica em Educação Física inclusiva, ocorreu um fato que consideramos
importante sob o ponto de vista da promoção do estudante deficiente que compõe os quadros
de matrículas das escolas do município, que foi a inserção de modalidades adaptadas nos Jogos
Escolares Municipais. Esse fato se concretizou em função de solicitações da equipe formadora
da SME ao setor responsável pela realização dos eventos culturais esportivos promovidos pela
secretaria.
Com isso, as modalidades de bocha e atletismo adaptado foram inseridas no programa
dos Jogos Municipais do município de Natal – JEMS25 2015, que ocorreu entre os dias 17 a 27
de setembro daquele ano, sob a responsabilidade do Setor de Cultura, Eventos e Desporto do
Departamento de Ensino Fundamental da SME.
Um salto significativo na formação continuada marcou esse período. Com a ampliação
da parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio do Laboratório de

Os Jogos Escolares Municipais do Natal – JEMS é um evento da Prefeitura Municipal do Natal, promovido pela
Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Ensino Fundamental e de responsabilidade
técnica do Setor de Cultura, Eventos e Desporto. Os JEMS têm por finalidade promover o congraçamento entre os
estudantes da rede Municipal, estimulando a prática esportiva, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento
da cultura cidadã. Disponível em: <http://natal.rn.gov.br/sme/paginas/ctd-898.html>. Acesso em: 19 jan. 2017.
25
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Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia – LEFEM26, vinculado ao Grupo de Pesquisa
Corpo e Cultura de Movimento – GEPEC. O Projeto Ensino de Educação Física e meios de
comunicação: dialogando os saberes disciplinares com a cultura midiática em tempos de
megaeventos esportivos27 encontra-se em andamento, tendo gerado uma série de proposições e
possibilidades do uso da mídia para a Educação Física escolar na rede Municipal de Natal.

5.2.5 2015: fase 3

Algumas ações sobre a temática da inclusão foram mantidas, como podemos observar
no quadro temático de 2015 (Quadro 4). No dia 30 de março, os professores participaram de
uma iniciativa promovida pela Caixa Econômica Federal, intitulado Experimentando
diferenças. Com isso, esses profissionais puderam vivenciar uma série de atividades voltadas
para o paradesporto, como o basquetebol em cadeiras de rodas, corrida em cadeira de rodas,
entre outras atividades (Figura 9).

26

O LEFEM (Laboratório de Estudos em Educação Física, Esporte e Mídia) é uma extensão do Grupo de Pesquisa
Corpo e Cultura de Movimento (GEPEC), cadastrado no CNPq e na Pró-reitora de Pesquisa da UFRN há mais de
dez anos. O objetivo principal do laboratório é a experimentação de metodologia de ensino-aprendizagem em
espaço escolar a partir dos conteúdos midiáticos, além da difusão do conhecimento acadêmico ao grande público
e o fortalecimento do referido grupo de pesquisa. O grupo tem buscado estabelecer parcerias com professores e
pesquisadores de outras IES do Brasil e do exterior com intuito de ampliar suas ações e trocar de experiências. As
ações do LEFEM são: intervenção em instituições de ensino para tematizar conteúdos midiáticos que tem
pertinência no ensino formal; participação em congressos, realização de pesquisas empíricas, reuniões periódicas,
publicação artigos, livros e capítulos de livros na interface entre Comunicação e Educação Física. Disponível em:
<http://lefemufrn.com/>. Acesso em: 19 jan. 2017.
27
O projeto Ensino de Educação Física e meios de comunicação: dialogando os saberes disciplinares com a
cultura midiática em tempos de megaeventos esportivos nasce de uma necessidade de estabelecer ligações entre
as diversas formas de apropriação de saberes. Considerando que todos os espaços sociais são espaços de
aprendizagem, gostaríamos de investir no diálogo entre os saberes sistematizados no ensino formal (escola) e
aqueles difratados nos meios de comunicação, como meio de abordar, de forma contemporânea e contextual, as
possibilidades do ensino. Partirmos de um momento social em que a agenda nacional está pautando os
megaeventos esportivos de forma incisiva e, nesse cenário, a Educação Física, como componente curricular, tem
uma oportunidade interessante de estabelecer relações entre os discursos midiáticos sobre a pauta esportiva e o
saberes/conteúdos tematizados em suas aulas. O objetivo central do projeto é tematizar e difundir a mídia-educação
entre os professores de Educação Física em atuação na cidade do Natal, com vistas a identificar e problematizar
os limites e as possibilidades do diálogo entre os discursos midiáticos e os conteúdos/saberes tematizados na
Educação Física escolar.
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Figura 9 – Sequências de imagens da vivência dos professores no Experimentando Diferenças

Fonte: Imagens obtidas da Secretaria Municipal de Educação de Natal, 2015.

Os aspectos ligados à Educação Física inclusiva observados nos encontros da
formação continuada estiveram atrelados ao viés esportivo e suas possibilidades pedagógicas
no interior da escola. Observamos que o tema foi muito enfatizado em virtude de ser um ano
olímpico/paralímpico que seria realizado em 2016.
5.2.6 2016: fase 4 – Avaliação

A formação continuada foi avaliada no final do período letivo pela equipe de
professores colaboradores da formação e os professores participantes. Dados do relatório da
equipe formadora apontaram que 100% dos professores participantes ressaltaram que a
abordagem inclusiva contribuiu no seu fazer pedagógico.
Nessa perspectiva, os professores, por um lado, destacaram que é um desafio trabalhar
a partir da abordagem inclusiva, o que possibilitou uma nova visão e um novo olhar sobre os
objetivos da sua ação educativa, oportunizando ainda reflexões sobre a prática inclusiva. Por
outro lado, acrescentaram que essa temática deveria ser mais explorada e que o processo de
reflexão ainda é pouco realizado.
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5.2.7 2016: fases 1 e 2

As ações voltadas para proposições inclusivas se mantiveram. A equipe de formadores
passou a abordar para cada temática propostas nos encontros formativos, a dimensão da
inclusão possível de ser trabalhada nos conteúdos da Educação Física Escolar. Esse importante
aspecto demonstra uma mudança do debate e no direcionamento das vivências desenvolvidas
na formação continuada do município. Ou seja, além dos conteúdos específicos ligados à
práticas paralímpicas, os formadores passaram a promover nos temas abordados a dimensão da
inclusão em cada um deles. O Quadro 5, a seguir, apresenta o resumo do que foi planejado para
o ano de 2016, considerando a inclusão já presente para cada tema.
Quadro 5 – Resumo Temático da Formação (2016)

Data

TEMAS
Planejamento anual – uma proposta coletiva
Conhecendo os esportes de invasão.
Um olhar sobre o atletismo
Dança e Educação Física: questões atuais
Esportes de Invasão.
Base Nacional Comum Curricular: desafios e perspectivas
Dialogando sobre indisciplina nas aulas de Educação Física
Esportes de rede
RELATOS DE EXPERIÊNCIA
Realização da I Mostra de Experiências Pedagógicas dos Professores
Educação Física da Rede Municipal de Natal.

Fonte: Dados obtidos da Secretaria Municipal de Educação de Natal, 2016.

5.2.8 2016: fase 3

As ações referentes à Educação Física inclusiva ocorreram a partir de encontros
formativos. Nessas ocasiões, o direcionamento foi dado a um conjunto de modalidades
paradesportivas e suas aplicações em contextos educacionais.
A formação continuada foi organizada com base no debate sobre as características da
modalidade paralímpica: voleibol sentado, goaball e bocha. Os professores debateram junto
com os formadores esses aspectos e, num segundo momento, foram convidados a vivenciar
essas modalidades. A vivência das atividades foi organizada a partir de um circuito de
atividades direcionadas para as peculiaridades das modalidades acima apresentadas, com o
intuito de fazer os professores aproveitarem melhor o tempo de formação continuada. Essa
situação de adensar e diversificar as vivências se deu por uma demanda dos próprios professores
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em avaliações anteriores, por chegarem à conclusão de que o tempo de formação é pequeno e,
por isso, a formação deveria diversificar e ampliar a composição dos temas propostos nos
encontros.
5.2.9 2016: fase 4 – Avaliação

A cultura de avaliação da formação continuada foi incorporada pelos professores e o
teor das respostas sobre as questões tem sido mais qualificado. Isso se deu, provavelmente,
devido à colaboração dos professores nos pedidos realizados pela equipe formadora, assim
como com base no entendimento de que o espaço e o tempo formativos, caracterizados no
município de Natal, são conquistas dos professores de Educação Física que devem ser mantidas
e valorizadas.
O coletivo percebeu a necessidade de aumentar o número de participantes em virtude
de termos um número reduzido de encontros. Importante deixar claro que a formação
continuada proposta pela SME não foi concebida para suprir todas as demandas apresentadas
pelos professores, mas sim oportunizar a estes a importância de momentos coletivos na
construção do conhecimento do componente curricular e das pontes necessárias que têm
continuidade na escola, com a formação continuada em serviço.
Nos debates com os professores, foi tônica na fala dos formadores e dos demais
colaboradores a importância de se fazer uso do que é proposto nos encontros da formação
continuada e suas possibilidades de materialização na escola. E isso só se dá com a apropriação
ativa do conhecimento pelos professores, no momento em que eles se veem como sujeitos do
conhecimento, capazes de responder aos novos desafios que surgem no dia a dia da prática
pedagógica.
Esse aspecto da formação continuada como espaço da construção do conhecimento e
não apenas como espaço de recepção de referências externas é apontado nos estudos de Nóvoa
(1995) ao tratar sobre a profissão docente. Segundo o referido autor “A formação não se
constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um
trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma
identidade pessoal” (NÓVOA, 1995, p. 25).
Como em ciclos anteriores, as solicitações pela temática da inclusão nas aulas de
Educação Física inclusiva mantiveram-se presentes, reforçando os aspectos da diversificação e
do adensamento das proposições formativas. Nessa avaliação, 45 professores responderam à
Ficha de Avaliação da Formação Continuada em Educação Física – 2016 (Apêndice B), que foi
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proposta pela equipe formadora, que além de buscar subsídios para o próximo ciclo anual da
formação continuada, abriu espaço para avaliação do assessoramento realizado pela equipe da
SME.
Para o nosso interesse de estudo, apresentaremos os resultados para a questão inserida
na Avaliação da Formação Continuada, particularmente a que versava sobre inclusão. Um dado
importante a ser considerado de imediato foi a concordância de 100% dos professores
participantes na avaliação quanto a essa questão, além da contribuição com os comentários,
como veremos no Quadro 6.
Quadro 6 – Quadro de respostas e comentários sobre o tema

A Formação Continuada em Educação Física quanto a sua abordagem inclusiva
colaborou no seu fazer pedagógico, ou trouxe novas possibilidades pedagógicas de
atuação?
Sim ( ) Não ( )Comente:
Comentários dos Professores de Educação Física
Experimentei várias aulas com os alunos obtendo satisfação
Sim, foi muito jóia, para incluir alunos que antes não participavam nas aulas teóricas,
usando os recursos midiáticos trouxe um novo olhar para a maior parte dos alunos
Foram mostrado novas perspectivas para essa classe especial, jogos, SOFT, bocha, etc.
Por mais que trabalhemos nessa área, vem sempre a acrescentar
A formação continuada de 2016, se preocupou muito com a participação de todos e nos
orientou em elaborar aulas que contemplem a todos na escola
Não nos disponibilizamos por completo no fazer inclusivo nas escolas principalmente
pela inexperiência prática tivemos boas ideias para sanarmos esses problemas
Sem comentário
Nosso colega prof. Jonas nos passou experiências relevantes a nossa realidade
motivando mudanças de atitudes e abordagens em nossas práticas
Com certeza, foram vários momentos importantes para a construção de novas
possibilidades de práticas pedagógicas
Trabalhei conteúdos novos para os alunos, exemplo, esportes de invasão, circuito com
os pais; construímos vídeos antes e durante as olimpíadas
Entendo que as aulas inclusivas não necessariamente precisam ser feitas a parte, mas
que cada tema apresentado possa ter esse olhar inclusivo
Como respondido na questão 1, possibilitou a fomentação de várias atividades
utilizando as propostas utilizadas na formação
A questão da inclusão, trabalhadas em nossos encontros hoje em dia é fundamental
para o conhecimento do professor
Pois mesmo sendo a área do trabalho com deficientes, ampliou a minha gama de
conhecimentos
Sempre! Em cada fazer pedagógico existe um pedaço, ou seja, está tudo adaptado
Colaborou para a minha prática a qual procurei adaptar devidos as condições da escola
Não tenho alunos com esse perfil em Natal mas em Parnamirim tenho um que teve
paralisia cerebral e consegui adaptar a bocha lá
Trouxe novas possibilidades para minha prática e ao avaliar isso com os alunos foi
muito proveitoso

84

Em todas as formações encontramos algo que possa incluir no nosso fazer pedagógico.
As vezes com uma certa adaptação ou não
Em todas as formações encontramos algo que possa incluir no nosso fazer pedagógico
as vezes com uma certa adaptação ou não
Sem comentário
Trouxe conhecimentos que até o momento eram desconhecidos e que não faziam parte
da minha prática;
Os dois, contribuiu para melhorar na prática bem como abriu o leque de novas
possibilidades e posturas de atuação
As atividades com abordagem inclusiva colaborou de forma significativa em minha
prática pedagógica;
A inclusão é algo extremamente necessário na conjuntura atual e perceber os alunos
como seres capazes independente de suas condições física, cognitiva e emocional faz
toda a diferença para qualquer professor. Dar oportunidade ao aluno é algo que deve
está sempre em pauta
Contribuiu principalmente na mudança do pensamento. Não tenho mais a angustia de
me sentir só nas situações com novos alunos com diferentes necessidades. Agora sei
onde posso buscar ajuda e informações
Através dos encontros consegui enxergar novas possibilidades de inclusão, acredito
que este deveria ser um tema mais abordado no ano que vem
Esse tema é sempre importante, já que nos deparamos com realidades como essa
No que se refere a educação inclusiva, nos foi revelado diferentes práticas para atender
as nossas dificuldades iniciais com o tema
Pouco, mas teve sua importância
Apesar de não ter algumas vivências com essa abordagem, contribui sim com
experiências de outros colegas
Sem comentários
Embora não tenha alunos com essas necessidades, apliquei algumas atividades como o
vôlei sentado e foi bastante produtivo
Aprendizagem de novas experiências
Principalmente nas aulas ministradas com a tema em questão
Sem comentários
Essa temática inclusiva em de sua importância uma vez que é uma realidade cada mais
frequente nos deparar com alunos com necessidades especiais, e muitas vezes não
estamos preparados para efetiva precisão para uma aula dessa natureza. Então
possibilitou uma ajuda
Essa foi, no meu avaliar, uma das melhores temáticas abordadas
Contribuiu substancialmente além de renovar e estimular a minha prática pedagógica
Deve ser um tema sempre explorado mesmo que minha turma não tenha nenhum aluno
“especial” pois ele saberão respeitar melhor os “especiais”
Nos necessita de mais abordagens que são de importância e que são possíveis de ser
realizadas
Com certeza, conheci os esportes paraolímpicos vivenciando. Foi ótimo para eu
repassar aos alunos
Sim, pois possibilitou um novo olhar pedagógico
É de suma importância essa abordagem, pois abriu novas perspectivas de trabalho,
mesmo dentro do que já é a inclusão
Consegui realizar algumas atividades e achei ótimo as crianças ditas normais
experimentarem atividades de um outro ponto de vista;
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Aulas de inclusão foram interessantes, professores empenhados em mostrar o que é
possível (ou as diversas possibilidades) em trabalhar com as deficiências
Sem comentários
Com certeza apliquei estratégias nas aulas de E.F. na minha escola
Me fez experimentar novas tendências, refletir sobre minhas aulas, temas, práticas
teorias
Fonte: Autoria própria.

Como pudemos observar, a composição dos comentários dos professores apontou,
positivamente, para a contribuição da formação continuada à temática da inclusão na Educação
Física Escolar. Desdobram-se, também, aspectos importantes relacionados à contribuição da
formação para a prática pedagógica do professor e a compreensão da inclusão (CHICON, 2005;
CRUZ; FERREIRA, 2005) como, por exemplo, a necessidade de diversificação das estratégias
didático-pedagógicas; o sentimento de ser capaz de conduzir aulas em contextos de diversidade
das turmas; a desconstrução de estereótipos sobre as deficiências que os professores trazem nas
suas falas e práticas. Ficou evidenciado ainda que a formação continuada em serviço permitiu
ao professor estabelecer ligações com o seu fazer pedagógico, levando-o a uma apropriação e
à construção do conhecimento significativo sobre a temática (CRUZ, 2008). É também
fundamental compreender que a inclusão é um direito (RODRIGUES, 2005).
Após essa leitura panorâmica, percebem-se distinções sobre concepções de Educação
Física inclusiva que precisam ser mais bem compreendidas. Em função disso, após a passagem
por esses ciclos formativos, os professores foram convidados a responder um questionário que
versava sobre aspectos relacionados aos sentidos atribuídos à contribuição da formação
continuada quanto ao recorte da inclusão na Educação Física Escolar. Desse modo, os
frequentadores da formação receberam os questionários via e-mail e através do grupo de
whattsap da formação continuada. Como resultado, em um prazo de duas semanas, recebemos
13 devolutivas de um universo de 45 professores.
A seguir, apresentaremos alguns aspectos que aprofundaram mais a discussão sobre a
construção dos sentidos acerca da temática da inclusão desenvolvida durante os ciclos
formativos. O Questionário semiestruturado (Apêndice A) apresentou questões que permitiram
aos professores discutir acerca de vários aspectos que foram abordados nos encontros
formativos sobre inclusão, como concepções de educação inclusiva, Educação Física inclusiva
e prática pedagógica.
Nesse processo, a elaboração e a aplicação do questionário ocorreram como um
direcionamento exploratório, mas, devido ao corpo de dados levantados, optamos pela
apresentação e discussão das questões pertinentes para este estudo sobre formação continuada
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de professores e Educação Física inclusiva. As demais questões, inseridas no questionário,
serão utilizadas em estudos posteriores sobre prática pedagógica.
A seguir, apresentaremos o debate em torno da temática da inclusão apresentado no
questionário. A composição das questões consistiu em um levantamento de dados relacionados
ao perfil dos professores colaboradores e, em seguida, questões sobre concepções de Educação
Inclusiva e Educação Física inclusiva.

5.2.10 Perfil dos professores frequentadores da formação continuada

Nesta exposição inicial, serão apresentadas as informações sobre o perfil dos
professores colaboradores da pesquisa. Distribuímos a organização das informações por tabelas
sintéticas que agregaram as questões iniciais vinculadas aos dados de identificação e questões
relacionadas com a formação do professor e seu tempo de serviço dedicado ao trabalho docente.
Na Tabela 1, são apresentadas as informações sobre sexo, idade, ano de conclusão do curso de
Educação Física e a formação.
Tabela 1– Distribuição das variáveis de identificação da amostra estudada dos professores: Idade, sexo,
Formação, conclusão do curso de Educação Física

Variável
Sexo
Idade
Ano de Conclusão do curso
de Educação Física

Formação

Condição
Masculino
Feminino
31 a 38
39 a 43
45 a 52
1988 a 1992
2001 a 2003
2004 a 2008
Graduação Licenciatura
Especialização
Mestrado

Frequência
Número de
%
professores
4
30,8
9
69,2
5
38,4
4
30,8
4
30,8
3
23,1
4
30,8
6
46,1
23,1
3
8
2

61,5
15,4

Fonte: Autoria própria.

O grupo de professores pesquisados apresentou faixa etária entre 31 a 52 anos. O ano
de conclusão do curso de Educação Física encontra-se entre o período de 1992 a 2008. Em
relação à formação, a equipe conta com profissionais que cursaram graduação (2 professores);
especialização (7); e Mestrado (1). Entre os colaboradores, há os que exercem a profissão por,
no mínimo, 7 anos de docência na área chegando a 24 anos de tempo de serviço (2).
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Na Tabela 2, são apresentadas as categorias tempo de exercício no magistério, ano e
turno em que o professor leciona.
Tabela 2 – Distribuição das variáveis de identificação da amostra estudada dos professores: tempo de exercício
no magistério, ano que leciona e turno(s) em que leciona

Variável
Tempo de exercício no
magistério

Nível de Ensino que
leciona

Turno(s) em que
leciona

Condição
7 a 9 anos
10 a 13 anos
22 a 24 anos
Ensino Infantil
Ensino Fundamental - Anos
Iniciais
Ensino Fundamental - Anos
Finais
Ensino de Jovens e Adultos EJA
Matutino
Vespertino
Noturno

Frequência
Número de
professores
4
6
3
5

%
30,8
46,1
23,1
38,5

10

76,9

7

53,8

4

30,8

13
11
3

100
84,6
23,1

Fonte: Autoria própria.

O tempo de exercício de magistério dos professores pesquisados aponta para
profissionais com permanência que ultrapassa os anos iniciais da profissão docente, período
marcado por indefinição da permanência ou não na profissão, em virtude da identificação com
o ofício e expectativas profissionais. Todos os colaboradores da pesquisa encontram-se no
exercício do magistério com mais de 7 anos de docência, tempo que consideramos como
suficiente para consolidação de uma escolha profissional, o que implica investimento dado pelo
profissional a seu aperfeiçoamento, a sua formação.
Essa constatação coaduna-se com o grau de formação que os professores apresentaram,
em torno de 61,5% dos respondentes. Outro aspecto importante, e que merece uma atenção
especial, diz respeito à jornada de trabalho. Nas informações apresentadas pelos professores,
temos um perfil de jornada de trabalho dupla. Esse aspecto precisa, em estudos posteriores,
relacionar a carga horária de trabalho, assim como a formação continuada em serviço, com os
estudos sobre desinvestimento da carreira docente dos professores de Educação Física
(PORATH, 2011).
A Tabela 3, a seguir, aborda informações relacionadas à formação continuada
oferecida pela SME. Questionados sobre se a formação permanente contemplava temas
pertinentes a sua prática, 90% dos colaboradores responderam que sim, e 10% responderam
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que participam de formação complementar, para além da que é oferecida pela SME. A
participação no Grupo de estudos da UFRN e no Centro Universitário do RN foi a resposta
atribuída a essa formação complementar.
Tabela 3 – Sobre a formação continuada

Variável

Condição

8 - A Formação continuada
contempla temas pertinentes à sua
prática pedagógica?
9 - Além da formação continuada
oferecida pela Secretaria
Municipal de Educação, participa
de mais alguma? (Curso à
distância, presencial, grupo de
estudo etc.)

Sim
Não
Parcialmente

Frequência
Número de
%
professores
12
92,3
1
7,7

Sim

3

23,1

Não

10

76,9

Fonte: Autoria própria.

O elevado percentual (92,3%) em torno da questão sobre se a formação continuada
contemplou temas pertinentes à prática pedagógica se deve, a nosso ver, à sistemática postura
da equipe formadora de horizontalizar as decisões sobre os temas dos encontros formativos. Os
temas escolhidos passaram a emergir das demandas apresentadas pelos professores. A equipe
formadora, quando não atendia essa demanda, organizava temas que tivessem aproximação
com os temas pleiteados.
Já na Tabela 4 os professores responderam se a temática da inclusão era promovida na
escola. Nesse sentido, um percentual de 84,6% respondeu de forma positiva. Por isso,
consideramos esse um dado significativo, apontando para a presença do tema no espaço escolar,
denotando que o tema é de discussão coletiva no interior da escola.
Tabela 4 – A inclusão é discutida na escola?

Variável

Condição

10 - A inclusão é discutida na
escola?

Sim
Não

Frequência
Número de
%
professores
11
84,6
2
15,4

Fonte: Autoria própria.

A fim de mapear em que espaços ocorre a discussão da temática da inclusão, a Tabela
5 apontou que os canais do debate e de estudo da Educação Inclusiva se deu no interior da
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escola. Nesse caso, 66,7% se deram no planejamento coletivo (com a coordenação, coletivo de
professores etc.); e 66,7%, no planejamento individual.
Tabela 5 – Se a inclusão é discutida na escola, liste abaixo os canais em que isso acontece (pode marcar mais de
um item abaixo, caso ocorra na sua escola):

Variável
Planejamento coletivo sobre o Projeto Político Pedagógico
Planejamento coletivo (com a coordenação, coletivo de
professores etc.)
Planejamento Individual
N/C: Não classificado – Outros

Frequência
Número de
%
professores
6
50
8
66,7
8
1

66,7
8,3

Fonte: Autoria própria.

Uma inserção que indica ampliação e engajamento coletivo do tema da inclusão na
escola, e que a nosso ver coloca a temática como ponto de pauta permanente, situa-se nas
respostas de 50% dos professores ao apontarem positivamente para o planejamento coletivo do
Projeto Político Pedagógico (PPP) como um importante espaço de debate e de materialização
do projeto de educação da escola. O PPP implica uma organização escolar integrada a princípios
do humano, da educação e da prática pedagógica, imbrincados em um esforço coletivo da
comunidade escolar. Constitui-se como um importante documento que apresenta as aspirações
daqueles que estão diretamente convivendo com as realidades das suas comunidades, assim
como um espaço de construção democrática da gestão escolar.
Essas contribuições acima apresentadas corroboram com estudos sobre a concepção
dos professores de Educação Física acerca da inclusão (CRUZ; FERREIRA, 2005, CRUZ,
2008) por situar sua inserção não em contextos específicos, mas em uma perspectiva ampla
sobre sua presença na escola. Desse modo, “Para haver coerência com a noção de escola
inclusiva é necessária a ampliação do foco de análise para a escola como um todo e não,
contraditoriamente, restringir a análise a um ou outro aspecto específico de uma determinada
deficiência” (CRUZ; FERREIRA, 2005, p. 178).
Após

essas

informações

iniciais,

apresentaremos

a

seguir

os

principais

questionamentos sobre a concepção dos professores acerca da temática da inclusão na Educação
Física. Para isso, duas questões fundamentais foram discutidas entre os professores: as
concepções que eles tinham sobre Educação Inclusiva e Educação Física Inclusiva.
No Quadro 7, questionamos os professores sobre os sentidos atribuídos ao
entendimento do que venha a ser a Educação Inclusiva. Nesse sentido, todos apontaram para a
necessidade de incluir todos os alunos nos processos educacionais. Para essa questão, como
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veremos, foi organizada uma estrutura explicativa para responder a que concepção de Educação
Inclusiva as respostas se aproximaram. Diante disso, aspectos de categorização foram criados
para buscar esse entendimento. Ao final, tecemos um comentário mais específico em relação
às categorizações.
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Quadro 7 – O que é para você uma Educação Inclusiva?

Objetivo da questão: verificar a concepção de Educação Inclusiva dos professores que
participam da formação permanente.
Aspectos de categorização:
- Integração I: Educação inclusiva que contempla apenas alunos com deficiência;
- Integração II: Educação inclusiva que contempla alunos com necessidade educacionais
especiais;
- Diversidade: Educação Inclusiva que contempla a todos os alunos
- N/C: Não classificado
Aspectos de
Professores - Respostas obtidas
categorização
P1: É uma educação que consegue abranger a todos.
Diversidade
P2: Que haja participação dos alunos com necessidades especiais
P3: É o processo de incluir todo e qualquer individuo no processo
educacional, não apenas no aspecto da deficiência, mas no sentido
amplo, atendendo os aspectos motor, cognitivo, físico, social,
cultural, afetivo/ emocional.
P4: Uma Educação que todos os alunos teem os mesmos direitos na
participação e contribuição para as aulas.
P5: É a participação e adaptação das pessoas com alguma deficiência
física, mental e social na educação de modo geral.
P6: Uma educação que oportuniza aprendizagem para todos os
alunos, independente das diferenças existentes entre os mesmos.
P7: Educação onde se inclui todos independente de suas diferenças
e dificuldades
P8: É oferecer a todos as mesmas oportunidades!
P9: É aquela em que todos os alunos conseguem ampliar os seus
conhecimentos.
P10: É uma ação democrática que leva a inserção social de todos em
todo o seu processo formativo educacional.

Integração II
Diversidade

Diversidade
Integração II
Diversidade
Diversidade
Diversidade
Diversidade
Diversidade

P11: Uma Educação para todos
Diversidade
P12: Proporcionar educação a pessoas com deficiência ou não,
Diversidade
possibilitando a aquisição autonomia na vida.
P13: Uma educação que abranja as várias diferenças existentes no
âmbito escolar, que é o reflexo da sociedade, portanto comporta
várias particularidades, no âmbito da condição física, intelectual,
Diversidade
social, emocional, levando em consideração, questões de raça,
credo, entre outras.
Comentários do pesquisador:
Para P2 a Educação Inclusiva abrange os alunos com necessidades educativas especiais; Para
P1, P4, P9 e P12 Educação Inclusiva abrange a todos, mas não explicitam a abrangência
dessa educação; Já para P3 e P13 verificamos uma concepção de Educação Inclusiva
abrangente onde a diversidade apresentada nos cenários educativos deve ser considerada. A
ocorrência de uma Educação Inclusiva que ofereça igualdade de oportunidades aos alunos
apresenta-se nas respostas de P4, P6 e P8.
Fonte: Autoria própria.
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A compreensão de Educação Inclusiva apresentada pelos professores abrangeu um
olhar voltado para uma educação que engloba alunos com necessidade educativas especiais e
alunos com deficiência. Observamos, nas contribuições dos professores, importantes
orientações para práticas educacionais voltadas para todos os alunos. Nas respostas
exemplificadas, ficou explícita a orientação para a Educação inclusiva voltada para os alunos
com deficiência.
Numa das respostas, o discurso da oportunidade como condição para a participação de
todos os alunos, independentemente da deficiência, insere-se num sentido ainda muito presente
nos discursos relacionados à Educação inclusiva, que é o direito de todos à oportunidade de
participação nas aulas (RODRIGUES, 2005). Consideramos um avanço o fato de o professor
compreender o direito de oportunidades como uma das condições para a Educação Inclusiva.
Nessa perspectiva, cabe ressaltar que considerar as oportunidades sem equidade pode incorrer
em processos que tragam outras formas de exclusão e mascarem qual a real mudança que a
escola deve promover ao defender a bandeira da Educação Inclusiva.
No Quadro 8, o questionamento envolveu a especificidade do componente curricular
Educação Física em relação à Educação inclusiva. Nesse quesito, ocorreu regularidade quanto
ao posicionamento dos professores na defesa por uma Educação Física Inclusiva que abrangesse
todos os alunos. Outro aspecto importante identificado pelos professores ao exemplificar a
especificidade da área foi a evidência de uma concepção de Educação Física Inclusiva voltada
para os alunos com deficiência.
Quadro 8 – O que é para você uma Educação Física Inclusiva?

Objetivo da questão: verificar a concepção de Educação Física Inclusiva dos professores
que participam da formação permanente.
Aspectos de categorização:
- Educação Física inclusiva I (EFI - I): Educação Física voltada apenas para alunos com
deficiência;
- Educação Física inclusiva II (EFI - II): Educação Física inclusiva apenas voltada para alunos
com necessidade educacionais especiais;
- Educação Física Inclusiva III (EFI – III): Educação Física Inclusiva que contempla a todos
os alunos
- N/C: Não classificado
Aspectos de
Professores - Respostas obtidas
categorização
P1 - É aquela pensada para contemplar a todos sem distinção, inserindo
aqueles que ao longo da história foram colocados de fora dessas aulas por
não atenderem os padrões que eram exigidos quando a Educação Física tinha
EFI - III
o papel de formar atletas. Hoje, com o olhar mais voltado para a cultura de
movimento, a Educação Física tem o dever de contemplar a todos.
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P2 - Proposta de atividades em que todos possam participar efetivamente das
aulas.
P3 - É o processo de incluir todo e qualquer indivíduo na aula de Educação
Física, dentro e fora da escola, atendendo os aspectos motor, cognitivo,
físico, social, cultural, afetivo/ emocional.
P3 - Uma Educação Física que todos os alunos teem os mesmos direitos:
Espaços adequados; e Material suficiente. Isso implica em Espaços
adaptados; e Material especial para alunos especiais também.
P4 - É a participação adaptada desses deficientes as aulas de Educação Física
respeitando as necessidades especiais dessas pessoas
P5 - É aquela que disponibiliza o acesso a todos os alunos ao conhecimento
e a vivencias da Cultura Corporal de Movimento.
P6 - Apesar de não sermos preparados, a Educação Física inclusiva é aquela
onde nós professores não podemos excluir nenhum aluno da nossa prática e
sim procurarmos maneira de sempre incluirmos os alunos ditos portadores
de deficiência
P7 - Que todos tenhas os mesmos direitos d experimentar as atividades, com
suas devidas adaptações.
P8 - É aquela em que todos os alunos estão participando de forma ativa
P9 - É uma ação democrática educacional com vistas a incluir todos sob a
égide da cultura corporal respeitando as diferenças e individualidades sejam
corpóreas ou não.
P10 - Uma Educação Física onde todos os alunos possam ter acesso aos
conteúdos da disciplina, que estes conteúdos sejam adaptados para os
mesmos, de forma que todos participem.
P11 - Possibilitar experiência e aprendizado da cultura referente ao corpo e
ao movimento humano, as pessoas com deficiência e com alguma
necessidade educativa especial.
P12 - A Educação Física inclusiva deve ser pensada de uma forma que
envolva e possibilite a plena participação de todos os alunos, trazendo para
o campo de suas vivências, tanto teóricas qto práticas, situações que
envolvam a reflexão e ação construtiva.
P13 - É aquela pensada para contemplar a todos sem distinção, inserindo
aqueles que ao longo da história foram colocados de fora dessas aulas por
não atenderem os padrões que eram exigidos quando a Educação Física tinha
o papel de formar atletas. Hoje, com o olhar mais voltado para a cultura de
movimento, a Educação Física tem o dever de contemplar a todos.

EFI - III
EFI - II

EFI - II
EFI - I
EFI - III

EFI - I

EFI - II
EFI - III
EFI - III

EFI - II

EFI - II

EFI - III

EFI - III

Comentários do Pesquisador:
A concepção da Educação Física Inclusiva apresentada pelos professores encontra-se
polarizada em dois principais eixos compreensivos:
- Eixo circunscrito a concepção de uma Educação Física que contemple alunos deficientes
através de adequações didáticas e de materiais que se fizerem necessárias (P3, P4, P6 e P11);
- Por último, a ocorrência de uma perspectiva cultural da Educação Física inclusiva ao
apontar sua realização através do respeito à Diversidade presente nas aulas. (P5, P9, P11e
P13).
Fonte: Autoria própria.
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Na Tabela 6, apresentamos os resultados de uma questão que dizia respeito ao alcance
que deveria ter a Educação Física Inclusiva. Nesse caso, 100% dos professores assinalaram as
questões de gênero, deficiência e étnico-raciais como componentes que devem ser levados em
consideração ao concebermos a intervenção da Educação Física numa perspectiva inclusiva. Os
colaboradores também foram sondados sobre o interesse deles em participar da construção de
uma proposta de Educação Física Inclusiva. Sobre isso, 100% dos entrevistados demonstraram
interesse em participar.
Tabela 6 – - As questões de gênero, étnico-raciais, de deficiência, enfim, questões relacionadas a diversidade
humana presente na escola, são questões que compõem a Educação Física Escolar, mas que muitas vezes não são
trabalhadas nas aulas de Educação Física.

Variável

Condição

Utiliza estratégias didáticas
nas aulas de Educação Física

Sim
Não

Frequência
Número de
%
professores
13
100
0
0,0

Fonte: Autoria própria.

No Quadro 9, fase final do questionário, foi solicitado aos professores que relatassem
uma aula que eles consideraram marcante quanto as suas experiências profissionais vinculadas
ao que eles atribuem como sendo inclusão nas aulas de Educação Física. Com a exemplificação
das práticas, ficou explícita a perspectiva de inclusão presente nas contribuições dos
professores.
Quadro 9 – Relato da aula (Descreva como foi o acontecimento que considera marcante na sua experiência de
professor)

Objetivo do relato: permitir ao professor participantes nos processos formativos a
construção de narrativas que possam trazer sentido a inclusão concebida por ele para as aulas
de Educação Física.
Aspectos de categorização:
- Questões de Gênero: narrativas que apontem os sentidos atribuídos pelo professor que se
aproximem dessa temática;
- Questões de Deficiência: narrativas que apontem o de materiais;
- N/C: Não classificado
Professores
Aspectos de
Respostas obtidas
categorização
P1: "Em um certo evento da escola, um aluno que tinha deficiência
intelectual estava se apresentando e quando olhei para a mãe, ela
Questões de Gênero e
estava chorando e me agradeceu porque disse que nunca pensou que
Deficiência
o filho dela fosse capaz de dançar. Naquele dia eu vi que eu tinha
que fazer a diferença enquanto professora de Educação Física.

95

Em outra situação, trabalhei um projeto de sexualidade em toda a
escola e utilizei o conteúdo de dança para abordar as questões
relacionadas a gênero. Utilizei algumas musicas e uma delas foi
""vai ter que rebolar"" de Sandy e Junior. Utilizei também o filme
Billy Eliot para sensibilizar os meninos. Inicialmente, tive muita
dificuldade em colocar os meninos pra dançar. Mas ao final do
bimestre estavam todos dançando sem distinção e inclusive
apresentaram uma coreografia com esta música para toda a escola."
P2:
P3: Desenvolvi uma aula de Educação Física na quadra, com a
turma do 6° ano (vespertino) onde tinha uma aluna surda e a
atividade realizada era sobre esporte handebol. O jogo
desenvolvido foi “passe 10 “. Assim a turma foi dividida em dois
grupos, e cada grupo deveriam realizar dez passes para receber uma
pontuação. A contagem era realizada pelos próprios alunos que
falavam a numeração, e para esta aula, usamos a estratégias de cada
aluno informar por meio das mãos o número que estava sendo
falado. Desta maneira a aluna surda observava os colegas (dos dois
grupos) e sabia identificar qual número estava na contagem. Essa
foi apenas uma atividade dentre várias realizada para incluir está
aluna surda. E pudemos trabalhar também os números com alunos.
P4: Aula sobre a para olimpíada, 4º ano. VOLEI SENTADO:
Utilizamos os fundamentos do Câmbio, mas a rede de vôlei foi
armada mais baixa, e os alunos sentaram no chão. Todos sentiram
e relataram as dificuldades que vivenciaram, principalmente nessa
turma de 4º ano, que tinha uma aluna com muitas dificuldades de
movimentos por ter paralisia cerebral e utilizar cadeira de rodas pra
se locomover. Durante a avaliação coletiva da aula, a observação
mais comentada foi: "Raissa pôde jogar junto, ficamos todos iguais"
P5:
P6: A exclusão de um aluno com deficiência no tempo livre da
turma. O mesmo sempre ficava isolado. Depois de muita conversa
com a turma, chegamos juntos a uma solução: cada aula o aluno
teria a companhia de um colega que o ajudaria a interagir com os
demais e quando isso não fosse possível, ficaria brincando com ele.
P7: Não tenho documentado esses ocorridos porém lembro com
grande satisfação o vôlei sentado que fazíamos nas aulas de
Educação Física com o cadeirante Bruno na Escola Municipal
Nossa Senhora da Apresentação e como as demais crianças eram
solidárias. E em outra aula onde nós aprendiamos a música
Capelinha de melão um aluno que não recordo o nome começou a
chorar lembrando de uma professora que ele gostava muito e isso
fez eu refletir cada vez mais a minha prática.
P8: dos meninos quererem a quadra toda p jogar futebol, enquanto
quem não joga ficaria ao lado em um espaço menos. Os
preconceitos sobre quem joga queimada ou volei.
P9: Na minha primeira aula com um aluno com deficiência,
procurei fazer as adaptações que achei necessárias para a
participação de todos e ao termino da aula constatei que o mais
importante foi a conscientização dos demais alunos, pois sem a

N/C

Questões de
Deficiência

Questões de
Deficiência

N/C
Questões de
Deficiência

Questões de
Deficiência

Questões de Gênero

Questões de
Deficiência
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ajuda de todos eu não teria obtido exito, por mais que a aula tenha
tido um planejamento.
P10: Tenho uma muda que mal participava das aulas de Educação
Física e atualmente graças ao auxílio do curso de libras e ajudados
próprios colegas, ela participa de igual para igual com os demais
alunos.
P11: Aproveitando esse período das olimpíadas para discutir e
introduzir os jogos paralímpicos para fazer uma reflexão sobre
deficiência com os alunos.
P12: Planejamos algumas aulas que simulavam situações
consideradas comuns a algumas deficiências. experimentar
locomover-se pelo ambiente escolar sem visão, ficar o tempo todo
sentado nas aulas.
P13:

Questões de
Deficiência
Questões de
Deficiência
Questões de
Deficiência
N/C

Comentários do pesquisador:
Para P1 e P8 a narrativa sobre a inclusão na aula de Educação Física foi exemplificado por
situações que envolveram aspectos da co-educação. Já para P3, P4, P6, P7, P9, P10, P11 e
P12 as narrativas giraram em torno das questões da deficiência. Os professores P2, P5 e P13
não responderam.
Fonte: Autoria própria.

Desse modo, podemos perceber que a inclusão na Educação Física assumiu ainda uma
perspectiva voltada para a deficiência (CHICON, 2005; CRUZ, 2008). Isso se torna evidente
na narrativa das proposições da formação continuada em serviço, que surgiram como uma
resposta às demandas dos professores que, ao mesmo tempo, entrelaçaram-se com o perfil dos
formadores pelas suas orientações voltadas para o paradesporto.
Neste estudo, dois importantes aspectos devem ser considerados, uma vez que foram
bastante evidenciados nos relatos dos professores: um refere-se a uma tendência formativa em
serviço que acolhe as demandas do coletivo docente, implicando uma grande aceitação por
parte dos professores – expressa pelo aumento da frequência aos encontros e pela riqueza dos
debates e das reflexões sobre o tema; a outra é o caráter de aplicação dos conhecimentos tratados
no espaço de atuação docente (FIORINI; MANZINI, 2016). Os relatos apontam para situações
de êxito dos professores em decorrência do aporte de competências que o conhecimento visto
na formação permitiu ou que teve influência na construção da sua prática pedagógica,
conhecimento teórico, didático e vivencial sobre a temática da inclusão.
Essas respostas expressam os sentidos atribuídos por um coletivo de professores de
Educação Física que entende a importância de práticas humanizadas e reflexivas na construção
do conhecimento sobre o pensar e o fazer pedagógico da sua área. Com isso, esses profissionais
demonstram compreender o lugar e a importância, no debate educacional atual, da Educação
Inclusiva.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, o debate construído nos espaços formativos trouxe importantes
contribuições para pensarmos a formação continuada em serviço sobre a temática da inclusão
na Educação Física Escolar. A esse respeito, apresentamos como objetivo geral discutir a
formação continuada em serviço promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Natal,
em especial, sobre os pressupostos da Educação Inclusiva na Educação Física Escolar no
período de 2014 até 2016. Nesse itinerário, questões que nortearam nosso caminho explicativo
incidiram sobre como a formação continuada dialogou com a diversidade e que concepções de
inclusão para a Educação Física Escolar são apresentadas pelos professores da área.
A trajetória de inserção da temática da Educação Física Inclusiva na formação
continuada em serviço apresentou-se como um importante debate e troca de vivências para os
professores do município de Natal. Nessa direção, a sistematização de uma cultura de reflexão
coletiva e respeito quanto aos encaminhamentos dados nas avaliações anuais da formação pelos
professores construíram um ambiente de envolvimento que permitiu o aprofundamento
temático da formação continuada. Refletir sobre a formação continuada em serviço é pensar
num diálogo contínuo com os professores na condição de sujeitos ativos na construção da sua
própria formação, do seu conhecimento.
Ademais, a concepção de inclusão expressa pelos professores de Educação Física
participantes da formação continuada em serviço caracterizou-se, quase que em sua totalidade,
como uma perspectiva voltada para a deficiência. Seguindo essa tendência, a Educação Física
Inclusiva ficou delimitada como tendo seu alcance relacionado também às questões da
deficiência.
A formação continuada em serviço promovida pela SME, em sua dimensão
institucional, precisa ser aperfeiçoada e consolidada pelos atores educacionais como uma
conquista de tempo e espaço formativo sistematizado e em sintonia com o trabalho pedagógico.
Nessa sintonia com a realidade do trabalho, o debate acerca da Educação Física inclusiva pode
ser demonstrado como uma demanda que emergiu das práticas pedagógicas dos professores de
educação física.
Compreendemos que os processos formativos de professores apresentam
especificidades que são influenciadas por uma série de fatores, sejam eles inerentes às
peculiaridades do componente curricular, sejam eles em relação a cada indivíduo, na relação
coletiva da formação continuada, além dos aspectos organizacionais que o dia a dia de um
espaço institucional apresenta.
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Para fins de pesquisa, optamos pelo debate acerca de um espaço de concretização em
interface com o ambiente escolar, a formação continuada em serviço. Ambas as instâncias, da
esfera macro até o universo da prática pedagógica, estão implicadas entre si em maior ou menor
grau. Pensando em como o professor atribuiu sentidos ao seu fazer pedagógico e como esses
saberes foram atrelados à realidade, concebemos esta pesquisa como um início de uma reflexão
sobre o sentido de estar sempre a aprender com base em ações como a formação continuada
em serviço. Consideramos que essa formação constituiu-se, para os professores de Educação
Física, como um importante lócus de pesquisa sobre formação docente e que a temática da
inclusão tornou-se sistemática no calendário anual da formação promovida pela Secretaria
Municipal de Educação de Natal.
Outro aspecto a ser considerado é que o debate da inclusão, atualmente, é
transversalizado nos demais temas propostos para a formação continuada, ou seja, a temática
da inclusão não se apresenta apenas num recorte específico, mas está presente nos conteúdos
da Educação Física Escolar. Esse avanço implica a atuação da equipe de professoresformadores nos processos de mediação da formação e na construção de uma cultura sistemática
de reflexão dos professores sobre suas práticas e seus saberes.
Como recomendação para estudos futuros, sugerimos: a tematização da Educação
Física Inclusiva com teorizações e práticas que aprofundem o debate em torno da formação
continuada em serviço de professores sobre a inclusão no ensino regular; e estudos envolvendo
os professores-formadores da equipe da Secretaria Municipal de Educação, considerados como
mediadores fundamentais no processo de construção de conhecimentos dos professores de
Educação Física Escolar.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO – GOOGLE DOCS

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO E
INCLUSÃO

Informações iniciais

Dados de Identificação:
1.Idade
2. Sexo
3.Ano de conclusão do curso de Educação Física
4. Sobre sua formação, indique abaixo:
( )Graduação - Licenciatura
( )Especialização
( )Mestrado
( )Doutorado

3.

Possui outra formação?

Caso possua outra formação, informe abaixo:

4.

Tempo de exercício do magistério

5.

Nível de Ensino que leciona

( ) Ensino infantil
( ) Ensino Fundamental - Anos iniciais
( ) Ensino Fundamental - Anos Finais
( ) Ensino de Jovens e Adultos - EJA

6.

Turno(s) que leciona (pode marcar mais de um item)

( ) Matutino
( ) Vespertino
( ) Noturno
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7.

A formação permanente contempla temas pertinentes à sua prática pedagógica?

( ) Sim
( ) Não
( ) Parcialmente

8.

Além da formação continuada oferecida pela Secretaria Municipal de Educação, você

participa de mais alguma? (Curso à Distância, Presencial, Grupo de Estudo, etc.)

9.

Se sua resposta foi afirmativa, informe abaixo qual é a formação que atualmente você

participa.

Inclusão e Educação Física Escolar

Nesta seção, gostaríamos de saber o que você pensa sobre Inclusão na educação física escolar.
São perguntas iniciais que nos ajudarão a entender um pouco sobre o assunto. O objetivo destas
duas perguntas é de estabelecer nossas primeiras aproximações para pensarmos uma formação
em sintonia com sua realidade de trabalho. Para isso elaboramos as seguintes perguntas:

1.

O que é para você uma Educação Inclusiva?

2.

O que é para você uma Educação Física Inclusiva?

Inclusão e Educação Física Escolar – Primeiras aproximações

As questões a seguir tratam sobre aspectos gerais da educação inclusiva e sobre a Educação
Física Escolar. Suas respostas serão fundamentais para as próximas etapas desse estudo. Como
a maioria dos professores trabalham em turno diferentes, teremos que optar por um ano de
escolaridade para respondermos as próximas perguntas. Escolha em função do que você
considera como o ano em que você consegue dar suas melhores aulas.

1.

Ano escolhido para refletir sobre a inclusão.

( ) Ensino infantil
( ) Ensino Fundamental - Anos iniciais
( ) Ensino Fundamental - Anos Finais
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( ) Ensino de Jovens e Adultos - EJA

2.

Você considera sua escola inclusiva?

( ) Sim
( ) Não
( ) Parcialmente

3.

Quais aspectos você considera como facilitadores para a inclusão na escola em que você

trabalha?

4.

Quais aspectos você considera como barreiras para inclusão na escola em que você

trabalha?

5.

A inclusão é discutida na escola?

5.1.

Se a inclusão é discutida na escola, liste abaixo os canais em que isso acontece pode

marcar mais de um item abaixo, caso ocorra na sua escola):

( ) Planejamento coletivo sobre o Projeto Político Pedagógico
( )Planejamento coletivo (com coordenação, com o coletivo de professores, etc)
( ) Planejamento individual
( ) Outro:

Inclusão e Educação Física escolar - Prática Pedagógica

Neste espaço, dedicaremos algumas questões específicas da Educação Física escolar sobre o
tema proposto.

1.

Quais os conteúdos (conhecimentos) da Educação Física são utilizados nas suas aulas

durante o ano?
( ) Esportes
( ) Brincadeiras e Jogos
( ) Lutas
( ) Ginásticas
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( ) Exercícios Físicos
( ) Práticas corporais rítmicas
( ) Práticas corporais de aventura
( ) Práticas corporais alternativas
( ) Outro:

2.

Destes conteúdos abaixo, qual a frequência que são propostos/vivenciados nas suas

aulas de educação física?

Prática principal

Prática Secundária

Prática rara

Prática

nas aulas (mais 4x

nas aulas (4 a 2 x

nas aulas

inexistente

por mês)

por mês)

(1xpor mês)

nas aulas

Esporte

(

)

(

)

(

)

(

)

Brincadeiras e Jogos

(

)

(

)

(

)

(

)

Lutas

(

)

(

)

(

)

(

)

Ginásticas Exercícios

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Físicos
Práticas corporais
rítmicas
Práticas corporais de
aventura
Práticas corporais
alternativas

3.

A Educação Física inclusiva pode ser pensada para tratar sobre quais questões?

( ) Questões de Gênero
( ) Questões de Deficiência
( ) Questões Étnico-raciais
( ) Todas as questões acima

4.

Observando suas aulas de Educação Física, marque o grau de participação dos alunos

em função dos conteúdos propostos.
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Participação

Maior participação

Maior participação

Igualitária

feminina

masculina

Não ocorre

Esporte

(

)

(

)

(

)

(

)

Brincadeiras e

(

)

(

)

(

)

(

)

Lutas

(

)

(

)

(

)

(

)

Ginásticas

(

)

(

)

(

)

(

)

Exercícios

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Jogos

Físicos
Práticas corporais
rítmicas
Práticas corporais
alternativas

5. Você deve ter observado inúmeras situações que levam o aluno a não participar ou
desistir das aulas de Educação Física. Poderia partilhar essa memória abaixo?

6. Você utiliza estratégias didáticas para ampliar a participação dos alunos nas aulas de
Educação Física?

6.1. Se respondeu SIM, cite as principais estratégias utilizadas para ampliar a participação dos
alunos.

Diálogos com a inclusão

Chegamos a última seção. Obrigado por essa caminhada até aqui. O convite/questão abaixo diz
respeito a possibilidade de pensarmos a Educação Física Inclusiva numa perspectiva mais
ampla. Através da colaboração permanente dos saberes dos professores sobre seu fazer
pedagógico que tematizam os diferentes conteúdos da Educação Física e trazem inúmeras
reflexões tanto de natureza didático-metodológicas, como também, conceitos e concepções de
prática pedagógica que não podem se ausentar do debate atual sobre a dignidade humana.

1.

As questões de gênero, étnico-raciais, de deficiência, enfim, questões relacionadas a

diversidade humana presente na escola, são questões que compõem a Educação Física
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Escolar, mas que muitas vezes não são trabalhadas nas aulas de Educação Física. Você
gostaria de contribuir na construção de estratégias didático-metodológicas sobre essas
temáticas nas suas aulas?

1.Caso tenha um relato de aula de Educação Física que considera marcante sobre umas
dessas questões acima mencionadas, poderia compartilhar?

2.

Relato da aula - (Descreva como foi o acontecimento que considera marcante na sua

experiência de professor)
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APÊNDICE B – FICHA DE AVALIAÇÃO ANUAL DA FORMAÇÃO CONTINUADA
EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR – MODELO

PREFEITURA DA CIDADE DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORMAÇÃO CONTINUADA 2014
IX ENCONTRO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Prezados (a) Educador (a), este instrumento avaliativo tem o objetivo de buscar
informações a respeito da Formação Continuada em Educação Física, realizada pela equipe de
Educação Física, colaboradores e parcerias no ano letivo de 2014, tendo em vista
aperfeiçoarmos nossa pratica enquanto formadores. Para tanto, solicitamos que responda as
perguntas a seguir cujos resultados trarão subsídios para melhor realizarmos a Formação
Docente Continuada em 2015 e o Assessoramento Pedagógico as escolas.

1. Buscou-se relacionar os conteúdos trabalhados nos encontros da Formação Continuada em
Educação Física no ato do planejamento na escola? ( )SIM

(

)NÃO

Comente:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Os conteúdos trabalhados nos encontros da Formação Continuada em Educação Física foram
relevantes e trouxeram contribuições para sua pratica educativa na sala de aula?
(

) SIM

(

)NÃO

Comente:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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3. O procedimento metodológico empregado no desenvolvimento dos conteúdos nos encontros
da Formação Continuada em Educação Física contribuiu para suas estratégias didáticas de
ensino?

( ) SIM

(

) NÃO

Comente:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. A Formação Continuada em Educação Física quanto a sua abordagem inclusiva contribuiu
no seu fazer pedagógico, ou trouxe novas possibilidades pedagógicas de atuação?
(

) SIM ( ) NÃO

Comente:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. O coordenador Pedagógico acompanha seu planejamento no dia previsto para esse fim?
(

) SEMPRE

(

) AS VEZES

(

) NUNCA

Comente:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Você realiza o planejamento de seu componente curricular numa perspectiva interdisciplinar
com os demais componentes curriculares? ( ) SEMPRE

(

)AS VEZES (

) NUNCA

Comente:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________

7. O coordenador Pedagógico de sua escola articula planejamento de seu componente curricular
de forma que ele dialogue com os outros componentes curriculares e possa haver um trabalho
integrado entre os diferentes professores?
(

) NUNCA.

( )SEMPRE (

)AS VEZES

114

Comente:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________

8. No geral, como você avalia a Formação Docente Continuada no ano de 2014, considerado
os encontros formativos realizados pela SME? ( ) BOA ( ) REGULAR ( ) RUIM
Comente:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

9. Sugestões para a Formação Continuada em Educação Física 2015 que você acha importante
ressaltar.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

EQUIPE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – SME/DEF/SAPEF – NATAL, RN

