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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO INCLUSIVA: QUAIS AS 

EXPERIÊNCIAS DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE? 

 

Resumo 

 

A presente pesquisa trata de uma tese de doutorado em educação, cujo 

questionamento central foi: Para que a formação do professor assume prioridade face à 

urgência de se enfrentar a violência e a manifestação do preconceito na escola? Tendo 

como referencial teórico-metodológico, a Teoria Crítica da Sociedade, com base no 

pensamento de Theodor Adorno e seus comentadores contemporâneos, integra-se ao 

Projeto de Pesquisa ‘Violência escolar: discriminação, bullying e responsabilidade’, sob 

a coordenação nacional e internacional do Prof. Dr. José Leon Crochík, Universidade de 

São Paulo (USP), e sob a coordenação regional da Prof
a
 Dr

a
 Valdelúcia Alves da Costa 

(UFF). O objetivo deste estudo foi analisar a formação do professor de Educação Física 

no Curso de Licenciatura da Universidade Federal Fluminense/UFF, tendo como lócus 

o Instituto de Educação Física/IEF. Participaram da pesquisa, uma coordenadora, quatro 

docentes da disciplina ‘Pesquisa e Prática de Ensino’, onze professores egressos do 

curso e vinte e oito estudantes. Assim, se problematizou ‘a concepção de educação que 

o Projeto Pedagógico assume; a finalidade da Educação Física e as possibilidades da 

Educação Física Inclusiva’; e ainda se questionou ‘por que enfrentar os desafios da 

práxis, ao se considerar a Educação Física centrada no respeito e acolhimento à 

diversidade humana?’ Os resultados revelaram que urge se analisar e admitir a 

pseudoformação, para que seja possível o enfrentamento das causas sociais que geram 

atitudes de indiferença e de violência escolar contra estudantes com deficiência, 

considerados aprioristicamente inaptos à convivência e/ou mesmo à prática da educação 

física, quando essa é reduzida aos seus aspectos competitivos. Conclui-se esta tese, 

afirmando que as experiências do Curso de Licenciatura em Educação Física, por 

intermédio de aulas, eventos, projetos de extensão, interação entre professores e 

estudantes, abertura ao debate, grupos de estudos, reformulação curricular, luta por uma 

formação contra-hegemônica, atribuição de responsabilidade compartilhada entre 

professores, estudantes e demais profissionais da educação envolvidos na formação dos 

estudantes são molas propulsoras para uma educação ainda não experimentada em 

plenitude, mas desejada pelos participantes da pesquisa. Portanto, a formação do 

professor assume prioridade face à emergência de se enfrentar a violência e a 

manifestação do preconceito na escola, para que seja possível a conscientização de que 

os limites da formação são sociais e não humanos e que a educação faz sentido no atual 

estágio civilizatório, quando se volta para a resistência e para a possibilidade do 

desenvolvimento de indivíduos livres pensantes. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores; Educação Inclusiva; Educação Física; 

Violência Escolar. 
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TEACHERS' FORMATION AND INCLUSIVE EDUCATION: WHICH ARE 

THE EXPERIENCES OF THE PHYSICAL EDUCATION PROGRAM AT THE 

FLUMINENSE FEDERAL UNIVERSITY? 

  

Abstract 

  

This research is about a doctoral thesis in education, whose central question was: 

Why does the teacher's formation assume priority in light of the urgent need to address 

violence and the manifestation of prejudice in schools? Having as a theoretical-

methodological reference, the Critical Theory of Society, based on the work of Theodor 

Adorno and his contemporary commentators, joins the Research Project 'School 

Violence: Discrimination, Bullying, and Responsibility’, under the national and 

international coordination of Prof. Dr. José Leon Crochík, University of São Paulo 

(USP), and under the regional coordination of Profa Dr. Valdelúcia Alves da Costa 

(UFF). The objective of this study was to analyze the formation of the Physical 

Education teachers in the undergraduate program at the Fluminense Federal University, 

with the Institute of Physical Education as the locus of research. A coordinator; four 

teachers of the course 'Research and Teaching Practice'; eleven graduate teachers and 

twenty-eight students participated in this research.  Thus, it was problematized "the 

conception of education assumed by the Pedagogical Project; the purpose of Physical 

Education and the possibilities of Inclusive Physical Education"; and it was also 

questioned, 'why face the challenges of the praxis when considering Physical Education 

based on respect and acceptance of human diversity?' The results revealed that there is 

an urgent need to analyze and admit pseudo-formation in order to confront the social 

causes that generate attitudes of indifference and school violence against students with 

disabilities, considered aprioristically unfit for coexistence and/or even for practicing 

physical education when it is reduced to its competitive aspects. This thesis concludes, 

affirming that the experiences of the Bachelor program in Physical Education, through 

classes, events, extension projects, the interaction between teachers and students, 

opening to debate, study groups, curricular reformulation, fight for a counter-hegemonic 

formation, attribution of shared responsibility among teachers, students and other 

educational professionals involved in the student's formation are propulsion springs for 

an education that has not yet been fully experienced but desired by the research 

participants. Therefore, the teacher's formation takes priority over the emergence of 

violence and the manifestation of prejudice in the school, so that it is possible to raise 

awareness that the limits of formation are social and not human and that education 

makes sense in the current stage of civilization when one turns to resistance and to the 

possibility of the development of free-thinking individuals. 

 

 

Keywords: Teacher's Formation; Inclusive Education; Physical Education; School 

Violence. 
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APRESENTAÇÃO 

 
Diante da ambiguidade da história, também eu creio que um dos poucos, 

talvez o único, sinal de um confiável movimento histórico para o melhor seja 

o crescente interesse dos eruditos e das próprias instâncias internacionais 

por um reconhecimento cada vez maior, e por uma garantia cada vez mais 

segura, dos direitos do homem. Um sinal premonitório não é ainda uma 

prova. É apenas um motivo para que não permaneçamos espectadores 

passivos e para que não encorajemos, com nossa passividade, os que dizem 

que “o mundo vai ser sempre como foi até hoje”; estes últimos — e torno a 

repetir Kant — “contribuem para fazer com que sua previsão se realize”, ou 

seja, para que o mundo permaneça assim como sempre foi. Que não triunfem 

os inertes! 

(BOBBIO, 2004, p. 60). 

 

Corroborando com o pensamento de Bobbio (2004), no que tange a ser 

protagonista na história para que o mundo não permaneça como sempre foi, 

hierarquizante e fomentador da segregação, nasce o desejo de desenvolver esta pesquisa 

como movimento de resistência e, assim, pensar sobre a formação do professor de 

educação física e a práxis pedagógica como possibilidade de enfrentamento das causas 

sociais que permitem a violência escolar. A educação inclusiva é trazida à tona como 

temática central deste estudo ao considerarmos que a mesma possibilita o 

desenvolvimento de uma educação democrática, onde a diferença humana não é 

justificativa para segregação ou marginalização dos indivíduos com deficiência. O 

referencial teórico e metodológico deste estudo é a Teoria Crítica da Sociedade com 

base no pensamento de Theodor Adorno e comentadores contemporâneos. 

Vale ressaltar que esta tese de doutorado integra-se ao Projeto de Pesquisa 

‘Violência escolar: discriminação, bullying e responsabilidade’, em desenvolvimento 

desde janeiro de 2018, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq), por intermédio do Edital Cidadania, Violência e Direitos 

Humanos, processo nº. 442702/2016-7, sob a coordenação nacional e internacional do 

Prof. Dr. José Leon Crochík, Universidade de São Paulo (USP) e sob a coordenação 

regional da Prof
a
 Dr

a
 Valdelúcia Alves da Costa (UFF). 

Pensando sobre a própria trajetória profissional como professora de educação 

física e as questões relacionadas à escola como instância social que estabelece 

obstáculos para que a atuação docente seja com autonomia, autoria e atrevimento, 

desenvolvi este estudo que mobiliza o meu esforço intelectual para refletir sobre a 

formação do professor de educação física e as possibilidades de resistência e luta 

cotidiana em prol de uma educação emancipadora, sem perder de vista os limites e as 

contradições sociais. 
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Tendo duas graduações concluídas, a primeira em Licenciatura em Educação 

Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a segunda no Bacharelado 

em Arquivologia na Universidade Federal Fluminense (UFF), sempre me preocupei 

com para quê eu estaria me formando. Com o propósito de me aprofundar, cada vez 

mais, nas questões educacionais que fazem parte da minha atuação profissional, desde o 

início da Licenciatura em Educação Física participei de grupos de estudos e me 

voluntariava como participante em pesquisas de outros colegas. 

Fui bolsista de Iniciação Científica tanto na UFRJ quanto na UFF, o que me 

impulsionou a ter ainda mais dúvidas e dar prosseguimento aos estudos no Mestrado em 

Educação na UFF, no que se refere à possibilidade de democratização da educação na 

escola pública e a inclusão de estudantes com deficiência visual. Na Especialização em 

Educação Física Escolar, também na UFF, tive a oportunidade de dialogar com 

professores da área de Educação Física formados em diferentes instituições de ensino 

superior de maneira mais aproximada e reafirmar a urgência de estudos na área da 

formação do professor de educação física e na educação inclusiva.  

Desde a conclusão da Licenciatura em Educação Física, no ano de 2011, atuei 

em escolas públicas em Niterói/RJ, fui professora de Projeto Social (ONG) no Rio de 

Janeiro/RJ e fui professora substituta no Colégio Pedro II no ano de 2019. As minhas 

experiências na educação fortaleceram o meu desejo de chegar até aqui e ser uma 

professora pesquisadora ávida por aprender, ensinar e contribuir na área da formação de 

professores, na educação inclusiva e no tensionamento da práxis pedagógica como 

movimento de resistência e luta. 

Assim, a organização desta tese se apresenta da seguinte maneira: na formulação 

da situação-problema, nos propomos a pensar na formação do professor de Educação 

Física e no combate à violência como prioridade frente à possibilidade de tornar a 

educação democrática. Problematiza-se, ainda, a cultura vigente e o estímulo à 

competitividade, o que não colabora com o processo de constituição do indivíduo. 

No capítulo um, discutimos o passado da educação física ainda presente na 

contemporaneidade, articulando com a formação do professor de Educação Física que 

vem sendo construída ao longo dos anos. Afirmamos, deste modo, que a elaboração do 

passado possibilita a reflexão sobre possibilidades de não reproduzir a violência no 

presente. Sendo assim, foi possível analisar o progresso burguês e a supervalorização da 

técnica em detrimento do desenvolvimento humano, o que afeta diretamente a formação 

do indivíduo. Os conceitos de experiência, teoria e prática são centrais neste capítulo, 
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com o intuito de pensar sobre a formação do Professor de Educação Física e algumas 

características do exercício docente. 

No capítulo dois, a discussão ficou centrada nos processos sociais e escolares na 

formação e na reprodução da violência na escola. Com isso, discorremos sobre 

mecanismos sociais de dominação reproduzidos na escola e que obstam a concretude do 

‘homem esclarecido’. A hierarquia oficial e a hierarquia não oficial são tensionadas e se 

caracterizam como formas de violência veladas na sociedade. Desse modo, 

apresentamos duas formas de violência representadas pelo preconceito e pelo bullying, 

podendo ou não ocorrer a legitimação destas nas aulas de Educação Física. A concepção 

da ‘aptidão à experiência’ é problematizada, assim como a maneira que a aversão à 

experiência é imposta pela sociedade. Com isso, resgatamos a Teoria do Conhecimento 

em Kant e os pressupostos do homem esclarecido e emancipado. 

Nos capítulos três e quatro apresentamos as etapas metodológicas desta 

pesquisa, a problematização e a análise do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura 

em Educação Física da Universidade Federal Fluminense/UFF, tais como as narrativas 

dos participantes da tese. As categorias analisadas foram: formação, educação inclusiva, 

humanização, experiência, autonomia docente, práxis e pseudoformação. De uma 

maneira geral, tanto o capítulo três quanto o capítulo quatro buscam desvelar a 

concepção de Educação assumida pelo Curso de Licenciatura em Educação Física da 

UFF, considerando as narrativas da coordenadora, dos docentes, dos estudantes e dos 

professores egressos do curso, quanto à atuação docente e as experiências vividas no 

Instituto de Educação Física/IEF, assim como caracterizar as expectativas dos 

estudantes e professores egressos do curso no que se refere à Educação Física Inclusiva, 

os limites sociais e as possibilidades de resistência a uma educação opressora e violenta. 

Nas Considerações Finais, explicitamos os sentidos e as impressões que esta 

pesquisa nos proporcionou, articulando os objetivos e as questões do estudo com as 

experiências vividas tanto por mim, quanto pelos participantes do estudo no IEF da 

UFF. 

Posto isto, não poderia deixar de expressar o quanto desenvolver esta pesquisa 

me propiciou memórias afetivas desde a Educação Básica até o momento em que me 

encontro escrevendo estas linhas de apresentação da minha pesquisa de doutorado, por 

isso concordamos com Crochík (2012a, p. 42), ao afirmar: “(...) é por meio da educação, 

da formação, que podemos ser diversos, diferençados; sem a formação somos 

semelhantemente grosseiros, rudimentares, primitivos”. 
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 Nesse sentido, a educação pode e precisa nos tornar mais humanos e sensíveis 

no processo de ensino-aprendizagem. Oriunda de escola pública, as experiências vividas 

me tornaram mais resistente e com mais vontade de que todos e todas tenham a 

oportunidade de se desenvolver, se formar e se transformar, por intermédio, da 

educação. Penso que todo o vivido me tornou uma professora pesquisadora sedenta por 

viver experiências com outros indivíduos, o que contribui, sobremaneira, para o meu 

desenvolvimento como pessoa, mas também para a constituição de outros 

indivíduos/estudantes que comigo estiverem, na perspectiva de que cada vez mais nos 

tornemos diferençados, sensíveis e humanos no mais amplo sentido de acolher a 

diferença como essência da nossa humanidade. 

A constituição da minha formação tem sentido, quando penso que sou uma 

pessoa inacabada e em constante processo de humanização, o que não poderia se dar 

senão pela teoria que favoreceu o meu senso crítico e a autorreflexão que me 

impulsionam à luta contra as injustiças de uma sociedade submetida à égide do capital e 

ao enfrentamento das causas sociais que permitem a reprodução da barbárie nesta 

sociedade. 

Neste sentido, a educação inclusiva pode contribuir para a superação da 

manifestação da violência sob a forma de preconceito, sobretudo para os estudantes com 

deficiência, quando a formação do professor não se limita à reprodução de modelos 

educacionais e à afirmação de estereótipos, posto que os mesmos tendem a ‘simplificar’ 

o mundo e reduzir a percepção da realidade, em função da cultura: 

Quando a educação escolar não é segregadora, isto é, não separa os alunos 

por suas consideradas, mas não necessariamente reais incapacidades de 

aprender e/ou de conviver, há ganhos na formação individual dos que têm e 

dos que não têm deficiência, segundo estudo de Monteiro e Castro (1997). Os 

que têm deficiência, por identificação com seus colegas sem deficiência, 

podem se desenvolver mais, dada a diversidade de modelos, do que quando 

só estão entre os que têm deficiência. Para os que não têm deficiência, a 

convivência com os que são diferentes de si pode propiciar o que Adorno 

(1995a) chama de identificação com o mais frágil, o que é um fator 

importante contra a violência. (CROCHÍK, 2012a, p. 41). 

 

Viver a experiência com a diferença estimula o pensamento à formação dos 

próprios conceitos, o que se revela na maneira de ser e viver a vida de modo singular e 

própria de indivíduos autônomos. Dessa maneira, as experiências vividas constituem a 

subjetividade humana e possibilita o livre pensar, pois segundo Adorno (1995, p. 22): 

As maiores tolices do pensar se formam ali onde tal coragem, que é imanente 

ao pensar e que este suscita incessantemente, é oprimida. A tolice não é algo 

privativo, não é a simples ausência de vigor do pensamento, mas a cicatriz da 

mutilação. O pathos de Nietzsche o sabia. Sua palavra de ordem, 
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imperialisticamente aventureira sobre o viver perigosamente, no fundo ficaria 

bem melhor como: pensar perigosamente; estimular o pensamento a partir da 

experiência da coisa, não recuar diante de nada, não se deixar embaraçar por 

qualquer conveniência [convenu] do previamente pensado. 

 

A crítica de Adorno consiste justamente em tornar explícito que a liberdade de 

pensar tornou-se altamente perigosa para a sociedade de classes, por isso o pensamento 

é mutilado, desmotivado, enclausurado no tempo e no imediatismo que o progresso 

burguês impõe. Nesses termos, em sua gênese, pensar é por si só, um movimento de 

resistência. Segundo Adorno (2011, p. 154): 

A situação é paradoxal. Uma educação sem indivíduos é opressiva, 

repressiva. Mas quando procuramos cultivar indivíduos da mesma maneira 

que cultivamos plantas que regamos com água, então isto tem algo de 

quimérico e de ideológico. 

 

Portanto a pesquisa que se apresenta nasce do desejo de que a educação se torne 

democrática e forme indivíduos diferençados e resistentes à opressão. Considerando as 

contradições sociais a partir da sociedade vigente, é possível, por intermédio da 

educação, a tomada de consciência que se faz urgente para que os limites sociais não 

limitem nossos sonhos em benefício de uma formação humana e de indivíduos 

emancipados. 
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FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

QUAIS POSSIBILIDADES E LIMITES DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA NO COMBATE À VIOLÊNCIA? 

A tese que gostaria de discutir é a de que desbarbarizar tornou-se a questão 

mais urgente da educação hoje em dia. O problema que se impõe nesta 

medida é saber se por meio da educação pode-se transformar algo de 

decisivo em relação à barbárie. Entendo por barbárie algo muito simples, ou 

seja, que, estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, 

as pessoas se encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em 

relação a sua própria civilização [...]. Considero tão urgente impedir isto 

que eu reordenaria todos os outros objetivos educacionais por esta 

prioridade. 

(ADORNO, 2011, p. 155). 

 

Segundo Adorno (2011), tornar a questão da superação da barbárie como central 

nos objetivos educacionais e na consciência individual, seria, por si só, um avanço. 

Nesse aspecto, a experiência é um conceito fundamental, por ser o momento 

autorreflexivo que propicia a não manifestação da violência presente nos indivíduos 

formados nesta cultura. A experiência, à luz da Teoria Crítica, com base no pensamento 

de Adorno (2011), é formativa, de modo que não terá base no ‘experimento’ 

considerado pelas ciências naturais, mas a gênese se encontra no conceito de 

experiência em Hegel. Assim só será possível na relação com o objeto, na 

disponibilidade ao contato que forma o sujeito enquanto indivíduo diferenciado da 

cultura, sem negá-la. Posto isto, o processo é dialético, de modo que se relaciona com o 

objeto e transforma o sujeito na própria ‘objetividade’. 

A cultura que produz e reproduz a violência obsta a experiência ou a 

autorreflexão quando padroniza e normatiza o pensamento como algo posto ou dado. 

Nesses termos, dispensa a experiência. Assim, a mediação entre sujeito e objeto não 

ocorre e, por isso, o potencial transformador é anulado, o que é coerente com a 

sociedade que pretende se fixar desprezando “(...) as faculdades especificamente 

subjetivas, a mobilidade intelectual, a imaginação e a fantasia.” (HORKHEIMER e 

ADORNO, 1973, p. 179). Dessa maneira, quando o indivíduo se submete à cultura sem 

problematizá-la, não tem a força necessária para resistir e, tampouco, se diferenciar 

dela. 

A cultura, à luz do pensamento de Horkheimer e Adorno (1973), está 

intrinsicamente ligada à sociedade como extrato do processo gradual de socialização 

entre os indivíduos, ao passo que o indivíduo não existe sem os determinantes sociais, o 
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que seria uma abstração. No fundamento hegeliano a sociedade também não existe sem 

os indivíduos. Logo, segundo Horkheimer e Adorno (1973, p. 47), “A vida humana é, 

essencialmente e não por mera casualidade, convivência”. Para Costa (2020), é a 

realidade do encontro que vai possibilitar uma sociedade livre, justa e humana. 

A formação do indivíduo, no sentido que procuramos expor, está, 

intrinsicamente, ligada à formação burguesa e se configura em um contexto de 

dominação que é contraditório, pois contém em seu princípio o “mote do 

aprisionamento e a fagulha emancipadora”. (COSTA, 2020, p. 36). A fagulha 

emancipadora é a experiência que possibilita a reflexão. A ausência da experiência, ou a 

pobreza do que nos resta dela, coloca em risco a própria humanidade, nas palavras de 

Benjamin (1987, p. 115): 

Aqui se revela, com toda clareza, que nossa pobreza de experiências é apenas 

uma parte da grande pobreza que recebeu novamente um rosto, nítido e 

preciso como o do mendigo medieval. Pois qual o valor de todo o nosso 

patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós? A horrível 

mixórdia de estilos e concepções do mundo do século passado mostrou-nos 

com tanta clareza aonde esses valores culturais podem nos conduzir, quando 

a experiência nos é subtraída, hipócrita ou sorrateiramente, que é hoje em dia 

uma prova de honradez confessar nossa pobreza. Sim, é preferível confessar 

que essa pobreza de experiência não é mais privada, mas de toda a 

humanidade. 

 

A frieza nas relações sociais burguesas, o que ressalta diretamente a falta de 

identificação entre os indivíduos, se relaciona, sobretudo, à falta de aptidão à 

experiência (ADORNO, 2011) e o declínio da experiência criticado por Benjamin 

(1987)
1
 torna cada vez mais crescente a relação social estéril e não partilhável no 

sistema capitalista. No entanto, vale ressaltar que, mesmo as relações sociais sendo 

determinadas pelo capitalismo, existem contradições e, consequentemente, dialética na 

formação do indivíduo, conforme dito anteriormente. Problematizar as contradições 

sociais pode contribuir com a formação do indivíduo no que se refere ao modo de 

pensar e ser no mundo. Segundo Horkheimer e Adorno (1973, p. 47): 

Se o homem, na própria base de sua existência, é para os outros, que são os 

seus semelhantes, e se unicamente por eles é o que é, então a sua definição 

última não é a de uma indivisibilidade e unicidade primária mas, outrossim, a 

de uma participação e comunicação necessárias com os outros. Mesmo antes 

de ser indivíduo o homem é um dos semelhantes, relaciona-se com os outros 

antes de se referir explicitamente ao eu; é um momento das relações em que 

vive, antes de poder chegar, finalmente, à autodeterminação. 

 

                                                           
1
 Vide Crochík (2015) e Rebuá (2015). 
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A ausência da experiência na vida humana não vai permitir que a 

autodeterminação se consolide no indivíduo pela falta de identificação entre os 

semelhantes. Segundo Horkheimer e Adorno (1973, p. 179), o indivíduo vai se 

identificar com a ordem estabelecida para se sentir alguém e pertencente a um todo, mas 

o movimento é de uma mônada que se fecha em si e sua finalidade se converte no 

ostracismo do próprio eu individualista. Para Costa (2020, p. 35), essa ideia de mônada, 

contida em Leibniz
2
, aponta para uma regressão na sociedade administrada, ao “(...) ser 

tomada como sinônimo de individualismo: o indivíduo é considerado como um espectro 

que paira sobre a sociedade e, assim, não é influenciado pelas condições sociais 

objetivas”. 

 Esse ego torna-se frágil e não tem a força necessária, por intermédio de um 

nível qualificado de reflexão, para resistir aos mecanismos de opressão presentes na 

sociedade: “Aos seus olhos, de fato, o mundo está construído em branco e preto, de 

modo que o responsável por qualquer mal é a natureza que já existe antecipadamente ou 

então algum poder oculto”. (HORKHEIMER e ADORNO, 1973, p. 179). Desse modo, 

a autoinculpável menoridade, como afirmado por Kant (1985), escamoteia a 

responsabilidade necessária para que se assuma o protagonismo do próprio pensar. Não 

é por acaso que a experiência vem sendo negada na sociedade administrada. De acordo 

com Adorno (2011, p. 148): 

O defeito mais grave com que nos defrontamos atualmente consiste em que 

os homens não são mais aptos à experiência, mas interpõem entre si mesmos 

e aquilo a ser experimentado aquela camada estereotipada a que é preciso se 

opor. 

 

Não é possível existir oposição à estereotipia sem formação. O indivíduo 

propenso à submissão da padronização da sociedade administrada terá, no íntimo, 

segundo Horkheimer e Adorno (1973, p. 179), um ‘desejo inconsciente de destruição’ 

até dele próprio e, com isso, o caráter autoritário emerge, no sentido de não confessar 

esse desejo de destruição: 

(...) por isso, projeta-o sobre o inimigo, escolhido ou inventado para esse fim, 

ou outro o vê a ele como tal, sendo sempre representado como um ser 

igualmente inferior e perigoso. Assim nascem as "conspirações'' e outras 

coisas misteriosas e obscuras que circulam pelo mundo; e o caráter 

"decadente" das vítimas escolhidas intervém sempre como argumento dos 

carrascos totalitários de qualquer espécie, para justificar a eliminação 

daquelas. 

 

                                                           
2
 Sobre a Teoria das Mônadas ver: LEIBNIZ, G. W. A Monadologia e outros textos. São Paulo: Editora 

Hedra, 2009. 
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A vítima é um perigo imaginário criado e reproduzido exteriormente e 

interiorizado no indivíduo como sendo algo inferior. O que a sociedade insiste em 

afirmar como dessemelhante, em muito se assemelha ao que está reprimido no próprio 

eu, pode-se citar: a fragilidade humana que é negada na sociedade contemporânea. 

Vale pensar em que momento a educação física é capaz de reproduzir e 

retroalimentar a lógica capitalista vigente. Em um diálogo com Adorno (2011, p. 162), 

Becker se contrapõe à competitividade como instrumento central na educação: “Creio 

que tanto no seu tempo como hoje a massa dos professores continua considerando a 

competitividade como um instrumento central da educação e um instrumento para 

aumentar a eficiência”. 

Assim, Becker defende que no que se refere ao aspecto da competitividade pode 

se realizar algo de fundamental importância frente à desbarbarização, o que Adorno 

(2011, p. 162) considera como sendo a maneira de “(...) desacostumar as pessoas de se 

darem cotoveladas. Cotoveladas constituem sem dúvida uma expressão da barbárie”. 

Não à toa, Adorno (2011, p. 156) defende ainda “(...) que a tentativa de superar a 

barbárie é decisiva para a sobrevivência da humanidade”. 

Posto isto, vale questionar: a formação do professor de educação física tem se 

caracterizado como experiência? O que representa a competição na sociedade de classes 

e na formação do professor de educação física? Não cabe aqui, a discussão de como 

seria a sociedade sem a competição, se é que é possível, mas sim afirmar a necessidade 

de se pensar sobre a competitividade tanto na sociedade quanto no ambiente escolar e, 

para a problematização deste estudo, na formação do professor de educação física. 

“Neste sentido, creio que um ponto decisivo consiste também em diminuir o peso das 

formas muito primitivas e marcadas de competitividade na educação física”. (BECKER 

in ADORNO, 2011, p. 163). A escola é uma instância social e não deveria ser pensada 

alheia ao contexto social, visto que a escola reflete a cultura da dominação presente nas 

demais instâncias sociais. Mas, ao se considerar que nesta mesma cultura há tanto os 

germes da dominação quanto a fagulha emancipadora, os profissionais da escola, 

sobretudo o professor, pode problematizar essa cultura quando eleva o nível de 

consciência e consegue ter a percepção de que: 

(...) o domínio totalitário não se impõe à humanidade de fora por obra de uns 

tantos desesperados nem é uma grande desgraça acidental na auto estrada do 

progresso; o que ocorre, outrossim, é que no âmago da nossa cultura 

amadurecem forças destrutivas. (HORKHEIMER e ADORNO, 1973, p. 

196). 
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Posto isto, nos instigamos a pensar se a formação do professor de educação 

física o permite refletir sobre tais questões no que se refere à docência na sociedade 

administrada? A formação acadêmica do professor de educação física contribui com a 

visão crítica do estudante e com a autonomia do pensar no âmbito dos limites sociais? A 

que ou a quem interessa manter a competição na escola, por intermédio também das 

aulas de educação física? No que se refere às relações humanas e de aprendizagem, 

quais as possibilidades da educação física ao admitir ser para a totalidade dos 

estudantes, com e sem deficiência? Não restringir as relações humanas à rivalidade, à 

concorrência e à oposição pode contribuir com a educação e a formação acolhedora e 

inclusiva? 

Torna-se urgente refletir sobre essas questões. Pode-se afirmar, desde aqui, que a 

sociedade administrada é hierarquizada em duas instâncias principais, ou seja, a do 

desempenho intelectual/cultural e a do desempenho corporal, segundo Crochík (2012, p. 

219), e que isto “(...) tende a contribuir, sob forma de ideologia, com a reprodução da 

estrutura de classes descrita por Marx (1984)”. A sociedade de classes demanda 

hierarquizar para dominar uns em detrimento de outros, havendo assim, os mais fortes e 

os mais fracos, os mais inteligentes e os menos inteligentes, os mais bonitos e os feios, 

os gordos e os magros, os indivíduos considerados normais e os com deficiência, e 

assim por diante. Tais dicotomias escravizam e buscam afirmar um padrão como forma 

de controle. Vale lembrar que, segundo Crochík (2012), essas hierarquias se confrontam 

e de certa maneira também se complementam, contribuindo, sob a forma de ideologia, 

para a manutenção do status quo na sociedade de classes.
3
 

De certo, a formação que se quer analisar e investigar neste estudo como 

contemplada ou não no exercício docente do professor de educação física é a que se 

articula com a teoria, necessitando ser esta experiência, de acordo com Costa (2015, p. 

408): 

(...) um processo de formação teórica que contemple a autonomia no longo 

prazo, e não somente de maneira circunstancial para o alcance de um 

determinado objetivo do fazer docente. Formação teórica pode ser pensada 

como uma concepção de vida, envolvendo suas diversas dimensões, como a 

psíquica, social, cultural, histórica e laboral, àquela que possibilite o livre 

pensar e, consequentemente, o decidir sobre a própria vida e o fazer docente 

no contexto social vigente, com vistas a sua diferenciação favorável à 

inauguração da própria humanidade e dos alunos na escola pública. 

 

                                                           
3
 Essa temática consta do Capítulo 2. 
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Uma formação, neste sentido, que se contraponha à barbárie. A barbárie, de 

acordo com o pensamento de Adorno (2011), é toda e qualquer manifestação de 

violência, seja ela de dimensão física, psicológica, simbólica, ou de qualquer outra 

ordem que expresse atos degradantes aos seres vivos. Ressalte-se, pois, que, na 

sociedade de classes, a luta pela sobrevivência impõe aos homens o aniquilamento de 

outros. A cultura nessa sociedade cria a ilusão de que o homem é autossuficiente e que 

não há necessidade das relações humanas, estas podem ser supérfluas e interessadas 

apenas em adquirir falsas vantagens. 

A cultura vigente estimula a competitividade e contribui à dominação. Assim, 

quando se determina na atividade uma criança em oposição à outra, vencer se torna o 

mais importante a ser feito, independente dos meios considerados antidesportivos, ou 

seja, trapaça, violência, dentre outros. As atitudes violentas podem se originar deste 

instante de estresse e medo da derrota. Becker, no diálogo com Adorno (2011), vai 

enfatizar que a competição perturba a relação do indivíduo com as ‘coisas’. Quanto a 

isso, vale considerar Becker em diálogo com Adorno: 

(...) evidentemente poder-se-ia defender a tese de que é preciso se preparar 

pela competição na escola para uma sociedade competitiva. Bem ao 

contrário, penso que o mais importante que a escola precisa fazer é dotar as 

pessoas de um modo de se relacionar com as coisas. E esta relação com as 

coisas é perturbada quando a competição é colocada no seu lugar. 

(ADORNO, 2011, p. 163). 

 

Dessa maneira, ao se contrapor à competição como um princípio determinante 

que serve à sociedade de classes, a formação do professor precisa ser problematizada: 

quais as possibilidades da formação do professor de educação física contribuir com a 

elevação do nível de consciência do professor quanto à responsabilidade docente com a 

formação de outros indivíduos? 

Sendo assim, a questão não é de se negar a educação existente (ou a pseudo 

educação). Mas, antes, apontar para suas contradições dialéticas com base na Teoria 

Crítica e contribuir com a reflexão sobre os desafios da educação na sociedade de 

classes, a qual determina relações humanas competitivas, sem reflexão e que reproduz a 

violência, tais como o bullying e o preconceito. O problema que se impõe para este 

estudo é: Para que a formação do professor assume prioridade face à urgência de se 

enfrentar a violência e a manifestação do preconceito na escola? 

Assim, afirma-se que a competição na escola com intuito de ‘preparar’ para a 

vida social reproduz a sociedade de classes. A competitividade é inerente à cultura da 
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sociedade administrada. Desse modo, a competição faz parte da formação do indivíduo 

desde a primeira infância. Posto isto, quais seus efeitos sobre a formação e atuação do 

professor de educação física? O presente estudo problematiza os limites e as 

possibilidades da formação do professor de educação física, considerando-se o combate 

à barbárie e a possibilidade de autonomia no decorrer de sua formação no curso de 

licenciatura em educação física e no âmbito do exercício docente. 

A competição, ao servir à sociedade submetida à égide do capital, hierarquiza 

indivíduos entre vencedores e perdedores. A História da Educação Física, por sua vez, 

nos permite afirmar a sua função formativa na contemporaneidade, para além da 

questão disciplinar. Nesse sentido, pode contribuir para o desenvolvimento global dos 

estudantes ao não se restringir ao treinamento físico.  Embora, no primeiro momento, o 

rumo da História da Educação Física parecesse fadado ao fracasso, quando enfatizava a 

dicotomia do indivíduo em corpo e mente, como Almeida e Castro (2018, p. 112) 

afirmaram ao se referirem às concepções de senso comum ao longo da História da 

Educação Física: “(...) sobretudo no que concerne ao esporte e a estética corporal”. 

Vale enfatizar que a competição assume centralidade na sociedade de classes, 

porque é condição sine qua non para a manutenção do status quo, segundo Adorno 

(2011, p. 111): 

(...) no âmbito da escola: a hierarquia oficial, conforme o intelecto, o 

desempenho, as notas, e a hierarquia não-oficial, em que a força física, o "ser 

homem" e todo um conjunto de aptidões prático-físicas não honradas pela 

hierarquia oficial desempenham um papel. O nazismo explorou esta dupla 

hierarquia inclusive fora da escola, na medida em que incitou a segunda 

contra a primeira, tal como incitaria o partido contra o Estado na macro 

política. A pesquisa pedagógica deveria dedicar especial atenção à hierarquia 

latente na escola. 

 

Conforme afirmado anteriormente, a competição produz hierarquias na escola 

entre ‘melhores’ e ‘piores’ estudantes, além de processos de dominação à vida humana. 

Procura-se expor que este é um dos motivos pelos quais o indivíduo precisa se 

autoconservar na sociedade. Vale indagar: sob as condições objetivas vigentes é 

possível imaginar uma sociedade livre e humana? 

Pensando na hierarquização social há que se considerar que a sociedade é 

organizada sob a égide do capital e do trabalho, sendo a competição resultante da 

organização da sociedade cindida. Na competição há um vencedor e um perdedor. O 

perdedor quer assumir o lugar do vencedor e o vencedor quer continuar sendo vencedor. 

O perigo reside nesta sociedade que impõe a competitividade entre os indivíduos para a 
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sobrevivência de alguns em detrimento de outros. Deste modo, não há mudança e nem 

transformação, apenas uma luta para um assumir o lugar do outro e reproduzir o que 

sofreu. 

Vale enfatizar que a formação do professor de educação física recebe influência, 

sobretudo, na década de 1930 das instituições médicas e militares, segundo Castellani 

Filho (1988). Após críticas a esse modelo de educação física, de disciplinarização dos 

corpos e o preparo para a guerra, tenta-se, a partir de uma perspectiva esportiva, 

desmilitarizar a educação física, sobretudo nas escolas. Assim, abre-se espaço para a 

formação do professor de educação física ‘atleta’ e ‘treinador’. Os esportes conhecidos 

como pertencentes ao quarteto mágico
4
 (voleibol, futebol, basquetebol e handebol), 

muitas vezes, são utilizados de maneira meramente mecânica pelo professor de 

educação física. É no uso descontextualizado, mecanizado e acrítico desses esportes, 

incluindo as regras nas escolas, que perpassa a crítica da competição como fim, em si 

mesma: 

Exemplificando isso, dentro da construção ideológica da associação da 

Educação Física e os Esportes, podemos ver a mídia, frequentemente 

exaltando os feitos de atletas filhos de pais pobres, que passaram fome e de 

caminharem quilômetros para treinar, venceram graças à persistência e a 

garra. Transformados em heróis pela mídia esses jovens têm suas 

participações enaltecidas, tendo a todo o momento realçado sua contribuição 

para nossas seleções, para nosso país. 

A mensagem que fica é que para ser bom atleta basta ter vontade, disposição 

e muita dedicação. Portanto, todos que quiserem serão atletas. Ser atleta 

passa a ser algo que está ao alcance de qualquer membro da sociedade 

independentemente de seu potencial e da classe a qual pertença. O atleta 

nesse processo ganha, então, uma enorme relevância. Considerando a 

importância que se atribui ao atleta, o que predomina na sociedade é o 

modelo de esporte de competição, o de alto nível. (ALMEIDA e CASTRO, 

2018, p. 112) 

 

O modelo de esporte de competição, conhecido na área da Educação Física, 

como a ‘Tendência Competitivista/Esportivista’ está compreendido entre os anos de 

1964 a 1985, período que o Brasil se encontrava em Ditadura Militar.  Neste momento, 

a escola é vista como um ‘celeiro de talentos’, incentivada pelos militares, a ser 

descoberto pelo professor de educação física e o aguçado olhar do professor-atleta. 

Cria-se um estereótipo a respeito dos estudantes e uma pretensão de ascender 

econômica e socialmente por intermédio do esporte, mecanismo utilizado pelos 

militares no poder para que a euforia do esporte tirasse a atenção da sociedade para as 

                                                           
4
 “Quarteto mágico” é um termo comumente utilizado pelos professores de educação física para ilustrar as 

aulas que se baseiam tão somente em quatro esportes: voleibol, futebol, basquetebol e handebol. Nesse 

sentido, tais esportes parecem ser ‘mágicos’ ao ser reproduzido nas aulas de modo acrítico e 

indeterminadamente para todos os segmentos de ensino. 
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decisões autoritárias. O estudante é visto neste período sob a ótica biologicista, 

negando-se o indivíduo. 

A competição, como fim da educação física, no final deste período é analisada e 

abre espaço, sobretudo, a partir de 1985 à ‘Tendência Popular’, sendo a competitividade 

contestada nas escolas públicas e conceitos como participação, cooperação e inclusão 

passam a ser pauta do debate na área da Educação Física. Será que à educação física 

compete apenas ensinar esportes? A resposta não era óbvia naquele momento da 

história. Seria necessário considerar o indivíduo na complexidade do ser. Era preciso 

rever os pressupostos da Educação Física como disciplina que promove o estudo do 

corpo em movimento. Um corpo presente no mundo que interage e pode transformá-lo. 

Afinal, deve-se considerar ou não a competição nas escolas? 

Segundo Crochík e Crochík (2011, p. 116): 

Para não haver a identificação entre os homens, dadas as suas diferenças, é 

necessário um trabalho sobre a percepção e sobre a consciência para que 

ocorra a negação dessa identificação; é necessário que os indivíduos não 

percebam os outros como indivíduos, mas como membros de “espécies”. Tal 

como afirmamos antes, isso ocorre por uma ideologia que se volta mais para 

as necessidades psíquicas dos indivíduos, geradas na primeira infância, do 

que para um conteúdo racional. Não pode haver, sobretudo, identificação 

com o mais frágil, dado que esse lembra a natureza pretensamente superada 

pelo indivíduo aparentemente civilizado. Como pela competição entre os 

homens, incentivada por esta sociedade, são valorizados os mais aptos, os 

mais fortes, esses têm de se distanciar dos mais frágeis, não podendo 

nesses se reconhecer. Caberia à educação que se volta contra a barbárie 

criticar as bases sociais que geram a competição e não mais acalentá-la. 

(grifo nosso). 

 

Nesses termos: Qual seria, então, o posicionamento da formação em educação 

física, no que se refere ao combate à violência? É possível retirar a competição das aulas 

de educação física? Os jogos competitivos na escola são um reflexo da sociedade de 

classes. Dessa maneira, retirar a competitividade da escola não é possível, ao passo que, 

a sociedade é competitiva. Porém, é possível a elevação do nível de consciência dos 

professores e estudantes para interpretar a realidade? 

Adorno (2011) aponta como problema pensar se por intermédio da educação é 

possível transformar algo de significativo em relação à barbárie. A educação pode 

contribuir para o enfrentamento da cultura que separa os indivíduos em fortes e fracos; 

aptos e inaptos? 

As leis, regras e normas, conforme se enunciou antes, são estabelecidas em 

situações sociais contraditórias e conflitantes e os indivíduos também detêm 

certa quota de violência para enfrentar seu sofrimento, oriundo de renúncias a 

seus desejos, necessárias para viver em coletividade. Dessa forma, a tensão 

entre a tendência ao progresso das relações humanas e os conflitos sociais e 
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psíquicos prossegue. Com a escola, assim como com qualquer outra 

instituição social, não poderia ser diferente: a violência também se apresenta 

nela. (CROCHÍK, 2012, p. 214). 

 

A violência também está presente na escola, como afirmado por Crochík (2012). 

A educação, para se contrapor à violência na escola, necessariamente terá que discutir 

suas causas. 

Nesse sentido, a elevação do nível de consciência do professor abre-se como 

possibilidade de transformação das maneiras arcaicas de se ensinar e que provocam 

violência. A elevação do nível de consciência é possível, por intermédio da formação 

teórica, como afirma Costa (2015), que permita ao professor a crítica à sociedade de 

classes, na qual se impõe a cultura da dominação e, consequentemente, da 

competitividade e da violência. A práxis pedagógica, como um ato político, se volta 

para a formação crítica e pode deslocar o indivíduo do baixo nível de consciência social 

e política. 

Assim, a competição pode ser vista como um jogo de eliminação do que o outro 

produziu? Ao se pensar em alguns dos esportes de quadra mais conhecidos, os quais, de 

uma maneira geral, se dão por meio da competição, a presença do outro é necessária. 

Tendo como exemplos, o futebol, o voleibol, o basquete e o handebol, percebe-se que 

há a necessidade do time adversário para que o jogo aconteça. Caso contrário, a 

competição não se realiza e ao time presente é dada a vitória pelo conhecido no mundo 

dos esportes: ‘WO’
5
. 

No entanto, a presença do adversário, não necessariamente, vai se configurar em 

um momento prazeroso de prática da atividade desportiva. Tendo em vista que a relação 

com o outro só é necessária para que se alcance um objetivo, neste caso, a vitória. O 

adversário, neste sentido, será visto como o oponente. No âmbito da própria experiência 

docente, uma frase recorrente entre os professores de educação física, para tentar 

preservar a competição e banalizar o mal-estar do estudante, independente do resultado 

é: ‘Não importa ganhar, o importante é competir!’ Essa frase vai ao encontro da 

afirmação anterior de que sem a presença do adversário, o jogo não acontece. Aqui, 

parece que o grau de importância não está em fazer o estudante admitir como 

possibilidade do jogo competitivo a derrota, e sim fazer com que ele participe da 

                                                           
5
 WO é a abreviação da palavra walkover, que significa em português ‘vitória fácil’. Na ausência, 

impossibilidade ou número de participantes inferior ao estipulado na equipe, o adversário vence a partida 

sem precisar competir. 
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competição. Há algo de regressivo nisso, visto que se o importante é competir, porque 

se quer ganhar? 

Um indivíduo ou time se opõe ao outro e, ao final do jogo, um vai sofrer a 

amargura da derrota e o outro ganhar os ‘louros’ da vitória. No esporte espetáculo
6
, por 

exemplo, há premiação de acordo com o desempenho, o indivíduo que foi ‘melhor’ no 

desenvolvimento daquele esporte ganha mais. Nesses termos, o indivíduo pode ser 

comparado a uma máquina, a pessoa humana fica em segundo plano e o que importa é o 

resultado final. Em uma partida de futebol, esporte mundialmente conhecido, o 

vencedor é aquele time que consegue mais vezes anular a jogada do adversário, mas se 

no ato da eliminação da jogada ocorre uma falta grave sofrida pelo adversário, o que 

sobressai? Fazer o gol ou parar a jogada para saber o que aconteceu com o adversário 

que se encontra caído no chão, por exemplo? 

Ao refletir sobre o que deve ser feito nesta situação, parece fácil a resposta, mas 

essa resposta não seria óbvia no calor da emoção do torcedor que está ávido por gritar ‘o 

gol’ e nem no ímpeto do jogador de fazer o gol. É no desenvolvimento da autonomia do 

pensar desse indivíduo que a educação física poderia estar agindo. 

O problema que está posto nesta discussão é pensar sobre a dominação do mais 

forte para os considerados mais fracos, o que está estabelecido socialmente e que a 

competição legitima, cada vez mais, criando hierarquia e afastando uns dos outros. 

Ganhar a qualquer custo pode ser o discurso quando não se fortalece a elevação do nível 

de consciência, pois ambas são incompatíveis. Se ‘ganhar a qualquer custo’ se 

estabelece não há lugar para elevação do nível de consciência. A educação física, 

historicamente, tem se voltado de maneira hegemônica para a competição, o que tem 

gerado o culto ao corpo e/ou a docilidade dos corpos, por quê? Segundo Agra (2015, p. 

84): 

[...] a competição não colabora no processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes, quando ao afirmar a sociedade de classes, banaliza a necessidade 

de se relacionar com o outro, o que, segundo Adorno (2000), não colabora 

com uma possível desbarbarização por intermédio da educação, visto que no 

processo de competição, o ser humano experimenta diferentes formas de 

fracassos que geram culpa, podendo transformar-se em agressão. Assim, 

entende-se que a colaboração, por outro lado, aponta para uma real 

necessidade humana de nos relacionarmos uns com os outros, independente 

das diferenças. 

 

                                                           
6
 Considera-se ‘esporte espetáculo’, os esportes praticados profissionalmente, ou seja, com fins lucrativos. 

A ‘indústria cultural’, com base no pensamento de Adorno, ao perceber no esporte mais um meio para 

obtenção de lucro, o transforma em mercadoria. 
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 Considerando que o estudante com deficiência, ao ser incluído na escola pública, 

terá no seu currículo as mesmas atividades dos estudantes sem deficiência, inclusive as 

aulas de educação física, discutir sobre a questão da violência face à busca de corpos 

perfeitos faz-se necessário e urgente, tendo em vista que, historicamente, a demanda por 

homens ‘perfeitos’ fisicamente no âmbito da educação física exacerbava a competição, 

a violência, e, por conseguinte, excluía os considerados ‘incapazes’, devido ao 

preconceito em relação aos estudantes com deficiência. 

 Segundo Crochík (2012, p. 213), independente do estudante com deficiência, há 

que se pensar na violência gerada socialmente pelo homem, sobretudo, no contexto da 

sociedade de classes, o que reflete diretamente na escola: 

A violência é preocupação social antiga e própria de uma sociedade 

conflitante e, mais do que isso, contraditória. Os seus membros, que 

pertencem a classes sociais distintas, têm interesses divergentes, o que os 

leva frequentemente ao confronto. Mas a violência não ocorre somente entre 

os membros das classes sociais existentes e, segundo Freud (1986), é inerente 

ao homem como expressão da pulsão de morte: há uma tendência que nos 

leva a querer eliminar toda tensão existente – dentro e fora de nós – que 

explicaria a agressividade voltada a si mesmo e aos outros; essa tensão é 

incrementada pelo sofrimento gerado ao homem por três fontes: 1- 

sentimento da fragilidade do corpo; 2- força incomensurável da natureza; e 3 

- relações sociais. Kant (1992) argumenta nesse mesmo sentido; para ele, 

essa tensão é própria ao homem, que detém uma natural “sociabilidade 

insociável”: sente-se bem com os outros e, ao mesmo tempo, prazer em 

dispor tudo ao seu gosto, o que provoca resistência dos demais. Marcuse 

(1981), ao analisar a argumentação freudiana, dirá que uma sociedade que 

gere menos tensão, terá menos a expressão da pulsão da morte, ou seja, a 

violência. 

 

Problematizar a violência na escola é identificar as causas da dominação da 

sociedade de classes. No que se refere a essa pesquisa, a formação do professor de 

educação física e as suas aulas assumem lugar central para discussão e análise da 

ampliação ou não das atitudes violentas dos indivíduos, no âmbito das relações 

humanas. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira/LDB/Lei n
o
 

9.394 (BRASIL, 1996), a disciplina educação física é componente obrigatório do 

currículo escolar, na qual a expressão por intermédio do corpo é central. Segundo 

Darido (2003, p. 1): “A inclusão da Educação Física oficialmente na escola ocorreu no 

Brasil ainda no século XIX, em 1851, com a reforma Couto Ferraz, embora a 

preocupação com a inclusão de exercícios físicos, na Europa, remonte ao século XVIII 

[...]”. 
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Desse modo, em consonância com o momento histórico e social, as 

Universidades incorporavam a cultura derivada desse contexto e formavam professores 

na Tendência
7
 de Educação Física vigente, como por exemplo, na década de 1930, onde 

existiam os modelos higienista e militarista era uma concepção em ascensão: 

É nessa fase da história que o rendimento, a seleção dos mais habilidosos, o 

fim justificando os meios está mais presente no contexto da Educação Física 

na escola. Os procedimentos empregados são extremamente diretivos, o 

papel do professor é bastante centralizador e a prática uma repetição 

mecânica dos movimentos esportivos. (DARIDO, 2003, p. 3). 

 

 No que se refere ao esporte na escola, a discussão ainda é atual, o Coletivo de 

Autores (1992) reflete quanto à problemática do esporte ‘da’ escola e o esporte ‘na’ 

escola. O esporte ‘na’ escola seria a simples reprodução do esporte espetáculo, ou seja, 

a reprodução das regras e das técnicas indeterminadamente. Assim, o estudante não tem 

uma ação efetiva sobre o conhecimento que deveria estar elaborando, apenas recebe tais 

informações e busca executá-las de maneira heterônoma. O esporte na escola tem como 

característica selecionar os mais habilidosos e excluir os considerados inaptos. Na 

atualidade, ainda tem forte influência nas escolas a Tendência Esportivista, mesmo 

sendo criticada pelos meios acadêmicos, sobremaneira a partir da década de 1980, no 

entanto esta concepção ainda está presente na sociedade de maneira hegemônica. 

(DARIDO, 2003). 

O esporte ‘da’ escola, por sua vez, teria um caráter mais educativo e formativo, 

pois, embora não desconsidere o esporte praticado profissionalmente, adequa as regras e 

as técnicas para o contexto de aula dos estudantes. O esporte ‘da’ escola é criado dentro 

‘da’ escola e os estudantes têm autonomia sobre a criação, determinando as regras, o 

que é e o que não é falta, a quantidade de jogadores, a pontuação e a duração do jogo, 

por exemplo. Os estudantes devem estar cientes e em comum acordo com os pontos 

criados, modificados e flexibilizados. Os estudantes têm a possibilidade de aprender 

sobre os próprios limites e sobre as dificuldades dos colegas. 

Nesse sentido, há a possibilidade de criação de um novo esporte de acordo com 

as características dos estudantes. A educação física não se finda na prática desportiva. 

No entanto, vale ressaltar que mesmo quando se opta por ensinar o esporte pode-se 

estimular a criatividade, a autonomia e a ação conjunta dos estudantes, em prol da 

cooperação e da estimulação do livre pensar. 

                                                           
7
   Segundo Ghiraldelli (1991), na Educação Física brasileira as ‘Tendências’ representam concepções 

históricas e são identificadas como: Higienista (até 1930), Militarista (de 1930 a 1945), Pedagogicista (de 

1945 a 1964) e Esportivista/Competitivista (de 1964 a 1985). 
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É nesse sentido que Adorno e Becker, ao dialogarem sobre ‘a educação contra a 

barbárie’, discutem a questão da competição na escola. Sobre o esporte ‘na’ escola, 

Becker salienta: 

Creio que erramos em insistir demasiado nesta ideia ainda hoje no esporte. 

Numa sociedade gradualmente liberada dos esforços físicos, em que a 

atividade física assume uma importante função lúdica e esportiva na escola 

que é muito mais importante do que jamais ocorreu na história da 

humanidade, ela poderia provocar consequências anímicas equivocadas por 

meio da competição. Neste sentido creio que um ponto decisivo consiste 

também em diminuir o peso das formas muito primitivas e marcadas da 

competitividade na educação física. (ADORNO, 2011, p. 163). 

 

As formas primitivas de competitividade, presentes na sociedade de classes e 

reproduzidas na escola nas aulas de educação física, podem gerar consequências 

deteriorantes ao ser humano, pois quando o estudante é colocado contra o outro na 

escola, a relação com o outro é para inferiorizá-lo e lhe colocar no lugar de ‘perdedor’, o 

que gera uma relação conturbada entre sujeito e objeto, como afirma Adorno (2011). 

A faculdade de pensar à luz do pensamento de Adorno (2011) é central. Porém, 

a liberdade de pensar não é dada. As experiências vividas pelo homem o permitem ou 

não pensar de determinada maneira. Nesse contexto, pensar a educação de forma 

abstrata deslocando-a das contradições e limites existentes na sociedade de classes é 

ingênuo, pois não colabora para a discussão da formação do indivíduo como ser único e 

plural. Pensar a formação do indivíduo é um desafio na sociedade administrada, pois, 

mesmo se considerando os limites sociais, há nela contradição e possibilidades de 

resistência à dominação da pseudoformação. 

Posto que o conceito de pseudoformação, com base no pensamento de Adorno 

(2011), é fruto da ideia síntese do capitalismo, que no sentido que procuramos expor se 

configura em, por intermédio da cultura, tornar os indivíduos alienados sociais, no 

sentido de perder de vista a própria função, no caso do professor, docente: possibilitar 

que os estudantes sejam livres pensantes. Faz-se mister pensar no indivíduo em ação e 

na relação com a cultura e com o outro, tendo em vista que os estudantes com 

deficiência enfrentam preconceito e são colocados no ‘plano do homem ideal’, 

constituído culturalmente e vivido diariamente nos espaços de convívio. 

Vale ressaltar que, quando esses estudantes eram segregados nas escolas 

especiais, afirmava-se para a sociedade a ilusão de que a pessoa com deficiência só 

conseguiria aprender e se desenvolver com os pares com a mesma deficiência. Assim, a 

pessoa com deficiência era reduzida à sua deficiência. A deficiência a priori indicava 
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com quem, onde e como esse indivíduo iria aprender, ainda que, tendo a mesma 

deficiência, não seja prerrogativa para que o indivíduo seja educado da mesma maneira. 

Segundo Costa e Leme (2016, p. 26), no que se refere às matrículas da educação 

básica no Brasil, ainda há um elevado número de alunos com deficiência matriculados 

“(...) em classes especiais e escolas especializadas, revelando a manutenção de um 

sistema duplo de ensino, ou seja, regular e especial”. 

Assim, mesmo a educação inclusiva sendo um direito do indivíduo e dever do 

Estado, respaldada por lei, ainda é um espaço de luta e conscientização dos indivíduos 

de que a relação com o outro possibilita o reconhecimento da humanidade, devido à 

mecanização imposta pela sociedade de classes. Costa e Leme (2016, p. 26) corroboram 

com esse pensamento ao afirmarem: 

Refletindo sobre os referidos dados e, com destaque, ao quantitativo de 

matrículas em classes especiais e escolas especializadas, vislumbra-se um 

longo caminho ainda a ser percorrido rumo à universalização da educação 

inclusiva no Brasil. Assim, ao se considerar o direito à educação, urge no 

processo histórico a luta por sua afirmação, fortalecimento e universalização. 

 

Ao pensar o desenvolvimento do indivíduo na sociedade, entende-se que este é 

produto da cultura e das diversas experiências que lhes foram possibilitadas. Pois, 

segundo Crochík (2012, p. 214): 

Apesar da relação entre a estrutura social e a constituição psicológica não ser 

imediata – cabe lembrar a afirmação de Adorno (1991) de que a sociedade 

leva os homens às regressões psíquicas de que necessita a cada momento – 

como a individuação só pode ocorrer pela incorporação da cultura e esta 

depende da estrutura social, a constituição do indivíduo não se reduz, mas é 

determinada por fatores sociais e culturais. 

 

Dessa maneira, é por intermédio da cultura e da relação humana que o indivíduo 

pode se diferenciar. A educação inclusiva tende a se fortalecer, nesse contexto, ao se 

entender que as diferenças fazem parte da condição humana. 

A educação encontra-se no enfrentamento dos desafios postos à inclusão escolar 

de estudantes com deficiência/necessidades educacionais especiais, considerando a 

história de segregação e omissão da educação geral quanto a esse segmento escolar, os 

denominados estudantes da educação especial, ou seja, dos segregados e excluídos da 

escola pública. 

Aos princípios burgueses interessa banalizar a experiência da reflexão, da 

crítica, a experiência com o outro, dentre outras experiências possíveis mesmo na 

sociedade administrada, com vistas à manutenção da sociedade de classes. Ao fazê-lo, a 

violência progride nas relações humanas de dominação, o que mantém o estado de 
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aparente letargia ao curso que a História vem tomando, ou seja, de não perceber e 

tampouco dar visibilidade às diferenças humanas, sociais e culturais, gerando cada vez 

mais, a exclusão e o preconceito que se proliferam. Por isso, a responsabilidade da 

escola é importante no combate à violência, como afirmado por Crochík (2012, p. 214): 

Se a violência tem sido constante, a escola é uma das instituições que tem 

como objetivo desenvolver a civilidade em seus alunos, isto é, a possibilidade 

de os homens conviverem pacificamente e discutir suas divergências de 

forma pacífica, por meio de normas aceitas coletivamente. 

 

Portanto, estudos quanto à formação docente são de suma importância na 

problematização da educação geral na sociedade administrada, por intermédio de uma 

educação contra a barbárie, em sendo isso possível, após Auschwitz. A educação 

inclusiva contribui com essa discussão ao revelar os desafios que também são postos à 

educação geral. Sendo assim, é possível o enfrentamento dos desafios da educação 

inclusiva sem que o professor se faça presente na experiência da inclusão? 

Pensando nas questões sobre a formação na sociedade de classes, iniciaram-se as 

reflexões com vistas à defesa desta tese, sobretudo na urgência de tornar a questão da 

superação da barbárie como central nos objetivos educacionais e na consciência 

individual, em sendo possível, por intermédio da educação. Corroborando com Adorno 

(2011, p. 119), esta deve ser uma prioridade, visto que: 

Fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie. Mas não se trata de uma 

ameaça, pois Auschwitz foi a regressão; a barbárie continuará existindo 

enquanto persistirem no que tem de fundamental as condições que geram esta 

regressão. É isto que apavora. Apesar da não visibilidade atual dos 

infortúnios, a pressão social continua se impondo. Ela impele as pessoas em 

direção ao que é indescritível e que, nos termos da história mundial, 

culminaria em Auschwitz. 

 

No atual estágio civilizatório, a manutenção de classes especiais e escolas 

especializadas, como afirmam Costa e Leme (2016), é uma regressão e violência aos 

indivíduos com e sem deficiência. Daí, a necessidade de fortalecer a formação do 

professor para o entendimento de que é necessário resistir ao horror, problematizando-o, 

confrontando-o e sendo crítico a essa histórica reprodução da segregação e exclusão dos 

estudantes com deficiência das escolas públicas. Adorno (2011) enfatiza ainda que é 

urgente se pensar sobre as causas que permitem o curso da barbárie, visto que a 

sobrevivência da humanidade depende disso. 

Quando o Projeto Pedagógico de um curso de licenciatura não possibilita ao 

estudante se diferenciar como indivíduo, ele também expressa a violência presente na 

sociedade, de modo que o ideário do currículo tem como fim nivelar e padronizar os 
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indivíduos para atender às necessidades do mercado. Durante a minha formação em 

Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no 

que se refere especificamente à área da Educação Inclusiva, foi oferecida uma disciplina 

obrigatória, intitulada: ‘Educação Física Adaptada’. No primeiro momento, esse nome 

não causou estranheza, afinal era necessário ‘aprender’ a adaptar atividades para os 

estudantes com deficiência. 

À luz do pensamento de Crochík (2012), o fato desse título não se tornar 

estranho em um primeiro contato se dá pela consideração, presente na cultura, de que o 

estudante com deficiência é frágil e/ou inferior ao compará-lo ao estudante sem 

deficiência. Essa percepção pode gerar protecionismo exagerado ou distanciamento, 

podendo acarretar em discriminação. Ora, tanto o protecionismo exacerbado quanto a 

discriminação são formas de preconceito, por não querer admitir a própria fragilidade 

que é humana e a necessidade também de ser protegido e cuidado. 

Não é possível estranhar quando o pensamento encontra-se padronizado pela 

cultura e ao qual se está totalmente identificado, porque falta a experiência com o objeto 

como possibilidade de formulação dos próprios conceitos, assim como a ausência de 

experiência com a teoria, o que torna o indivíduo heterônomo na experiência de pensar. 

Desse modo, a ausência de identificação com a fragilidade, que é essência da 

humanidade, não ocorre por acaso. À luz do pensamento de Horkheimer e Adorno 

(1973), a ausência de identificação do indivíduo com a fragilidade cumpre a função 

social de manter uns indivíduos contra os outros, o que é a base não apenas para a 

destruição do outro, mas também de si mesmo. Afinal, não é o considerado fraco que a 

cultura vai exaltar. Assim, os indivíduos que são capazes de exteriorizar suas 

fragilidades, podem ser vítimas dos que não têm a capacidade de expressá-las. 

Com a elevação do nível de consciência, é possível afirmar que as atividades 

oportunizadas à totalidade dos estudantes precisam ser as mais diversificadas possíveis, 

para que todos os estudantes possam se beneficiar do processo de ensino e aprendam. 

Pois, quando as atividades se voltam somente para os estudantes com deficiência, não 

estaria sendo exercida a exclusão da possibilidade de pensar sobre as necessidades dos 

demais estudantes? A identificação com a fragilidade humana é obstada pela cultura que 

tem como objetivo a adaptação à sociedade de modo alienante: 

Sugiro neste ponto uma pequena reflexão histórica. A importância da 

educação em relação à realidade muda historicamente. Mas se ocorre o que 

eu assinalei há pouco — que a realidade se tornou tão poderosa que se impõe 

desde o início aos homens —, de forma que este processo de adaptação seria 

realizado hoje de um modo antes automático. A educação por meio da 
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família, na medida em que é consciente, por meio da escola, da universidade 

teria neste momento de conformismo onipresente muito mais a tarefa de 

fortalecer a resistência do que de fortalecer a adaptação. Se posso crer em 

minhas observações, suporia mesmo que entre os jovens e, sobretudo, entre 

as crianças encontra-se algo como um realismo supervalorizado — talvez o 

correto fosse: pseudorrealismo — que remete a uma cicatriz. Pelo fato de o 

processo de adaptação ser tão desmesuradamente forçado por todo o contexto 

em que os homens vivem, eles precisam impor a adaptação a si mesmos de 

um modo dolorido, exagerando o realismo em relação a si mesmo, e, nos 

termos de Freud, identificando-se ao agressor. A crítica deste realismo 

supervalorizado parece-me ser uma das tarefas educacionais mais decisivas, a 

ser implementada, entretanto, já na primeira infância. (ADORNO, 2011, p. 

144-145). 

 

Segundo Adorno (2011), sendo a adaptação a maneira de ajustar o indivíduo à 

sociedade, a mesma é necessária, mas não suficiente para a formação de um indivíduo 

consciente socialmente e autônomo no pensar. Ocorre que a pressão do mundo 

administrado e o que Adorno (2011) afirma como pseudorrealismo se sobrepõe na 

formação do indivíduo nesta cultura, o que vai se expressar na força para superar o 

adversário. Essa temática é decisiva na formação do indivíduo desde a tenra infância. 

Porém, foi no decorrer do Mestrado em Educação realizado na Faculdade de 

Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF) que a questão da ‘adaptação’ e da 

‘emancipação’ à luz da Teoria Crítica da Sociedade, tendo como principais autores 

Adorno, Horkheimer, Crochík e Costa, foram discutidas, o que despertou em mim 

estranheza ao nome dado a essa disciplina, visto que segundo Adorno (2011, p. 143): 

“De um certo modo, emancipação significa o mesmo que conscientização, 

racionalidade. Mas a realidade sempre é simultaneamente uma comprovação da 

realidade, e esta envolve continuamente um movimento de adaptação.” Ressalte-se, 

pois, como mencionado anteriormente, que a adaptação como afirmado por Adorno 

(2011), se faz necessária para a orientação do indivíduo no mundo em seu processo de 

socialização e que a possibilidade da emancipação, por sua vez, envolve a adaptação, 

mas não se finda nela. 

A formação que tem como norte a emancipação se volta para a resistência, 

conduzindo a constituição do indivíduo para além da adaptação, possibilitando a 

autonomia do livre pensar sem a tutela de outro, dessa maneira, de acordo com o 

pensamento de Adorno (2011, p. 154): 

A única possibilidade que existe é tornar tudo isso consciente na educação; 

por exemplo, para voltar mais uma vez a adaptação, colocar no lugar da mera 

adaptação uma concessão transparente a si mesma onde isto é inevitável, e 

em qualquer hipótese confrontar a consciência desleixada. Eu diria que hoje o 

individuo só sobrevive enquanto núcleo impulsionador da resistência. 
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Posto isto, para que a emancipação seja possível, há que se considerar a 

adaptação como parte deste processo e não se fixar somente nela. A minha experiência 

como professora de educação física me fez perceber que a educação física considerada 

adaptada não deveria se voltar tão somente para os estudantes com deficiência. Nesse 

sentido, a totalidade dos estudantes deveria ter a possibilidade de participar de uma 

educação que torne possível o encontro com a própria humanidade. Há que se 

problematizar a formação do professor e as causas sociais, para que o estudante com 

deficiência não seja considerado, aprioristicamente, inapto à convivência e/ou, mesmo, 

à prática da educação física com a totalidade dos estudantes. 

A adaptação às atividades nas aulas de educação física como um fim em si 

mesmo produz nada mais do que ‘pessoas bem-ajustadas’ à sociedade, como afirma 

Adorno (2011). Para Agra (2015), à luz do pensamento dos frankfurtianos, a educação, 

exclusivamente para a adaptação, reproduz a sociedade de classes e forma, legitimando 

a manutenção do status quo, desconsiderando as necessidades humanas. Desse modo, à 

Educação Física não cabe ser adaptada para os estudantes com deficiência. Antes, 

demanda o acolhimento da diversidade humana, o estudante tendo ou não deficiência. 

Nesses termos, os desafios da Educação Física Inclusiva são desafios da 

educação geral, considerando o pensamento de Costa (2005, p. 61) em relação à crítica 

à educação especial: 

(...) consequentemente a crítica à educação especial é, obrigatoriamente, 

crítica à educação geral e dessa não poderá estar desvinculada. Ou seja, a 

educação para a adaptação, imposta aos alunos com deficiência nas classes e 

instituições especializadas, reproduz o que é praticado com os alunos 

considerados normais. E nesse sentido, revela a educação geral. 

 

A reprodução da violência que transforma a adaptação como o fim da educação 

pode acontecer, também, por intermédio do currículo e dos métodos que os professores 

utilizam para atender a demanda dos estudantes. Sobre o esporte, por exemplo, como 

conteúdo programático da Educação Física Bracht (2005, p. 9) afirma: 

Não é de todo equivocada a afirmação de que o esporte é um dos fenômenos 

mais expressivos da atualidade. Sem dúvida, o esporte faz parte hoje, de uma 

ou de outra forma, da vida da maioria das pessoas em todo o mundo. Tão 

rápido e tão "ferozmente" quanto o capitalismo, o esporte expandiu-se pelo 

mundo todo e tornou-se a expressão hegemônica no âmbito da cultura 

corporal de movimento. 

 

Nesse sentido, o esporte, que chamamos comumente de ‘esporte espetáculo’, 

serve ao capital e a ele está submetido. O esporte é comparado ao capitalismo por 

intermédio da rápida expansão e da forma hegemônica que foi reproduzido, inclusive 
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nos espaços educacionais. Trazer à tona a discussão do esporte na escola como 

mecanismo de competição e reprodução de técnicas de maneira alguma pretende supor 

que à Educação Física cabe retirar a prática do esporte da escola. 

Mas sabe-se que o esporte ainda hoje, como ressalta Bracht (2005), é um 

fenômeno expressivo na sociedade e vem ganhando força com o passar dos anos na 

forma de espetáculo. Segundo Adorno (2002), na sociedade capitalista, em tudo há 

potencial para se tornar mercadoria, com o esporte não é diferente, torna-se também 

uma mercadoria da indústria cultural e sobre isto é necessário uma reflexão: A 

competição, por intermédio do esporte, assume centralidade na Educação Física ainda 

hoje, por quê? 

Assim, ao pensar na atuação do professor de educação física, algumas hipóteses 

são formadas de antemão, ou este vai ensinar esporte ou vai fazer brincadeiras, em um 

sentido pejorativo
8
, com as crianças, desconsiderando o brincar como formativo, 

pedagógico e didático no espaço educacional, além de reproduzir um estereótipo contra 

o professor de educação física, caracterizando-o como um fazedor de tarefas sem 

intencionalidade. 

Segundo os Parâmetros Curriculares da Educação Física (Brasil, 1997, p. 22), no 

próprio espaço escolar, há segregação da Educação Física: 

Nas escolas, embora já seja reconhecida como uma área essencial, a 

Educação Física ainda é tratada como “marginal”, que pode, por exemplo, ter 

seu horário “empurrado” para fora do período que os alunos estão na escola 

ou alocada em horários convenientes para outras áreas e não de acordo com 

as necessidades de suas especificidades (algumas aulas, por exemplo, são no 

último horário da manhã, quando o sol está a pino). Outra situação em que 

essa “marginalidade” se manifesta é no momento de planejamento, discussão 

e avaliação do trabalho, no qual raramente a Educação Física é integrada. 

Muitas vezes o professor acaba por se convencer da “pequena 

importância” de seu trabalho, distanciando-se da equipe pedagógica, 

trabalhando isoladamente. Paradoxalmente, esse professor é uma referência 

importante para seus alunos, pois a Educação Física propicia uma experiência 

de aprendizagem peculiar ao mobilizar os aspectos afetivos, sociais, éticos e 

de sexualidade de forma intensa e explícita, o que faz com que o professor de 

Educação Física tenha um conhecimento abrangente de seus alunos. Levando 

essas questões em conta e considerando a importância da própria área, 

evidencia-se cada vez mais, a necessidade de integração. (grifo nosso). 

 

                                                           
8
 O sentido pejorativo que se traz aqui é no que se refere a não necessidade de um professor para ‘ensinar’ 

o brincar. No sentido de que qualquer pessoa está apta para oferecer essa atividade, vale lembrar, 

componente curricular da educação infantil. Nesse sentido, o professor de educação física não é visto 

como um detentor do conhecimento e sim como um mero ‘animador de festa’, que oferece o brincar pelo 

brincar, sem uma intencionalidade e sem a formação necessária para o apoio na resolução de conflitos e 

tensões. 
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Nessa afirmativa, deparamo-nos, com dois momentos: no primeiro momento, o 

professor de Educação Física é apresentado como marginalizado no espaço escolar e 

suas aulas ocorrem, sobremaneira, para satisfazer as necessidades das outras aulas. 

Assim, parece não haver diálogo com os professores e a gestão escolar e sim uma 

imposição de horário, por exemplo, para as aulas de Educação Física. No segundo 

momento, o professor de Educação Física parece se convencer de uma dita “pouca 

importância” do seu fazer pedagógico no contexto escolar, por quê? 

Problematizar o processo de formação do professor de Educação Física no curso 

de Licenciatura no Ensino Superior, tendo como problema central a competitividade na 

formação de professores e estudantes de educação física, o que se reflete em atitudes de 

indiferença frente aos indivíduos considerados inaptos à convivência e/ou mesmo à 

prática da educação física, quando reduzida aos seus aspectos competitivos pode 

contribuir com a reflexão sobre o exercício da prática da educação física como espaço 

de formação e desenvolvimento social e humano de professores e alunos em um 

ambiente colaborativo, provocativo e estimulante com vistas à socialização e a 

solidariedade. 

Sendo assim, à luz do pensamento de Adorno (2011), retomamos a questão: É 

possível ‘transformar algo de decisivo em relação à barbárie por meio da educação’? As 

aulas de educação física podem contribuir com a reprodução da violência ou colaborar 

com o processo de elevação do nível de consciência dos indivíduos, por quê? Para que 

problematizar a educação inclusiva como componente da formação dos estudantes de 

educação física no curso de Licenciatura no Ensino Superior e, por conseguinte, em sua 

atuação profissional na escola pública? 

Essas questões são norteadoras deste estudo, pois, ao passo que motivam, elas 

também desafiam a pensar na formação do professor de Educação Física na sociedade 

de classes. Desta maneira, enfrentar tais questões refere-se às possibilidades da 

formação política e crítica contribuírem para a elevação do nível de consciência dos 

professores também quanto às possibilidades e limites da Educação Física nesta 

sociedade. 

O conhecimento é o aliado da elevação do nível de consciência do professor, que 

pode pensar e desenvolver autonomia para aulas acolhedoras, criativas e com objetivos 

que não cessam no tempo de aula na escola, mas com aprendizados para a vida que 

fortaleçam as relações humanas e desenvolvam a emancipação dos estudantes, para 

além de qualificar para o trabalho. Para isto, faz-se necessário se debruçar sobre a 
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complexa relação entre teoria e prática e, consequentemente, sobre a relação conturbada 

entre ser professor e/ou treinador, o esporte na escola e o esporte da escola, a 

competição na sociedade de classes e na escola, os meios e os fins da Educação Física 

na escola pública, dentre outras questões. Refletir sobre essas situações, ainda que, em 

um primeiro momento, possam estar expostas de maneira dicotômica, nos permitirão 

problematizar a pseudoformação à luz da Teoria Crítica da Sociedade. É possível o 

professor sem autonomia impulsionar os estudantes à autonomia? É necessário também 

pensar sobre a possível identificação do estudante com o professor. 

Segundo Adorno (2011, p. 158): “[...] ninguém estará inteiramente livre de 

traços de barbárie e tudo dependerá de orientar esses traços contra o princípio da 

barbárie, em vez de permitir seu curso em direção à desgraça”. Problematizar sobre a 

formação e a responsabilidade do professor de Educação Física na sociedade de classes 

possibilita que o professor a exerça de maneira inclusiva. Dessa maneira, a reflexão 

possibilita também a elevação do nível de consciência, condição necessária para a 

resistência à manifestação do preconceito. 

Nesse contexto, pensar a Educação Física Inclusiva é algo necessário de modo 

que a proposta da educação inclusiva é também acolher o estudante na totalidade do 

currículo escolar. A educação inclusiva se configura em uma luta por uma sociedade 

justa e democrática, na qual cada indivíduo seja respeitado e acolhido em todos os 

âmbitos da vida, inclusive no processo de ensino e aprendizagem. Ao fazê-lo, estaremos 

também problematizando a educação geral. 

Propõe-se desenvolver este estudo no curso de Licenciatura em Educação Física 

na Universidade Federal Fluminense (UFF). O fato de o curso ter sido criado 

recentemente, com a primeira turma no ano de 2007
9
 e ser oferecido em uma Instituição 

de Ensino Superior Pública localizada em Niterói, município onde venho pesquisando 

desde a Iniciação Científica/CNPq são critérios importantes ao optar por esse locus de 

estudo. 

Vale ressaltar que, neste curso, até o ano de 2020, não havia uma disciplina 

obrigatória que estudasse a Educação Física e sua relação com a educação inclusiva, o 

que sofreu alteração com a reformulação curricular, que será caracterizado e analisado 

no capítulo 3 desta tese, na parte que versa sobre o Projeto Pedagógico. Algumas 

reflexões e dúvidas suscitam desse contexto de mudança no Projeto Pedagógico do 

                                                           
9
 Disponível em: <http://www.noticias.uff.br/noticias/2014/10/complexo-esportivo-do-instituto-de-

educacao-fisica-inaugurado.php> Acesso em: 10 de março de 2016. 
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curso, tais como: Qual a necessidade de haver uma disciplina específica para discutir 

sobre a educação inclusiva no curso de Licenciatura em Educação Física? O que 

pensam os estudantes quanto ao tema ‘Educação Inclusiva nas aulas de Educação 

Física’? Tendo em vista que, segundo Agra (2015, p. 23): 

No ano de 2001, a Resolução n
o
 2/CNE/CEB (BRASIL, 2001), no artigo 2

o
, 

estabelece a matrícula universal como direito de todos os alunos e o dever da 

escola de se organizar para receber esse público, que antes se encontrava 

excluído nas escolas e classes especiais. 

 

Sendo assim, se desde 2001 há essa obrigatoriedade e o curso de Licenciatura 

em Educação Física teve início em 2007, o que representa a discussão ou não desse 

tema no Ensino Superior? Trazer à tona a problematização da Educação Inclusiva na 

formação inicial pode contribuir para a atuação na escola pública? O que pensam os 

professores em formação, quanto às experiências vividas ou não de educação inclusiva 

nas aulas do curso de Licenciatura em Educação Física? O currículo acadêmico atende 

às demandas dos estudantes e as prerrogativas legais quanto à educação inclusiva na 

escola pública contemporânea? 

Em uma recente pesquisa na plataforma scielo
10

, tendo como palavras-chave de 

busca, ‘educação inclusiva e educação física’ apenas 11 trabalhos são disponibilizados 

sobre o assunto. No entanto, o tema ‘formação de professores’ não é o foco dos 

mesmos. Neste sentido, a originalidade deste estudo consiste na possibilidade de 

problematizar a formação do professor de Educação Física, historicamente voltada para 

‘dominar e domesticar os corpos’, tendo como possibilidade de resistência aulas de 

Educação Física que deem visibilidade às diferenças humanas. 

Quando retratamos o passado, percebemos que a Educação Física tem, em sua 

gênese, a finalidade de fazer com que o indivíduo seja obediente aos princípios da nação 

em constituição e sirva à guerra. Problematizando o passado, é possível perceber que a 

reprodução ainda está presente no fazer pedagógico dos professores de Educação Física. 

Consequentemente, a importância de analisar a formação deste professor ao longo da 

história. 

Faz-se mister salientar o potencial transformador que a Educação Física tem, 

quando a formação destes professores permite o pensar com autonomia nas 

                                                           
10

 Disponível em: <http://search.scielo.org/?q=educa%C3%A7%C3%A3o+inclusiva+e+educa%C3 
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b=&page=1> Acesso em: maio de 2018. 
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possibilidades e limites desta área de conhecimento, no âmbito do exercício docente e, 

consequentemente, na própria vida social. 

Ao se constatar a limitada produção de conhecimento nesta área e, considerando 

que a Educação Física na escola possui uma especificidade em relação às outras 

disciplinas, ao apresentar como cerne o corpo em movimento nos diversos contextos e 

possibilidades de estar e atuar no mundo, sobretudo, em um espaço de aula aberto 

configurado na quadra, estudar a formação desses professores e suas experiências com 

os estudantes com deficiência mobiliza a nossa intelectualidade. Dessa maneira, 

considera-se como prioridade analisar as questões relacionadas à formação do professor 

de educação física, localizando-a historicamente, no que tange, por exemplo, à escolha 

de ensinar o esporte espetáculo no espaço escolar de maneira descontextualizada, a 

competição como fim da educação física, os movimentos técnicos e mecanizados nas 

aulas de educação física, o espaço existente nas aulas de educação física ou não que 

visem o desenvolvimento humano e social e a manifestação da violência nas aulas de 

educação física. 

Assim, para que as questões elencadas acima sejam desveladas buscamos criar 

um espaço colaborativo de coleta de dados com os estudantes, os professores egressos 

do curso, os docentes e a coordenação do curso de Educação Física da Universidade 

Federal Fluminense/UFF, no intuito de produzir conhecimento por intermédio da 

pesquisa social empírica: 

Por lo general, la investigación social empírica está dominada por una 

tensión, la que existe entre la relevancia, la riqueza y la sutilidad de los 

resultados, por una parte, y la drástica exigencia de mensurabilidad, 

repetibilidad y controlabilidad, por otra. El progreso científico de la 

investigación social empírica tiene lugar fundamentalmente a través de esta 

tensión. (ADORNO, 2001, p. 106). 

 Nesse sentido, localizar a pesquisa social empírica neste lugar de tensão entre a 

pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa consiste, em si, uma crítica, ao passo que a 

mesma não se encontra terminantemente categorizada em um ou outro tipo de pesquisa, 

embora, no limite, se aproxime mais da pesquisa qualitativa e, ainda, possibilita a 

reflexão quanto à cisão explícita no processo de produção do conhecimento, onde as 

ciências sociais necessitam se enquadrar nas tipologias de pesquisa, o que é 

intrinsicamente atrelado ao fato da maneira de proceder de uma sociedade administrada. 

Posto isto, a produção do conhecimento nas ciências sociais, desde o princípio, 

também está marcada pela utilidade para atender às demandas sociais cotidianas criadas, 

vale lembrar, sob a égide do capital. A reflexão das causas que permitem a regressão da 
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humanidade como problema social é obstada pela progressiva demanda do imediatismo. 

Voltar-se à teoria como possiblidade de ruptura do sempre-igual se afirma, no âmbito 

deste estudo, como uma maneira de resistência. Assim, a pergunta: ‘Educação para 

quê?’, lembrando Adorno (2011), torna-se também basilar neste estudo que apresenta as 

seguintes questões centrais: 

 O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense/UFF corrobora com a concepção de uma 

educação contra a violência e em prol da inclusão de alunos com deficiência? 

 Para que a Educação Física e quais as possibilidades da Educação Física 

Inclusiva? 

 Por que enfrentar os desafios da práxis, ao se considerar a Educação Física 

centrada no respeito e acolhimento à diversidade humana? 

De acordo com Costa (2015, p. 410): “A teoria não se permite objetivar 

aprioristicamente. Antes, demanda uma experiência intelectual para sua diferenciação 

em práxis autoral.” Assim, a práxis autoral não se dá de forma fechada e isolada, há 

uma trajetória nesse processo de elaboração do conhecimento que é contraditório em 

sua gênese, o que torna possível a autoria docente mesmo na sociedade de classes. 

Segundo Adorno (1995, p. 4): 

A aversão à teoria, característica de nossa época, seu atrofiamento de modo 

nenhum casual, sua proscrição pela impaciência que pretende transformar o 

mundo sem interpretá-lo, enquanto, em seu devido contexto, afirmava-se que 

os filósofos até então tinham apenas interpretado - tal aversão à teoria 

constitui a fragilidade da práxis. 

 

Ao concordar com Adorno (1995) que ‘a aversão à teoria constitui a fragilidade 

da práxis’ afirma-se o objetivo deste estudo: 

 Analisar, à luz da Teoria Crítica da Sociedade, a formação do professor de 

Educação Física no Curso de Licenciatura da Universidade Federal 

Fluminense/UFF, no que se refere: 

i) À concepção de educação que o Projeto Pedagógico e os docentes do Instituto 

de Educação Física da UFF visam elaborar, nos aspectos sociais e humanos. 

ii) À identificação dos estudantes e egressos do Curso de Licenciatura em 

Educação Física com a concepção de Educação assumida pelo Instituto de 

Educação Física. 

iii) À caracterização das expectativas dos estudantes quanto à formação e as 

experiências vividas, tanto pelos estudantes quanto pelos ex-estudantes egressos 
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do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal 

Fluminense. 

iv) À problematização dos desafios da práxis postos à formação acadêmica, ao 

contemplar a Educação Física Inclusiva. 
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CAPÍTULO 1 

 

O PASSADO DA EDUCAÇÃO FÍSICA AINDA PRESENTE NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

O desejo de libertar-se do passado justifica-se: não é possível viver à sua 

sombra e o terror não tem fim quando culpa e violência precisam ser pagas 

com culpa e violência; e não se justifica porque o passado de que se quer 

escapar ainda permanece muito vivo. O nazismo sobrevive, e continuamos 

sem saber se o faz apenas como fantasma daquilo que foi tão monstruoso a 

ponto de não sucumbir a própria morte, ou se a disposição pelo indizível 

continua presente nos homens bem como nas condições que os cercam. 

(ADORNO, 2011, p. 29). 

 

Este capítulo discute o passado que ainda está presente no exercício docente da 

Educação Física e, com base em Adorno (2011), nos deparamos com a significativa 

questão de que não há como dele se libertar ou superar sem elaborá-lo e, para tal, deve 

ser enfrentado. Nesse sentido, quando o progresso tecnológico avança, o 

‘pseudoesclarecimento’ burguês promove a alienação. Visto que, embora o avanço 

tecnológico contribua para o avanço social, não se tem revelado capaz de promover o 

desenvolvimento humano e o combate à violência. Nunca vivemos tempos tão 

regressivos, ou seja, quanto mais desenvolvimento da técnica, menos desenvolvimento 

humano e mais violência. 

Portanto, neste capítulo, são discutidas as influências presentes na prática da 

educação física ao longo da história e as concepções incorporadas pelos estudantes de 

Licenciatura em Educação Física e professores atuantes no cotidiano escolar. O passado 

da educação física nos possibilita reconhecer a formação que os professores desse 

componente curricular receberam e a maneira que a Educação Física foi concebida no 

contexto do Brasil, assim como as influências importadas do exterior. Voltar-se para o 

passado permite uma interpretação do presente da Educação Física nas escolas públicas, 

além do esclarecimento no que se refere a quanto desse ‘passado permanece vivo’. 

Este capítulo está subdividido pelos tópicos: ‘1.1: O progresso na história e a 

formação do professor de educação física’ que analisa o progresso burguês e a 

supervalorização da técnica em detrimento do desenvolvimento humano e por que isto 

afeta diretamente a formação do indivíduo, inclusive como professor. Assim, o 

progresso vai ser afirmado como a promessa da felicidade plena, mas que não se 

cumpre na história. 



45 

No tópico seguinte, intitulado ‘1.2: O burnout na educação: características do 

exercício docente’, o objetivo é apresentar algumas características da profissão docente 

que fazem com que o professor desanime com a profissão. O intuito é desenvolver uma 

reflexão a respeito da formação do professor, sobretudo no que diz respeito aos 

conceitos de experiência, teoria e prática. 

Segundo Adorno (2011), existe um desejo de libertar-se do passado e isso é 

justificável, olhar para o passado permite perceber que este pode se repetir no que há de 

pior. Articular a educação física com o passado, ou seja, sua história é resgatar as 

tendências e discussões da educação física enquanto pertencente a um palco de luta por 

afirmação no contexto da educação geral. No Brasil Monarquia, a discussão da 

educação física como componente curricular ainda não era uma realidade. No cenário 

do século XIX, no Brasil recém-república, o conceito de ‘educação’ vai se diferenciando 

da antes ‘instrução’ da Monarquia. As lutas do século XIX são pela modernização do 

Brasil e a educação aparece, nesse contexto, como a mola propulsora para a constituição 

de uma sociedade civilizada. 

Segundo Silva e Martins (2006, p. 150), “Democracia, federação e educação se 

constituíam em categorias inseparáveis de uma vigorosa discussão no início da 

República, que apontavam para a redenção do país.” Para Herold Júnior (2005, p. 244), 

a educação física na época era: 

Dirigida pelo e para o interesse público, a educação física no Brasil, assim 

como em outros países, deveria unir o povo brasileiro em torno da ideia de 

pátria para que todos se dispusessem a trabalhar com energia para o 

progresso do país, integrando-o no cenário mundial. 

 

A educação física é vista, nesse período, como instrumento de regeneração do 

povo brasileiro e necessita torná-lo civilizado e moralmente aceito na esfera mundial, 

por intermédio de uma educação física com caráter, prioritariamente, higienista e 

disciplinadora de corpos. Veríssimo (1906), um dos precursores da educação física, 

como disciplina escolar no Brasil, ainda que com as devidas críticas, defende a 

educação física como importante e potente no contexto da educação geral para formar 

uma nação. 

Segundo Veríssimo (1906), a função da educação física não deveria se basear tão 

somente em exercícios ginásticos ou acrobáticos. O autor enfatiza a atenção dada à 

educação física na Inglaterra e aponta uma reflexão no sentido de tentar entender o 
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motivo da educação física no Brasil ser tão pouco ou nada conhecida. Para Veríssimo
11

 

(1906, p. 72), a educação física apresentava importância frente à nação que se queria 

formar: 

Como a educação espiritual (intellectual e moral) tem por fim preparar um 

espirito culto e bom, assim à educação physica compete formar um corpo 

robusto e são, completando ambas o fim superior da educação, que é tornar o 

homem bom, instruído e forte. A educação physica, pois, deve tomar o 

homem criança ainda, no berço e, através da primeira e da segunda infancia, 

da adolescencia e da mocidade, levá-lo à virilidade, que lhe cabe fazer rija e 

valente. 

 

Segundo Castellani Filho (1988), a ideia de uma educação física que se voltava 

para educar o físico associada à saúde do corpo é marcante no século XIX. A educação 

física, nesse período, era influenciada pelos princípios militares e médicos, nas palavras 

de Castellani Filho (1988, p. 39): 

[...] a Educação Física no Brasil, desde o século XIX, foi entendida como um 

elemento de extrema importância para o forjar daquele indivíduo ‘forte’, 

‘saudável’, indispensável à implementação do processo de desenvolvimento 

do país que saindo de sua condição de colônia portuguesa, no início da 

segunda década daquele século, buscava construir seu próprio modo de vida. 

Contudo, esse entendimento, que levou por associar a Educação Física à 

Educação do Físico, à Saúde Corporal, não se deve exclusivamente e, nem 

tampouco, prioritariamente, aos militares. A eles, nessa compreensão, 

juntam-se os médicos [...]. 

 

Para entender a influência dos médicos na atuação da educação física, 

caracterizando-a como higienista, há que se contextualizar a forte interferência da 

Europa, que se apresenta, nesse período, como modelo culto e de referência para o 

desenvolvimento do povo e para toda uma geração de intelectuais desse período. É 

possível afirmar isso, ao se levar em consideração, também, a produção acadêmica dos 

médicos deste período e a relavância dada aos estudos da Educação Física, na então 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. (CASTELLANI FILHO, 1988). 

O prestígio dos médicos, segundo Castellani Filho (1988), ganha contornos 

próprios no Brasil do século XIX, porém é na Europa do século XVIII que essa 

ascensão do corpo médico toma proporção, primeiramente na função higienista que 

assegura o prestígio político no século XVIII e, depois, no prestígio econômico e social 

no século XIX. Os médicos no Brasil começam denunciando os malefícios existentes na 

estrutura familiar da colônia e se autointitulavam como a categoria profissional 

competente para “redefinir os padrões de conduta física, moral e intelectual da ‘nova’ 
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família brasileira.” (Ibidem, p. 39). Com isso, há um controle da família pelos 

higienistas, mudando desde os seus hábitos sanitários até o comportamento social. Para 

dar conta disso, “[...] os higienistas lançaram mão da Educação Física, definindo-lhe um 

papel de substancial importância, qual seja, o de criar o corpo saudável, robusto e 

harmonioso organicamente.” (Ibidem, p. 42). Sem dúvida, a hierarquia de um corpo em 

detrimento de outro cria estereótipos, mas o alcance dessa perspectiva ainda não era 

possível à época. 

Percebe-se em Veríssimo (1906) que a Educação Física, a partir da perspectiva 

higienista, passa a ser discutida em vários âmbitos sociais, até mesmo em relação à 

mortalidade infantil. De modo que a higiene ensinada na Educação Física poderia 

influenciar nos resultados da estatística da mortalidade infantil no Brasil. 

O início do período republicano no Brasil é marcado pela penúria, a falta de 

investimento acomete não somente a educação, mas também a saúde pública de forma 

direta. A doença no Brasil era generalizada e a população sofria com as epidemias, 

assim, o índice de mortalidade superava o de natalidade. 

Soares (2007, p. 103) salienta ainda: 

O que tornava o povo miserável, doente, degenerado físico e mentalmente 

eram as condições de vida e de trabalho impostas pelo capital, e que somente 

mais tarde, na década de 1920, passam a ser denunciadas pelos médicos em 

seus relatórios e em seus congressos como ameaça à “saúde” da sociedade e 

da nova ordem, denúncias que tinham o cuidado de isentar de culpa o Estado 

brasileiro. Um Estado que não possuía leis de trabalho, ou qualquer 

dispositivo legal que obrigasse o patrão a efetuar pagamentos de indenização 

por acidentes de trabalho ou mesmo a simples preocupação de evitar tais 

acidentes nas fábricas. 

 

Nesse sentido, parece que a preocupação não está em avaliar as condições de 

trabalho do brasileiro, mas culpar a população pelo problema social, isentando o Estado 

da sua responsabilidade com o povo. 

As condições de trabalho eram precárias e nocivas à saúde, afetando os adultos e 

também as crianças. As jornadas de trabalho, nesse período, nunca eram inferiores a 12 

horas diárias e imperava o modelo coercitivo liderado pela classe dominante. O trabalho 

infantil era extremamente disseminado. De acordo com Lima (1985) apud Soares (2007, 

p. 104), os industriais costumavam dizer que ‘certos trabalhos, só as crianças podiam 

fazer.’: 

(...) esgueirar-se entre teares em espaços exíguos para recuperar fios ou bolas 

de algodão, permanecer horas e horas em posições absolutamente incômodas 

e perniciosas ao seu desenvolvimento físico, movimentando-se contínua e 

cansativamente entre máquinas perigosas, respirando flocos de algodão e 

odor de dejetos. 
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No que se refere à preservação e à qualidade de vida, a educação física assume 

um papel relevante ainda que com um viés higienista. Os hábitos necessitavam ser 

corrigidos e modificados, respeitando os ensinamentos da higiene e da pedagogia 

infantil. Veríssimo (1906) salienta o quão necessário é ter uma sociedade civilizada e, 

para que seja possível essa condição, no Brasil há que se preocupar com as gerações que 

irão ‘preparar o futuro da pátria’. A educação física tem grande influência nesse 

momento. 

Outro importante ponto na obra de Veríssimo (1906) é quando o autor expressa 

insatisfação, ao ter que obter conhecimento sobre a psicologia infantil e os processos 

fisiológicos que alicerçam a educação física em países estrangeiros, onde os hábitos de 

habitação, de vestimenta, de alimentação e de comportamento são diferentes, 

sobremaneira, dos hábitos brasileiros. Ao identificar a carência no Brasil de intelectuais 

que estudassem tal processo, Veríssimo se propôs a fazê-lo a partir de uma observação 

específica da realidade brasileira, daí a importância desse intelectual para se entender, a 

partir da sua obra ‘A Educação Nacional’, o espaço ocupado pela Educação Física no 

contexto da educação geral da época. 

Ao perceber que a educação física se fundamentava nos conhecimentos da 

medicina, o referido autor faz um apelo aos médicos, para que não desconsiderassem a 

importância da educação física na construção da nação almejada. Veríssimo (1906, p. 

80) atribui a virilidade, a força e a energia do povo inglês à prática de exercícios físicos 

e o fato da educação física assumir centralidade na educação do país: “Na Inglaterra, 

cujo povo é, incontestavelmente, o mais forte, o mais energico, o mais viril dos d'este 

fim de seculo, os exercicios physicos são, digamos assim, uma instituição nacional.” 

Em contrapartida, expõe a importância de se aprender com os ingleses, em uma 

tentativa de mudar os maus hábitos do povo brasileiro próprio da 'moleza e indolência'. 

Para Silva e Martins (2006, p.152): 

A educação nacional deveria despertar o sentimento de amor e obediência à 

pátria através da exaltação dos símbolos de poder do Estado: a bandeira 

nacional, o hino, o palácio do governo, o clube republicano; bem como, 

valorizar o ser brasileiro. 

 

O ‘ser brasileiro’ era valorizado por Veríssimo (1906), na medida em que o autor 

ressalta a importância de não copiar ninguém, mas da necessidade de se estudar ‘tudo e 

todos’ em prol do conhecimento que levaria à grandeza do país. Outra nação que toma 

como referência é a Suíça, pois se tornava relevante lembrar que a constituição do 

Estado Nacional perpassava pela criação e aprimoramento de bons soldados. Para isso, a 
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vontade também deveria ser disciplinada desde a escola até a universidade: “A Suíça 

tem a gymnastica e os exercicios militares que ali, desde a escola até a universidade, 

fazem de todo o cidadão um bom soldado.” (Ibidem, p. 81). Ressalta ainda que: 

Em todas as demais nações onde o espirito publico não dorme, sinão que vela 

continuamente pelos interesses da patria, tem a educação physica merecido 

particular interesse. Na Suecia, na Bélgica, na Hollanda, na Austria e na Italia 

faz parte dos programmas escolares. (Ibidem, p. 84). 

 

Ainda que não se possa olvidar de que Veríssimo (1906) privilegiava uma 

educação física higienista que se pauta no ideário de modernização do Brasil à luz de 

uma complexa mistura entre positivismo, cientificismo, nacionalismo e republicanismo, 

percebe-se a importância que o autor confere à Educação Física, como necessário 

componente curricular da escola, apontando as necessidades da época dessa prática não 

só como ginástica em locais não oficiais, mas também na introdução da educação física 

nos programas escolares. 

Veríssimo (1906, p. 85) defende uma Educação Física que faça parte da 

educação nacional e dos costumes brasileiros, enfatiza a importância de se continuar 

estudando para entender esta área de conhecimento cientificamente e largamente nos 

seus benefícios e não abandona a ideia de ginástica, porém não limita a educação física 

à mesma: 

Cuidemos da hygiene particular e individual, apenas entre nós conhecida, 

mas de nenhuma forma praticada. Introduzamos nas nossas escolas, nos 

nossos collegios e outros estabelecimentos de instrução primaria e 

secundaria, a gymnastica, principalmente aquella que dispensa apparelhos, os 

exercicios callisthenicos, as corridas, as marchas, os saltos e os jogos 

estrangeiros, pois não temos proprios, que melhor se adaptem ao nosso clima, 

ao nosso meio. 

 

Apesar de a ginástica ser citada, o autor fala de uma ginástica que dispensa os 

aparelhos, “[...] numa tentativa de superar seja a Ginástica de aparelhos (alemã), 

incentivada pelo Império, seja a Ginástica dos teatros de rua, o republicanista 

“deslegitimou” tais exercícios, considerando-os anti-pedagógicos.” (SILVA e 

MARTINS, 2006, p. 155). Segundo Veríssimo (1906), a ginástica que se adequa à 

realidade brasileira é a sueca. Este posicionamento surge do entendimento de que a 

ginástica sueca tem um caráter mais corretivo de posturas e, em sua idealização, visa a 

acabar com alguns vícios/hábitos sociais, objetivo naquele momento. Essa ginástica 

teria um cunho mais abrangente, podendo ser praticada, independente do sexo ou idade, 

se direcionando a totalidade das pessoas, adquirindo um cunho mais educativo e social, 

diferente da ginástica alemã, que tinha por objetivo primeiro, preparar os corpos para 
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guerra. 

Veríssimo (1906, p. 90) caracteriza a educação física como poderosa influência 

sobre a inteligência, sobre o caráter e sobre a moral do povo: 

[...] urge cuidarmos seriamente de introduzir no nosso systema geral de 

educação, a educação physica, e nas nossas escolas, nos nossos collegios, nas 

nossas academias, nos nossos costumes enfim, os exercicios de corpo, todos 

esses exercicios que os inglezes conhecem sob o nome colletivo de sport. A 

educação physica no Brazil é, em todo o rigor da expressão, um problema 

nacional. 

 

Veríssimo (1906) considera a educação física um problema nacional, sobretudo 

ao perceber como o filósofo inglês Herbert Spencer pensa a mesma, no livro que trata 

‘sobre a educação intelectual, moral e física’. De acordo com Veríssimo (1906), o povo 

inglês confere centralidade aos exercícios corporais, se igualando nas escolas 

secundárias e superiores ao horário destinado aos trabalhos intelectuais. O que se 

destaca nesse contexto é a forte cisão importada entre corpo e mente que marca também 

a Educação Física no Brasil. No entanto, é interessante observar a insatisfação de 

Veríssimo (1906) ao sinalizar, que enquanto na Europa a Educação Física possui lugar 

de destaque, no Brasil a mesma é superficialmente conhecida. Adverte que seria na 

segunda infância o melhor momento de começar os exercícios de corpo propriamente, 

salientando o “[...] maximo fautor da indisciplina moral que tanto está prejudicando o 

paiz.” (Ibidem, p. 78). 

É notório, que Veríssimo (1906) se utiliza da educação física, enquanto 

instrumento para civilizar o povo, higienizar os corpos, criar um sentimento de nação 

(se utilizando aqui também do esporte inglês como referência) e se apropria da questão 

da indisciplina moral, inspirado na Europa. Sem negar toda e qualquer crítica que a 

complexidade do constructo teórico da época possa ter gerado para a Educação Física 

como área de conhecimento, é relevante ressaltar a importância desta obra que inaugura 

a República no Brasil, além do esforço do intelectual brasileiro em defender a prática da 

educação física como primordial na idealização de um projeto de educação nacional. 

Sendo a Educação Física, no contexto da educação geral, um palco à parte de 

luta no Brasil, tem-se como referência também, na esteira dos intelectuais que 

defendiam a Educação Física como componente curricular da escola, Rui Barbosa com 

o Parecer de número 224, “[...] denominado ‘Reforma do Ensino Primário e várias 

instituições complementares da Instrução Pública’.” (CASTELLANI FILHO, 1988, p. 

47). 
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Segundo Darido (2005, p. 1), com a reforma realizada, em 1882, por Rui 

Barbosa: 

(...) houve uma recomendação para que a ginástica fosse obrigatória para 

ambos os sexos e que fosse oferecida para as Escolas Normais. Todavia, a 

implantação de fato destas leis ocorreu apenas em parte, no Rio de Janeiro 

(capital da República) e nas escolas militares. E apenas a partir da década de 

1920 que vários estados da federação começam a realizar suas reformas 

educacionais e incluem a Educação Física, com o nome mais frequente, de 

ginástica (Betti, 1991). 

 

Assim, somente em 1928, a Educação Física surgirá como componente 

curricular obrigatório, em uma proposta de Fernando de Azevedo, que previa aulas 

diárias para a totalidade dos alunos. Em 1937, a educação física estará prevista no texto 

da Lei Constitucional nº 01 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada 

em 10 de novembro de 1937. (CASTELLANI FILHO, 1988). 

Vale ressaltar que, segundo Darido (2003, p. 2), tanto a concepção higienista 

quanto a concepção militarista não viam sentido para uma fundamentação teórica que 

desse suporte à Educação Física, pois a consideravam uma disciplina essencialmente 

prática. “Por isso, não havia distinção evidente entre a Educação Física e a instrução 

física militar.” 

As influências destas concepções na Educação Física sinalizam o passado da 

formação do professor como tão somente um preparador físico e disciplinador de 

corpos, que se preocupa com a virilidade do corpo e a busca por um homem ideal, 

descontextualizado da formação teórica, marcando a histórica separação entre corpo e 

mente. 

Na constituição de 1946 a inspiração é liberal-democrática face à influência 

dos educadores da Escola Nova. Este movimento, que surgiu anteriormente 

(década de 20), mas que se fez presente nesta fase, tinha por base o respeito à 

personalidade da criança, visando desenvolvê-la integralmente, 

caracterizando-se por uma escola democrática e utilitária, cuja ênfase punha-

se no aprender fazendo. 

O discurso predominante na Educação Física passa a ser: "A Educação Física 

é um meio da Educação". O discurso desta fase vai advogar em prol da 

educação do movimento como única forma capaz de promover a chamada 

educação integral. E neste contexto que, num concurso promovido pelo 

Departamento de Educação Física (DEF), vence a proposta que propõe o 

conceito biossócio-filosófico da Educação Física em substituição ao conceito 

anátomo-fisiológico que vigorava até então. Observa-se que, ao menos ao 

nível do discurso, há uma passagem da valorização do biológico para o sócio-

cultural, embora a prática permanecesse praticamente inalterada. (DARIDO, 

2003, p. 2). 
 

Nesse sentido, quando a cultura na sociedade de classes não possibilita que o 

professor de Educação Física pense sobre a constituição da história da própria área de 
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atuação, a reprodução de práticas excludentes é inevitável e reforça o estereótipo dos 

corpos biológicos ‘perfeitos’ descontextualizados da cultura. Elaborar o passado e 

pensar sobre a formação do professor pode revelar os desafios que os indivíduos 

necessitam enfrentar para superar a padronização do fazer pedagógico. Os estereótipos 

reproduzidos socialmente na sociedade de classes hierarquizam os corpos e os 

indivíduos que fogem ao padrão são excluídos e considerados inaptos à convivência 

social e à prática da Educação Física na escola. No que se refere ao processo de inclusão 

escolar, vale ressaltar que segundo Greguol et al (2018, p. 34): 

Há pouco mais de duas décadas, trabalhar com atividades físicas para essa 

população era visto como uma tarefa exclusiva de fisioterapeutas ou 

terapeutas educacionais. Mesmo os cursos de Educação Física no ensino 

superior só passaram a incluir conhecimentos específicos sobre pessoas com 

deficiência no início dos anos de 1980. 

 

No entanto, como afirma Greguol et al (2018), apenas a mudança na legislação 

prevista na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) não é suficiente para garantir 

uma atuação docente engajada com os objetivos da educação inclusiva, sendo um destes 

possibilitar ao estudante com deficiência, a participação na escola pública. A oferta de 

disciplina obrigatória nos cursos de Ensino Superior também não é suficiente para que o 

professor promova a inclusão nas aulas, mas a reflexão sobre o que obsta uma Educação 

Física Inclusiva para os professores faz-se necessário, sobretudo ao se considerar as 

demandas objetivas das escolas. Segundo um levantamento de dados realizado por 

Fiorini e Manzini (2014, p. 96): 

As pesquisas indicam que os professores de Educação Física têm encontrado 

dificuldades, em diferentes aspectos, para atender a demanda da inclusão 

educacional, como o “despreparo profissional” advindo de formação 

acadêmica “frágil” no que diz respeito ao tema pessoa com deficiência 

(FIORINI, 2011); o desconhecimento sobre os tipos de deficiências, as 

características específicas e as limitações decorrentes (BETIATI, 2010); as 

características administrativas e físicas do ambiente escolar (CRUZ, 2008); o 

número total de alunos matriculados em cada turma (MULLER, 2010); a 

ausência de um documento que caracterize os alunos com deficiência 

(STEFANE, 2003); atitudes e características dos próprios alunos com 

deficiência (FALKENBACH; LOPES, 2010); atitudes de alunos sem 

deficiência que não eram favoráveis à inclusão (MORAES, 2010); a 

superproteção, negação da deficiência e falta de vínculo da família de alunos 

com deficiência com a escola (BRITO; LIMA, 2012); a falta de materiais 

específicos (FALKENBACH; LOPES, 2010); como planejar as aulas de 

Educação Física para uma turma em que há alunos com e sem deficiência 

(BRITO; LIMA, 2012) e como executar o que foi planejado (FIORINI, 

2011). Diante do cenário de dificuldades, é preciso investir em ações que 

possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica dos professores de 

Educação Física (CHICON; NASCIMENTO, 2011). 

 

Reconhecer os desafios postos pelos professores de Educação Física é um passo 
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necessário para avaliar maneiras de apoio no processo de inclusão escolar. Diversos são 

os desafios que perpassam a prática pedagógica dos professores de educação física, 

como explicitado anteriormente. Ouvir os professores em formação pode possibilitar a 

reflexão e uma discussão profícua sobre as aflições vividas pelos professores na 

atuação, e assim, juntos, pensar em estratégias de superação da deficiência como uma 

barreira para o ensino e a aprendizagem. 

Fiorini e Manzini (2014) apontam dados relevantes para se compreender os 

desafios que os professores de Educação Física expressam como barreiras à Educação 

Física Inclusiva. Dialogar com os estudantes do curso de Licenciatura em Educação 

Física da UFF pode contribuir com a formação dos seus próprios conceitos em torno da 

Educação Física Inclusiva. 

Sendo assim, retomar o cerne da questão é necessário para que a Educação se 

afirme como um direito humano e a pessoa com deficiência seja respeitada, inclusive no 

processo educacional. Vale enfatizar que a inclusão defendida, no âmbito deste estudo, 

não se restringe à educação, mas à igualdade de todos os direitos (tais como moradia, 

saúde, lazer, dentre outros) e oportunidades que a democracia deveria garantir. Segundo 

Adorno (2011), o retorno aos pensamentos fascistas ainda é possível por haver uma 

corrosão interna da democracia, e isto acontece porque as condições são favoráveis à 

violência. Não é possível combater ao horror com violência, a conscientização é 

necessária para uma educação justa e humana que acolha a totalidade dos estudantes, 

independente de suas condições físicas, neurológicas, emocionais e/ou de qualquer outra 

ordem. 

No tópico seguinte, o conceito de progresso é posto em evidência, tendo em 

vista a supervalorização da técnica, em detrimento do desenvolvimento humano e por 

que isto afeta diretamente a formação do indivíduo, inclusive como professor. 

 

1.1: O progresso na história e a formação do professor de educação física 

 

É notório que, de uma maneira geral, o mundo se encontra constantemente em 

mudança e o desenvolvimento tecnológico se supera a cada dia. O fato é que, ao 

contrário do que se esperava e que foi conclamado por toda parte, o progresso burguês 

não trouxe a prosperidade, pelo contrário exacerbou a infelicidade humana com todas as 

promessas e ilusões. Segundo Freud (1996, p. 9): “O que chamamos de felicidade, no 

sentido mais restrito, provém da satisfação (de preferência, repentina) de necessidades 
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represadas em alto grau, sendo, por sua natureza, possível apenas como uma 

manifestação episódica.” Desta maneira, a plena felicidade ‘vendida’ pelo progresso não 

é atingível, pois: “Somos feitos de modo a só podermos derivar prazer intenso de um 

contraste, e muito pouco de um determinado estado de coisas. Assim, nossas 

possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa própria constituição.” 

(FREUD, 1996, p. 9). 

Nesse contexto, de acordo com Crochík (2005), a dominação da natureza, 

tornou-se intrínseca à nossa civilização, ao passo que o trabalho, antes ainda da 

propriedade, se apresentava como uma forma de dominação da natureza. A felicidade 

sinalizada por Freud (1996) se consubstanciaria nesta dominação da natureza, embora a 

libertação da humanidade necessite que a ‘dominação’ seja combatida. “A dominação 

em nossa história, até o momento, aparece como a base da mediação da relação dos 

homens entre si, e como representante da natureza ainda não inteiramente dominada.” 

(CROCHÍK, 2005, p. 104). 

Assim, a felicidade é efêmera e, quando é satisfeita por bens-materiais, logo em 

seguida, estes não são suficientes. No que se referem às tecnologias, estas ficam 

ultrapassadas, superadas tecnologicamente, e assim, o consumo aumenta cada vez mais 

e isto seria, por si só, suficiente para satisfazer aos interesses do capitalismo. Mas, como 

se não bastasse, vale ressaltar que a infelicidade, segundo Freud (1996) é vivida de 

forma mais recorrente, pois a mesma, ao ser experimentada por intermédio do 

sofrimento, ameaçará o indivíduo: 

(...) a partir de três direções: de nosso próprio corpo, condenado à decadência 

e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade 

como sinais de advertência; do mundo externo, que pode voltar-se contra nós 

com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; e, finalmente, de nossos 

relacionamentos com os outros homens. O sofrimento que provém dessa 

última fonte talvez nos seja mais penoso do que qualquer outro. Tendemos a 

encará-lo como uma espécie de acréscimo gratuito, embora ele não possa ser 

menos fatidicamente inevitável do que o sofrimento oriundo de outras fontes. 

(IDEM, p. 9). 

 

O mundo conspira para a infelicidade humana e o indivíduo tenta se proteger de 

sentir o sofrimento que, segundo Freud (1996), o mais latente é aquele que advém dos 

relacionamentos humanos vividos pelo desapontamento com o outro, as desavenças e, 

sobretudo aqueles caracterizados pelo amor perdido: 

Contra o sofrimento que pode advir dos relacionamentos humanos, a defesa 

mais imediata é o isolamento voluntário, o manter-se à distância das outras 

pessoas. A felicidade passível de ser conseguida através desse método é, 

como vemos, a felicidade da quietude. Contra o temível mundo externo, só 
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podemos defender-nos por algum tipo de afastamento dele, se pretendermos 

solucionar a tarefa por nós mesmos. (FREUD, 1996, p. 10). 

 

Neste contexto, Crochík (2005, p. 104) afirma que, apesar da suposição de que 

os frankfurtianos tenham sido influenciados pelo pensamento freudiano, há uma 

distinção importante no que se refere ao entendimento de que os frankfurtianos “(...) não 

supõem que a violência seja inerente ao homem como forma de expressão de um 

princípio universal, representado pelas pulsões de morte.” Posto isto, a liberdade 

depende da superação da dominação que se configura na natureza não dominada. 

Assim, a violência se apresenta na sociedade, justamente, na relação criada 

coletivamente entre os indivíduos para dar conta das próprias necessidades e isto vem se 

configurando na história da civilização. 

De acordo com Benjamin (1987, p. 223): “(...) existe um encontro secreto, 

marcado entre as gerações precedentes e a nossa.” Assim, a história da civilização se 

encontra aberta para se viver experiências. As experiências vividas no passado podem 

interferir na vida presente. A história não se realiza isolada em um tempo fechado, por 

isso, a passagem do tempo na e com a história, não necessariamente levará ao 

progresso, posto que a história não existe sem indivíduo e o indivíduo se constitui na 

história. 

Para Benjamin (1987, p. 229): “A ideia de um progresso da humanidade na 

história é inseparável da ideia de sua marcha no interior de um tempo vazio e 

homogêneo.” Passado, presente e futuro se encontram constantemente e quando o 

tempo é vazio e homogêneo não tem a força necessária para promover transformações: 

“O cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, 

leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado 

perdido para a história.” (ibidem, p. 223). Assim, Benjamin (1987, p. 229) tece uma 

crítica à ideia de “(...) um conceito dogmático de progresso sem qualquer vínculo com a 

realidade.” Nesses termos, o progresso da humanidade não pode se realizar sem uma 

‘consciência histórica’ e sem uma atuação presente do indivíduo. 

Para Benjamin (1987, p. 229), o tempo está além de uma marcação cronológica 

presa por um relógio: “A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo 

homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras’.” Nesse sentido, o esforço de 

Benjamin (1987) é para tensionar a história de um ‘tempo de agora’, no entendimento 

da história como abertura e não fechamento, impulsionando-nos para o pensamento de 
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que a história não está ‘pronta’ e ‘acabada’, sendo assim, as transformações são 

possíveis: 

O ‘agora’, que como modelo do messiânico abrevia num resumo 

incomensurável a história de toda a humanidade, coincide rigorosamente com 

o lugar ocupado no universo pela história humana. (Ibidem, p. 232). 

 

A história humana pode ser considerada como um todo contido no ‘agora’, 

assumindo uma ideia de mosaico, onde o passado está inserido no presente e a história é 

o resultado de processos históricos infinitos: 

O tempo da história é infinito em todas as direções e não é preenchido em 

cada um dos seus momentos. Isso quer dizer que não há um único 

acontecimento empírico imaginável que tenha uma relação necessária com a 

situação temporal bem determinada em que ele sucede. Para o evento 

empírico, o tempo é apenas uma forma, mas – o que é mais importante – ele 

não é preenchido como forma. (BENJAMIN, 2013, p. 164). 

 

A temporalidade na história revela a sucessão de acontecimentos em um espaço 

de tempo determinado, mas que se articula com tempos distintos de duração e 

permanências que podem se fixar na memória por intermédio da relação humana e das 

experiências narradas e possíveis de serem vividas em cada geração, de acordo com o 

conhecimento constituído em cada época. A potência da relação humana se encontra, 

justamente, na capacidade de articular esses tempos distintos, maximizando na memória 

humana o que pode constituir o desenvolvimento da humanidade. 

Gagnebin in Benjamin (1987, p. 8) colabora com a reflexão, quando afirma no 

prefácio do livro ‘Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da 

cultura’ que de acordo com o referido autor: 

(...) a historiografia “burguesa” e a historiografia “progressista” se apoiam na 

mesma concepção de um tempo “homogêneo e vazio” (teses 13 e 14), um 

tempo cronológico e linear. Trata-se para o historiador “materialista” – ou 

seja, de acordo com Benjamin, para o historiador capaz de identificar no 

passado os germes de uma outra história, capaz de levar em consideração os 

sofrimentos acumulados e de dar uma nova face às esperanças frustradas –, 

de fundar um outro conceito de tempo, “tempo de agora” (“Jetztzeit”), 

caracterizado por sua intensidade e sua brevidade, cujo modelo foi 

explicitamente calcado na tradição messiânica e judaica. Em lugar de apontar 

para uma “imagem eterna do passado”, como o historicismo, ou, dentro de 

uma teoria do progresso, para a de futuros que cantam, o historiador deve 

constituir uma “experiência” (“Erfahrung”) com o passado (tese 16). 

 

Desse modo, a história de um passado opressor se repete no presente quando não 

consegue ser elaborado e se perde em um avanço do tempo estéril que se reproduz, por 

intermédio de uma ‘humanidade sem memória’, permitindo que a dominação dos 

oprimidos se perpetue. 
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Para Adorno (2011, p. 32): 

Não se trata meramente de um produto da decadência, da forma de reagir de 

uma humanidade sobrecarregada de estímulos e que não consegue mais dar 

conta dos mesmos, como se costuma dizer, mas refere-se a algo vinculado 

necessariamente a progressividade dos princípios burgueses. 
 

Posto isto, passado e presente não são tempos separados e impermeáveis. Nesses 

termos, segundo Adorno (2011), refletir sobre as causas que permitiram o Auschwitz 

tem relevante função na educação, pois tornar essas causas e condições sociais 

conscientes para os indivíduos possibilita uma educação resistente à manifestação da 

violência frente à prioridade de que o passado não se repita no que há de pior, ou seja, a 

regressão à barbárie. O enfrentamento das causas sociais que fortalecem a dominação de 

uns em detrimento de outros traz à tona o combate à perspectiva de uma história 

desmemoriada. Para Adorno (2011, p. 34): 

Apagar a memória seria muito mais um resultado da consciência vigilante do 

que resultado da fraqueza da consciência frente à superioridade de processos 

inconscientes. Junto ao esquecimento do que mal acabou de acontecer ressoa 

a raiva pelo fato de que, como todos sabem, antes de convencer os outros é 

preciso convencer a si próprio. 

 

O ‘esquecimento’ do que deveria ser inesquecível tem um sentido não fortuito 

de fazer com que a história padeça na fixação de tudo igual ao que sempre foi. De 

acordo com Benjamin (1987, p. 225), urge pensar a história na perspectiva dos 

vencidos, na firme tentativa de “escovar a história a contrapelo.” 

Tornar os mecanismos de opressão conscientes na formação do indivíduo é o 

que pode frear uma adesão cega a um coletivo dominante, pois o que preocupava tanto 

Adorno (2011) quanto Benjamin (1987), mais do que os mentores da violência 

expressada, por intermédio do Auschwitz, era pensar como seria possível o curso de 

perseguição que a história tomou. Adorno (2011, p. 137) narra seu diálogo com 

Benjamin e expõe o significado da dúvida que pairava naquele momento: 

Em Paris, durante a emigração, quando eu ainda retornava esporadicamente à 

Alemanha, certa vez Walter Benjamin me perguntou se ali ainda havia 

algozes em número suficiente para executar o que os nazistas ordenavam. 

Havia. Apesar disto a pergunta é profundamente justificável. Benjamin 

percebeu que, ao contrário dos assassinos de gabinete e dos ideólogos, as 

pessoas que executam as tarefas agem em contradição com seus próprios 

interesses imediatos, são assassinas de si mesmas na medida em que 

assassinam os outros. Temo que será difícil evitar o reaparecimento de 

assassinos de gabinete, por mais abrangentes que sejam as medidas 

educacionais. 
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A naturalização da violência, possível pela ausência de identificação entre os 

indivíduos, era o que assustava. O outro não era reconhecido como humano, nessa 

medida, o baixo nível de consciência não tornava possível a percepção de que ao 

assassinar o outro ocorria também uma autodestruição. Não só os ‘assassinos de 

gabinete’ tinham as ‘mãos sujas de sangue’, mas também todas as pessoas que 

permitiram o curso da história em direção à tamanha regressão da humanidade. Por isso, 

Adorno (2011, p. 118) afirma: “A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de 

todas para a educação.” O ‘esclarecimento’, expressão kantiana que Adorno (2011) 

fomenta, vai ao encontro da possibilidade de resistência à consciência coisificada e 

reprimida pelos mecanismos sociais de alienação, por isso “empreender algo mediante a 

educação e o esclarecimento” (ADORNO, 2011, p. 138) é investir em uma educação 

que promova o desenvolvimento humano e no potencial transformador de indivíduos 

que pensam com autonomia e consciência histórica. Nesses termos, a educação pode 

conduzir à autorreflexão, na qual o indivíduo pensa por ele mesmo e não se justifica por 

uma autoinculpável menoridade, lembrando, mais uma vez, Kant (1985). 

É neste bojo que a formação do professor de educação física se torna central, ao 

passo que olhar para o passado seja possível e ao ser elaborado, haja a possibilidade de 

não se repetir, no presente, o que há de pior. Para Freud (1996, p. 7): 

Talvez devêssemos contentar-nos em afirmar que o que se passou na vida 

mental pode ser preservado, não sendo, necessariamente, destruído. É sempre 

possível que, mesmo na mente, algo do que é antigo seja apagado ou 

absorvido – quer no curso normal das coisas, quer como exceção – a tal 

ponto, que não possa ser restaurado nem revivescido por meio algum, ou que 

a preservação em geral dependa de certas condições favoráveis. É possível, 

mas nada sabemos a esse respeito. Podemos apenas prender-nos ao fato de 

ser antes regra, e não exceção, o passado achar-se preservado na vida mental. 

 

Na sociedade de classes, as condições parecem estar favoráveis a uma formação 

aligeirada e isso pode fazer com que seja reproduzida a educação que se teve outrora. 

Há que se considerar que a busca pelo diploma para atuar no mercado de trabalho 

parece impulsionar os estudantes para o mínimo de disciplinas em uma formação na 

perspectiva mercadológica. 

Considerando que a formação não deveria reificar a experiência e sim afirmá-la, 

posto que a experiência na perspectiva da Teoria Crítica é algo que deixa marcas no 

indivíduo e pode modificá-lo no que se refere ao que pensa e a maneira como age, o que 

está intrinsecamente vinculado pode-se questionar: A formação tem deixado marcas nos 

futuros professores de educação física? É relevante, neste sentido, pensar sobre as 
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Tendências e as Abordagens da educação física na escola e quais os pressupostos das 

mesmas, visto que a experiência com determinada concepção de educar forma, tanto o 

professor quanto os estudantes nas suas subjetividades e no processo de ensino-

aprendizagem. 

As diferentes concepções de educar não são dadas como algo isolado na práxis 

pedagógica, elas permeiam as ações e sentidos que as aulas de educação física formam 

no cotidiano da escola. Dessa maneira, as atuais abordagens da educação física tentam 

romper com os métodos de ensino excludentes e reducionistas do potencial das aulas de 

educação física frente ao desenvolvimento de uma práxis que entenda a educação física 

para além da ‘dominação de corpos’, segundo Darido (2012, p. 34): 

Atualmente, coexistem, na área da Educação Física, diversas concepções 

sobre qual deve ser o papel da Educação Física na escola. Essas concepções 

têm em comum a tentativa de romper com o modelo mecanicista, esportivista 

e tradicional. São elas: Humanista; Fenomenológica; Psicomotricidade, 

baseada nos Jogos Cooperativos; Cultural; Desenvolvimentista; 

Interacionista-Construtivista; Crítico-Superadora; Sistêmica; Crítico-

Emancipatória; Saúde Renovada, baseada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL,1998); além de outras (...). 

 

Tais concepções da educação física se traduzem no esforço da área em se 

diferenciar de um passado de exclusão dos estudantes considerados inaptos às práticas 

corporais. As diversas concepções demarcam avanços e se configuram na maneira como 

a educação física vem se modificando ao longo da história, não temos como objetivo se 

alongar na definição de cada uma delas, no entanto faz-se mister pensar em 

metodologias de aulas de educação física colaborativas, solidárias e humanas, o que 

perpassa pelo entendimento da educação física que está presente na escola em uma 

perspectiva de que não deveria se reduzir à formação de atletas. Adorno y Horkheimer
12

 

(1966, p. 5) ainda salientam: 

Cuando el campo de fuerzas que llamamos formación se congela en 

categorías fijadas, ya sean las de espíritu o de naturaleza, las de soberanía o 

de acomodación, cada una de ellas, aislada, se pone en contradicción con lo 

que ella misma mienta, se presta a una ideología y fomenta una formación 

regresiva o involución. 

 

Posto isto, entenda-se que cristalizar uma concepção pode transformar-se em 

ideologia, além de ressaltar uma formação regressiva que se fixa em uma prática que se 

universaliza para todos os estudantes indiscriminadamente. Cabe salientar que a 

educação física se corporifica como disciplina obrigatória nas escolas, a partir da Lei de 

                                                           
12

 Publicação original em alemão como Theorie der Halbbildung en 1959. Referência da tradução para 

o español: ADORNO y HORKHEIMER. Sociológica, Madrid: Taurus, 1966. pp.175-199; tradução de 

Víctor Sánchez de Zavala, revisada por Jesús Aguirre. 
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Diretrizes e Base da Educação/LDB nº 9.394/1996, no entanto, segundo Magalhães, 

Kobal e Godoy (2007), somente no ano 2001 que o termo ‘obrigatório’ se faz presente 

para o ensino da Educação Básica. 

Pensar sobre a formação do professor de educação física não pode estar 

desconexo do processo capitalista de produção. Adorno y Horkheimer (1966) trazem à 

tona qual formação estar-se-iam se referindo neste viés. Tal como a sociedade de classes 

e as hierarquias condizentes com sua origem, a formação se volta para o trabalho e a 

desumanização, esta percepção de formação parece se naturalizar na cultura também 

produzida pelo sistema capitalista: 

(…) la deshumanización debida al proceso capitalista de producción ha 

denegado a los trabajadores todos los supuestos para la formación y, ante 

todo, el ocio. Los intentos de poner pedagógicamente remedio se han 

malogrado en caricaturas; y toda la llamada vulgarización - mientras tanto se 

ha llegado a afinar el oído lo suficiente para sortear esta palabra - ha padecido 

la ilusión de que se podría revocar la exclusión del proletariado de la 

formación - exclusión socialmente dictada - mediante la mera formación. 

(ADORNO y HORKHEIMER, 1966, p. 9). 

 

Assim, a formação parece não se constituir em uma realidade. Enquanto a 

formação se voltar para a utilidade, a pseudoformação impera e aos indivíduos é retirada 

a possibilidade de autonomia na própria profissão e mais do que isso, na vida. Segundo 

Adorno y Horkheimer (1966), a autonomia não se constitui, também pela escassez de 

tempo nesta formação construída na sociedade capitalista: 

(…) del concepto de formación propiamente burgués, la autonomía, no ha 

tenido tiempo alguno de constituirse, y la conciencia pasa directamente de 

una heteronomía a otra: en lugar de la autoridad de la Biblia, se coloca la del 

campo de deportes, la televisión y las «historias reales», que se apoya en la 

pretensión de literalidad y de facticidad de aquende la imaginación 

productiva. Mas apenas se ha visto como es debido la amenaza consiguiente, 

que en el Reich hitleriano mostró ser mucho más drástica que si se tratase de 

mera sociología de la formación (…). (ADORNO y HORKHEIMER, 1966, 

p. 9). 

 

Portanto, a formação burguesa não tem contribuído com o livre pensar, em vez 

disso, tem afirmado a heteronomia presente na história que permitiu que o Auschwitz 

acontecesse e, ainda hoje, se reproduza nas práticas cotidianas do convívio social, tal 

como na escola. Romper com este processo é necessário e urgente frente à possibilidade 

de desenvolvimento humano e a elevação do nível de consciência do indivíduo. 

No tópico seguinte, em âmbito geral, a discussão gira em torno do sentimento do 

professor quando, no primeiro momento, não se sente apto à enfrentar os desafios na 

sala de aula, ou seja, na própria profissão docente. 
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1.2: O burnout13 na educação: características do exercício docente 

 

As condições físicas e arquitetônicas da escola, as adequações pedagógicas, 

metodológicas, curriculares e uma gestão que apoie a inclusão e a permanência do 

estudante com deficiência na escola são metas na educação que se pretende 

democrática. O professor, sendo o profissional que lida diretamente com o estudante 

pode se sentir “culpado”, caso a inclusão não ocorra como o esperado. O professor, 

nesse sentido, está na ponta do iceberg.
14

 

A formação do professor, como vem sendo explicitado no decorrer desta tese, 

precisa ser problematizada, pois segundo Gatti (2009), embora nos Fóruns de discussão 

sobre ‘formação de professores’ seja de senso comum que separar ‘teoria e prática’ não 

colabora para a autonomia do pensar, os cursos de formação de professores parecem não 

saber como resolver isto. 

Para Gatti (2009), tem diminuído, com o passar dos anos, a procura por cursos 

de Licenciatura, devido à falta de incentivo de todas as ordens nesta profissão. A 

pesquisa com o título ‘a atratividade da carreira docente no Brasil’, realizada por Gatti 

em 2009, revela no relatório, dentre outros, a ‘escassez de docentes em um futuro 

próximo’. Os professores se encontram desmotivados com a profissão e muitos 

desistem antes mesmo de chegar ao final do curso, enquanto que outros desistem nos 

primeiros anos de magistério, por quê? 

O objetivo desta discussão é apresentar algumas características da profissão 

docente que fazem com que o professor desanime com a profissão, com intuito de 

desenvolver uma reflexão a respeito da formação do professor, sobretudo no que diz 

respeito aos conceitos de experiência, teoria e prática. Para isto, há que se tensionar 

também a práxis
15

 ilusória, posto que, para Adorno (1995, p. 203), a experiência, ao ser 

obstruída, a práxis sofre danos muitas vezes irreversíveis, visto que: 

                                                           
13

 De acordo com Santos Júnior (2005, p. 19), “(...) burnout é uma síndrome que acomete profissionais 

das áreas de serviço que submetidos a pressões, acabam não mais reconhecendo sentido no seu trabalho. 

Também conhecida como síndrome da desistência”. 
 
14

 Expressão conhecida popularmente no sentido de que certa situação que se apresenta é apenas uma 

parcela ínfima da complexidade do problema. A ponta do iceberg é o que pode ser visto a ‘olho nu’ e em 

um primeiro contato. Em contrapartida, na essência do objeto se observa algo mais complexo do que a 

aparência. 
 
15

 Com base em Adorno (1995), considera-se práxis, uma ação consciente, sendo esta, somente possível 

quando da teoria não se desvincula. A práxis torna-se ilusória, quando o professor nega a dimensão 

teórica e seu potencial de transformação do ‘sempre igual’ no próprio cotidiano escolar. Com isso, 

‘procura’ respostas prontas que são ‘utilizadas’ de maneira indiscriminada para a totalidade dos 

estudantes. 
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O que, desde então, vale como o problema da práxis, e hoje novamente se 

agrava na questão da relação entre teoria e práxis, coincide com a perda de 

experiência causada pela racionalidade do sempre-igual. Onde a experiência 

é bloqueada ou simplesmente já não existe, a práxis é danificada e, por isso, 

ansiada, desfigurada, desesperadamente supervalorizada. Assim, o chamado 

problema da práxis está entrelaçado com o do conhecimento. 

 

Neste sentido, quando a relação com a teoria não se converte em experiência, o 

conhecimento sobre algo não é possível, antes ocorre uma ‘troca’ de informações 

efêmeras. Entende-se que, por intermédio da teoria, o estranhamento será possível, 

frente à realidade que se apresenta. O fato de ter sido sempre igual não necessariamente 

quer dizer que continuará sendo como sempre foi. A práxis na tentativa de não se tornar 

ilusória precisa considerar o conhecimento e, sobretudo, desenvolver a capacidade de 

viver experiências. É comum ouvir entre os estudantes que, na faculdade, a teoria 

prevalece e que o desejado é ir logo para a prática. Quanto a isto, Adorno (1995, p. 212) 

enfatiza: 

A passagem à práxis sem teoria é motivada pela impotência objetiva da 

teoria, e multiplica aquela impotência mediante o isolamento e fetichização 

do momento subjetivo do movimento histórico: a espontaneidade. Sua 

deformação deve ser deduzida como uma forma de reação frente ao mundo 

administrado. Mas, enquanto ela fecha espasmodicamente os olhos diante da 

totalidade desse mundo, comportando-se como se as coisas dependessem 

imediatamente dos homens, subordina-se à tendência objetiva da 

desumanização em curso, também nas suas práticas. 

 

Daí a necessidade dos estudos teóricos, enquanto possibilidade da experiência 

formativa e da não fetichização frente ao fenômeno. A aproximação com a teoria levará 

em consideração os limites sociais, os quais são contraditórios, e, possivelmente, o 

professor não agirá ‘como se as coisas dependessem imediatamente dos homens’, mas 

terá a possibilidade de perceber que é na dialética dos acontecimentos que o indivíduo 

encontra a resistência necessária para se contrapor à ‘desumanização em curso, também 

nas próprias práticas’, o que se converte em violência. 

No que se refere à chamada ‘crise da profissão’, Nóvoa (1999, p. 22) elenca 

algumas consequências do ‘mal-estar’ que afeta os professores: 

A crise da profissão docente arrasta-se há longos anos e não se vislumbram 

perspectivas de superação a curto prazo. As consequências da situação de 

mal-estar que atinge o professorado estão à vista de todos: desmotivação 

pessoal e elevados índices de absentismo e de abandono, insatisfação 

profissional traduzida numa atitude de desinvestimento e de indisposição 

constante (face ao Ministério, aos colegas, aos alunos, etc.), recurso 

sistemático e discursos-álibi de desculpabilização e ausência de uma reflexão 

crítica sobre a ação profissional, etc. Esta espécie de autodepreciação é 

acompanhada por um sentimento generalizado de desconfiança em relação às 

competências e à qualidade do trabalho dos professores, alimentado por 
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círculos intelectuais e políticos que dispõem de um importante poder 

simbólico nas atuais culturas de informação. 

 

É de notoriedade geral que as insatisfações na profissão de professor são 

inúmeras, Nóvoa (1999) nos sinaliza as mais latentes. Não é necessário conversar por 

demasiado com um professor para, logo em seguida, ouvi-lo relatar sobre o desânimo 

com a profissão. Esta insatisfação, que se arrasta há décadas na profissão do professor, 

assume características que leva muitos profissionais da educação ao burnout, conforme 

afirma Santos Júnior (2005), e isto se dá na combinação de alguns elementos, tais como 

a: 

(...) situação político-econômica desfavorável para a classe trabalhadora, 

estrutura escolar depreciada não garantindo condições mínimas de trabalho 

para a maioria dos professores e professoras do ensino público e a ausência 

de uma formação que permita construir portas onde parece não haver saída – 

levam os trabalhadores em educação, de modo geral, e da Educação Física, 

especificamente, a uma situação tal qual eles desistem... Melhor dizendo 

entram em burnout. (SANTOS JÚNIOR, 2005, p. 19). 

 

Fique claro que a intenção nessa análise não é encontrar culpados, erro 

recorrente no debate quanto à formação do professor, pois o ‘culpado’ foi consciente ou 

inconscientemente condenado, nesse sentido, nada mais lhe resta fazer a não ser ‘pagar’ 

pelo seu ‘erro’. No entanto, pensar as causas sociais que fazem com que o professor 

desista da própria profissão torna-se viável na atual conjuntura em que vivemos, onde o 

professor é ovacionado pela população, mas, contraditoriamente, é desqualificado e 

desrespeitado no exercício da atividade docente. 

Diniz-Pereira (2011, p. 36), com base no pensamento de Arroyo (1985)
16

, 

salienta que no âmbito do exercício docente: 

(...) questionou-se o fato de o debate centrar-se na formação do professor e 

não na sua deformação a partir do momento em que ele se insere no mercado 

de trabalho. Introduziu-se, dessa maneira, uma questão fundamental: ‘Quem 

de-forma o profissional do ensino?’. 

 

No entendimento desta tese é mais importante problematizar em vez de “quem” 

‘de-forma’ o profissional do ensino, se voltar para as causas que permitem a 

pseudoformação dos profissionais da educação, mas sem negar o impacto sofrido pelos 

professores, quando de fato estão atuando dentro da escola. Tendo em vista que, por 

intermédio do texto ‘À guisa de introdução: Adorno e a experiência formativa’, escrito 

por Leo Maar, no livro ‘Educação e Emancipação’, é possível afirmar que, no plano do 
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 Ver: ARROYO, Miguel G. Quem de-forma o profissional do ensino? Revista de Educação AEC, 

Brasília, v. 14, n. 58, p. 7-15, out./dez. 1985. 
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trabalho, há articulação entre a cultura e a formação cultural, educação e ética, 

subjetividade e consciência. Assim, as condições sociais tanto podem formar quanto 

deformar o indivíduo no exercício do ofício. 

No âmbito do capitalismo, o trabalho, enquanto produto consciente da 

transformação da natureza pelo homem torna-se alienado, quando, com a 

industrialização, o indivíduo não é mais capaz de pensar no processo produtivo como 

um todo. O indivíduo fica reduzido a ser uma peça da engrenagem, o que não vai se 

configurar em uma experiência formativa pelo trabalho, antes consiste no trabalho 

alienado e alienante que visa o acúmulo do capital. 

O chamado “choque com a realidade”
17

 é um dos fatores que desmotiva os 

profissionais recém-formados, muitas vezes fazendo com que haja desistência da 

profissão ainda no início da carreira. E, quando não há desistência, pode ocorrer um 

isolamento do recente professor, por não ser acolhido por outros professores que estão 

na profissão há mais tempo. 

Essa ‘deformação’ dos professores, apontada por Diniz-Pereira (2011), também 

pode ser ocasionada pela dificuldade do desenvolvimento de práticas educacionais 

satisfatórias e no constrangimento de não conseguir articular teoria e prática, ou seja, o 

que aprendeu no meio acadêmico e o desdobramento deste ‘aprendizado’ na realidade 

escolar. Sendo esta uma característica recorrente na pseudoformação, ou seja, a teoria se 

faz presente nos estudos acadêmicos, mas não se configura em experiência intelectual 

para a vida. 

Os professores mais antigos, muitas vezes, insatisfeitos com a realidade que 

vivem, criam estereótipos e fazem os jovens profissionais pensarem que é impossível 

uma significativa mudança na situação educacional. Será que tudo que se aprendeu na 

formação inicial é inválido? Essa pode ser uma dúvida comum do recente profissional 

da educação. No entanto, a pergunta que se torna central nesse sentido é: Quais as 

causas sociais que obstam a articulação entre teoria e prática na formação do indivíduo? 

Segundo Adorno y Horkheimer (1966), em uma sociedade não livre, a 

pseudoformação é atravessada sobremaneira pela crise na formação cultural. Desse 

modo, problematizar a pseudoformação, sem articular com a decadência na formação 

cultural, é ideologia, e não colabora com a conscientização do professor frente à 

                                                           
17

 Segundo Lima (2006, p. 91): “Nomes como ‘choque da realidade’ e ‘sobrevivência’ são dados pela 

literatura especializada para designar o que, nos nossos primeiros meses de docência, conhecemos – e 

muito bem! – como ‘frio na barriga’, ‘desespero’, às vezes até pavor, diante de situações das quais não 

temos a menor ideia de como vamos nos sair”. 
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demanda de romper com os mecanismos de opressão do pensamento que deixam a 

realidade opaca: 

Lo que hoy está patente como crisis de la formación cultural ni es mero 

objeto de la disciplina pedagógica, que tendría que ocuparse directamente de 

ello, ni puede superarse con una sociología de yuxtaposiciones -precisamente 

de la formación misma-. Los síntomas de colapso de la formación cultural 

que se advierten por todas partes, aun en el estrato de las personas cultas, no 

se agotan con las insuficiencias del sistema educativo y de los métodos de 

educación criticadas desde hace generaciones; las reformas pedagógicas 

aisladas, por indispensables que sean, no nos valen, y al aflojar las 

reclamaciones espirituales dirigidas a los que han de ser educados, así como 

por una cándida despreocupación frente al poderío de la realidad 

extrapedagógica sobre éstos, podrían más bien, en ocasiones, reforzar la 

crisis. (ADORNO y HORKHEIMER, 1966, p. 2
18

). 

 

Nesse sentido, a crise da formação cultural está na ruptura entre o objeto e a 

reflexão. A ausência de experiência com o objeto não permite a reflexão e tampouco a 

interpretação da realidade. Assim, afirmar que a crise está na formação cultural e não 

tão somente na ‘formação do professor’ é relevante e faz com que avancemos na 

discussão da pseudoformação. Segundo Adorno (2011, p. 64): 

(...) a formação cultural é justamente aquilo para o que não existem à 

disposição hábitos adequados; ela só pode ser adquirida mediante esforço 

espontâneo e interesse, não pode ser garantida simplesmente por meio da 

frequência de cursos, e de qualquer modo estes seriam do tipo "cultura geral". 

Na verdade, ela nem ao menos corresponde ao esforço, mas sim à disposição 

aberta, à capacidade de se abrir a elementos do espírito, apropriando-os de 

modo produtivo na consciência, em vez de se ocupar com os mesmos 

unicamente para aprender, conforme prescreve um clichê insuportável. Se 

não fosse pelo meu temor em ser interpretado equivocadamente como 

sentimental, eu diria que para haver formação cultural se requer amor; e o 

defeito certamente se refere à capacidade de amar. Instruções sobre como isto 

pode ser mudado são precárias. Em geral a definição decisiva a respeito se 

situa numa fase precoce do desenvolvimento infantil. 

 

A sociedade sob a égide do capital não permite o acesso aos bens materiais e 

imateriais da cultura, promovendo a alienação e o pensamento heterônomo, sem 

criatividade na resolução de problemas da vida. Adorno (2011) se arrisca em conceituar 

o que pensa como sendo formação cultural, entrelaçando-a com a abertura do indivíduo 

aos ‘elementos do espírito’. Espírito, no sentido kantiano, pode ser interpretado como a 

abertura do indivíduo ao mundo empírico, ao momento que se vive, à vida cotidiana. 

Logo, a formação cultural se dá desde os primeiros contatos com o mundo externo e, no 

âmbito educacional, a escola tem importante papel desde a educação infantil, ao passo 

que pode colaborar com a aptidão à experiência, em vez de cessar uma vontade do 

                                                           
18

 A numeração da página desta obra de Adorno y Horkheimer, encontra-se disponibilizada neste 

trabalho, conforme o arquivo online. A referência completa se encontra ao final deste texto. 
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espírito infantil, ou seja, de realizar as próprias experimentações do mundo, pois, ao 

conhecê-lo, terá a possibilidade de interpretá-lo e problematizá-lo. 

A ‘cultura corporal do movimento’, sendo esta o conjunto de manifestações das 

práticas corporais que se manifestam por meio de jogos, ginástica, dança, esportes, 

lutas, acrobacias, dentre diversas outras atividades corporais sociais que priorizam o 

movimento, de acordo com a cultura, é uma área de conhecimento da Educação Física. 

Ora, se a formação cultural possível nega o acesso aos bens culturais, de que maneira o 

professor vai conseguir ensinar algo além dos ‘esportes espetáculos’ televisionados? 

Haverá algum interesse do estudante para além de aprender o futebol? Qual o acesso 

que o estudante tem aos bens culturais materiais e imateriais construídos ao longo da 

história, tais como educação, saúde e lazer? Empreender essa discussão é pensar sobre a 

conclamada formação frágil do professor. Qual história constitui a história do professor? 

Adquirir um diploma não torna o professor ‘pronto’ para o seu ofício. A práxis 

pedagógica acontece, sobremaneira, no contato com o objeto, na disposição para viver 

experiências ainda não vividas e, quando isto não ocorre, o professor não se torna apto, 

ao fim do Curso de Licenciatura, para atuar na escola, mas também não consegue 

encontrar possibilidades de se formar no próprio exercício do ofício. 

A ausência de consciência faz com que o professor sofra o primeiro impacto ao 

chegar à escola, ao perceber que ele ainda não tem todas as respostas e, talvez, de 

prontidão, nunca as terá. O professor lida, a todo tempo, com a dúvida e com a 

insegurança da melhor maneira de ser professor e fazer a sua práxis diária acontecer. 

No enfrentamento da realidade, muitas vezes, a experiência é interceptada por 

medo ou insegurança do imprevisível. A heteronomia, por muito tempo fixada, se revela 

no congelamento do agir por si só, sem a tutela de outro. Daí, o desespero com o 

imprevisível, pois este foge ao controle. O professor tem a possibilidade, nesse 

momento, de constatar que não tem resposta pronta a priori e da necessidade do estudo 

constante e da pesquisa no centro do exercício docente. 

Um dos aspectos que torna a vida do professor desafiadora na escola, sobretudo 

nos anos iniciais de atuação, é identificado também por Diniz-Pereira (2011) como 

sendo a histórica separação entre teoria e prática, o que se configura na formação inicial, 

muitas vezes na falta de articulação entre “disciplinas de conteúdo” e “disciplinas 

pedagógicas”. Esta separação pode se perpetuar durante toda a trajetória profissional. 

Ao cindir teoria e prática, o que se aprendeu no meio acadêmico parece não se 

articular com a realidade em sala de aula. Cada estudante tem a própria opinião, a 
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própria história, a própria identidade e os interesses se divergem. Existe um roteiro de 

conteúdos a ser trabalhado e isto é fato. Como articular tudo isto e ainda ser feliz na 

profissão? A teoria e a prática se cristalizam como duas categorias estanques sem 

diálogo e os profissionais sofrem com essa separação ilógica, mas que afirma a 

sociedade de classes. 

Adorno (1995, p. 84) problematiza o fato de que os licenciados mais aptos a 

progredir na profissão são os que, de uma maneira geral, desistem da docência mais 

rapidamente: 

(...) tenho observado que são precisamente os licenciados mais talentosos os 

que, após haver prestado o exame final, expressam maior repugnância contra 

aquilo para o qual esse exame os habilita e para o que se espera deles depois 

deste. Experimentam como uma espécie de coação o tornar-se professores e 

se sujeitam a isso somente como uma última ‘ratio’. Eu tenho, todavia, 

oportunidade de ver uma proporção nada insignificante de tais egressos e não 

tenho motivos para supor que constitua uma seleção negativa. 

 

O que isto significa? Adorno (1995), ao discutir sobre os ‘tabus do magistério’, 

retoma a questão do desprestígio do professor das séries iniciais. Este é o que carrega o 

estereótipo do profissional com Ensino Superior, mas que a sua profissão só o permite 

não ‘passar fome’. Em contrapartida, ao professor universitário, este já alcançou um 

status social e, com base na teoria, desenvolve um trabalho intelectual diferente do 

professor da educação básica, onde a atividade é, tão somente, prática. Ora, esta 

reflexão marca, mais uma vez, a histórica cisão entre teoria e prática, assim como a 

hierarquização criada sob a égide do capital. 

No entanto, Adorno (1995) ressalta que, independente de professor das ‘séries 

iniciais’ ou professor universitário, há que se salientar a ‘coisificação’ da profissão de 

ensinar, esteja ela em qualquer que seja o nível de ensino. Na sociedade capitalista, o 

professor passa “a ser um vendedor de conhecimentos, ao qual se lastima um por que 

não é capaz de tirar melhor proveito destes em seu próprio interesse material.” 

(ADORNO, 1995, p. 91). Neste sentido, é possível perceber a ‘crise na formação 

cultural’, na qual tudo tem potencial a ser transformado em mercadoria e com a 

educação não é diferente. 

Conforme Adorno (1995) salienta, ainda que se refira a considerações 

hipotéticas, ou seja, sem respaldo de pesquisa, o desprestígio do professor também fica 

marcado na história por uma imagem daquele senhor que se utilizava de castigos físicos 

para ser respeitado: 

Por trás da imagem negativa do professor está a do Prugler, distribuidor de 
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pancadas, palavra que de resto, também aparece no Processo de Kafka. 

Sustento que este complexo, mesmo depois que se proibiu o castigo corporal, 

é determinante em relação aos tabus que recaem sobre a profissão de ensinar. 

Esta ‘imago’ apresenta o professor como alguém fisicamente mais forte que 

bate no mais frágil. Nessa função, que se atribui mesmo depois de 

oficialmente abolida – embora, na verdade, se conserve em muitas regiões do 

país como se tratasse de valores eternos e legítima obrigação – o professor 

infringe um velho código de honra que se transmite inconscientemente de 

geração em geração que, certamente, conservam as crianças burguesas. 

(ADORNO, 1995, p. 91). 

 

À luz do pensamento de Adorno (1995), essa imagem do professor carrega em si 

uma complexidade do algoz e, ao mesmo tempo, daquele que trata com afetividade. 

Assim, embora a sociedade burguesa tenha uma relação direta com a dominação pelo 

mais forte, não é recomendável que se assuma isto, visto que a aparência que se quer 

ressaltar é de uma sociedade liberal burguesa: “Na imagem do professor se reproduz, 

ainda que atenuada, algo da imagem do verdugo, investida de afetividade em grau 

máximo.” (ADORNO, 1995, p. 93) 

Desta maneira, a pseudoformação parece alimentar esse “eu” frágil do professor 

que sustenta o medo de decidir, por ele mesmo, sobre os rumos da própria práxis 

pedagógica. Quando assim, consegue se impor, duas formas parecem ser vias de regra: 

como ‘o bonzinho’, que ninguém respeita pela falta de autoridade, ou como o 

autoritário, que coage por métodos de reprodução da barbárie, disseminada por meio da 

violência simbólica: 

Para a constituição interna desse complexo, parece-me essencial que a força 

física necessária a uma sociedade baseada na dominação não seja – ao 

mesmo tempo e a preço algum – assumida, já que ela se apresenta como 

liberal burguesa. Isto determina tanto a delegação da força – um senhor não 

açoita – como o desprezo pelo professor que faz aquilo sem o que não se 

pode viver e, no fundo, se sabe que é o mal, e que é menosprezado 

duplamente porque, ao mesmo tempo em que se respalda isto, está-se 

demasiadamente advertido para praticá-lo diretamente. (ADORNO, 1995, p. 

93). 

 

Nessa medida, o baixo prestígio do professor parece servir de álibi para esperar 

‘respostas acabadas e prontas’. A desarticulação entre a teoria e a prática, incorporada 

desde a tenra infância e afirmada na formação inicial, colabora para que o professor se 

volte para a prática pela prática. 

Posto isto, a teoria ‘aprendida’ na universidade não se correlaciona com a prática 

vivida em sala de aula. Ao se acostumar com respostas prontas, sem pensar a articulação 

com a realidade, o professor, ao chegar à escola, percebe que o ensino não pode ser 

minimizado a um manual de instruções. 
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Nóvoa (1999) e Pimenta (1999) concordam que, na formação inicial, o professor 

deveria ter a possibilidade de refletir sobre a impossibilidade de respostas prontas 

indiscriminadamente, pois cada realidade demanda uma ação diferenciada, o que deu 

certo para o aprendizado do aluno “A”, não necessariamente vai atender a demanda do 

aluno “B”. A heteronomia e a dificuldade de refletir sobre a própria prática são 

identificadas como vestígios, embora não sejam os únicos, que tornam a formação do 

professor frágil. Diniz-Pereira (2011, p. 46) afirma: 

Há pelo menos três conhecidos modelos de formação de professores que 

estão baseados no modelo de racionalidade técnica: o modelo de treinamento 

de habilidades comportamentais, no qual o objetivo é treinar professores para 

desenvolverem habilidades específicas e observáveis (Avalos, 1991; Tatto, 

1999); o modelo de transmissão, no qual conteúdo científico e/ou pedagógico 

é transmitido aos professores, geralmente ignorando as habilidades da prática 

de ensino (Avalos, 1991); e o modelo acadêmico tradicional, o qual assume 

que o conhecimento do conteúdo disciplinar e/ou científico é suficiente para 

o ensino e que aspectos práticos do ensino podem ser aprendidos em serviço 

(Zeichner, 1983; Liston, Zeichner, 1991; Tabachnick, Zeichner, 1991). Dessa 

maneira, o rompimento com modelos de racionalidade técnica de formação 

profissional – e, por conseguinte, a superação da visão aplicacionista e do 

discurso prescritivo na formação de professores – representa também uma 

necessidade imprescindível para a superação da crise nos cursos de formação 

docente no País. 

 

É na ótica da superação desses modelos de formação docente, baseados na 

racionalidade técnica, que pode haver uma possibilidade de resistência às amarras 

impostas pela conjuntura da sociedade de classes à qual não interessa o livre pensar. O 

conhecimento se apresenta como uma maneira exitosa de elevação do nível de 

consciência do professor, visto que a capacidade de pensar demanda autonomia e 

percepção da realidade tal como ela se apresenta. Daí a importância da teoria articulada 

à prática profissional. 

De acordo com Pimenta (1999, p. 21): 

Conhecimento não se reduz a informação. Esta é um primeiro estágio 

daquele. Conhecer implica um segundo estágio: o de trabalhar com as 

informações classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. O terceiro 

estágio tem a ver com a inteligência, a consciência ou sabedoria. Inteligência 

tem a ver com a arte de vincular conhecimento de maneira útil e pertinente, 

isto é, de produzir novas formas de progresso e desenvolvimento; consciência 

e sabedoria envolvem reflexão, isto é, capacidade de produzir novas formas 

de existência, de humanização. 

 

A postura heterônoma frente aos desafios pedagógicos não deve ser 

desconsiderada, pois é relevante ao ponto que se busca colaborar e refletir sobre o atual 

contexto de crise profissional, antecedida pela crise na formação cultural, em que os 

professores se encontram. 
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A criação de mecanismo nos cursos de formação do professor que oportunizem a 

elaboração dos próprios conceitos pode contribuir para a identificação com a profissão, 

favorecendo, assim, a identidade profissional: 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 

da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da 

revisão das tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas 

culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem a 

inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. 

Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas 

à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se, 

também pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à 

atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de 

situar-se no mundo, de sua história e vida, de suas representações, de seus 

saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser 

professor. Assim como a partir de sua rede de relações com outros 

professores, nas escolas, nos sindicatos, e em outros agrupamentos. 

(PIMENTA, 1999, p. 19). 

 

A constituição de uma identidade profissional que favoreça o rompimento da 

crise que se apresenta para os profissionais da educação e, por conseguinte, o burnout, 

perpassa pela presença de experiências nas práticas educacionais cotidianas. 

Faz-se urgente enfrentar os desafios e viver a experiência docente como uma 

possibilidade de se elaborar uma práxis pedagógica autoral. Assim poderá haver as 

condições necessárias para práticas autorais e bases sólidas o suficiente para teorias 

críticas confrontadas diariamente com a realidade escolar. 

O sentido de experiência na formação docente ganha centralidade no 

enfrentamento dos desafios no cotidiado do professor. Vale ressaltar que a experiência 

não deve ser considerada somente a partir da perspectiva de anos de atuação na escola. 

Os anos de atuação podem não se constituir em experiência, ou seja, algo vivido que 

tenha o potencial de humanizar e possibilitar mudanças no indivíduo. A experiência 

deve apoiar a práxis que é refletida sistematicamente com base na teoria. 

Para se analisar os saberes da experiência, é preciso uma teoria reflexiva e 

consciente. Para Pimenta (1999, p. 19): “Mobilizar os saberes da experiência é, pois, o 

primeiro passo no nosso curso de didática que se propõe a mediar o processo de 

construção de identidade dos futuros professores.” A identidade dos futuros professores 

está em construção desde quando nascem e se fortalecem nos anos em que foram 

estudantes na educação básica, algo vivido pode ter colaborado para a escolha do ‘ser’ 

professor. 

Durante o período de formação inicial nos cursos de graduação, estar atento à 

experiência vivida dos futuros professores, possibilitando a mobilização dos saberes de 
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maneira reflexiva permite a autocrítica e a autonomia necessárias para pensar o lugar 

que esse profissional tem e pode assumir na escola e, sobretudo na sociedade 

contemporânea. 

É na práxis docente dentro da escola que os saberes da experiência continuam se 

diferenciando, no olhar atento do professor à realidade escolar que não é possível estar 

desconexo do movimento existente na sociedade, onde a identidade profissional se 

constitui. Segundo Pimenta (1999, p. 20): 

Em outro nível, os saberes da experiência são também aqueles que os 

professores produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente de 

reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem – seus colegas de 

trabalho, os textos produzidos por outros educadores. É aí que ganham 

importância na formação de professores os processos de reflexão sobre a 

própria prática (Schoen, 1990) e do desenvolvimento das habilidades de 

pesquisa da prática. (Martins, 1989; Demo, 1990; Laneve, 1993; André, 

1994) 

 

O desenvolvimento constante da pesquisa em relação à própria prática vai de 

encontro à cristalização dos métodos educacionais desenvolvidos pelo professor e 

possibilita a elevação do nível de consciência desse profissional, ao ponto de 

problematizar a educação, almejando o desenvolvimento humano dos estudantes para 

além da formação técnica e da ‘preparação’ para o mercado de trabalho. O 

conhecimento pode transformar a maneira de ser do indivíduo, a partir do momento que 

aquele aprendizado acrescenta algo que se sobrepõe a meras técnicas de reprodução e 

repetição irracional. 

O desvelamento do contexto social vivido pode acontecer, com base na elevação 

do nível de consciência do professor, quando há possibilidade de se perceber autor da 

própria práxis, enfrentando e transformando o próprio fazer docente. Contribuindo, 

assim, para a imperiosa necessidade de não se deixar submeter à alienação e à 

irracionalidade imposta pela sociedade de classes. Pimenta (1999, p. 21) afirma: 

Um enorme poder flui do conhecimento, mas não daqueles que o produzem. 

Portanto, não basta produzir conhecimento, mas é preciso produzir as 

condições de produção do conhecimento. Ou seja, conhecer significa estar 

consciente do poder do conhecimento para a produção da vida material, 

social e existencial da humanidade. 

 

Vale ressaltar que, ao produzir as condições de produção do conhecimento, 

apontada por Pimenta (1999), é o momento que pode ocorrer o fortalecimento da 

consciência individual e esta não se dá no vazio, mas sim na inter-relação com o outro, 

nas experiências vividas na cultura e na consciência dos limites sociais, sem perder de 

vista que há contradição nesses limites. 
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No diálogo entre universidade e escola, emerge a possibilidade de um profícuo 

desenvolvimento de condições para a produção do conhecimento entre os profissionais 

de ambas as instituições, o que pode colaborar para a superação da ideia reducionista de 

que o fazer pedagógico é menos importante do que a teoria, ou vice-versa, visto que esta 

hierarquização afirma a sociedade cindida: 

A montagem de dispositivos organizacionais de articulação entre as 

universidades e as escolas passa pela definição de novas figuras profissionais 

e pela valorização dos espaços da prática e da reflexão sobre a prática 

(Zeichner, 1992). Os estudos dos anos 80, que apontam para uma concepção 

reflexiva da profissão, inserem-se nesta tendência de “terceira via”, que 

define a práxis como o lugar de produção da consciência crítica e da ação 

qualificada. (Adler, 1991; Rudduck, 1991). (NÓVOA, 1999, p. 26, grifo 

nosso). 

 

É urgente que o profissional da educação se permita ser essa necessária ‘figura 

profissional’ com a autoridade da experiência para combater o jargão de que ‘teoria é 

coisa de pesquisador e que difícil é ver a teoria se realizar na prática e fora do papel’. 

Ouve-se esta frase de maneira recorrente no âmbito profissional, tanto nas reuniões 

pedagógicas, quanto nas conversas informais com professores. Essa visão do ‘ser’ 

professor não colabora para o fortalecimento da identidade profissional, visto que ‘ser’ 

professor também pode se configurar em ‘ser’ pesquisador e estudioso incansável na 

luta por uma escola e, sobretudo, uma sociedade justa e humana. 

Portanto, pode-se depreender dessa reflexão que para que a práxis não seja 

ilusória, necessariamente, estará integrada à teoria e necessita de constante articulação 

com a experiência para que seja possível elaborar o passado e superá-lo no que há de 

pior, ou seja, a violência contra os grupos considerados inaptos a viver em sociedade, 

lembrando Adorno (2011). 

A dicotomia entre teoria e prática, disseminada na sociedade de classes, 

desvincula o saber do fazer, e vice-versa. A inter-relação dialética, nesse sentido, não 

parece ser possível e a tomada de consciência parece ser desconexa com a realidade 

existente. Como se a teoria não pudesse fundamentar a prática docente e a prática 

docente fosse menos importante do que a teoria. Nesse sentido, quais possibilidades a 

formação docente têm? 

O saber que emana da experiência e a possibilidade de vivê-la na escola, ganha 

centralidade no fortalecimento da identidade do indíviduo, porque o professor pode ser 

pesquisador e experimentar, cotidianamaente, a práxis pedagógica. Nessa medida, o 

professor-pesquisador poderá se sentir apto a fazer experiências no atendimento à 
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diversidade dos indivíduos na escola. 

Neste processo de profissionalização e constituição consciente do conhecimento, 

é possível questionar: Qual sociedade almeja-se? O processo civilizatório tem 

contribuído com a formação humana? 

Vale ressaltar que o fortalecimento da consciência crítica é possível por 

intermédio do conhecimento, o qual é uma ‘via de mão-dupla’, pois quando se ensina é 

possível aprender; e o indíviduo que aprende também tem algo a ensinar. Entende-se, 

pois, que, ao se relacionar com o outro, o diálogo é possível e o movimento de tentativa 

da superaçao das desigualdades e injustiças sociais pode se tornar prioridade, 

configurando-se assim em um contexto, que, pode conduzir o indivíduo em direção à 

emancipação humana. 

Frente ao apresentado neste capítulo, em síntese, pode-se afirmar que a 

elaboração do passado é necessária, sobretudo, no que diz respeito a revelar a história da 

Educação Física e as causas que permitem que a Educação Física se reproduza na 

atualidade em mecanismos de exclusão dos estudantes ao padronizar o fazer pedagógico 

e priorizar corpos considerados socialmente, ‘perfeitos’. O progresso burguês não tem 

contribuído com o desenvolvimento da prática consciente do professor no decorrer da 

história, por outro lado, afirma a heteronomia que faz vigorar a ausência de 

tensionamento da práxis ilusória, posta por Adorno (1995) como capaz de obstruir a 

experiência, desvinculando a teoria da prática. 
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CAPÍTULO 2 

OS PROCESSOS SOCIAIS E ESCOLARES NA FORMAÇÃO E A 

REPRODUÇÃO DA VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

 
O desenvolvimento da sociedade a partir da Ilustração, em que cabe 

importante papel à educação e formação cultural, conduziu inexoravelmente 

à barbárie. Ou, para dizer o mesmo pelo reverso: o próprio processo que 

impõe a barbárie aos homens ao mesmo tempo constitui a base de sua 

sobrevivência. Eis aqui o nó a ser desatado. A função da teoria crítica seria 

justamente analisar a formação social em que isto se dá, revelando as raízes 

deste movimento — que não são acidentais — e descobrindo as condições 

para interferir em seu rumo. O essencial é pensar a sociedade e a educação 

em seu devir. Só assim seria possível fixar alternativas históricas tendo como 

base a emancipação de todos no sentido de se tornarem sujeitos refletidos da 

história, aptos a interromper a barbárie e realizar o conteúdo positivo, 

emancipatório, do movimento de ilustração da razão. Esta, porém, seria uma 

tarefa que diz respeito a características do objeto, da formação social em seu 

movimento, que são travadas pelo seu encantamento, pelo seu feitiço. Por 

isto a educação, necessária para produzir a situação vigente, parece 

impotente para transformá-la. 

(LEO MAAR in ADORNO, 2011, pp. 11-12). 

 

À luz do pensamento de Adorno (2011), Leo Maar traça os meandros 

questionamentos que a Teoria Crítica da Sociedade desvela. A formação que conduziria 

os ‘homens’ ao caminho da ‘luz’ promove o retrocesso do processo histórico da 

humanidade, sendo representado pelo fatídico Auschwitz. Sem perder de vista a 

formação do professor de educação física, este capítulo se pauta no desafio de revelar os 

processos sociais que são reproduzidos na escola, tendo como base a manifestação da 

violência. 

A formação, ao se expressar pseudo, não contribui com o desenvolvimento de 

um mundo humano e, tampouco, de indivíduos emancipados. Ao voltar-se para o 

indivíduo e as contradições sociais que permitem a ‘fagulha emancipadora’ emergir, 

ainda que concomitante e contraditoriamente ao ‘mote do aprisionamento’, este capítulo 

tem como viés nos impulsionar à resistência e ao esclarecimento contrário a qualquer 

tipo de violência. 

Posto isto, neste capítulo analisar-se-á, no primeiro tópico, ‘2.1: Hierarquia entre 

o desempenho intelectual/cultural x desempenho prático-corporal’, tendo em vista que 

ambos são produzidos na sociedade e reproduzidos na escola como mecanismo de 

dominação. A primeira hierarquia, a oficial, se constitui em contraposição à segunda, a 

não oficial, e vice-versa. Desse modo, as hierarquias são problematizadas, visto que 

expressam formas de violência veladas pela sociedade. 



75 

No tópico ‘2.2: Educação Física: espaço de manifestação da violência?’ expressa 

a presença da violência na escola, levando em consideração dois tipos de manifestação: 

o preconceito e o bullying. Afirma-se, pois, que essas duas formas de violência podem 

estar presentes nas aulas de Educação Física como reprodução da violência social. 

Nesse sentido, a aula
19

 de Educação Física é um espaço que pode afirmar e/ou promover 

a manifestação da violência. A formação crítica do professor é apontada como o 

potencial antídoto para superação da reprodução dessas e de outras formas de violência 

no espaço escolar, com ênfase na prática escolar da educação física. 

Quanto ao tópico ‘2.3: (In)aptidão à experiência na formação do professor de 

Educação Física’, destaca-se a apresentação da concepção de aptidão à experiência, com 

base no pensamento de Adorno, tendo a formação do professor de Educação Física na 

sociedade de classes, como categoria central de problematização e análise das causas 

sociais que promovem a aversão à experiência. 

  Por fim, no tópico ‘2.4: Os pressupostos do homem esclarecido, emancipado e 

a educação’, faz-se um resgate da Teoria do Conhecimento em Kant para se alcançar o 

pensamento de Adorno quanto à dialética do esclarecimento e seus pressupostos como 

vias de desmistificação do que venha a ser uma experiência formativa no processo 

social e escolar. 

 

2.1: Hierarquia entre o desempenho intelectual/cultural x desempenho prático-

corporal 

 

De acordo com Adorno (2011), a escola reproduz hierarquias constituídas 

socialmente e que foram exploradas pelo fascismo ao privilegiar a hierarquia não oficial 

em oposição à hierarquia oficial. A hierarquia não oficial se configura como sendo 

aquela que demonstra a força, a virilidade, as habilidades prático-corporais. Em uma 

sociedade patriarcal, pode ser traduzida também como o “ser homem”. A hieraquia 

oficial é aquela que expressa inteligência, desenvolvimento do intelecto nesta cultura, 

que na escola vai se traduzir como ‘as boas notas’ nas disciplinas. 

Com base no pensamento de Adorno, Crochík (2012) analisa que essas 

hierarquias se confrontam, mas ao mesmo tempo se complementam, de modo que, na 

evolução da história da civilização, a inteligência e suas criações para modificar a 

                                                           
19

 Ressalte-se que a aula de educação física, pode ser ministrada tanto de modo a acolher a diversidade 

humana, como também priorizar habilidades e técnicas reproduzidas. 
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natureza foram substituindo a força, mas o intuito continuou sendo o mesmo: a 

sobrevivência e a perpetuação da espécie, por intermédio da modificação da natureza. 

Mesmo com a inteligência, a necessidade de dominar a natureza não foi superada e a 

inteligência ainda vai representar a força para a sobrevivência do mais adaptado à 

natureza. 

Nesse sentido, na base de toda hierarquia, a concepção de dominação está 

presente, embora na hierarquia intelectual, a própria ideia de hierarquia possa ser 

desestruturada pelo pensamento. Assim, demonstra-se na ideia de inteligência algo de 

ambíguo, pois ela pode ser repeitada pelo que possibilita quanto à adaptação e à 

problematização dessa adaptação pela razão, mas ao mesmo tempo é rejeitada quando a 

própria fragilidade se torna evidente ao não conseguir dominar com plenitude a força da 

natureza, no que se refere à sobrevivência humana e a perpetuação da espécie. 

De acordo com Crochík (2012, p. 220) essa ambiguidade presente na 

inteligência, no âmbito social, é eliminada pelo fascismo por privilegiar a força como 

soberana e na escola: 

(...) pode colocar os que têm bons desempenhos escolares a ser invejados e 

desprezados pelos que não os têm; esse desempenho pode representar a 

valorização do que é ‘frágil’, que ao mesmo tempo é almejado e, por não ser 

obtido, é desprezado pelos que não o conseguem. Assim, o aluno que obtém 

bom desempenho escolar parece ser um alvo de hostilidade adequado para 

aqueles que não o conseguem, e o aluno que se destaca por sua destreza e/ou 

beleza corporais pode ser tanto aquele que exerce a violência de formas 

diversas sobre os mais fracos ou um modelo que serve de contraponto ao 

desenvolvimento intelectual. 

 

Desse modo, apesar da hierarquia oficial ser posta como uma oposição à 

hierarquia não-oficial, ambas também se complementam, tendo em vista que uma se 

constitui em contraponto à outra. Sem a hierarquia oficial, a hierarquia não-oficial não 

existiria, para Crochík (2012, p. 220): 

Porque a força deve ser substituída pela inteligência, a inteligência é vista 

como força e valoriza ela mesma o que pretensamente superou; 

reciprocamente, os que se valem da força física se ressentem da inteligência: 

isso resulta na inteligência a serviço do irracional; daí o surgimento de duas 

hierarquias sociais que conforme assinalamos antes, segundo Adorno 

(1995a), apresentam-se na escola: a hierarquia formada pelos mais e menos 

desenvolvidos cognitivamente (intelectual e culturalmente) e a hierarquia 

formada pelos desempenhos corporais, entre os quais encontra-se a força 

física e as habilidades para imobilizar e/ou machucar os outros. Os que estão 

no topo dessas hierarquias podem utilizar a inteligência e a força para 

intimidar os que estão na base, reproduzindo assim o poder existente e a 

necessidade social de que haja a hierarquia. 
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Com isso, é possível afirmar  que a hierarquização social e reproduzida na escola 

tem como base a dominação. A dominação, por sua vez, se expressa pelas diversas 

formas de violência. Deste modo para Adorno e Horkheimer (1985, p. 52): “É na 

violência, por mais que ela se esconda sob os véus da legalidade, que repousa afinal a 

hierarquia social. A dominação da natureza se reproduz no interior da humanidade.” 

Assim, a humanidade não se converte em realidade no mundo humano, quando a 

dominação prevalece na sociedade ‘dos mais fortes’ e a fragilidade humana é temida 

como uma doença contagiosa de outrem. Para Adorno (2011, p. 43): “O delírio é um 

substituto do sonho de uma humanidade que torna o mundo humano, sonho que o 

próprio mundo sufoca com obstinação na humanidade.” A vontade irracional de 

sobreviver e dominar não permite ao indivíduo viver com plenitude e a escola se 

apresenta, segundo Adorno (2011), como um caminho, apesar de restrito, o único 

possível no fortalecimento da consciência individual, quando toma para si, o combate à 

violência como meta e a fragilidade como essência da humanidade: 

A minha geração vivenciou o retrocesso da humanidade à barbárie, em seu 

sentido literal, indescritível e verdadeiro. Esta é uma situação em que se 

revela o fracasso de todas aquelas configurações para as quais vale a escola. 

Enquanto a sociedade gerar a barbárie a partir de si mesma, a escola tem 

apenas condições mínimas de resistir a isto. Mas se a barbárie, a terrível 

sombra sobre a nossa existência, é justamente o contrário da formação 

cultural, então a desbarbarização das pessoas individualmente é muito 

importante. A desbarbarização da humanidade é o pressuposto imediato da 

sobrevivência. Este deve ser o objetivo da escola, por mais restritos que 

sejam seu alcance e suas possibilidades. E para isto ela precisa libertar-se dos 

tabus, sob cuja pressão se reproduz a barbárie. O pathos da escola hoje, a sua 

seriedade moral, está em que, no âmbito do existente, somente ela pode 

apontar para a desbarbarização da humanidade, na medida em que se 

conscientiza disto. (ADORNO, 2011, p. 116-117) 

 

Posto isto, assume centralidade a formação do indivíduo e a desbarbarização 

individual das pessoas como pressupostos da sobrevivência do homem e a estreia de um 

mundo humano, ainda não vivido, no âmbito da sociedade administrada. Nesse sentido, 

Adorno e Horkheimer (1985, p. 94), ao discutir o antissemitismo e a violência gerada na 

sociedade de classes que promove a hierarquia como forma de poder contra os 

considerados mais fracos, não se furtam da afirmação de que: 

Só com a liberação do pensamento relativamente à dominação e com a 

eliminação da violência seria possível realizar a ideia que até agora 

permaneceu uma inverdade, a saber, que o judeu é um ser humano. Isso 

representaria a passagem da sociedade antissemita, que impele os judeus e os 

demais para uma condição patológica, para a sociedade humana. 
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Assim, Adorno e Horkheimer (1985) recuperam a questão judia, como o fato 

para afirmar que a regressão da civilização na história é uma realidade e, ter no centro 

da consciência os pressupostos que permitiram tal retrocesso, faz que avancemos na 

premissa de um ‘sonho’ ainda não realizado na sociedade de classes. 

Portanto, problematizar os mecanismos que não permitem o avanço para uma 

sociedade humana é, antes de tudo, retomar a violência gerada cotidianamente pelas 

hierarquias sociais e que são reproduzidas na escola. Como consequência disso, é 

possível, por vias do esclarecimento, não se submeter à pressão do mundo que é 

administrado para dominar e privar os indivíduos de uma formação que possibilite a 

emancipação humana. 

 

2.2: Educação Física: espaço de manifestação da violência? 

 

Neste tópico, analisam-se dois tipos de violência: o preconceito e o bullying.
20

 

Para fins de conceituação, assim como Crochík (2015), considera-se que preconceito e 

bullying são duas formas distintas de manifestação da violência, por isso a intervenção 

pedagógica também deverá ser por vias diferentes. Discutir e entender essas duas 

formas de violência no espaço escolar, sobretudo nas aulas de Educação Física, pode se 

traduzir em intervenções mais eficientes e conscientes e, por conseguinte, contribuir 

com a formação do professor de Educação Física. 

Um dado que vale ressaltar, de início, é que o ambiente escolar, segundo Crochík 

(2012, p. 215), não origina as tantas formas existentes de violência, visto que “são 

expressões de violências sociais, que adquiriram características específicas na escola.” 

Identificar essas formas de violência e ter a possibilidade de interferir na situação 

poderá ser possível, quando a formação do professor for crítica o suficiente para a não 

acomodação. Neste sentido, a dimensão teórica assume centralidade frente à 

possibilidade de se considerar uma ‘formação verdadeira’ no que se refere ao 

enfrentamento da violência no espaço escolar, em contraposição à pseudoformação, 

como salienta Adorno (2011). 

Crochík (2015, p. 41) afirma: 

Se os alvos do bullying e também os do preconceito lembram a fragilidade a 

                                                           
20

 Este estudo se articula com o Projeto de Pesquisa “Violência Escolar: discriminação, bullying e 

responsabilidade”, que conta com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), sob a coordenação geral do Prof. Dr. José Leon Crochík (USP), na chamada do 

Edital Cidadania, Violência e Direitos Humanos, processo n
o
 442702/2016-7, e sob a coordenação na 

UFF da Prof
a
 Dr

a
 Valdelúcia Alves da Costa, orientadora desta tese. 
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ser combatida para incrementar a suposta e, por vezes, real força de domínio 

existente, essas formas de violência são produzidas pela própria civilização, 

uma vez que incita a agressão aos mais fracos, por meio da educação, quando 

traz como um valor importante a vitória, obtida mediante meios grosseiros ou 

sofisticados; não é a identificação com o perdedor que é incentivada. 

 

Retomar as questões vividas nas aulas de Educação Física é necessário para 

entender e perceber de que maneira elas podem estar colaborando para atitudes de 

violência, ao valorizar, por exemplo, os ‘vitoriosos’ e desprezar os ‘perdedores’. 

Lembranças de violências verbais e físicas vividas ou presenciadas nas aulas de 

Educação Física não são incomuns. Em uma atividade esportiva qualquer que tenha 

como foco principal a competição, de uma maneira geral, sempre terá um vencedor e 

um perdedor. Lidar com o sentimento da derrota é importante para a vida. No entanto a 

maneira com que o estudante vai elaborar isto é algo a ser pensado, assim como em 

relação aos outros estudantes que, em tese, ganharam a atividade esportiva. 

A sensibilidade do professor neste ponto é crucial, pois muitos estudantes 

deixam de participar das aulas de Educação Física, porque a derrota é recorrente e o 

mesmo não se sente capaz de ganhar nunca. A derrota, ao se tornar habitual, pode abrir 

espaço para o bullying. Por outro lado, alguns estudantes convivem diariamente com a 

vitória, o que os faz ficar em evidência perante a turma. 

É nítido em uma escolha de equipe, por exemplo, o estudante que comumente 

vence ser disputado pelos colegas, o que lhe confere poder, desenvolvendo nele um 

potencial agressor no que se refere ao bullying, ao ter o ego ‘inflado’. A formação do 

professor de Educação Física pode contribuir para que situações como esta sejam mais 

bem elaboradas pela turma. Não se tem por intenção discutir o protecionismo, no 

sentido de proteger os estudantes a tal ponto que eles se transformem em vítimas da 

situação, mas apoiar na elaboração dos sentimentos tanto de derrota quanto de vitória. 

Como isto pode ser possível? 

 No primeiro momento, é necessário entender o que consideramos como bullying. 

Segundo Lopes Neto (2005, p. 165): 

Por definição, bullying compreende todas as atitudes agressivas, intencionais 

e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais 

estudante contra outro(s), causando dor e angústia, sendo executadas dentro 

de uma relação desigual de poder. 

 

Nessa relação desigual de poder, Lopes Neto (2005) afirma que existem três 

formas de envolvimento com a prática do bullying: agressores, vítimas e observadores. 
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Crochík (2015), por sua vez, com base nos estudos de Antunes e Zuin (2008)
21

, 

acrescenta uma quarta forma de se envolver, a de ser apoiador da agressão. Salienta 

ainda que o alvo da agressão também pode ser o agressor. 

Neste sentido, de acordo com Crochík (2015, p. 41), a vítima do bullying terá 

uma forma distinta de lidar com a agressão, em comparação à vítima do preconceito, ou 

seja: “o alvo de discriminação proveniente do preconceito pode sentir vergonha de 

pertencer ao grupo que o faz ser alvo da violência; a vítima do bullying sente vergonha 

por não poder reagir.” 

Lopes Neto (2005, p. 166) em uma pesquisa sobre a percepção dos estudantes 

quanto à prática de bullying nas escolas, classifica-o como praticado de forma ‘direta’, 

‘indireta’ e/ou uma maneira mais recente, conhecida como cyberbullying: 

O bullying é classificado como direto, quando as vítimas são atacadas 

diretamente, ou indireto, quando estão ausentes. São considerados bullying 

direto os apelidos, agressões físicas, ameaças, roubos, ofensas verbais ou 

expressões e gestos que geram mal estar aos alvos. São atos utilizados com 

uma freqüência quatro vezes maior entre os meninos. O bullying indireto 

compreende atitudes de indiferença, isolamento, difamação e negação aos 

desejos, sendo mais adotados pelas meninas. 

Uma nova forma de bullying, conhecida como cyberbullying, tem sido 

observada com uma freqüência cada vez maior no mundo. Segundo Bill 

Belsey, trata-se do uso da tecnologia da informação e comunicação (e-mails, 

telefones celulares, mensagens por pagers ou celulares, fotos digitais, sites 

pessoais difamatórios, ações difamatórias online) como recurso para a adoção 

de comportamentos deliberados, repetidos e hostis, de um indivíduo ou 

grupo, que pretende causar danos a outro(s). A vitimização através de 

telefones celulares foi admitida por 14 a 23% dos adolescentes entrevistados 

em três pesquisas. 

 

Dito isto, a percepção do bullying vai perpassar por mecanismos distintos do 

preconceito, tal como Crochík (2015) enfatiza com base nos estudos da Teoria Crítica. A 

experiência é considerada o antídoto contra o preconceito, mas esta experiência não 

pode ser confundida com o mero contato. Deste modo, os estudos até aqui 

desenvolvidos, nos leva a pensar que o mero contato, por outro lado, pode se configurar 

tanto no bullying como no preconceito. Ou seja, a relação com o outro e, sobretudo, a 

identificação com o humano, não é estabelecida, podendo gerar o desejo de destruição 

do outro por e com justificativas bem definidas, caracterizando o preconceito ou, sem 

justificativas delimitadas, evidenciando o bullying. Sem olvidar que o preconceito sem 

alvo fixo se aproxima do bullying, assim: 

A suposição básica é a de que o contraponto a um enfraquecimento, e mesmo 

declínio, da experiência torna o preconceito sem alvo fixo, aproximando-o do 
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bullying; o preconceito mais bem delimitado continua a existir, por vezes 

associado a movimentos coletivos, o que paradoxalmente associa sua 

compreensão à delimitação da experiência dada por Benjamin que, na 

tradição, une a coletividade ao individual. (CROCHÍK, 2015, p. 30). 

 

Crochík (2015) ressalta que o preconceito, portanto, será identificado como uma 

atitude que tem três dimensões: a dimensão cognitiva, a dimensão afetiva e uma 

tendência para ação. A dimensão cognitiva, em linhas gerais, vai se referir aos 

estereótipos, ou seja, vai ser acompanhada por uma explicação que tenta justificar o 

sentimento do preconceituoso. Essa explicação é dada tanto a si mesmo quanto aos 

outros; “trata-se de projeção, no sentido psicanalítico, de desejos, medos, expectativas 

sobre seus alvos.” (CROCHÍK, 2015, p. 31). 

A dimensão afetiva será caracterizada pela frieza, negando toda e qualquer 

identificação possível com o alvo do preconceito. É uma rede que vai unir a dimensão 

cognitiva com a dimensão afetiva, o aspecto cognitivo vai dar um sentido, um porquê de 

tal sentimento à dimensão afetiva, provocando o desprezo e uma falta de identificação. 

No entanto, esta justificativa, de maneira alguma, justifica o injustificável ato de 

agressão. 

A ação do preconceito é identificada como a discriminação e a tendência para a 

ação pode ser classificada de duas maneiras: a marginalização ou a segregação. Na 

marginalização, o alvo do preconceito pode até estar no grupo, mas em uma falsa 

proteção, não participa das decisões do grupo, apenas segue junto, à margem. Usando 

uma metáfora é como um rio, no qual a margem está presente. O rio pode até precisar 

dela para ser rio, mas a água segue como tem que ser e a margem vai se moldando ao 

mesmo. Na segregação, por sua vez, o alvo do preconceito, definitivamente, não faz 

parte do grupo: 

Em estudo realizado na cidade de São Paulo (CROCHÍK et al., 2013), com 

estudantes com deficiência que estavam matriculados em classe regular, em 

jogos coletivos, esses estudantes eram aceitos nos times e até lhe permitiam 

participar, mas não eram considerados como os outros jogadores. A 

segregação consiste em considerar o alvo de preconceito fora do grupo; no 

estudo referido, em algumas aulas, era dada ao aluno com deficiência uma 

atividade que não tinha nenhuma relação com o que os demais alunos 

estavam aprendendo; supõe-se que, nesse caso, a hostilidade e a indiferença, 

com a concomitante justificativa, se apresentem. (CROCHÍK, 2015, p. 32). 

 

Considerar estas formas de preconceito faz-se importante no espaço escolar, para 

que assim seja possível combatê-lo, sobretudo nas aulas de Educação Física, onde 

podem ficar camuflados nos jogos e desportos certas formas de violência. A Educação 
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Física escolar não deve ser confundida com treinamento de autodesempenho. Estas 

aulas na escola podem ser um momento prazeroso de aprendizado para todos os 

estudantes. 

Crochík (2015, p. 39) afirma que a pesquisa realizada, por meio do ‘Projeto 

Violência Escolar: discriminação, bullying e responsabilidade, financiado pelo CNPq, 

como base da Bolsa Produtividade em Pesquisa, no período de 2011 a 2014’, teve a 

participação de 274 alunos do nono ano de escolas públicas paulistas. Assim, algumas 

características foram atribuídas aos autores e às vítimas do bullying. Os autores 

costumam ter as seguintes características: “forte, aluno que tem más notas, aluno bom 

nos esportes e popular; as vítimas da agressão foram consideradas como gordos, fracos, 

aluno que tem boas notas, aluno que se sai mal nos esportes e impopular.” 

Tais características revelam a relevância que as aulas de Educação Física podem 

ter no processo de conscientização dos estudantes quanto aos estereótipos criados no 

bojo da sociedade. A criticidade quanto ao reconhecimento do próprio corpo no mundo, 

mas também o corpo do outro, pode ser problematizada, a partir do momento que os 

professores de Educação Física assumem tal responsabilidade. Desenvolver práticas 

pedagógicas críticas só pode se tornar possível por meio do conhecimento. 

Vale ressaltar a oposição contida entre as características: forte e fraco; aluno que 

tem más notas e aluno com boas notas; aluno bom nos esportes e popular e aluno que se 

sai mal nos esportes e impopular. Desta oposição podem-se levantar algumas análises e 

problematizações. Primeiro, a presença marcante do esporte e da popularidade, assim 

como o fato de ser forte, favorecendo mecanismos de opressão e desvalorização do 

considerado fraco. Outro aspecto relevante é que se percebe uma marcante presença da 

cisão entre corpo e mente, ou seja, o forte e bom nos esportes tem notas baixas, 

enquanto que o fraco e com dificuldade nos esportes apresenta notas altas. Entender que 

a sociedade de classes cria culturalmente pessoas previsíveis para dominar é um desafio 

permanente, quando se tem consciência dos mecanismos de dominação. Por que o 

estudante popular e bom nos esportes, dificilmente, consegue atrelar a isto boas notas, 

por exemplo, e vice-versa? Uma característica necessariamente precisa excluir a outra? 

Por que o estudante forte se desenvolve culturalmente para oprimir, ao invés de utilizar 

a ‘força’ em benefício dos que precisam de apoio? 

Os jovens que se identificam e incorporam a cultura de maneira acrítica terão, 

possivelmente, uma vida adulta que sustentará o status quo, em prol da manutenção do 

sistema capitalista que violenta, oprime, marginaliza e segrega os considerados mais 
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fracos.  O bullying, neste contexto, tem a função de fazer com que a vítima incorpore 

psicologicamente que não pode reagir e as coisas são assim, porque sempre foram e 

continuarão sendo da mesma maneira. 

Concordamos com Lopes Neto (2005, p. 165) ao afirmar: 

Todos desejamos que as escolas sejam ambientes seguros e saudáveis, onde 

crianças e adolescentes possam desenvolver, ao máximo, os seus potenciais 

intelectuais e sociais. Portanto, não se pode admitir que sofram violências 

que lhes tragam danos físicos e/ou psicológicos, que testemunhem tais fatos e 

se calem para que não sejam também agredidos e acabem por achá-los banais 

ou, pior ainda, que diante da omissão e tolerância dos adultos, adotem 

comportamentos agressivos. 

 

Além do desejo, é urgente mudar a realidade das aulas de Educação Física, 

embora a vontade de que as coisas mudem possa ser considerado um início profícuo, 

para isso acontecer, é preciso mais do que o conhecido “rola bola”, apontado por Darido 

(2012) como a situação em que o professor entrega a bola aos estudantes e permite que 

eles façam a atividade de qualquer maneira, sem nenhuma ou quase nenhuma 

intervenção pedagógica. Neste modelo de ensino, o professor fica apenas como um 

mero expectador, esperando o tempo passar. 

Na educação física, o modelo “rola bola” marca presença após as fortes críticas 

aos modelos esportivistas no qual o professor passava, praticamente, a aula inteira 

ensinando de forma mecanicista os fundamentos de alguma modalidade esportiva, tais 

como passe, drible, chute, arremesso, etc. De uma maneira geral, ao final da aula, os 

estudantes tinham a oportunidade de praticar o esporte propriamente dito por meio do 

jogo, muitas vezes sem, ao menos, conseguirem articular os fundamentos ‘treinados’ 

com o jogo. Por que e para que os professores de Educação Física precisam se lançar ao 

desafio de viver experiências de aulas acolhedoras? Quais caminhos pedagógicos são 

possíveis para o desenvolvimento de aulas de educação física inclusivas? 

Adorno (2011), ao problematizar o processo educacional que considera, em 

geral, ter fracassado nessa cultura, afirma que duas hierarquias estão presentes na 

escola, a hierarquia oficial, sendo esta a do intelecto, que na escola se traduz em notas 

nas disciplinas e a hierarquia não-oficial, que se designa como sendo a da força física e 

do ‘conjunto de aptidões prático-físicas’ que se expressam com maior clareza na escola, 

nas aulas de educação física. O nazismo conseguiu explorar essa dupla hierarquia, que 

antes de tudo é social, e estimulou a segunda hieraquia contra a primeira citada. 

Neste sentido, para os fins deste estudo, faz-se mister pensar na hierarquia 

segundo as habilidades prático-corporais, pois de acordo com Crochík (2012), com base 
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no pensamento de Adorno, favorecer a hierarquia corporal não é algo específico da 

escola e sim da sociedade, e tal favorecimento apresenta fortes tendências fascistas de 

exclusão de uns em detrimento de outros, por intermédio da violência. O professor não 

está imune a este processo de inculcação ideológica cultural e acaba por reproduzir a 

maneira que aprendeu ao viver em sociedade e também a maneira que aprendeu no 

espaço escolar. É neste contexto que a competição, conforme discutimos anteriormente, 

se torna presente como sendo a única maneira de se desenvolver a educação física na 

escola. Darido (2012, p. 23) aponta como características destas aulas: 

- objetivarem exclusivamente a participação em competições esportivas, ou 

seja, as aulas não eram destinadas à participação ou à aprendizagem do aluno 

de uma modalidade a ser empregada no tempo livre de lazer; 

- visarem à participação dos alunos em competições esportivas, cujo fim úni-

co é vencer, sem importar exatamente por quais meios. Vale mudar a idade de 

jogadores, trazer alunos de outras escolas para jogar; machucar jogadores 

adversários, colocar para jogar os alunos que faltam aos treinos em detrimen-

to de quem não falta. Enfim, o que importa é vencer; (...). 
 

Tais aulas que se limitam a ensinar técnicas têm uma função social de manter 

tudo como sempre esteve. A tão somente execução de técnicas perfeitas dadas e 

cobradas indiscriminadamente a todos os estudantes tem um caráter excludente e afirma 

a sociedade administrada. Não é à toa que este método de ensino se perpetua, pois, 

como afirmado por Costa (2015, p. 406): 

Ainda é urgente desenvolver a formação de professores em sua dimensão 

teórica, posto que ‘a aversão à teoria constitui a fragilidade da práxis’, como 

afirmado por Adorno, com vistas à superação da pseudoideia de que a práxis 

docente e os métodos canônicos de ensino possam ser pensados e admitidos 

como um fim em si mesmos, e suficientes no enfrentamento e na 

problematização dos limites sociais impostos historicamente, aos professores 

como sendo limites humanos decorrentes das deficiências cognitivas, físicas 

e sensoriais dos alunos. Esse fazer pedagógico banaliza e/ou nega a demanda 

humana por uma formação teórica que possibilite uma atuação investigativa e 

política contrária à reprodução social da lógica capitalista da produção na 

escola, posto que, como afirmado por Vargas (2012a, p. 197) ‘Ahora bien, se 

menciona esa contradicción, a partir de identificar al término formación con 

propósitos que van más allá de alcanzar el manejo de información, de 

operación irreflexiva y funcionalidad sistémica’. 

 

Posto isto, pode-se afirmar que a fragilidade na formação teórica dificulta os 

professores a desenvolverem suas aulas de maneira autônoma, autoral e criativa. A 

pseudoformação na dimensão teórica impossibilita ao professor a tomada de decisões e 

o reconhecimento da função social do ‘ser professor’. Para Costa (2015, p. 410): 

Estudos sobre formação de professores e educação inclusiva (COSTA, 2012a; 

2012b) demonstram os desafios postos ao fazer pedagógico inclusivo frente 

às previsões dos inertes quanto ao que “o mundo vai ser sempre como foi até 

hoje”. Posto que a formação de professores caracteriza-se como heterônoma 
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e voltada exclusivamente à práxis utilitarista, tornando-se reducionista e com 

ênfase nos recursos pedagógicos e/ou didáticos para desenvolver as 

atividades docentes, como também a dependência de outrem sobre o que 

fazer na sala de aula, para que a educação escolar “permaneça assim como 

sempre foi”, ou seja, discriminadora, conteudista, reducionista, cindida e 

desvinculada da demanda humana de alunos e professores. 

 

Extrapolar o previsível e se diferenciar, por intermédio do fazer docente, é 

também permitir que os estudantes se identifiquem com posturas autônomas e críticas. 

Superar ‘os métodos canônicos de ensino’ como sinaliza Costa (2015) pode contribuir 

com a elevação do nível de consciência dos próprios atos dos estudantes. As pessoas são 

diferentes e a maneira de aprender, viver e se reconhecer no mundo não poderia ser 

idêntica, pois seria um contrassenso. Identificar, no convívio comum, a possibilidade de 

inauguração da própria humanidade é um avanço. A educação inclusiva, ao revelar a 

educação geral, pode contribuir para seu avanço e, consequentemente, para o combate à 

violência nas diversas manifestações do preconceito e do bullying na escola, posto que 

segundo Costa (2015, p. 414): 

Nessa perspectiva, são vislumbradas condições ao desenvolvimento da 

autonomia docente e de identificação com os alunos, com e sem deficiência, 

por intermédio da reflexão crítica que oportuniza a experiência teórica, o 

reconhecimento e acolhimento da diversidade humana e cultural no combate 

à barbárie na escola, representada pela adaptação e reprodução social de 

modelos pedagógicos heterônomos, contrapondo-se à banalização da 

formação e da práxis docente dos professores. 

 

Desse modo, estudos com elementos para os professores se sentirem desafiados 

à experiência teórica e investigativa para atuação autônoma podem promover o avanço 

“(...) no desenvolvimento da postura investigativa e crítica, na superação da ideia 

reducionista de ‘formação’ que ‘prepara’ e/ou ‘instrumentaliza’, desvinculada da 

autonomia teórica, crítica e reflexiva.” (COSTA, 2015, p. 414). Nesse sentido, o 

presente estudo pode contribuir com o desvelar de uma ‘educação física’ que, por meio 

da alienação social coletiva, diz-se ter ficado no passado, mas que, ao ser analisada, 

pode-se afirmar que promove a regressão da consciência e isto necessita ser discutido, 

em prol da superação da reprodução do que a mesma ‘sempre foi’. A elaboração daquela 

educação física somente pode ser realizada por intermédio da análise crítica com o 

intuito de identificar no progresso da técnica o quanto a civilização regrediu em 

desenvolvimeno humano. 

Vale ressaltar que, no progresso burguês, a educação física assume outras 

nomenclaturas, roupagens e abordagens. Mas, no geral, tem se voltado à 
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competitividade em detrimento da humanização. Assim, tanto o preconceito quanto o 

bullying tem se apresentado no espaço escolar como maneira de se perpetuar a 

‘normatividade’ que hierarquiza, segrega e exclui. 

Portanto, analisamos as diferenças conceituais entre preconceito e bullying, 

assim como a necessidade de uma formação crítica do professor para o reconhecimento 

dessas formas de violência, tal como o enfrentamento da bárbarie no espaço escolar. A 

educação inclusiva pode contribuir no sentido de dar os subsídios pertinentes para o 

entendimento de que a educação é um direito inalienável da totalidade dos indivíduos. 

 

2.3: (In)aptidão à experiência na formação do professor de Educação Física 

 

O conceito de aptidão à experiência, sobretudo, no âmbito da Educação Física, 

por vezes pode causar equívocos, tendo em vista que a palavra aptidão, de uma maneira 

geral, se refere à capacidade de realizar algo, tendo uma noção implícita de ser uma 

tendência natural ou adquirida, desconsiderando-se os pressupostos dos determinantes 

sociais, culturais, econômicos e/ou políticos. O objetivo deste tópico é apresentar a 

concepção de aptidão à experiência, com base no pensamento de Adorno, tendo a 

formação do professor de Educação Física na sociedade de classes como categoria 

central de problematização e análise das causas sociais que promovem a aversão à 

experiência. 

A palavra ‘aptidão’ recebe uma conotação negativa, sobretudo, no período da 

Educação Física Popular que se contrapõe à Educação Física Militarista e à Educação 

Física Competitivista/Esportivista. Sendo assim, a Educação Física como viés de 

desenvolver a aptidão física é repelida da nova tendência que se apresenta, tornando o 

indivíduo isento da culpa da chamada ‘incapacidade física’ de servir à Pátria. 

Segundo Ghiraldelli Júnior (1991, p. 18), a Educação Física Militarista, que tem 

os seus princípios enraizados na Educação Física Competitivista/Esportivista, é mais do 

que uma ‘prática militar de preparo físico’, é “(...) uma concepção que visa impor a toda 

a sociedade padrões de comportamento estereotipados, frutos da conduta disciplinar 

própria ao regime de caserna.” Nesta concepção, a Educação Física tem importância 

frente à necessidade de ‘depurar a raça’, assim: “O papel da Educação Física é de 

‘colaboração no processo de seleção natural’, eliminando os fracos e premiando os 

fortes, no sentido da ‘depuração da raça’.” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 1991, p. 18). 
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Por outro lado, a Educação Física Popular tem sua consolidação histórica como 

de luta contra a ideologia dominante, dando lugar aos anseios da classe operária, posto 

que resgata a luta de classes como central da ação pedagógica. A partir do ano de 1985, 

com a ascensão da Tendência Educação Física Popular, o conhecimento produzido por 

intermédio dessa discussão abre espaço para as Abordagens Pedagógicas da Educação 

Física
22

 que se caracterizam como metodologias de ensino possíveis à Educação Física 

Escolar. Vale ressaltar que a Educação Física, neste período, começa a sofrer uma crise 

epistemológica por não saber como desenvolver as próprias atividades na escola, 

levando em consideração a função social da educação física. Desse contexto que as 

Abordagens Pedagógicas emanam. 

O caráter mecanicista, tecnicista e biologicista das atividades físicas imposto aos 

indivíduos em prol de corpos aptos fisicamente para servir aos interesses das classes 

dominantes gera certa repulsa ao conceito de aptidão. No entanto, é possível afirmar 

com base no pensamento de Adorno (2011), que a Teoria Crítica da Sociedade 

compreende a concepção de ‘aptidão à experiência’, procurando expressar a 

necessidade de abertura à experiência e problematiza o porquê que a experiência é 

obstada pela sociedade administrada. 

Assim é possível afirmar que a inaptidão à experiência é resultante da sociedade 

imediatista que tem como finalidade atender à lógica do capital. Posto isto, o indivíduo 

encontra desafios para viver a própria experiência. Porém, segundo Costa (2020), 

mesmo a formação burguesa permeando e residindo na formação do indivíduo, isso 

ocorre de ‘maneira concomitante e contraditória’, visto que contém tanto ‘o mote do 

aprisionamento’ como ‘a fagulha emancipadora’. 

Sem negar o mote do aprisionamento, Adorno (2011) vai indicar a experiência 

como centralidade e potência para que a fagulha emancipadora seja possível, pois, 

quando se desenvolve na formação do indivíduo a aptidão para viver a própria 

experiência, este se torna propício a interpretar a realidade com a própria racionalidade. 

No livro ‘Educação e Emancipação’ (ADORNO, 2011), no texto ‘O que 

significa elaborar o passado’, ao discorrer brevemente sobre o conceito de personalidade 

autoritária, Adorno (2011, p. 37) vai fazer referência aos traços que caracterizam esta 

                                                           
22

 De acordo com Darido (2003) surgem diversas abordagens na Educação Física, dentre as quais, as de 

maior relevância são as abordagens: Psicomotora, Desenvolvimentista, Construtivista, Saúde Renovada, 

Crítico-superadora e Critíco-emancipatória. As Abordagens buscam apresentar caminhos possíveis para 

os professores de Educação Física, que, neste momento, não sabiam como desenvolver sua práxis na 

escola. As Abordagens Pedagógicas são desenvolvidas por um ou diversos autores, no intuito de 

responder aos anseios dos professores de Educação Física. 
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personalidade e, assim, expressa uma concepção inicial da ausência de aptidão à 

experiência, sendo esta uma “(...) paralisia e incapacidade de reagir, comportamento 

convencional, conformismo, ausência de autorreflexão”. 

A paralisia e a incapacidade de reagir também são postas por Adorno (2011), ao 

se referir a uma anedota infantil sobre a centopeia que, ao ser perguntado quando 

movimenta cada uma de suas patas, ela fica paralisada e sem condições de dar nem mais 

um passo. O mesmo vai acontecer, no âmbito da sociedade administrada, ao se 

perguntar para onde a educação ou a formação deveria conduzir. Em outras palavras, à 

luz de Adorno (2011): Educação para quê? Ou: Formação para quê? 

A finalidade da formação tem importância frente à Educação Inclusiva, pois os 

modelos tradicionais de ensino não atendem à demanda da Educação Inclusiva. Os 

profissionais da educação precisam sair da zona de conforto e buscar alternativas 

diferentes das que antes eram comumente aplicadas. Isto terá um impacto direto na 

formação de professores, ao se pensar que: 

Nestes termos, creio que uma parte da desbarbarização possa ser alcançada 

mediante uma transformação da situação escolar numa tematização da 

relação com as coisas, uma tematização em que o fim da proclamação de 

valores tem uma função, assim como também a multiplicidade da oferta de 

coisas, possibilitando ao aluno uma seleção mais ampla e, nesta medida, uma 

melhor escolha de objetos, em vez da subordinação a objetos determinados 

preestabelecidos, os inevitáveis cânones educacionais. (ADORNO, 2011, p. 

163). 

 

Os cânones educacionais impostos aos estudantes sem deficiência não atendem à 

necessidade de desenvolvimento da aptidão à experiência na formação do indivíduo e, 

tampouco, aos estudantes com deficiência, pois os métodos de ensino se identificam de 

maneira submissa à cultura, que promovem a violência contra os considerados inaptos à 

viver em sociedade: 

(...) a formação de professores refletia essa realidade. Os professores eram 

formados para seguir um currículo único e a sua formação em Necessidades 

Educativas Especiais era irrisório ou inexistente. Se consultarmos os planos 

curriculares dos anos de 1980 e 1990, verificaremos que, nos cursos regulares 

de formação de professores (salvo raras exceções), não existiam disciplinas 

sobre Necessidades Educativas Especiais. Ou, então, quando existiam, 

centravam os seus conteúdos na caracterização biomédica das deficiências, 

produzindo um impacto muito reduzido no desenvolvimento de competências 

para a integração. Com isso, os professores encontravam na escola a 

(in)formação de que precisavam, normalmente transmitida por outros 

técnicos e posta em prática por tentativa e erro. (RODRIGUES E LIMA-

RODRIGUES, 2017, p. 319). 

 

A perspectiva da educação inclusiva na formação de professores manifesta a 

urgência de se contrapor aos modelos ditos ‘ideais’ para estudantes ‘perfeitos’ e criados, 
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fantasmagoricamente, no âmago da ideologia dominante, com todos os estereótipos 

necessários para responderem aos interesses da classe burguesa e manter o status quo. 

Sobre os modelos ideais, Adorno (2011, p. 141) afirma: 

Em relação a esta questão, gostaria apenas de atentar a um momento 

específico no conceito de modelo ideal, o da heteronomia, o momento 

autoritário, o que é imposto a partir do exterior. Nele existe algo de 

usurpatório. É de se perguntar de onde alguém se considera no direito de 

decidir a respeito da orientação da educação dos outros. As condições — 

provenientes do mesmo plano de linguagem e de pensamento ou de não-

pensamento — em geral também correspondem a este modo de pensar. 

Encontram-se em contradição com a ideia de um homem autônomo, 

emancipado, conforme a formulação definitiva de Kant na exigência de que 

os homens tenham que se libertar de sua auto-inculpável menoridade. 

 

Com isso, é possível afirmar que a padronização de métodos de ensino na 

formação de professores não é por acaso. Os métodos de ensino expressam sentidos e 

uma concepção de indivíduo que se pretende formar. Em meados da década de 90, com 

a ascensão da educação inclusiva, afirmada na Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994) como a possibilidade de combate às atitudes discriminatórias, que excluía e 

hierarquizava os estudantes, os cursos de formação de professor vão tentando se 

adequar com relação à oferta de disciplinas que buscam atender à demanda que se 

apresenta: a inclusão de estudantes com deficiência na sala de aula comum. Mas, como 

ressalta Rodrigues e Lima-Rodrigues (2017), esse período é polêmico, posto que, de 

uma maneira geral, as respostas dos cursos de ensino superior ainda eram tradicionais 

nas suas metodologias de ensino. Nesse sentido: 

Há, assim, uma necessidade dos formadores reverem os seus programas de 

formação para poderem tornar os professores aptos para encarar os desafios 

da Inclusão. Ainda que exista uma unanimidade à volta da necessidade de 

desenvolver uma formação sobre Educação Inclusiva, não se verifica, na 

prática, uma organização temporal e de conteúdos coerente com essa 

necessidade. (RODRIGUES E LIMA-RODRIGUES, 2017, p. 320) 

 

No sentido que procuramos expor, a questão que se torna urgente, nesse 

contexto, não é somente ‘tornar os professores aptos para encarar os desafios da 

inclusão’, antes é preciso problematizar a sociedade de classes e possibilitar que o 

professor se conscientize dos limites e possibilidades da própria formação e o quanto de 

responsabilidade ele mesmo tem neste processo de conscientização dele próprio e dos 

estudantes. O desenvolvimento da aptidão à experiência torna-se questão basilar, de 

acordo com Becker, em um diálogo com Adorno (2011, p. 150): 

Justamente na formação profissional do trabalhador necessita-se uma aptidão 

à experiência desenvolvida e um elevado nível de reflexão, para preservar-se 

em situações em permanente transformação e suportando aquilo que o senhor 

designou como ‘pressão do mundo administrado’. 
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Com isso, é possível afirmar que a ‘pressão do mundo administrado’ é um fato 

que se impõe à formação, mas submeter-se à pressão sem sequer ter a consciência do 

rumo que a educação vem tomando, não colabora com a formação crítica e, tampouco, 

justificar com a ausência de formação para atuar com este ou aquele estudante. De 

acordo com Adorno (2011, p. 150): “Não se trata, portanto, apenas da ausência de 

formação, mas da hostilidade frente à mesma, do rancor frente aquilo de que são 

privadas.” O indivíduo ao se sentir também responsável pela própria formação, 

necessariamente, precisará superar a aversão à teoria, não se ‘desvencilhando da 

consciência’ e nem desistindo de viver a própria experiência, sendo assim: 

A constituição da aptidão à experiência consistiria essencialmente na 

conscientização e, desta forma, na dissolução desses mecanismos de 

repressão e dessas formações reativas que deformam nas próprias pessoas sua 

aptidão à experiência. (ibidem). 

 

Nesses termos, vale enfatizar que a conscientização ocorre no cerne do plano 

individual, em contraposição a dogmas heterônomos, na possibilidade existente nas 

contradições sociais de superar a autoinculpável menoridade. É na formação do 

indivíduo e na possibilidade da própria individuação, que a reflexão precisa se constituir 

como premissa para autonomia, o que se vincula ao conceito de racionalidade. Para 

Adorno (2011, p. 151): “Em geral este conceito é apreendido de um modo 

excessivamente estreito, como capacidade formal de pensar.” Todavia, a racionalidade 

não se limita à inteligência, pois tem um sentido mais abrangente que se vincula 

diretamente com a ‘capacidade de fazer experiências intelectuais.’ 

Assim, na educação para a experiência ou para a emancipação, reside a 

capacidade de pensar sem a tutela de outrem, o que caracterizaria em sendo possível o 

indivíduo livre. Segundo Horkheimer e Adorno (1973), a redução ou ausência da 

consciência leva o indivíduo a se aproximar do caráter totalitário, que, nas condições da 

sociedade burguesa, promove a violência contra os considerados fracos. “Tendências de 

regressão — ou seja, pessoas com traços sádicos reprimidos — são produzidas por toda 

parte pela tendência social geral.” (ADORNO, 2011, p. 126). 

A ordem social vigente tende, a todo tempo, deteriorar a consciência, pois: “Em 

cada situação em que a consciência é mutilada, isto se reflete sobre o corpo e a esfera 

corporal de uma forma não-livre e que é propícia à violência”. (ADORNO, 2011, p. 

126-127). Nesses termos, Adorno (2011) se refere à linguagem como uma maneira de 

perceber essa violência que se revela pelo corpo. A linguagem de um indivíduo com 
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personalidade autoritária, de maneira geral, é ameaçadora e incontrolável, quando 

contrariada, mas também pode ser totalmente submissa, se identificando diretamente 

com o caráter autoritário. A falta de traquejo social pode desmascarar a suposta 

aparência. 

Segundo Adorno (2011), a partir do entendimento da relação perturbada e 

patogênica do corpo com a vida social, que podem se revelar nas maneiras de expressão 

no mundo, é possível revelar o quanto o modo de produção burguês foi incorporado 

acriticamente na formação do indivíduo. No livro ‘A dialética do esclarecimento’, 

Adorno e Horkheimer (1985, p. 109) revelam a ambiguidade que o corpo assume no 

decorrer da história: 

O corpo explorado devia representar para os inferiores o que é mau e o 

espírito, para o qual os outros tinham o ócio necessário, devia representar o 

sumo bem. Esse processo possibilitou à Europa realizar suas mais sublimes 

criações culturais, mas o pressentimento do logro, que desde o início foi se 

propagando, reforçava ao mesmo tempo, com o controle sobre o corpo, essa 

obscena maldade que é o amor-ódio pelo corpo, que permeia a 

mentalidade das massas ao longo dos séculos e que encontrou na 

linguagem de Lutero sua expressão autêntica. Na relação do indivíduo 

com o corpo, o seu e o de outrem, a irracionalidade e a injustiça da 

dominação reaparecem como crueldade, que está tão afastada de uma 

relação compreensiva e de uma reflexão feliz, quanto a dominação 

relativamente à liberdade. (grifo nosso). 

 

Segundo Adorno e Horkheimer (1985), alguns autores procuram interpretar essa 

relação de amor-ódio com o corpo, dentre eles, Freud vai interpretá-la psicologicamente 

na teoria do narcisismo e da pulsão morte. Duas características se tornam fundamentais: 

a de autoconservação de uns, em detrimento da destruição de outros, mas vale ressaltar 

que esta destruição também reflete em si mesmo. 

Para manter o poderio burguês, se promoverá ações totalitárias, buscando uma 

adesão cega a uma liderança autoritária, a qual influencia um coletivo. O indivíduo que 

não se encaixa nos padrões estabelecidos será perseguido e destruído.  A incorporação 

da cultura pelo indivíduo assume uma função social, que no nosso entendimento, não 

foi superada: a de hierarquizar, para controlar e disseminar a violência. 

Na civilização ocidental e provavelmente em toda civilização, o corpo é tabu, 

objeto de atração e repulsão. Para os senhores da Grécia e do feudalismo, a 

relação com o corpo ainda era determinada pela habilidade e destreza pessoal 

como condição da dominação. O cuidado com o corpo [Leib] tinha, 

ingenuamente, uma finalidade social. (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 

109). 

 

O corpo, ao ser um tabu, é mais fácil de controlá-lo, o que reforça o poder de 

dominação. O corpo é coisificado e reificado, para atender à necessidade de uma época. 
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Nesse sentido, na sociedade de classes, a elevação do capital, por intermédio da 

exploração do corpo, é uma premissa: 

O amor-ódio pelo corpo impregna toda a cultura moderna. O corpo se vê de 

novo escarnecido e repelido como algo inferior e escravizado, e, ao mesmo 

tempo, desejado como o proibido, reificado, alienado. É só a cultura que 

conhece o corpo como coisa que se pode possuir; foi só nela que ele se 

distinguiu do espírito, quintessência do poder e do comando, como objeto, 

coisa morta, “corpus”. (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 109). 

 

A divisão do homem em corpo e espírito demarca o início de uma civilização de 

hierarquias e dicotomias que deixa feridas abertas na formação do indivíduo e se 

estende até os dias atuais. As hierarquizações entre teoria e prática, trabalho intelectual 

e trabalho manual, são exemplos dessa ausência de elaboração do passado em 

conhecimento e reflexão. 

Daolio (1995, p.39) colabora com a discussão, quando afirma: “O homem, por 

meio do corpo, vai assimilando e se apropriando dos valores, normas e costumes 

sociais, num processo de inCORPOração (a palavra é significativa).” O que não quer 

dizer que não haja espaço para resistência e diferenciação do indivíduo, por intermédio 

da cultura opressora, sem negá-la. Reconhecer a cultura imatura, no que diz respeito à 

valorização da humanidade, possivelmente, nos fará avançar. 

No âmbito da Educação Física e na formação dos professores, a incorporação da 

cultura não é neutra e o professor de Educação Física reflete esta formação cindida na 

própria práxis. No esporte, por exemplo, considerando, pois, que na sociedade de 

classes, tudo tem potencial para se transformar em mercadoria, não é diferente; por isso 

Adorno (2011) vai analisar o esporte como ambíguo, ao passo que ele pode se opor à 

violência, quando se enfatiza o fair play
23

 nos atos dos jogadores, por intermédio de 

companheirismo e respeito mútuo entre os adversários. Ou, por outro lado, pode 

promover a agressão, a rivalidade descabida e a exaltação da violência como 

mecanismo de solucionar diferenças, tanto entre os jogadores quanto nos espectadores 

(torcidas): 

É preciso analisar de uma maneira sistemática essa ambiguidade. Os 

resultados teriam que ser aplicados à vida esportiva na medida da influência 

da educação sobre a mesma. Tudo isso se relaciona de um modo ou outro à 

velha estrutura vinculada à autoridade, a modos de agir — eu quase diria — 

do velho e bom caráter autoritário. Mas aquilo que gera Auschwitz, os tipos 

característicos ao mundo de Auschwitz, constituem presumivelmente algo de 

novo. Por um lado, eles representam a identificação cega com o coletivo. Por 

outro, são talhados para manipular massas, coletivos, tais como os Himmler, 

                                                           
23

 No que diz respeito ao esporte, fair play significa jogo justo, limpo, sem trapaças e com o devido 

respeito ao adversário. 
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Hoss, Eichmann. Considero que o mais importante para enfrentar o perigo de 

que tudo se repita é contrapor-se ao poder cego de todos os coletivos, 

fortalecendo a resistência frente aos mesmos por meio do esclarecimento do 

problema da coletivização. Isto não é tão abstrato quanto possa parecer ao 

entusiasmo participativo, especialmente das pessoas jovens, de consciência 

progressista. O ponto de partida poderia estar no sofrimento que os coletivos 

infligem no começo a todos os indivíduos que se filiam a eles. (ADORNO, 

2011, p. 127). 

 

É interessante observar como o esporte agrega os espectadores em torno da 

preferência de uma modalidade/jogo para depois dividir em diversos coletivos que, de 

uma maneira geral, não se relacionam positivamente. Não é incomum ouvir dizer, na 

nossa cultura, o seguinte jargão: ‘esporte, religião e política não se discutem. ’ Por quê? 

Qual a dificuldade que existe para ouvir e respeitar um posicionamento diferente? Para 

que a sociedade promove as divisões e a ausência de diálogo entre os indivíduos? Que 

aversão é essa à teoria e à reflexão? Adorno e Horkheimer (1985, p. 20) esboçam um 

paralelo com o esporte, para explicar a sociedade de classes: 

Os remadores, que não podem se falar, estão atrelados a um compasso, assim 

como o trabalhador moderno na fábrica, no cinema e no coletivo. São as 

condições concretas do trabalho na sociedade que forçam o conformismo e 

não as influências conscientes, as quais por acréscimo embruteceriam e 

afastariam da verdade os homens oprimidos. A impotência dos trabalhadores 

não é mero pretexto dos dominantes, mas a consequência lógica da sociedade 

industrial, na qual o fado antigo acabou por se transformar no esforço de a ele 

escapar. 

 

Com isso, Adorno e Horkheimer (1985, p. 20) problematizam o que chamam de 

princípio do ‘eu’, ou seja, os coletivos são “meros seres genéricos, iguais uns aos outros 

pelo isolamento na coletividade governada pela força.” Assim funciona também a 

organização do trabalho na sociedade administrada, onde cada indivíduo tem uma 

função delimitada e que não consegue mais relacioná-la com o todo e ainda é 

supervisionado por uma força controladora. Desse modo: 

A origem particular do pensamento e sua perspectiva universal foram sempre 

inseparáveis. Hoje, com a metamorfose que transformou o mundo em 

indústria, a perspectiva do universal, a realização social do pensamento, 

abriu-se tão amplamente que, por causa dela, o pensamento é negado pelos 

próprios dominadores como mera ideologia. (ibidem, p. 20). 

 

A reconciliação do indivíduo com a racionalidade parece distante quando a 

sujeição à cultura se torna, vias de regra, universal e acrítica. Vale refletir em que 

medida a educação/formação pode contribuir com a elevação do nível de consciência 

dos indivíduos. A transformação da cultura, por intermédio das experiências vividas 
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pelo corpo, se torna urgente nos processos escolares, pois, de acordo com Daolio (1995, 

p. 39): 

No corpo estão inscritos todas as regras, todas as normas e todos os valores 

de uma sociedade específica, por ser ele o meio de contato primário do 

indivíduo com o ambiente que o cerca. Mesmo antes de a criança andar ou 

falar, ela já traz no corpo alguns comportamentos sociais, como o de sorrir 

para determinadas brincadeiras, a forma de dormir, a necessidade de um certo 

tempo de sono, a postura no colo. Para reforçar esse ponto de vista, Kofes 

(1985) afirma que o corpo é expressão da cultura, portanto cada cultura vai se 

expressar por meio de diferentes corpos, porque se expressa diferentemente 

como cultura. DaMatta chega a afirmar que ‘(...) tudo indica que existem 

tantos corpos quanto há sociedades’. (1987, p. 76) 

 

 É nesse contexto que problematizar a cultura no âmbito da sociedade de classes 

permite compreender o corpo historicizado no interior de um tempo e espaço. A escola 

como instância social pode contribuir com a formação cultural do indíviduo, 

possibilitando que o indivíduo se torne resistente à dominação e à violência, por 

intermédio da racionalidade. A violência presente na escola se configura como uma 

reprodução da violência social, segundo Crochík (2012, p. 214): 

Alguns autores distinguem a ‘violência na escola’ da ‘violência da 

escola’(por exemplo, Paula e D’Aura-Tardeli, 2009); a primeira se refere à 

presença da violência que tem origem fora dos muros escolares, mas nela se 

apresenta; a outra se refere à violência que a escola gera ou fortalece a partir 

de suas regras. A nosso ver, essa distinção pode atribuir à ‘violência da 

escola’ uma ausência de relação com a sociedade que não é real, pois o que a 

escola valoriza ou não, seus objetivos e métodos não são plenamente 

determinados por ela. 

 

 Posto isto, a formação cultural e a educação na escola estão, intrinsecamente, 

ligadas à sociedade. Assim, quando na escola se reconhece e valoriza as diferenças 

humanas, possivelmente, isso se refletirá na sociedade, em contraposição à violência. A 

formação do professor é essencial na possibilidade de constituição de sentidos que 

humanizem o corpo, no entendimento de que o mesmo pode ser resistente à violência, 

embora a ela não seja imune. Ainda sobre o corpo, Freitas (1999, p. 43) afirma: 

O corpo analisado, generalizado, permitiu que fossem criadas as condições 

para o surgimento do corpo manipulado. É nessa transformação, criando 

corpos dóceis, que Foucault centra sua análise dos séculos XVII e XVIII. 

 

Da mesma maneira que as condições escolares podem ser propícias à fabricação 

de corpos dóceis e, facilmente, manipuláveis, as condições escolares podem favorecer a 

constituição de indivíduos que resistam à violência. 

Consoante a isso, Adorno (2011, p. 125) afirma: “O único poder efetivo contra o 

princípio de Auschwitz seria autonomia, para usar a expressão kantiana, o poder para a 
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reflexão, a autodeterminação”. Assim, o corpo que se vê no mundo, enquanto corpo 

real, pode aceitar e respeitar o corpo do outro como não diferente do seu, no que se 

refere à humanidade. Pensar sobre o corpo que vem se constituindo nos processos 

escolares torna-se urgente, ao se almejar a emancipação do indivíduo nesta sociedade. 

 

2.4: Os pressupostos do homem esclarecido, emancipado e a educação 

 

De acordo com o exposto até o momento, é possivel afirmar, à luz do 

pensamento de Adorno, que a aptidão à experiência, não se resume à ideia reducionista 

de formar homens padronizados para servir à ideologia dominante. A aptidão à 

experiência se configura em uma abertura para que o indivíduo seja capaz de formar os 

próprios conceitos sem a tutela de outrem, colaborando, assim, com o processo de 

resistência e combate à violência, cultuado no âmago da cultura na sociedade de classes. 

Nesses termos, segundo Adorno (2011), a educação para a experiência seria o 

mesmo que a educação para a emancipação, quando ressalta: “De um certo modo, 

emancipação significa o mesmo que conscientização, racionalidade”. (ADORNO, p. 

143). Pois, indicando a racionalidade/conscientização como a base que sustenta a 

criação de mecanismos, por intermédio da educação, que permitem ao indivíduo ousar 

ser livre. 

Para Adorno e Horkheimer (1985, p. 94), a formação do indivíduo é a que pode 

possibilitar o pensamento livre e a eliminação da violência: 

Os antissemitas estão em vias de realizar com as próprias forças seu negativo 

absoluto, eles estão transformando o mundo no inferno que sempre viram 

nele. Uma reviravolta vai depender da capacidade dos dominados, em 

face da loucura absoluta, de se tornarem senhores de si mesmos e de pôr 

termo a ela. (grifo nosso). 

 

Tornar-se ‘senhor de si mesmo’ é, antes de tudo, pensar com liberdade, o que em 

uma sociedade não livre, já seria por si só um avanço. E mais, se o esclarecimento dos 

indivíduos é a possibilidade da passagem de uma sociedade antissemita/violenta para 

uma sociedade humana, a educação tem fundamental importância frente à 

autodeterminação do indivíduo e ao combate à violência: “A perseguição dos judeus, 

como a perseguição em geral, não se pode separar de semelhante ordem. Sua essência, 

por mais que se esconda às vezes, é a violência que hoje se manifesta.” (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1985, p. 80). Assim, para Adorno e Horkheimer (1985, p. 94), a 
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inauguração de uma sociedade humana revelaria, não só a mentira fascista de divisão 

dos homens em raça, mas também a sua contradição: 

(...) a questão judia se revelaria, de fato, como o momento decisivo da 

história. Superando a doença do espírito, que grassa no terreno da 

autoafirmação imune à reflexão, a humanidade deixaria de ser a contra raça 

universal para se tornar a espécie que, embora natureza, é mais que a simples 

natureza, na medida em que se apercebe de sua própria imagem. 

 

Com isso, é possível afirmar que o esclarecimento germina da autonomia de 

pensar, quando o indivíduo tem ‘coragem’ de superar a ‘autoinculpável menoridade’, 

termo que Kant (1985) adota no seu texto: ‘Resposta à pergunta: Que é 

esclarecimento?’, no ano de 1783, em resposta a uma revista sobre a discussão em torno 

da cerimônia do casamento que já não se conformava ao espírito nos tempos do 

iluminismo. Adorno (2011, p. 169) se refere diretamente ao artigo de Kant, no texto 

‘Educação e Emancipação’, e afirma: 

Ali ele define a menoridade ou tutela e, deste modo, também a emancipação, 

afirmando que este estado de menoridade é autoinculpável quando sua causa 

não é a falta de entendimento, mas a falta de decisão e de coragem de servir-

se do entendimento sem a orientação de outrem. "Esclarecimento é a saída 

dos homens de sua autoinculpável menoridade". Este programa de Kant, que, 

mesmo com a maior má vontade não pode ser acusado de falta de clareza, 

parece-me, ainda hoje, extraordinariamente atual. 

 

Assim, à luz do pensamento de Kant (1985), que corrobora com o alicerce da 

Teoria Crítica em Adorno (2011), o indivíduo necessita se libertar das amarras culturais 

que querem fazê-lo pensar que é incapaz de fazer uso do seu próprio entendimento 

autonomamente sem a tutela de uma razão alheia. Nesse aspecto, Kant (1985) afirma 

que o homem tem responsabilidade perante a situação de menoridade, pois é muito 

cômodo permanecer à sombra da falta de reflexão, visto que, na qualidade de receber 

ordens, não é necessário pensar, basta se submeter. Pensar por si mesmo é ousar tomar 

decisões e desejar para além do que está posto na sociedade como natural. Adorno e 

Horkheimer (1985, p. 94) contribuem com a reflexão quando ressaltam: 

A emancipação individual e social da dominação é o movimento contrário à 

falsa projeção, e todo judeu que soubesse vencê-la dentro de si perderia toda 

semelhança com a desgraça que irrompe cegamente sobre ele, assim como 

sobre todos os perseguidos, homens ou animais. 

 

Nessa perspectiva, a emancipação individual e social da dominação demanda 

também um esforço e protagonismo individual: 

A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos 

homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma direção 

estranha (naturaliter majorennes), constituem, no entanto, de bom grado 

menores durante a vida. São também as causas que explicam por que é tão 
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fácil que os outros se constituam em tutores deles. É tão cômodo ser menor. 

Se tenho um livro que faz as vezes de meu entendimento, um diretor 

espiritual que por mim tem consciência, um médico que por mim decide a 

respeito de minha dieta, etc., então não preciso esforçar-me eu mesmo. Não 

tenho necessidade de pensar, quando posso simplesmente pagar; outros se 

encarregarão em meu lugar dos negócios desagradáveis. A imensa maioria da 

humanidade (inclusive todo belo sexo) considera a passagem à maioridade 

difícil e além do mais, perigosa porque aqueles tutores de bom grado 

tomaram a seu cargo a supervisão dela. (KANT, 1985, pp. 100-101). 

 

Nesse contexto, Kant (1985) não se exime em afirmar que é difícil para o 

homem, sozinho, livrar-se dessa menoridade, pois ela se apossou dele como uma 

segunda natureza. Aquele que tentar sozinho terá inúmeros impedimentos, pois seus 

tutores sempre tentarão impedir que ele experimente tal liberdade. Para Kant (1985), são 

poucos aqueles que conseguem, pelo exercício do próprio espírito, libertar-se da 

menoridade. Os homens foram libertos da tutela alheia pela natureza, que os dotou de 

razão e da capacidade de utilizá-la. O que não significa que façam uso dela. Ter 

coragem de se servir do próprio entendimento tem a ver com a ideia de levar as luzes da 

razão ao mundo.  Quanto a isto, Crochík et al (2011, p. 196) afirmam: 

O que se pode fazer é, segundo Adorno (1967/1995), insistir na escola para 

que a educação seja voltada para a resistência à opressão dos homens, para 

que seja uma educação que leve à percepção das contradições sociais, e não 

para negá-las. Claro, somente com a educação não é possível modificar a 

sociedade, não obstante, por meio dela, é possível fortalecer a consciência 

individual para que essa se oponha à violência. 

 

A contraposição à manifestação da violência é possível quando o indivíduo, sem 

negar a cultura, é capaz de problematizá-la. Para Kant (1985, p. 104), o esclarecimento 

só será possível quando, progressivamente, o indivíduo for se libertando da dominação: 

Para este esclarecimento [Aufklarung], porém, nada mais exige senão 

liberdade. E a mais inofensiva entre tudo aquilo que se possa chamar 

liberdades, a saber: a de fazer um uso público de sua razão em todos os lados: 

não raciocineis! O oficial diz: não raciocineis, mas exercitai-vos! O 

financista exclama: não raciocineis, mas pagai! O sacerdote proclama: não 

raciocineis, mas crede! (Um único senhor no mundo diz: raciocinai, tanto 

quanto quiserdes, e sobre o que quiserdes, mas obedecei!). Eis aqui por toda a 

parte a limitação da liberdade. Que limitação, porém, impede o 

esclarecimento [Aufklarung]? Qual não o impede, até mesmo o favorece? 

Respondo: o uso público de sua razão deve ser livre e só ele pode realizar o 

esclarecimento [Aufklarung] entre os homens. O uso privado da razão pode 

porém, muitas vezes, ser muito estreitamente limitado, sem, contudo, por isso 

impedir notavelmente o progresso do esclarecimento [Aufklarung].  Entendo, 

contudo sob o nome de uso público de sua própria razão, aquele que qualquer 

homem, enquanto sábio, faz dele diante do grande público do mundo letrado. 

Denomino uso privado aquele que o sábio pode fazer de sua razão em um 

certo cargo público ou função a ele confiado. 
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É oportuno destacar que era comum no século XVIII que os professores 

universitários publicassem seus escritos em revistas e jornais e, assim, o público, em 

geral, tinha acesso aos programas das disciplinas universitárias. Kant (1985) materializa 

o conceito de ‘uso público da razão’ quando ele próprio, um intelectual, se dirige ao 

público. O ‘uso privado da razão’, por sua vez, é o que pode definir o nível de 

autonomia do indivíduo frente à realidade, sendo esta, a conscientização ou 

racionalidade. 

Faz-se necessário destacar ainda que, ao mesmo tempo em que Kant (1985) diz 

que se houver a liberdade, o esclarecimento é inevitável, ele admite a obediência 

(“Obedecei!”). Isto porque defendia que o homem era dotado de instinto e de razão. O 

que deveria predominar, segundo Kant (1985) era a razão, mas isso não era a garantia 

de que o instinto do homem, por ele considerado selvagem, não iria, por vezes, 

prevalecer. Daí a necessidade de leis que garantissem o bem comum e a obediência 

como prerrogativa para sobreviver nesta sociedade e, assim, se autoconservar. Em 

outras palavras, Kant (1985) não negava a adaptação, em contrapartida, impulsionava o 

indivíduo ‘a ousar, saber!’. 

Nesse contexto, vale destacar que, para Kant (1999
24

, p. 11), “o homem é a única 

criatura que precisa ser educada.” Dessa maneira, enfatiza que: “A disciplina transforma 

a animalidade em humanidade” (ibidem, p.11). Considerando-se, nesse sentido, que a 

educação compreende três prismas: o cuidado, a disciplina e a instrução. A primeira 

pode ser resumida como os primeiros cuidados com o físico do corpo. A segunda 

submete o homem às leis da civilização, enquanto que a terceira visa o desenvolvimento 

das faculdades do indivíduo de pensar. Tanto a disciplina quanto a instrução auxiliam o 

homem na superação do comportamento selvagem e instintivo. 

Segundo Kant (1999), o comportamento selvagem e instintivo seria o da 

natureza humana. A ‘aversão à teoria’, termo adotado por Adorno (2011), pode fazer 

prevalecer o comportamento apontado por Kant (1999), sobretudo, nos ‘práticos’, o que 

os torna ‘inabordáveis’: “Enquanto a práxis promete guiar os homens para fora do 

fechamento de si, ela mesma tem sido, agora e sempre, fechada; é por isso, que os 

práticos são inabordáveis, e a referência objetiva da práxis, a priori minada.” 

                                                           
24

 Segundo Casagrande (2012): “o único escrito sistemático de Kant sobre a educação resulta da 

compilação de cursos universitários que Kant ministrava na Universidade de Königsberg. Estes cursos 

sobre a educação foram publicados em 1803, por Friedrich Theodoro Rink (1770-1811), amigo e 

discípulo do filósofo, com o título de Sobre a Pedagogia”. 
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(ADORNO, 1995, p. 202). Sem a crítica ao conhecimento, não é possível progredir e, 

reconhecer a ‘dialética do esclarecimento’, também se torna um desafio. 

O conhecimento e a capacidade de pensar por si mesmo é a possibilidade 

existente para a resistência à violência, embora se faça salutar ressaltar: “Assim, o 

chamado problema da práxis está entrelaçado com o do conhecimento.” (ibidem, p. 

204), pois o conhecimento também está submetido ao pragmatismo da utilidade prática, 

o que busca aprisioná-lo a uma situação existente: “Não deve existir nada que não se 

possa pegar, nem o pensamento. O sujeito devolvido a si mesmo, separado do seu outro 

por um abismo, seria incapaz de ação.” (ibidem, p. 203). 

Na educação, o indivíduo encontra um lugar privilegiado para desenvolver a 

capacidade de se diferenciar em meio à cultura por intermédio do pensamento, mas sem 

negar o outro também como indivíduo partícipe desta sociedade. O indivíduo vai se 

constituindo e se formando ao longo da vida, daí a atenção dada, tanto por Kant (1999) 

quanto por Adorno (2011), ao tornar central a educação desde a primeira infância. A 

disciplina a que Kant (1999) se refere é a responsável por adaptar a criança à sociedade, 

tornando-as prudentes, visto que o indivíduo é dotado de consciência. Kant (1999) 

valoriza a disciplina como condição de superação do comportamento puramente 

instintivo, ou poderíamos chamar de violador das leis civilizatórias, como instrumento 

fecundo para que o sujeito possa tornar sua existência compatível com as circunstâncias 

que o envolve. Para Kant (1999), esse era o grande investimento da existência humana: 

a disciplina e a instrução em prol de um mundo justo. Segundo Adorno (2011, p. 151), a 

conscientização é a faculdade que permite, mesmo estando em uma sociedade opressora 

e violenta, ter a força suficiente para se diferenciar por meio dela: 

Mas aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o pensar em relação 

à realidade, ao conteúdo, à relação entre as formas e estruturas de 

pensamento do sujeito e aquilo que esse não é. Esse sentido mais profundo de 

consciência ou faculdade de pensar não é apenas o desenvolvimento lógico 

formal, mas ele corresponde literalmente à capacidade de fazer experiências. 

Eu diria que pensar é o mesmo que fazer experiências intelectuais. Nesta 

medida e nos termos que procuramos expor, a educação para a experiência é 

idêntica à educação para a emancipação. (ADORNO, 2011, p. 151). 

 

Posto isto, quando a experiência é bloqueada, a emancipação torna-se 

impossível. No que se refere à educação, retomamos a ideia de Kant (1999), ao afirmar 

a necessidade de uma geração educar a outra pela possibilidade de um mundo humano e 

um estado futuro promissor. Para tal, fazia-se urgente que os homens mais célebres se 

ocupassem dessa prerrogativa. A primeira educação, tomada como a privada, ou seja, 
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realizada nos lares, ou por preceptores contratados pelos pais da criança.  A segunda e a 

terceira educação seriam públicas e oferecidas nos Institutos e também financiadas 

pelos pais das crianças. Muitas crianças, por isso, não podiam receber essas ‘etapas’ da 

educação. 

Nesse panorama, Kant (1999) defende que educação é conduzida para tornar o 

homem ‘disciplinado’, para impedir sua animalidade, sendo a disciplina mera doma da 

condição selvagem. Respeitado os termos tomados por Kant (1999), sendo as suas obras 

do século XVIII, o que o autor lançava luz era a possibilidade do ‘homem’ ser ensinado 

e instruído para obter aptidões para realizar a finalidade de orientar-se no pensamento. 

A pedagogia de Kant (1999), no nosso entendimento, tem, como premissa, a 

proposta de emancipação e autonomia do sujeito que atinge a maturidade ou a 

capacidade de agir não por imposições externas ou alheias, mas pela própria condição 

humana de ser, que é a de se guiar pelas estruturas que estão na gênese da própria 

existência, ressaltando dois conceitos fundamentais em suas obras: o conhecimento e a 

moral. 

Sendo assim, o conhecimento seria a possibilidade de descobrir a natureza por 

intermédio da experimentação e não, tão somente, por um pensamento prévio. Embora, 

Kant (1985) não descarte todo conhecimento acumulado na história: 

Por mais alto que apliquemos nossos conceitos e, com isso, por mais que 

façamos abstração da sensibilidade, contudo a eles estão sempre ligadas 

representações da imaginação, cuja função própria consiste em torná-las - 

elas que não são derivadas da experiência - capazes de servir para o uso na 

experiência. Pois, como conseguiríamos dar sentido e significação também 

aos nossos conceitos se não tivessem subjacente alguma intuição (que afinal 

deve ser sempre um exemplo tomado de alguma experiência possível)? 

(KANT, 1985, p. 70). 

 

O acúmulo do conhecimento na história tem como finalidade que as gerações 

vindouras recorram a ele, mas sem abrir mão da própria experiência de conhecer e 

produzir conhecimento, que, vale ressaltar, é mutável. A racionalidade clássica de tipo 

cartesiano foi criticada por Kant (1985), por pensar que o homem teria sido criado com 

a faculdade de conhecer, e o problema para ele seria saber por que ele nem sempre 

conhece como deveria conhecer e por que se engana. A crítica de Kant (1985) parte do 

fato de que existe um dado, mas não se trata de considerar este como dogma ou verdade 

absoluta. Importa criticá-lo, para determinar as condições e contexto deste dado. Por 

isso, a atitude crítica vai se configurar em perguntar em que condições esse dado se 
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revela dessa e não de outra maneira. Desse modo, não existiria um saber soberano, e o 

conhecimento se relativiza ao considerar a disposição do homem de saber sobre algo. 

Conforme dito anteriormente, Casagrande (2012) endossa que a pedagogia 

kantiana estaria dividida em três momentos: o cuidado, a disciplina e a instrução. No 

tocante ao conceito de moral em Kant, o mesmo estaria localizado no terceiro momento 

da educação: a instrução. Esta terá três funções básicas: tornar o homem culto, tornar o 

homem prudente e tornar o homem moral: “Em síntese, cabe à escola formar o homem 

como um ser moral, capaz de aceitar como lei do seu agir o imperativo categórico que 

ordena, no seu agir, incluir os outros seres racionais como fins em si, e nunca, 

simplesmente, como meios.” (ibidem, p. 8). 

O problema da educação, para Kant, consiste na transformação do sujeito, no 

sentido de torná-lo disciplinado, buscando viver independentemente de sua 

materialidade animal; culto, que explora todas as suas potencialidades de conhecimento, 

tendo a ciência como paradigma; prudente, que saiba conviver com as circunstâncias 

históricas em harmonia com a sociedade; e moral, que se guie pelas exigências da ética, 

considerando o tempo e o espaço como conceitos transcendentais. O homem só poderá 

tornar-se autônomo, quando tiver condições de exercer a própria liberdade de pensar. A 

liberdade, segundo Andrade (2014, p. 14), é categoria fundamental em Kant: 

Nota-se que o conceito positivo de liberdade, embora não seja uma 

propriedade da vontade segundo leis externas, não está por isso desprovida de 

leis, é uma vontade agindo de acordo com leis necessárias e universais que 

são dadas pelo próprio ser humano. Ser livre significa, portanto, ser capaz de 

adotar e seguir/obedecer à lei prescrita por si, independentemente, por 

exemplo, dos desejos meramente particulares e de toda e qualquer 

determinação externa. Nesse sentido, há, em Kant, a liberdade enquanto a 

chave para a explicação da autonomia da vontade, segundo o filósofo, a 

vontade é autônoma, pois possui a capacidade de fornecer a si a sua própria 

lei, sendo, concomitantemente, livre por adotar e seguir/obedecer tal lei – 

livre de toda tendência, inclinação, desejo particular e/ou empírico, de 

qualquer outro enquanto condição de determinação do agir. 

 

Nesse contexto, a liberdade em Kant propicia que o homem se torne moral, o 

que não se configura em um laissez-faire, antes é a afirmação de que somente no ato o 

homem atinge o absoluto. O homem constitui-se como absoluto, quando se esforça por 

ser livre, apesar de todas as determinações que pesam sobre ele. Para ser livre é 

necessário que se viva racionalmente, tomando decisões oriundas da reflexão, com base 

na moral, que busca o bem estar tanto social quanto individual. 

A partir dessas considerações, compreende-se que o projeto e o pensamento de 

Kant (1985; 1999) quanto à educação continuam sendo relevantes no contexto histórico 
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contemporâneo, no qual ainda se apresentam como desafios o desenvolvimento do 

conhecimento de nossa existência (como ser humano), o que pode-se conhecer e por que 

devemos proceder e agir. 

No entanto, Adorno e Horkheimer (1985) avançam na discussão, sobretudo, na 

obra ‘Dialética do Esclarecimento’, quando retomam o conceito de Esclarecimento em 

Kant, para afirmar que as condições objetivas sociais não permitiram, até o momento, 

que houvesse uma experiência formativa de fato, tal como fora almejada por Kant. No 

texto ‘À guisa de introdução: Adorno e a experiência formativa’ do livro ‘Educação e 

Emancipação’, Leo Maar afirma, inspirado pelo pensamento de Adorno (2011, p. 11): 

A educação não é necessariamente um fator de emancipação. Numa época 

em que educação, ciência e tecnologia se apresentam — agora 

"globalmente", conforme a moda em voga — como passaportes para um 

mundo "moderno" conforme os ideais de humanização, estas considerações 

de Theodor W Adorno podem soar como um melancólico desânimo. Na 

verdade significam exatamente o contrário: a necessidade da crítica 

permanente. Após Auschwitz, é preciso elaborar o passado e criticar o 

presente prejudicado, evitando que este perdure e, assim, que aquele se 

repita. O filósofo alerta os educadores em relação ao deslumbramento geral, e 

em particular o relativo à educação, que ameaça o conteúdo ético do processo 

formativo em função de sua determinação social. Isto é, adverte contra os 

efeitos negativos de um processo educacional pautado meramente numa 

estratégia de "esclarecimento" da consciência, sem levar na devida conta a 

forma social em que a educação se concretiza como apropriação de 

conhecimentos técnicos. 

 

Nesse sentido, Adorno (2011) lança luz ao fato de que a formação na 

contemporaneidade tem feito, ao contrário do que se esperava, que o homem regrida em 

um processo educacional que forma para a barbárie ou, como vem sendo adotado nesta 

tese, para a violência. Segundo Adorno e Horkheimer (1985, p. 5), o esclarecimento 

teria uma função clara: 

No sentido mais amplo do progresso do pensamento, o esclarecimento tem 

perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na 

posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o 

signo de uma calamidade triunfal. O programa do esclarecimento era o 

desencantamento do mundo. Sua meta era dissolver os mitos e substituir a 

imaginação pelo saber. 

 

  O problema não estaria, tão somente, na possibilidade de esclarecimento do 

homem; seria preciso desvelar o que leva uma ‘civilização esclarecida’ ao retrocesso da 

barbárie. É urgente avançar no entendimento da dialética do esclarecimento, quando se 

faz uso deste para dominar em causa própria ou de ideais fascistas: 

A discussão dos “Elementos do antissemitismo” através de teses trata do 

retorno efetivo da civilização esclarecida à barbárie. A tendência não apenas 

ideal, mas também prática, à autodestruição, caracteriza a racionalidade 

desde o início e de modo nenhum apenas a fase em que essa tendência 
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evidencia-se sem disfarces. Neste sentido, esboçamos uma pré-história 

filosófica do antissemitismo. Seu “irracionalismo” é derivado da essência da 

própria razão dominante e do mundo correspondente a sua imagem. 

(ADORNO e Horkheimer, 1985, p. 4). 

 

Sendo assim, o que Kant (1985) afirmara categoricamente, ao ressaltar que 

‘vivemos em uma época de esclarecimento’, é colocado em xeque, quando o 

pensamento de Adorno (2011) traz à tona que Auschwitz é a regressão da cultura, não 

mais como ameaça, mas como uma realidade fatídica que continua existindo, em sua 

essência, em atos reprodutores de ódio a pessoas e toda forma de vida, por medo de 

ameaças imaginárias. Todavia, ainda era fora do horizonte de Kant (1985) que, na 

razão, poderia conter elementos de destruição frente ao objeto, podendo ela mesma ser 

autodestrutiva, conforme afirma Adorno e Horkheimer (1985, p. 15): 

Para a mentalidade científica, o desinteresse do pensamento pela tarefa de 

preparar o factual, a transgressão da esfera da realidade é desvario e 

autodestruição, do mesmo modo que, para o feiticeiro do mundo primitivo, a 

transgressão do círculo mágico traçado para a invocação, e nos dois casos 

tomam-se providências para que a infração do tabu acabe realmente em 

desgraça para o sacrílego. 

 

Desse modo, o status de homem esclarecido, pensado por Kant como a missão 

cabal da educação moral, foi convertido de razão disciplinada para razão disciplinadora, 

no momento em que a disciplina é isolada de sua finalidade e vazia de conteúdo 

reflexivo, servindo apenas para ensinar o indivíduo a receber e acatar regras. ‘É assim, 

porque sempre foi assim’: 

Mas este pensamento, resguardado dos sonhos de um visionário nas diversas 

disciplinas da ciência, recebe a conta: a dominação universal da natureza 

volta-se contra o próprio sujeito pensante; nada sobra dele senão justamente 

esse eu penso eternamente igual que tem que poder acompanhar todas as 

minhas representações. (ADORNO y HORKHEIMER, p. 15). 

 

Adorno e Horkheimer (1985) se referem ao ‘eu penso’, de Descartes, pois este 

tem influência no pensamento de Kant, ao se propor sintetizar o racionalismo de 

Descartes e o empirismo de Hume, com intuito de analisar a constituição do 

conhecimento realizada pelo homem. Kant (1985, p. 10), no prefácio da primeira edição 

da ‘Crítica da razão pura’, publicada no ano 1781, afirma: 

Em certo gênero de seus conhecimentos, a razão humana tem um destino 

singular: sente-se importunada por questões a que não pode esquivar-se, pois 

elas lhe são propostas pela própria natureza da razão; mas também não pode 

resolvê-las, pois ultrapassam toda a capacidade da razão humana. É sem 

culpa sua que ela cai neste impasse. Começa com princípios cujo uso é 

inevitável no curso da experiência e, ao mesmo tempo, suficientemente 

comprovado por esta. Com esses princípios ela vai-se elevando 

gradativamente (como, aliás, é de sua natureza) a condições sempre remotas. 
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Desse modo, na Teoria do Conhecimento de Kant (1985), será admitida que, 

para além do racionalismo, há que se considerar a sensibilidade, mas não como um 

processo automatizado, como supunha Hume, pois tem como pressuposto o 

ordenamento espaço-temporal, como conceito transcendental. Este ordenamento 

acionará a experiência possível no mundo, além de propiciar as condições presentes na 

experiência sensorial. 

Adorno y Horkheimer (1985, p. 15), ao se contrapor ao racionalismo e ao 

conhecimento como uma ‘aparelhagem matemática’, ressaltam: 

Na redução do pensamento a uma aparelhagem matemática está implícita a 

ratificação do mundo como sua própria medida. O que aparece como triunfo 

da racionalidade objetiva, a submissão de todo ente ao formalismo lógico, 

tem por preço a subordinação obediente da razão ao imediatamente dado. 

Compreender o dado enquanto tal, descobrir nos dados não apenas suas 

relações espaço-temporais abstratas, com as quais se possa então agarrá-las, 

mas ao contrário pensá-las como a superfície, como aspectos mediatizados do 

conceito, que só se realizam no desdobramento de seu sentido social, 

histórico, humano – toda a pretensão do conhecimento é abandonada. 

 

Dessa maneira, os sentidos social, histórico e humano apontam para a 

diferenciação do indivíduo frente à aquisição do conhecimento que necessita ser 

criticado, quando resumido a um dado imediato: 

Ela não consiste no mero perceber, classificar e calcular, mas precisamente 

na negação determinante de cada dado imediato. Ora, ao invés disso, o 

formalismo matemático, cujo instrumento é o número, a figura mais abstrata 

do imediato, mantém o pensamento firmemente preso à mera imediatidade. O 

factual tem a última palavra, o conhecimento restringe-se à sua repetição, o 

pensamento transforma-se na mera tautologia. Quanto mais a maquinaria do 

pensamento subjuga o que existe, tanto mais cegamente ela se contenta com 

essa reprodução. Desse modo, o esclarecimento regride à mitologia da qual 

jamais soube escapar. (Ibidem, p. 15). 

 

O conhecimento, à luz de Adorno y Horkheimer (1985), quando se presta ao 

imediato e à emergência das respostas prontas, se converte no mito que criticou e 

pressupôs superar. Nisto consistiria, no nosso entendimento, a finalidade última da 

pseudoformação: tornar os indivíduos satisfeitos com o mínimo, ficar na superfície do 

conhecimento e inexoravelmente, sem ousar saber. O pensamento de Adorno (2011) 

recebe influência do constructo teórico desenvolvido por Kant, no que tange os 

conceitos de autonomia e emancipação, porém avança, quando admite a possibilidade 

de regressão à barbárie, dadas as condições objetivas, sobretudo em Auschwitz, 

possível, por intermédio de uma ‘consciência coisificada’ assumindo o risco de 

caracterizá-la: “Uma das características da consciência coisificada é manter-se restrita a 
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si mesma, junto a sua própria fraqueza, procurando justificar-se a qualquer custo.” 

(ADORNO, 2011, p. 71). 

Para Adorno (2011, p. 130) a consciência coisificada é uma das características 

presente na pessoa de caráter manipulador, a qual se camufla em uma sociedade 

homogeneizante que progride em tentar controlar o indivíduo, fazendo-se valer, dentre 

outras formas de violência, da força bruta, quando o espírito não se rende: 

Se fosse obrigado a resumir em uma fórmula esse tipo de caráter manipulador 

— o que talvez seja equivocado embora útil à compreensão — eu o 

denominaria de o tipo da consciência coisificada. No começo as pessoas 

desse tipo se tornam por assim dizer iguais a coisas. Em seguida, na medida 

em que o conseguem, tornam os outros iguais a coisas. Isto é muito bem 

traduzido pela expressão aprontar, que goza de igual popularidade entre os 

valentões juvenis e entre os nazistas. Esta expressão aprontar define as 

pessoas como sendo coisas aprontadas em seu duplo sentido. 

 

Para Adorno (2011, p. 132), a criticidade consiste em não se submeter ao estado 

de anomia
25

 vigente, a não aceitar a verdade como única, inerte e sobremaneira, não se 

sujeitar a dar a situação social contemporânea como acabada: 

Pois um dos momentos do estado de consciência e de inconsciência daninhos 

está em que seu ser-assim — que se é de um determinado modo e não de 

outro — é apreendido equivocadamente como natureza, como um dado 

imutável e não como resultado de uma formação. Mencionei o conceito de 

consciência coisificada. Esta é sobretudo uma consciência que se defende em 

relação a qualquer vir-a-ser, frente a qualquer apreensão do próprio 

condicionamento, impondo como sendo absoluto o que existe de um 

determinado modo. Acredito que o rompimento desse mecanismo impositivo 

seria recompensador. 

 

Adorno (2011, p. 133), sem perder de vista a crítica, impulsiona os indivíduos a 

querer mais do que o existente, o que nos permite pensar que a formação cultural não 

foi perdida em meio ao caos social e é urgente resgatá-la, como possibilidade de 

emancipação, ainda não cumprida pela promessa do progresso burguês, que, até o 

momento, se resumiu à técnica: 

Não se sabe com certeza como se verifica a fetichização da técnica na 

psicologia individual dos indivíduos, onde está o ponto de transição entre 

uma relação racional com ela e aquela super-valorização, que leva, em última 

análise, quem projeta um sistema ferroviário para conduzir as vítimas a 

Auschwitz com maior rapidez e fluência, a esquecer o que acontece com 

estas vítimas em Auschwitz. No caso do tipo com tendências à fetichização 

da técnica, trata-se simplesmente de pessoas incapazes de amar. Isto não deve 

ser entendido num sentido sentimental ou moralizante, mas denotando a 

carente relação libidinal com outras pessoas. Elas são inteiramente frias e 

precisam negar também em seu íntimo a possibilidade do amor, recusando, 

de antemão, nas outras pessoas o seu amor antes que o mesmo se instale. A 

capacidade de amar, que de alguma maneira sobrevive, eles precisam aplicá-

                                                           
25

 No sentido da neurologia, como um estado de incapacidade de recordar ou nomear objetos que são 

percebidos e compreendidos. 
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la aos meios. As personalidades preconceituosas e vinculadas à autoridade 

com que nos ocupamos em Authoritarian Personality, em Berkeley, 

forneceram muitas evidências neste sentido. 

 

Assim, a fetichização da técnica avança em aprisionar os indivíduos, em vez de 

propiciar uma existência digna e humana. A técnica, sem crítica, se desenvolve de 

maneira voraz para atender à indústria cultural, enquanto o desenvolvimento humano é 

esquecido e facilmente descartado. A formação frágil faz com que o indivíduo se 

sujeite, contentando-se com pouco, segundo Adorno (2011, p. 132): “O mero 

questionamento de como se ficou assim já encerraria um potencial esclarecedor.” 

Nesse sentido, a formação do professor necessita se constituir tendo como base, 

a crítica em prol da formação do indivíduo. A frieza das relações burguesas tem por 

meta reforçar a ausência ou inaptidão à experiência formativa, segundo Adorno (2011, 

p. 64): 

Se não fosse pelo meu temor em ser interpretado equivocadamente como 

sentimental, eu diria que, para haver formação cultural, se requer amor; e o 

defeito certamente se refere à capacidade de amar. Instruções sobre como isto 

pode ser mudado são precárias. Em geral, a definição decisiva a respeito se 

situa numa fase precoce do desenvolvimento infantil. Mas seria melhor que 

quem tem deficiências a este respeito não se dedicasse a ensinar. Ele não 

apenas perpetuará, na escola, aquele sofrimento que os poetas denunciavam 

há sessenta anos e que, incorretamente, consideramos hoje eliminado, mas 

além disto, dará prosseguimento a esta deficiência nos alunos, produzindo ad 

infinitum aquele estado intelectual que não considero ser o estado de uma 

ingenuidade inocente, mas que foi corresponsável pela desgraça nazista. 

 

 Frente ao exposto, a inclusão dos estudantes em todos os espaços escolares, 

inclusive nas aulas de Educação Física, revela a formação que temos, por isso, na 

sociedade contemporânea, ainda precisa ser problematizado e resgatado na sua gênese 

que os desafios postos à educação inclusiva expõem a educação geral: Para quê a 

formação? Diferente do que se possa pensar, a inclusão do estudante com deficiência na 

escola pública é uma luta, dentre outros, pelo respeito à diversidade humana, o que não 

se restringe à socialização, embora essa também seja importante: 

[...] a implantação da educação inclusiva é importante na luta por uma 

sociedade mais justa, mas não devemos desconsiderar os limites da educação 

atual no que se refere à formação, devido às próprias condições objetivas. 

Isso implica a necessidade de mais do que somente a inclusão das minorias 

antes segregadas da escola regular, a necessidade de nos preocuparmos 

também com a qualidade da educação e com o quanto esta atualmente 

contribui para formar indivíduos efetivamente críticos. Se a crítica se 

relaciona com a possibilidade de uma sociedade mais justa, e, se possível, 

justa, o convívio com minorias discriminadas já se constitui em um elemento 

formador. O papel do professor para essa formação é fundamental, pois não 

se trata unicamente de transmitir conhecimentos, mas como o faz e de sua 

relação com o saber. A forma de transmissão aqui entendida não se refere 
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somente a técnicas, por mais que estas sejam imprescindíveis, mas ao 

engajamento do professor, à sua cumplicidade com o aprendizado do aluno, 

isto é, refere-se a princípios políticos e éticos. (CROCHÍK et al, 2011, p. 

196). 

 

Sendo assim, Adorno (2011), longe de oferecer uma fórmula milagrosa, enfatiza 

a urgência e a necessidade em entender e se fazer uso do esclarecimento como processo 

dialético e possibilidade de emancipação humana. 

Em suma, este capítulo, problematizou em que medida, a educação/formação 

pode contribuir com a elevação do nível de consciência dos indivíduos e afirma-se que a 

problematização, e, quiçá, a transformação da cultura de violência por intermédio da 

experiência vivida pelo corpo, se torna urgente nos processos escolares. 

Ressalte-se, ainda, que o corpo faz parte de um processo histórico que não é 

linear e a visão que temos deste corpo é marcada por uma história social, cultural, 

econômica e política.  Assim, o corpo pode assumir concepções de uma época. As 

concepções do corpo na história produzem estereótipos e promovem a exclusão dos 

considerados inaptos para viver em sociedade, inclusive no âmbito educacional. 

A formação do professor de Educação Física no decorrer da história expressa o 

processo dicotômico que busca manter o status quo. Problematizar a violência 

produzida na sociedade de classes e incorporada na formação do indivíduo, tendo como 

base Adorno, é afirmar que a autodeterminação é o antídoto contra o princípio do 

Auschwitz. 
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CAPÍTULO 3 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/UFF: 

LIMITES E CONTRADIÇÕES 

 
Como a disciplina do pensamento filosófico se realiza, antes de mais nada, 

na formulação do problema, na filosofia, a exposição é um momento 

imprescindível da coisa. Por isso, também não parece verossímil que 

soluções estringentes que ocorrem ao pensador brotem como somas de uma 

rigorosa adição, após ter sido traçado abaixo das parcelas a linha do 

resultado. 

(ADORNO, 1995, p. 23). 

 

Este capítulo se refere às etapas metodológicas da pesquisa, à apresentação e 

análise do Projeto Pedagógico, às narrativas docentes e da coordenação do Curso de 

Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal Fluminense/UFF, 

caracterizando e analisando a concepção de educação inclusiva expressada no Projeto 

Pedagógico do Curso e nas narrativas docentes e da coordenação atuantes no Instituto 

de Educação Física/IEF. 

Conforme o pensamento de Adorno na epígrafe acima, cumpre-se, após a 

formulação da situação-problema e a revisão de literatura, apresentar e analisar os dados 

desta pesquisa, sem objetivar, a priori, um resultado para encerrar a questão. Todavia, é 

necessário, antes de tudo, tensionar a formação do professor de Educação Física e 

analisar o quanto a formação na sociedade administrada está presente na formação 

possibilitada no curso de Licenciatura em Educação Física da UFF, corroborando com o 

pensamento de Adorno (1995, p. 17) quando afirma: “Onde o pensar é realmente 

produtivo, onde é criador, ali ele é sempre também um reagir.”. Assim, trazer à tona o 

quanto os limites sociais também estão presentes na formação do curso de Educação 

Física da UFF e tornar isto consciente na comunidade acadêmica seria, por si só, um 

avanço. 

Posto isto, neste capítulo da apresentação e análise dos dados, está explicitado o 

método adotado, tendo por referência a Teoria Crítica da Sociedade no que concerne a 

Pesquisa Social Empírica. Sendo assim, apresentar-se-á o método no ‘tópico 3.1: 

Fundamentação teórico-metodológica: a Teoria Crítica da Sociedade’, referente à coleta 

e análise dos dados da pesquisa. Vale ressaltar que a Teoria Crítica da Sociedade, como 

referencial teórico-metodológico deste estudo, nos impulsiona à análise das condições 

objetivas sociais presentes no curso de Educação Física da UFF, permitindo-nos a 
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liberdade de pensar sem nos trancar “(...) automaticamente à pergunta ‘O que fazer?’” 

(ADORNO, 1995, p. 226). Esta pergunta revela o pragmatismo disseminado na cultura 

da sociedade de classes, que banaliza a reflexão e a crítica ao conhecimento, 

dispensando a teoria em sua função central no processo de formação do indivíduo, ou 

seja, torná-lo emancipado de um pensamento ‘coisificado’. 

No tópico ‘3.2: O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação 

Física da Universidade Federal Fluminense/UFF’ será considerado objetivar as 

intenções políticas e sociais com a criação da Licenciatura em Educação Física na 

Universidade Federal Fluminense/UFF, sobretudo no que se refere à perspectiva da 

educação inclusiva e/ou da inclusão escolar na formação dos estudantes deste curso. 

No tópico ‘3.3: As narrativas das docentes e da Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFF: qual formação em Educação Física estamos 

discutindo?’, analisamos as narrativas das docentes e da coordenação do curso, com o 

intuito de problematizar os desafios da práxis postos à formação acadêmica, ao 

contemplar a Educação Física Inclusiva. Nesse sentido, foram criadas categorias de 

análise de acordo com as narrativas. As categorias estão dispostas conforme o que 

segue: 3.3.1: Formação, educação inclusiva e humanização: qual a concepção que a 

educação física assume no curso?, 3.3.2: Experiência dos docentes com a educação 

inclusiva e 3.3.3: Autonomia docente no curso de Licenciatura em Educação Física. 

Reintere-se, pois, que esta tese apresenta como problema central: Para que a 

formação do professor assume prioridade face à urgência de se enfrentar a violência e a 

manifestação do preconceito na escola? Tendo como perguntas centrais do estudo, os 

seguintes questionamentos: 

 O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense/UFF corrobora com a concepção de uma 

educação contra a violência e em prol da inclusão de alunos com deficiência? 

 Para que a Educação Física e quais as possibilidades da Educação Física 

Inclusiva? 

 Por que enfrentar os desafios da práxis, ao se considerar a Educação Física 

centrada no respeito e acolhimento à diversidade humana? 

Especificadas as questões, o objetivo deste estudo é: 

 Analisar, à luz da Teoria Crítica da Sociedade, a formação do professor de 

Educação Física no Curso de Licenciatura da Universidade Federal 

Fluminense/UFF, no que se refere: 
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i) À concepção de educação que o Projeto Pedagógico e os docentes do 

Instituto de Educação Física da UFF visam elaborar, nos aspectos sociais e 

humanos. 

ii) À identificação dos estudantes e egressos do Curso de Licenciatura em 

Educação Física com a concepção de Educação assumida pelo Instituto de 

Educação Física. 

iii) À caracterização das expectativas dos estudantes quanto à formação e as 

experiências vividas, tanto pelos estudantes quanto pelos ex-estudantes 

egressos do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade 

Federal Fluminense. 

iv) À problematização dos desafios da práxis postos à formação acadêmica, ao 

contemplar a Educação Física Inclusiva. 

Posto isto, é possível afirmar, considerando as narrativas deste capítulo que a 

postura do docente no próprio fazer pedagógico dentro da universidade forma os 

estudantes em educação física, o que reflete diretamente nas ações políticas e 

responsáveis destes futuros professores na escola. Sendo assim, não é possível ensinar, 

dentre outros, a autonomia, sem antes ser autônomo no processo de ensino-

aprendizagem que não se finda na mera transmissão de conteúdos há muito tempo 

considerado como ‘coisa morta’, conforme afirma Adorno (2011). 

 

3.1: Fundamentação teórico-metodológica: a Teoria Crítica da Sociedade 

 

Este estudo tem como suporte teórico e metodológico, a Teoria Crítica da 

Sociedade, com ênfase no pensamento de Adorno (1995, p. 19), sobretudo no que se 

refere à formação, à educação e à sociedade de classes: 

O pensar não deve reduzir-se ao método, a verdade não é o resto que 

permanece após a eliminação do sujeito. Pelo contrário, este deve levar 

consigo toda sua inervação e experiência na observação da coisa para, 

segundo o ideal, perder-se nela. A desconfiança em relação a isso representa 

a atual configuração da hostilidade ao pensamento. 

 

Assim, o relacionamento entre os indivíduos é capaz de se configurar, por si 

mesmo, como um processo formativo do indivíduo, contribuindo com o 

desenvolvimento de uma consciência crítica da realidade e promovendo ações de 

resistência frente à heteronomia do ato de pensar. Isso é possível, frente à constatação 
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de que os indivíduos não são neutros e na relação humana, para além do método, é 

possível, uma experiência formativa. 

Nesse sentido, propõe-se que as experiências e as expectativas dos estudantes, 

professores egressos
26

, coordenação e docentes do Curso de Licenciatura em Educação 

Física da UFF sejam suscitadas e refletidas, de modo que se confronte o ‘conformismo 

uniformizador’ que conduz à perda da individualidade. (BECKER in ADORNO, 2011, 

p. 144). 

Vale ressaltar que os docentes da disciplina ‘Pesquisa e Prática de Ensino’ (PPE) 

são os que dialogam diretamente com os estudantes no que se refere ao estágio 

obrigatório durante o curso, sendo previsto na matriz curricular: PPE I, PPE II, PPE III 

e PPE IV. Pensando sobre o cotidiano na escola, os docentes poderão contribuir no que 

se refere ao desvelar os desafios da práxis na escola postos pelos estudantes, assim 

como as metodologias de aulas do curso para atender a demanda da educação inclusiva. 

Como a participação na pesquisa se dará de modo voluntário, a pesquisa foi 

apresentada à Direção do referido curso e, com a autorização necessária, se iniciaram as 

coletas de dados. Foram agendadas datas possíveis para que a entrevista semiestruturada 

fosse realizada com os docentes e a coordenação do curso. As narrativas dos docentes 

de PPE foram gravadas e posteriormente transcritas para a análise dos dados. 

Quanto aos professores egressos do Curso de Licenciatura em Educação Física 

da UFF tivemos acesso a uma professora que mantinha contato com uma lista de 

professores ainda vinculados ao Instituto de Educação Física, por intermédio de um 

simpósio realizado anualmente com o objetivo de resgatar os professores egressos e 

dialogar sobre a profissão. Nesse sentido, de uma lista de aproximadamente 20 (vinte) 

professores, 11 (onze) deles se dispuseram a compartilhar suas experiências de quando 

foram estudantes do curso e, atualmente, como profissionais da área, atuantes em 

escolas. 

O instrumento de coleta de dados para este grupo de professores foi um 

questionário misto, ou seja, com questões fechadas e abertas, objetivando discutir a 

temática educação inclusiva na formação do professor de educação física. Este 

questionário foi disponibilizado via e-mail. Os professores narraram suas experiências e 

nos entregaram, também via e-mail. 

                                                           
26

 No próximo capítulo são analisadas as narrativas dos estudantes e dos professores egressos do curso. 
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Levando em consideração as razões pelas quais esse procedimento é pouco 

utilizado, ou seja: 

La imposibilidad de aclarar malentendidos y evitar lagunas en las respuestas, 

así como la necesidad de que la cumplimentación del formulario no exija 

demasiado trabajo a los encuestados, suele conllevar considerables 

limitaciones por lo que se refiere al número de preguntas y al modo de 

formularlas. (ADORNO, 2001, p. 108). 

 

Utilizou-se, como alternativa de sanar eventuais dúvidas, um grupo de 

WhatsApp, a troca de telefones e o próprio e-mail como meios de comunicação. Foram 

atribuídos pseudônimos a todos os participantes da pesquisa, garantindo o anonimato. 

Dessa maneira, os sujeitos da pesquisa puderam ficar à vontade para se expressar 

durante a coleta de dados, embora se tenha a consciência de que: 

(…) ha de considerar que, en ocasiones, con sus respuestas el encuestado 

persigue determinados objetivos, como conservar o aumentar su prestigio 

social, o incluso imponer determinadas medidas y protegerse de peligros 

reales o imaginarios. (ADORNO, 2001, p. 107). 

 

Quanto aos estudantes do curso de educação física, o recrutamento se deu por 

meio de divulgação da pesquisa nas turmas de sexto, sétimo e oitavo período, 

salientando que a participação era voluntária. Alguns autores (ALVES-MAZOTTI & 

GEWANDSZNAJDER, 2004; MINAYO & SANCHES, 1993) apontam que a amostra 

deve ser constituída por 10 a 12% da população escolhida. No Curso de Licenciatura em 

Educação Física são ofertadas 64 vagas por ano, ou seja, 32 vagas por semestre, o que 

fica aproximadamente em torno de 4 estudantes por período. Nos três períodos, alvos do 

estudo, este percentual foi ultrapassado, com a perspectiva de alcançar o maior número 

possível da amostra. No capítulo 4 descriminar-se-á o número de participantes. 

Diferente dos professores egressos do curso, o questionário misto para os 

estudantes teve a presença física da pesquisadora. Deste modo, foi entregue e recolhido 

no mesmo dia, em consonância com o afirmado por Adorno (2001, p. 108): 

Para garantizar la representatividad de la investigación, esto es, para lograr la 

participación más completa posible de los encuestados y evitar la influencia 

de otras personas, riesgo al que está expuesta la encuesta por correo, cuando 

el espacio lo permite (por ejemplo, en las encuestas realizadas en empresas o 

en las investigaciones sobre medios publicitarios o propagandísticos), se 

reúne a los encuestados en una sala y se les hace cumplimentar los 

cuestionarios bajo la supervisión del entrevistador. 

 

Sobre a entrevista com os docentes, foi realizada com 4 (quatro) docentes do 

curso, o que se justifica pelo fato de haver quatro disciplinas de Pesquisa e Prática de 

Ensino/PPE obrigatórias (PPE I, II, III e IV), o que torna possível entrevistar 1 (um) 
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professor de cada PPE, pois, em alguns módulos, a disciplina é dada por duplas de 

docentes e em outros, o docente ministra as aulas sozinho. As entrevistas foram 

agendadas e combinadas de acordo com as demandas e possibilidades dos docentes e da 

pesquisadora. Contamos ainda com a entrevista de uma representante da Coordenação 

do Curso (o qual é composto por 2 professores): 

La entrevista es actualmente la técnica de investigación favorita. Por lo 

general es concebida como una conversación entre el entrevistador y el 

entrevistado que persigue un objetivo determinado. Su objetivo es obtener la 

mayor cantidad posible de datos comparables sobre el tema estudiado. Las 

preguntas se plantean directa o indirectamente y las respuestas se registran en 

el acto. A diferencia de la encuesta por escrito, la entrevista permite corregir 

inmediatamente posibles malentendidos de las preguntas y evitar respuestas 

vagas. (ADORNO, 2001, p. 108). 

 

Assim, a entrevista foi semiestruturada, de modo que pudesse ser realizada como 

uma conversa, onde a pesquisadora e os entrevistados pudessem dialogar e falar sobre 

as experiências com a educação o mais naturalmente possível. As entrevistas foram 

gravadas por áudio e posteriormente, transcritas. 

 

3.2: Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFF 

 

No ano de 2018, acessou-se o Projeto Pedagógico
27

 do curso de Licenciatura em 

Educação Física da UFF apresentado pela secretaria do curso e que também se 

encontrava disponível no site do Instituto de Educação Física. Este documento foi 

atualizado no ano de 2019, podendo ser acessado via internet, a partir do segundo 

semestre deste mesmo ano. Com isso é possível analisar avanços neste documento, 

assim como na Matriz Curricular que também foi atualizada para os ingressantes, a 

partir do segundo semestre de 2018. 

Em uma primeira análise, percebe-se que o documento em questão está em 

consonância com o disposto no Art. 14, Inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, n.º 9.394/1996, quando é intitulado “Projeto Pedagógico”. À luz da 

Teoria Crítica da Sociedade, com base no pensamento de Theodor Adorno, entende-se 

que a dimensão pedagógica não está cindida da dimensão política, por isso, a 

pertinência desta expressão. 

                                                           
27

 O Documento estava disponível em: <http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura.htm>                                  

Acesso em: 10 de abril de 2018. No entanto, não encontra-se mais disponível no formato acessado em 

2018. No ano de 2019, o Projeto Pedagógico do Curso foi atualizado e tornou-se disponível via internet, 

no segundo semestre deste mesmo ano. A versão atualizada encontra-se disponível em: 

<http://cursodeeducacaofisica.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/366/2019/05/PCCEduca%C3%A7%C 

3%A3o-F%C3%ADsica-atualizado.pdf> 

http://cursodeeducacaofisica.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/366/2019/05/PCCEduca%C3%A7%25C%203%A3o-F%C3%ADsica-atualizado.pdf
http://cursodeeducacaofisica.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/366/2019/05/PCCEduca%C3%A7%25C%203%A3o-F%C3%ADsica-atualizado.pdf
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As primeiras aproximações e análise do curso foram possíveis por intermédio do 

Projeto Pedagógico, ao considerar que o mesmo é um documento central na definição 

das concepções, diretrizes e funcionamento do curso, caracterizando-o e lhe conferindo 

identidade, além de ser uma construção coletiva do que se pretende alcançar no que se 

refere à formação do professor de educação física. 

O Projeto Pedagógico é considerado um balizador das ações dos professores 

individual e coletivamente. Conhecer o Projeto Pedagógico é entender como o Instituto 

de Educação Física/IEF se organiza didática e metodologicamente, quais são as 

perspectivas e a finalidade do curso, por isso, entende-se que para entender a formação 

do professor de educação física na Universidade Federal Fluminense/UFF é necessário 

entender as propostas e consensos que se articulam no interior do Projeto Pedagógico. 

Pode se depreender do Projeto Pedagógico ainda, a história e trajetória de luta da 

instituição. Nesse sentido, vale ressaltar que por determinação do Ministério da 

Educação e da Cultura/MEC, em 1975, pela Portaria nº. 4.186 de 02/06/1975, a UFF 

implementou a Coordenação de Educação Física que inicia suas atividades oferecendo 

práticas desportivas obrigatórias para os estudantes matriculados na UFF, nas 

determinadas graduações e servidores. Conforme essa ação vai se consolidando a 

criação do Departamento de Educação Física e Desportos torna-se uma realidade: 

O movimento vivenciado na Coordenação de Educação Física em relação à 

capacitação Docente, à evolução qualitativa do trabalho acadêmico, aliado ao 

oferecimento de cursos aos estudantes e servidores da UFF, demandou a 

criação de um departamento de ensino na universidade, denominado 

Departamento de Educação Física e Desportos - GEF (Resolução n
o
 120 de 

19/12/1984) vinculado ao Centro de Estudos Gerais – CEG da UFF, 

possibilitando a inserção na estrutura administrativa da Universidade e uma 

efetiva participação na vida universitária, dentro dos preceitos básicos que a 

embasam – Ensino, Pesquisa e Extensão. (PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA). 

 

Antes da Licenciatura em Educação Física ser uma realidade, os professores 

entendiam que era mais necessário, naquele momento, um curso de Pós-Graduação – 

lato sensu – no qual os professores formados tivessem a oportunidade de usufruir, 

dando continuidade aos estudos. Nesse sentido, em março de 1991, abre-se a 

Especialização em Educação Física Escolar e somente após 32 anos da criação da 

Coordenação de Educação Física é que o Curso de Licenciatura em Educação Física 

teve início, no ano de 2007. Assim, Almeida e Castro (2018, p. 110) afirmam: 

Nos primeiros anos de vida da então Coordenação de Educação Física da 

UFF, havia a compreensão de que já havia cursos de Graduação em Educação 

Física em número suficiente no Grande Rio e, portanto, devíamos investir na 

criação de um curso de pós-graduação. Com o passar dos tempos essa 
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opinião deixou de prevalecer e iniciativas foram tomadas com o objetivo de 

elaborar estudos e formular uma proposta pedagógica para uma eventual 

implantação de um Curso de Graduação em Educação Física. 

Sucessivamente, duas comissões foram formadas com o objetivo de elaborar 

o projeto que viesse dar origem a mais um curso em nossa área. Todavia, 

opiniões divergentes e conflitos conceituais impediram que as referidas 

comissões chegassem a conclusões que possibilitasse a criação do curso. 

Somente na formação da terceira comissão, quando o corpo Docente do 

departamento chegou a um consenso, fomos, finalmente, capazes de criar a 

licenciatura em Educação Física. 

 

O Curso de Licenciatura nasce com o intuito de ‘construir uma concepção de 

Educação Física cuja base fosse a inclusão’. Esse princípio do curso de Licenciatura em 

Educação Física da UFF incita a pesquisar o currículo e a organização desta graduação: 

Os professores do departamento de Educação Física da Universidade Federal 

Fluminense, desde a sua fundação em 1975 vêm fazendo um movimento 

contra hegemônico, no que diz respeito à implantação das propostas 

construídas para a área. Durante estes trinta e três anos
28

 vimos lutando por 

uma Educação Física crítica, inclusiva, pública e gratuita. (ALMEIDA E 

CASTRO, 2018, p. 112). 

 

Conforme afirmado no capítulo 1, os estudos demonstram que os professores de 

Educação Física apresentam dificuldades de toda ordem, ao lidar com estudantes com 

deficiência. Uma das causas apontadas é a formação acadêmica inicial frágil. (FIORINI 

e Manzini, 2014). Conhecer o curso de Licenciatura em Educação Física da UFF pode 

dar visibilidade a elementos que sejam pontos de apoio para os professores em 

exercício. 

Ao recorrer à matriz curricular, percebe-se que o curso de Licenciatura em 

Educação Física é composto por 8 (oito) períodos. Algumas disciplinas se voltam 

especificamente para as questões da inclusão, entre elas apenas uma era obrigatória na 

matriz curricular dos estudantes que ingressaram até o primeiro semestre de 2018. No 

entanto, a matriz curricular passa por uma reformulação e os estudantes que ingressaram 

a partir do segundo semestre de 2018 passam a ter duas disciplinas obrigatórias que se 

voltam especificamente para a educação inclusiva. 

Anteriormente, no quinto período, os estudantes tinham como obrigatoriedade 

fazer a disciplina de ‘Libras
29

 I’, tendo sido esta a única disciplina obrigatória do curso 

até aquele momento. Com a mudança curricular, a disciplina ‘Educação Física 

                                                           
28

 Vale destacar que este artigo é uma atualização do texto originalmente publicado nos Anais do XVI 

Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e III Congresso Internacional de Ciência do Esporte 

Salvador – Bahia – Brasil, 20 a 25 de setembro de 2009. 
 
29

 LIBRAS – É a sigla de Língua Brasileira de Sinais e se refere ao conjunto de gestos utilizados pela 

pessoa com surdez para se comunicar com as pessoas surdas e ouvintes. 
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Adaptada’ passa a pertencer à matriz curricular, no quarto período. No entanto, há 

disciplinas não periodizadas, ou seja, no rol de disciplinas optativas e atividades 

complementares estão presentes no currículo ‘Educação Especial’ e ‘Práticas 

Educacionais para Alunos com Altas Habilidades – Superdotação’, podendo ser 

realizadas na Faculdade de Educação. 

A disciplina ‘Educação Física Adaptada’ será ofertada pela primeira vez no 

primeiro semestre de 2020, considerando que nos encontramos no segundo semestre de 

2019, ainda não é possível analisar o impacto desta disciplina na formação dos 

professores de educação física. Todavia, é relevante problematizar o conceito de 

adaptação. O que seria a Educação Física Adaptada? A Educação Física Adaptada é 

outra Educação Física? Comumente, ouvimos a expressão ‘adaptada’ e rapidamente a 

atribuímos às pessoas com deficiência, como se a Educação Física Adaptada se voltasse 

tão somente para a pessoa com deficiência. 

Segundo Adorno (2011, p. 143): 

A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de adaptação 

e não preparasse os homens para se orientarem no mundo. Porém ela seria 

igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo nada além de well 

adjusted people, pessoas bem ajustadas, em consequência do que a situação 

existente se impõe precisamente no que tem de pior. 

 

Nesse sentido, a problematização da expressão se faz necessária, ao passo que 

Agra (2015, p. 19) afirma: 

A adaptação é a educação para que os indivíduos aprendam a se orientar no 

mundo, que, segundo Adorno, é o mesmo que a adaptação ao sistema 

produtivo. A adaptação ao mundo do trabalho se dirige à produção, à 

reprodução e à ampliação do capital e, consequentemente, para a 

autoconservação do sistema produtivo em detrimento das necessidades e 

demandas humanas. Essa educação, historicamente, se volta, quase que 

exclusivamente, à reprodução e à manutenção da sociedade de classes, o que 

não contempla a totalidade dos indivíduos e, tampouco, as diferenças entre 

eles, pois nem todos se adaptam a uma educação exclusivamente voltada à 

adaptação social. No entanto desconsiderar a adaptação, segundo Adorno, 

não é prudente, visto que sua negação também é regressiva, entendendo que 

essa deve sim ser problematizada e não negada. A adaptação é necessária no 

âmbito da sociedade de classes, para conhecê-la, oportunizar o acesso ao 

mundo do trabalho e a participação social nas demais instâncias da mesma. 

Assim, conhecer a sociedade por meio da adaptação social, torna-se possível 

ao se perceber que a mesma exclui e segrega. Para se contrapor e resistir a 

esta sociedade, o indivíduo necessita enxergar para além do simplesmente 

adaptar-se, pois é nesse bojo que surge a reflexão, a crítica e a possiblidade 

de conscientização. 

 

Com isso, possibilitar aos estudantes uma Educação Física crítica e reflexiva é 

desejar mais do que a adaptação. É reconhecer a necessidade de adaptar-se, para em 
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seguida se diferenciar da cultura que minimiza os indivíduos a peças de engrenagem 

para manutenção do status quo. 

No que se refere ao ensino de ‘Libras’, saliente-se que esta disciplina se 

direciona a um público alvo da Educação Especial, ou seja, especificamente para 

atender às pessoas com deficiência auditiva. O Projeto de Lei/PL 2040/11 busca tornar 

obrigatório o ensino dos conhecimentos básicos de Libras nas escolas públicas 

brasileiras, sendo a matrícula facultativa aos alunos, o que caracteriza um avanço para a 

educação inclusiva. Em especial, aos professores é de suma importância ter acesso a 

este conhecimento e ter esta disciplina no currículo da Licenciatura em Educação Física 

da UFF demonstra a preocupação do curso em atender as demandas da inclusão em 

educação. 

Vale ressaltar que a incorporação da disciplina ‘Educação Física Adaptada’ ao 

currículo também pode contribuir para uma experiência formativa e uma discussão geral 

na perspectiva da educação inclusiva. O que em um primeiro momento, possivelmente, 

a disciplina ‘Libras’ não estava conseguindo atender, visto que, sem negar a importância 

e a necessidade do aprendizado da língua, o estudante possivelmente sairia do curso, 

sabendo ou com noções básicas de Libras, mas sem a sensibilização para lidar com a 

diversidade das deficiências. O conhecimento técnico e específico de uma deficiência 

pode não contribuir com o entendimento da inclusão no sentido amplo, ou seja, no 

respeito às diferenças humanas. 

Nesse sentido, vale destacar que o curso compreende duas disciplinas 

obrigatórias e duas disciplinas optativas. Posto isto, percebe-se que a matriz curricular 

do Curso de Licenciatura em Educação Física está em consonância com a Portaria n
o
 

1.793, de dezembro de 1994, a qual estabelece: 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, no uso de 

suas atribuições, tendo em vista o disposto na Medida Provisória n.º 765 de 

16 de dezembro de 1994 e considerando: - a necessidade de complementar 

os currículos de formação de Docentes e outros profissionais que 

interagem com portadores de necessidades especiais; - a manifestação 

favorável da Comissão Especial instituída pelo Decreto de 08 de dezembro 

de 1994, resolve: Art. 1
o
 Recomendar a inclusão da disciplina 

“ASPECTOS ÉTICO-POLITICOEDUCACIONAIS DA 

NORMALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS”, prioritariamente, nos cursos de 

Pedagogia, Psicologia e em todas as Licenciaturas. Art. 2
o
 Recomendar a 

inclusão de conteúdos relativos aos aspectos–Ético–Políticos– Educacionais 

da Normalização e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais 

nos cursos do grupo de Ciência da Saúde (Educação Física, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, 

Terapia Ocupacional), no Curso de Serviço Social e nos demais cursos 

superiores, de acordo com as suas especificidades. Art. 3
o
 Recomendar a 
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manutenção e expansão de estudos adicionais, cursos de graduação e de 

especialização já organizados para as diversas áreas da Educação Especial. 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. (grifos nossos). 

 

Nesta portaria, mostra-se recomendável a reflexão, a discussão e a difusão dos 

conhecimentos que se referem à inclusão e recomenda-se também, a disciplina, com 

sugestão de título que no momento está ultrapassado, para as licenciaturas, dada a 

relevância da temática no contexto brasileiro. Vale ressaltar que esta portaria está datada 

no mesmo ano de publicação da Declaração de Salamanca e suas linhas de ação, ou 

seja, 1994, demonstrando um movimento do Brasil em consonância com a necessidade, 

ainda presente na sociedade de classe, de dar voz, vez e visibilidade para as pessoas 

com deficiência, antes segregadas e/ou excluídas do convívio social. 

A Declaração de Salamanca e suas Linhas de Ação (UNESCO, 1994) discute a 

necessidade da promoção da educação para todos, com o foco nas necessidades 

educativas especiais e analisa as políticas necessárias para apoiar e viabilizar a educação 

integradora nas escolas, capacitando o professor para atender tal demanda, adequando-

se também o espaço escolar. Nesse sentido, os currículos, sobretudo de ensino superior, 

são influenciados e buscam a harmonização com as recentes mudanças e afirmação de 

leis no contexto brasileiro. 

No Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Educação Física, 

destacamos alguns pontos que são relevantes para reflexão e discussão nesta pesquisa, 

no que se refere à educação inclusiva. Quanto aos princípios norteadores do curso de 

Licenciatura em Educação Física, percebemos o entendimento de que o estudante 

formado sairá ‘preparado’ “para responder às diferenciadas demandas da sociedade 

contemporânea na complexa gama de atividades relacionadas à educação física (...)”. 

No entanto, afirmamos que esta preparação, a priori, não é possível, pois como é 

possível se preparar para o novo e o ainda não conhecido e vivido? Problematizar esta 

preparação é necessário ao se considerar que a ilusão de se estar pronto para as 

adversidades pode causar um sentimento de incompetência ao não saber, em um 

primeiro momento, lidar com os desafios. Antes, mais adequado seria desenvolver nos 

estudantes uma aptidão à experiência, segundo Adorno (2011). Possibilitar que os 

estudantes, para além da técnica, se sintam capazes de viver experiências sempre novas 

e inovadoras na formação. Corroborando com esta reflexão, Crochík (2015, p. 42) 

afirma: 

A formação para a sensibilidade, para a discriminação dos objetos e seus 
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respectivos conceitos, é fundamental para a adaptação e para a crítica dessa 

mesma adaptação, uma vez que não cabe à educação somente a doutrina, mas 

também seu questionamento. Por meio da incorporação da cultura é possível 

nomear as experiências nossas e as que nos são transmitidas e, assim, termos 

também experiências intelectuais, se é que esse adjetivo não traz 

redundância, pois não é possível haver experiência sem que haja reflexão; 

(...). 

 

Posto isto, a experiência se torna o ‘combustível’ necessário para uma formação 

que se volta para a crítica e constante reflexão. Vale ressaltar que a questão da inclusão 

aparece de forma explícita nos princípios específicos do Curso de Graduação em 

Educação Física, no primeiro item do Projeto Pedagógico: “A Educação Física como 

espaço de relações humanas e sociais com crença na inclusão de todos os alunos, 

independente da sua competência técnica, desempenho ou condição no mundo (raça, 

gênero, classe, etc.);” Nesse sentido, é perceptível que discutir o conceito de inclusão de 

forma ampla neste curso é uma prioridade, considerando que há uma preocupação com 

tal conceito como sendo um princípio específico norteador da formação do estudante. 

Para isso, só a ‘crença na inclusão’ não é suficiente, a inclusão pode ser pensada e 

compreendida no âmbito da reflexão crítica. Segundo Adorno (2011) quem pensa opõe-

se em resistência, sendo assim, no atual estágio civilizatório, resistir ao injusto e ao 

desumano mecanismo de ensino-aprendizagem pautado no sistema capitalista é uma 

necessidade urgente e prioritária. 

O Projeto Pedagógico também traz à tona as dimensões e compromisso dos 

estudantes para com o curso. As dimensões do curso com as quais os estudantes 

necessitam se comprometer são as seguintes: Dimensão Ético-Política; Dimensão 

Político-Pedagógica; Dimensão Epistemológica e Dimensão Estético-Cultural. Nesta 

última, nos deparamos com a seguinte afirmação: “o aluno deve assumir a prática 

pedagógica como um processo desprovido de preconceitos, predisposto à construção de 

uma interpretação aberta às diferenças e diversidades e de incontestável respeito nas 

relações humanas.” A prática pedagógica, no nosso entendimento, não é um processo 

desprovido de preconceito, pelo contrário, a mesma não é isenta de preconceito, pois o 

indivíduo não está imune ao sentimento e nem imune à cultura que vive, a qual é 

preconceituosa. Estar consciente deste mecanismo de exclusão criado no âmbito da 

sociedade de classes permite ao professor pensar diariamente a prática no ‘chão da 

escola’, entendido aqui como as práticas pedagógicas na escola propriamente dita. 

Vale destacar, dentre os objetivos do curso, que no Projeto Pedagógico acessado 

no ano de 2018, ou seja, antes da atualização, havia a seguinte afirmação: 



120 

“Compreender a Educação Física como fenômeno social e cultural em seu dinamismo e 

diversidade com preocupação de incluir a maioria da população brasileira sem, no 

entanto, discriminar as minorias, quer de portadores de deficiência, quer de atletas;” 

Percebe-se, sem negar os limites e contradições sociais, que o curso de 

Licenciatura em Educação Física mesmo no Projeto Pedagógico anterior assumia um 

compromisso com a inclusão, ao se referir às minorias e às pessoas com deficiência, 

ainda que o termo utilizado “portadores de deficiência” tenha sido superado
30

. A atenção 

aos atletas também é revelada nesse objetivo, no entanto não fica claro o sentido, pois 

parece tentar sinalizar que, ao incluir as pessoas com deficiência, não se pretende 

excluir os ‘atletas’, como se uma coisa e a outra se autoexcluíssem. O que não é uma 

realidade, de acordo com Agra (2015), ao sinalizar que a educação inclusiva tende a 

beneficiar todos os envolvidos, ao promover, dentre outros, o respeito às diferenças que 

são humanas. 

No atual Projeto Pedagógico, identifica-se alteração nesse objetivo específico 

que passa a ser o seguinte: “Compreender Educação Física como fenômeno social e 

cultural em seu dinamismo e diversidade, comprometida com a inclusão de todas as 

pessoas.” 

Esta alteração revela como o curso vem se movimentando, no sentido de 

promover a constante reflexão no Projeto Pedagógico, o que possivelmente se configura 

na práxis docente, corroborando com a afirmação de Almeida e Castro (2018, p. 116): 

Antes de pensarmos o professor de Educação Física projetamos o educador, o 

formador. Alguém que seja capaz de identificar os problemas, fazer a 

contextualização histórica e buscar soluções. Um dos nossos principais 

objetivos é formar professores que tenham uma boa capacidade de reflexão, 

de análise e de crítica. 

 

Além disto, a alteração no objetivo específico denota, ainda, uma concepção de 

inclusão no sentido mais amplo, ao passo que não especifica um público ao se referir à 

‘inclusão de todas as pessoas’. Outro aspecto relevante trazido pelos autores se revela 

no impacto que os estudantes têm nos primeiros períodos, ao perceberem os 

fundamentos que embasam o curso: 

A grande maioria dos calouros procura o curso com a expectativa de 

encontrar uma educação física voltada para as academias, para os esportes de 

competição e, mais especificamente, para a formação de técnicos esportivos. 

Esse choque de conceitos é sentido em todas as disciplinas do primeiro 

semestre letivo e é citado como uma das dificuldades a serem superadas pelos 

professores. A desconfiança e a rejeição inicial aos conceitos que adotamos 

                                                           
30

 Considera-se hoje, o termo ‘pessoa com deficiência’, de modo que portar algo, subentende-se que possa 

deixar de portar a qualquer momento, ou seja, é opcional, o que de fato, não acontece com a deficiência. 
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têm sido constantes nas relações professor-aluno, nos períodos iniciais. O 

desencontro tem provocado interessantes debates, mas também insatisfações 

e evasões. Todavia é gratificante observar que alunos que entendem os 

princípios pedagógicos do curso incorporam a sua defesa. (ALMEIDA E 

CASTRO, 2018, p. 119). 

 

Essa análise do Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Educação 

Física da UFF nos instiga a ouvir os docentes do curso, a coordenação, os professores 

egressos e os estudantes do Instituto de Educação Física. Assim será possível analisar 

como se dá o desdobramento da formação destes professores de Educação Física, no 

que concerne à concepção de educação inclusiva. 

 

3.3: As narrativas Docentes e da Coordenadora do Curso de Licenciatura em 

Educação Física da UFF: qual formação em Educação Física estamos discutindo? 

 

  Tanto a entrevista semiestruturada
31

 com os Docentes como com a Coordenação 

do Curso compõem uma estrutura inicial de 14 (quatorze) perguntas que foram 

extrapoladas ou não, conforme a entrevista transcorreu. Para uma melhor visualização 

da caracterização dos Docentes e Coordenação organizamos a tabela seguinte: 

 

 

 

Pseudônimo 

 

 

Função no curso 

 

Data de 

nascimento 

 

 

Formação Acadêmica 

 

Tempo de serviço no/a 

Curso/coordenação de 

Licenciatura em Educação 

Física da UFF 

Cátia Coordenação 18/09/1976 

 

Licenciatura em Educação 

Física; Especialização em 

Atividade Motora Adaptada; 

Mestrado e Doutorado 

 

3 anos e meio na 

Coordenação 

Adriele 
Professora da 

disciplina PPE 1 
26/06/1971 

 

Licenciatura em Educação 

Física; especialização Em 

Educação Psicomotora e 

Distúrbios de Aprendizagem; 

Mestrado e Doutorado 
 

Desde 2014 

Alba 
Professora da 

disciplina PPE 2 
02/02/1967 

 

Licenciatura em Educação 

Física; Mestrado e Doutorado 
 

Desde 2018 

Daiana 
Professora da 

disciplina PPE 3 
21/07/1959 

 

Licenciatura em Educação 

Física; Especialização em 

Didática do Ensino Superior; 

Mestrado e Doutorado 
 

Na UFF desde julho de 

2008 

Maria 
Professora da 

disciplina PPE 4 
11/01/1962 

 

Licenciatura em Educação 

Física; Especialização em 

Psicomotricidade; Mestrado e 

Doutorado 
 

Desde a primeira turma do 

curso em 2007 

                                                           
31

 Vale ressaltar que todos os instrumentos de coleta de dados utilizados nesta pesquisa constam como 

apêndice desta tese. 
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Nos tópicos seguintes analisamos tanto as narrativas da Docente Cátia, 

coordenadora do curso, quanto das Docentes. As entrevistas semiestruturadas 

apresentam semelhanças, mas não são idênticas. Conforme apresentamos e analisamos 

as narrativas explicitamos as semelhanças e dessemelhanças das narrativas, de acordo 

com os questionamentos. Ambas as entrevistas semiestruradas encontram-se nos 

apêndices desta tese. 

Foram criadas algumas categorias de análise em consonância com as narrativas. 

As categorias estão dispostas da seguinte maneira: 3.3.1: Formação, educação inclusiva 

e humanização: qual a concepção que a educação física assume no curso?, 3.3.2: 

Experiência dos Docentes com a educação inclusiva e 3.3.3: Autonomia Docente no 

curso de Licenciatura em Educação Física. 

 

3.3.1: Formação e educação inclusiva: qual concepção que a Educação Física 

assume no curso? 

 

De acordo com o que foi discutido até o momento, é possível afirmar que a 

educação inclusiva pode-se realizar tendo como pano de fundo uma formação do 

professor que seja crítica e acolhedora, não idealizando estudantes e tampouco adotando 

cânones educacionais, que há muito tempo é considerada coisa morta ao não se articular 

com experiências vividas pelo professor e pelos estudantes. (ADORNO, 2011). 

O ambiente em que a formação acontece é permeado por cotidianos e uma 

concepção de educação que se busca afirmar no plano do ‘ser professor.’. O Projeto 

Pedagógico do curso de Licenciatura em Educação Física apresenta uma concepção de 

educação humana e acolhedora. Assim, mesmo entendendo que o Projeto Pedagógico 

precisa ser construído coletivamente e ser guia das ações docentes deixando 

transparecer uma direção política, explicitar se os princípios da gestão e dos docentes do 

Curso mantêm esses princípios vivos nos aproxima da formação que vem se 

constituindo no curso de Educação Física. 

Dessa maneira, com o intuito de entender a concepção de educação que o curso 

vem assumindo, questionou-se com a Docente Cátia, coordenadora do curso, o que 

pensava sobre a educação inclusiva e obtivemos a seguinte narrativa: 

O que eu penso da educação inclusiva? Eu penso que ainda é um desafio. 

Embora a educação inclusiva seja uma perspectiva que está aí no Brasil desde 

a década de noventa. Ainda é um desafio para todos os níveis de ensino. 

Acho, então, da educação básica a educação superior que a gente tem muito 

trabalho bom. Muita coisa importante sobre educação inclusiva, mas que 
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existe ainda uma dificuldade na implementação da educação inclusiva de 

verdade e que ela tem mais a ver com as barreiras atitudinais mesmo, do que 

com quaisquer outras adaptações que você precise ter no espaço. Então acho 

que ainda é bastante difícil de ser implantado. A gente vê aqui no curso, 

especificamente, de educação física. Como a gente ainda tem dificuldades 

com o corpo docente de lidar com esse processo inclusivo dos estudantes e 

como ainda faz falta o estudo dessas questões. Então a gente só vai ter uma 

disciplina de educação física adaptada, a partir do próximo período, por 

exemplo, no primeiro semestre de dois mil e vinte, porque a gente passou por 

um ajuste curricular e conseguiu colocar essa disciplina no currículo. Desde 

os anos dois mil que a gente discute isso, todos os termos. Na verdade então, 

o próprio termo inclusão, educação inclusiva é bastante questionado, porque 

a inclusão dá a entender que as pessoas não estão ali. Elas estão fora dali. 

Elas têm que ser incluídas como se elas estivessem excluídas, mas na 

verdade, elas não estão excluídas, elas estão incluídas, mas em desigualdade. 

Esse é o problema. Então, o termo educação inclusiva, o termo educação 

física adaptada, assim, são termos que são questionáveis mesmo. Eu acho que 

vale a pena a gente refletir sobre eles, mas são os termos que a gente utiliza 

hoje. (Coordenadora Cátia). 

 

Nessa fala, destacamos alguns trechos para discussão e análise, o primeiro é o 

que a Docente Cátia narra sobre os desafios que são, antes de tudo, atitudinais. Assim, a 

maneira como se entende o processo de inclusão pode tornar o espaço propício ou não 

para uma educação inclusiva, o que corrobora com a centralidade da necessidade de 

uma formação que acolha a diversidade humana. Outro fator importante é que os 

estudos da temática da inclusão fazem falta no curso, sobretudo para os professores que 

sentem dificuldade com o entendimento da temática. O ajuste curricular inclui uma 

disciplina especificamente sobre a ‘educação física adaptada’ e, ao que a Docente Cátia 

narra, não aconteceu de uma hora para outra, foi um processo de luta para abrir espaço 

para essa discussão no curso. Os termos educação inclusiva, inclusão e educação física 

adaptada são questionados, embora se entenda que são as nomenclaturas possíveis no 

momento. 

A Docente Alba, por sua vez, que ministra a disciplina Pesquisa e Prática de 

Ensino 2/PPE 2, ao ser indagada sobre o próprio entendimento da educação inclusiva e 

se entendia que a educação inclusiva se relacionava com a educação geral, narra sobre a 

própria experiência com o conceito de inclusão e exclusão: 

Vejo uma contradição em termos dos conceitos inclusão e exclusão. Eu penso 

que na sociedade que a gente vive, capitalista, infelizmente, eu diria não tem 

ninguém excluído dele. Não tem ninguém fora dele. Todo mundo está 

incluído nessa lógica de funcionamento e tudo que diz respeito à escola, 

dentro dessa lógica, quando se trata da escola, todo mundo também está 

incluído dentro desse funcionamento, até aquele que aparentemente parece 

que está fora, à margem desse processo. Então esse menino, essa menina que 

está dependendo de uma educação que o inclua dentro do processo 

pedagógico, na verdade, ele está sendo mais uma vítima de uma política que 

está num campo de uma retórica que está dizendo: “Olha, nós vamos trazer 

ele para dentro”. Mas que, na verdade, eles fazem, eles compõem uma franja 
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de que essa escola não vai atender nunca. Essa escola nunca vai de fato 

contemplar essas pessoas que precisam compor essa franja, marginalizada 

que aparentemente está fora, mas precisa compor uma sociedade que se faz... 

Uma sociedade que a dinâmica dela se dá numa lógica que precisa para 

existir manter sempre uma franja de excluídos aparentemente. Mas, que essa 

sociedade só existe se esses aparentemente excluídos estiverem mantendo e 

aguentando esse dilema. Então quem está lá fora? Quem está ali fora? São os 

que têm necessidades especiais, necessidades inúmeras que a gente chama até 

algum tempo de deficientes, dos marginalizados de todas as espécies, de 

todas as formas. A questão é que se a gente parar para pensar dialeticamente 

isso, ele não está excluído de nada. Ele é necessário para que essa lógica se 

mantenha viva e dinâmica. Então você vê, vamos pensar nesses meninos e 

meninas que tem as tais das necessidades especiais, a escola não dá conta, 

porque não se forma professor para isso. Não se pensa isso. Esses meninos e 

meninas vão alimentar o quê? E fazer surgir o quê? E já fizeram surgir o quê? 

Um número infinito de ONGs, muitas delas, grande parte delas surgiram, a 

gente sabe que por conta de uma virada política. Que o estado precisou se 

recolher e abrir para o mercado. Então as ONGs vêm nessa linha. O que nós 

temos de ONG nesse país afora para atender deficiente de todas as espécies, 

necessidades especiais de todas as espécies, seja cadeirante, amputada, seja 

deficiente. Todas as espécies, você vai achar ONG pra atender. Então a 

escola não dá conta e não pode dar conta. A escola não pode dar conta, 

porque precisa alimentar esse mercado externo que aparentemente é aquele 

que vai suprir a necessidade que o estado, o discurso neo-liberal... 

Ineficiente... O estado é ineficiente. A escola pública é ineficiente. Então nós 

temos a ONG aqui que vai atender esse menino. (Docente Alba PPE 2). 

 

Segundo Ainscow (2009), a concepção de inclusão assume algumas ideias e que, 

tendo como base alguns princípios, tentou-se definir a inclusão de acordo com contextos 

diversos. O autor aponta cinco vertentes que apontam maneiras diferentes de pensar a 

inclusão: 1. Inclusão referente à deficiência e à necessidade de educação especial: a 

inclusão vai se restringir à pessoa com deficiência ou aos ‘classificados’ como com 

necessidade de educação especial; 2. Inclusão como resposta a exclusões disciplinares: a 

inclusão aqui seria entendida como aquela que acolheria o estudante considerado com 

comportamento difícil e que havia sido excluído da escola comum; 3. Inclusão que diz 

respeito a todos os grupos vulneráveis à exclusão: em alguns países, essa concepção 

mais ampla tem sido assumida como a que protegeria os diversos grupos que sofrem 

com a discriminação e estão sob ameaça de frequentar a escola, associada diretamente 

aos termos de inclusão e exclusão social; 4. Inclusão como forma de promover escola 

para todos: nesta concepção adota-se o termo de ‘escola compreensiva’ e de uma 

maneira paralela à escola comum, essas escolas recebiam estudantes que eram 

classificados como ‘não normais’, o que não promove a valorização da diferença como 

uma maneira de viver experiências de aprendizado e 5. Inclusão como ‘Educação para 

Todos’: os debates internacionais dão cada vez mais espaço para esta concepção de 
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inclusão ‘Educação para Todos’/EPT, que nasce com duas conferências internacionais 

realizadas em Jomtien, em 1990 e Dacar, em 2000, ambas coordenadas pela Unesco. 

Assim, não há um consenso quanto ao conceito de inclusão, o que nos instiga a 

pensar que o sentido dado à inclusão pelo professor dependerá das experiências vividas 

na sala de aula e da lente teórica que assume na própria trajetória profissional, o que não 

se desvincula da formação na sociedade de classes. A concepção positivista de 

sociedade forma o indivíduo com a ideia de que a exclusão ocorre de maneira natural. A 

Teoria Crítica da Sociedade, por sua vez, vai problematizar a formação do indivíduo na 

sociedade vigente, refletindo, sobremaneira, as causas sociais que promovem o baixo 

nível de consciência, o que vem permitindo que esta sociedade excludente se afirme, 

reproduzindo-se cotidianamente nos atos dos indivíduos. 

Desse modo, a contradição não parece estar nos conceitos de inclusão e exclusão 

e sim, na sociedade capitalista, onde contém tanto os germes da dominação quanto a 

fagulha da emancipação humana. (COSTA, 2020). Segundo Ainscow (2009, p. 20), 

“(...) inclusão e a exclusão estão vinculadas, de maneira que a inclusão envolve o 

combate ativo à exclusão”. Sendo a inclusão um processo que não se finda com a 

matrícula compulsória, faz- se urgente apoiar a escola no acolhimento dos estudantes e 

no incentivo da formação continuada de todos os envolvidos no ambiente educacional. 

A sociedade, sob a égide do capital, hierarquiza os indivíduos como úteis ou 

inúteis à acumulação do capital e à perpetuação da sociedade de classes. As pessoas 

com deficiência são excluídas e foram vistas, no decorrer da história, como não 

humanas. Negar às pessoas com deficiência a escola comum é concordar com a lógica 

da exclusão e o caráter hierarquizante e competitivo desta sociedade. A escola é uma 

instância social que revela a sociedade que temos e, manter o estudante com deficiência 

fora dela, é corroborar com a lógica de que este estudante não tem direitos humanos e, 

por isso, são inaptos ao aprendizado comum e ao acesso ao conhecimento. A 

problematização da formação do indivíduo nesta sociedade torna-se central, pois 

quando a crítica é possível há possibilidades de resistência à lógica do capital. 

Para Ainscow (2009, p. 19): “O desenvolvimento da inclusão, portanto, nos 

envolve na tarefa de tornar explícitos os valores que servem de base para nossas ações, 

práticas e políticas, e para a nossa aprendizagem sobre como melhor relacionar as 

nossas ações a valores inclusivos.” Nesse sentido, o desenvolvimento de uma formação 

que promova a constituição de valores inclusivos demanda retomar o que podemos 

considerar como princípios que defendam a vida humana, dando base aos valores 
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inclusivos considerados por Ainscow (2009), os atributos da moral e da ética fazem-se 

presentes como norteadores de ações de proteção à vida humana e que valorizam os 

indivíduos justamente nas diferenças, essência da humanidade. Considerando o ‘Índice 

da Inclusão’ (BOOTH; AINSCOW, 2002), Ainscow (2009, p. 19) se refere aos valores 

inclusivos elucidando da seguinte maneira: 

Nós articulamos valores inclusivos que se referem à igualdade, à 

participação, à comunidade, à compaixão, ao respeito pela diversidade, à 

sustentabilidade e ao direito. Esta lista está em estado permanente de 

desenvolvimento. E honestidade, liberdade, realização, espiritualidade? Até 

que ponto estas questões adicionais podem derivar de outras que já fazem 

parte da lista? Por exemplo, a verdadeira participação pode significar 

liberdade de participar e, talvez, de não participar. Mas, ao estabelecer uma 

lista de questões, convidamos outros para pensar sobre a base de suas ações e 

sobre as direções que gostariam de ver o desenvolvimento da educação 

seguir. 

 

Concordamos com Ainscow (2009) quando salienta que a complexidade dos 

valores inclusivos e o exemplo da liberdade, à nível de elucidação, vai ao encontro do 

nível de consciência que o indivíduo tem ou não da realidade e em uma democracia 

recomenda-se respeitar, o que não significa se esquivar da reflexão. Posto isto, pode-se 

derivar para a centralidade da experiência como possibilidade de viver, refletir e formar 

os próprios conceitos. 

O Projeto Pedagógico, ao nortear as ações dos docentes, se constitui na 

formação de uma cultura no curso de Licenciatura em Educação Física de princípios 

inclusivos ou não, sobremaneira, o que os docentes pensam e a maneira de se 

posicionarem frente à demanda da educação inclusiva pode revelar a formação que se 

concretiza na vida acadêmica dos estudantes. Assim, perguntou-se de que maneira o 

Projeto Pedagógico se articula com a temática educação inclusiva? A Coordenadora 

Cátia narra: 

A ideia que a gente tem é de que todas as disciplinas, aliás, essa é uma crítica 

que também tem muito tempo dentro da educação física. Muito tempo que eu 

faço essa reflexão e tem um professor português que sempre está aqui no 

Brasil que é o professor Diego
32

. Um professor de educação física, ele é uma 

referência na educação física para falar de educação inclusiva. Uma 

referência muito importante. Professor Diego. Ele também, recentemente eu 

li um texto dele, embora essa não seja mais a minha área de estudo, eu tenho 

orientado alunos de monografia a respeito desse tema. Neste momento eu 

estou orientando uma estudante que está falando sobre a inclusão no ensino 

superior e a educação inclusiva no ensino superior. Então eu com alguma 

frequência visito essa literatura e o professor Diego, ele fala uma coisa que... 

há bastante tempo eu venho falando também, que é: a gente não devia ter 

uma disciplina de educação física adaptada. Então assim, você não devia ter 

                                                           
32

 Atribuímos pseudônimo ao pesquisador/autor estudado pela coordenadora Cátia com o intuito de 

garantir anonimato à totalidade dos indivíduos da pesquisa, ainda que seja apenas citado por participantes. 



127 

uma disciplina que tratasse especificamente desse tema, porque todas as 

disciplinas deviam tratar. Então, já faz pelo menos trinta anos que as pessoas 

dizem que não estão preparadas para falar desse assunto. E aí a necessidade 

de você ter uma disciplina específica. É claro, que uma disciplina específica 

vai aprofundar em algumas temáticas, mas enfim, em alguns pontos, mas o 

ideal era que todos os professores conseguissem tratar dessa temática em suas 

aulas. A disciplina de aquáticas falar dessa temática. A disciplina de qualquer 

uma, qualquer disciplina tem que ter o espaço e falar da temática. Aí, os 

professores dizem: “Ah... Mas eu não estou preparado...” Então assim, acho 

que a grande pergunta é: Quando é que a gente vai estar preparado? Porque a 

gente já tem mais de trinta anos nessa discussão e não existe ninguém 

preparado para falar disso? Tem alguma coisa errada. Por isso que eu digo, 

que eu acho que o grande problema são as barreiras atitudinais. Então é 

quando você se coloca numa postura também no mundo. Diz: “Olha, não é o 

meu assunto. Esse não é o meu...” Enfim, agora um professor de educação 

física, uma professora de educação física não pode dizer isso, que isso não é 

o assunto que domina e tal, porque ele trata da educação física na escola. 

Professor, professora formado em licenciatura. Não dá pra dizer isso, sabe? 

Mas é assim. Não dá. Uma coisa é quando chega aqui, o discurso da 

educação inclusiva, em mil novecentos e noventa. Ok. Outra coisa é 

passarem-se tantos anos e as pessoas continuarem achando que esse é um 

assunto: “Ah, não é meu...” Como não é meu? Você não tá formando 

professores para entrar na escola? Tem isso. (Coordenadora Cátia). 

 

A narrativa da Docente Cátia demonstra os princípios inclusivos revelados no 

Projeto Pedagógico do curso ao tornar central em sua fala que apenas uma disciplina 

para discutir a inclusão não vai sanar os desafios postos à educação inclusiva, e nem 

tornar os professores plenamente aptos a lidar com a inclusão. Todavia, pensamos que 

pode ser necessária a disciplina, quando os estudantes e professores consideram 

importante para uma discussão mais direcionada, no entanto não exime que as demais 

disciplinas assumam essa temática como uma concepção para além de um 

conhecimento compartimentalizado em uma disciplina específica. A educação inclusiva 

demanda pensar no indivíduo criticamente, sem o limitar a uma estereotipia que 

hierarquiza e promove violências. Para Ainscow (2009, p. 21): 

Inclusão em educação pode ser vista, dessa forma, como um processo de 

transformação de valores em ação, resultando em práticas e serviços 

educacionais, em sistemas e estruturas que incorporam tais valores. Podemos 

especificar alguns deles, porque são parte integral de nossa concepção de 

inclusão; outros podemos identificar com um razoável grau de certeza, com 

base no que aprendemos a partir de experiências. Isto significa que a inclusão 

só poderá ser totalmente compreendida quando seus valores fundamentais 

forem exaustivamente clarificados em contextos particulares. 

 

Entendemos que este contexto particular explicitado por Ainscow (2009) se 

configura no âmbito da formação do indivíduo. Ter as bases da concepção de educação 

claras, assim como a finalidade da educação pode promover uma educação que se 

diferencie dos métodos tradicionais homogeneizantes de educação. As narrativas das 
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Docentes quanto à pergunta se existe ou não uma relação da educação inclusiva com a 

educação geral demonstram que o princípio inclusivo contido no Projeto Pedagógico 

permeia o pensamento das Docentes, no entanto à luz da Teoria Crítica da Sociedade 

cabem alguns questionamentos: 

Eu acho que a educação inclusiva, eu estou falando de fora como educadora, 

não como alguém que seja especialista em educação inclusiva, mas se eu 

pensar em educação inclusiva, em relações de gênero, em relação étnico 

raciais, em qualquer outra diferença que venha por conta de uma opressão e 

que acarrete em discriminação, ela é um passo. De alguma coisa que a 

educação em geral não conseguiu dar, então, a gente vai precisar falar de 

gênero, enquanto as relações de gênero forem desiguais. A gente precisa falar 

de relações étnico-raciais, enquanto as relações étnico-raciais forem de 

opressão, em relação a brancos e negros. A gente precisa falar de educação 

inclusiva, enquanto se entender que essa pessoa é tão diferente assim, que ela 

não pode participar do ambiente. Uma escola pra ser inclusiva, ela tem que 

ter então isso. Nunca vai deixar de existir então. (...) mas assim você nunca 

vai poder tratar cadeirantes e andantes da mesma forma. Sempre você vai 

precisar de ter uma sensibilidade. Então, acho que existem. Eu estou pegando 

uma coisa muito básica, mas assim, eu acho que existem conhecimentos que 

vão, mesmo que um dia, pensando aí de forma utópica, todo mundo esteja 

incluído. O desejo de todo mundo seja incluir todo mundo. Sempre vão 

existir questões específicas e necessárias, então a gente sempre vai precisar 

ter a sensibilidade. A gente sempre vai precisar ter adaptação pra lidar com a 

leitura de um cego, de um surdo, Braile, LIBRAS. Eu acho assim, o que a 

gente tem que almejar, um dia acabar é precisar fazer essa discussão de dizer 

que todo mundo tem que ser incluído. Isso é o que acho. Que a gente vai ter 

que superar. Agora, as questões técnicas, específicas, os cuidados especiais 

que as pessoas podem precisar. Nunca vai acabar, lógico. (Docente Adriele 

PPE 1). 

 

A educação inclusiva é o princípio da inclusão. Eu acho que a educação geral 

deve ter isso como princípio, incluir, porque a gente acha, que a inclusão ela 

está só por um tipo de deficiência. Mas é o que eu digo, acho que o que está 

ali é incluir (...). Todo aluno tem direito à aprendizagem. Todo aluno tem 

direito de participar. Todo aluno tem direito às mesmas oportunidades para se 

desenvolver. Entendeu? Eu acho que é isso. Não tem uma relação. A relação 

é nenhum a menos. Ninguém de fora. Entendeu? E todos têm direito e os 

professores vivem com isso. Lógico que a deficiência tem uma 

especificidade. Você tem que ter um conhecimento específico para lidar, para 

dar conta daquilo. Não tem jeito. Ele tem que ter um conhecimento 

específico. Ninguém vai trabalhar com uma pessoa cega sem conhecer o que 

é o mundo cego. De uma pessoa com deficiência visual e tal. Que muda um 

pouco. A sua percepção corporal, quer dizer, a pessoa tem que entender as 

suas especificidades, mas eu acho que seria isso. (Docente Daiana PPE 3). 

 

(...) Equidade que eu estou te falando. Ainda que a gente saiba que é muito 

difícil, porque ainda que a gente queira que eles cheguem no mesmo lugar, a 

gente sabe que eles não partiram do mesmo ponto. A desigualdade, nós 

somos um dos países da maior desigualdade social do mundo e isso na 

educação, então, assim, mas eu entendo, óbvio, que eu entendo a 

especificidade. Então assim, claro que a educação, ainda que eu diga que é 

uma educação inclusiva, quando eu tenho um aluno que é deficiente visual, 

ele tem uma especificidade, isso não pode ser ignorado. Quando eu digo: 

“Ah, eu tenho um aluno cadeirante” Ele tem uma especificidade. Ele não 

anda. Ele é cadeirante. Então, isso tem que ser visto. Tem que ser olhado, 

mas para mim, educação inclusiva ela deveria, ela teria que ser sempre para 

todos, a todo momento, agora é óbvio, respeitando a especificidade de cada 
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um, porque, por exemplo, um aluno que não tenha nenhuma deficiência, 

entre aspas, física, que você não vê, mas que seja um aluno que tenha uma 

dificuldade de se relacionar muito grande. Uma dificuldade de se colocar, de 

falar. Esse aluno, ele também merece toda a atenção. Merece ser visto dentro 

dessa especificidade dele. O aluno que tem essa dificuldade de se expressar, 

por exemplo, então, ele também faz parte dessa ideia de educação inclusiva 

que eu estou trazendo... Entendeu? (Docente Maria PPE 4). 

 

A Docente Adriele (PPE 1) se refere à educação inclusiva em uma perspectiva 

ampla de inclusão, ao considerar a discriminação à pessoa com deficiência, mas também 

às questões de gênero e étnico-raciais. A necessidade de ter sensibilidade pedagógica 

para que a inclusão ocorra é uma tônica na sua fala, mas não nega a importância das 

questões técnicas, o que é relevante frente à possibilidade de que a educação inclusiva 

seja efetiva. A Docente considera que é preciso almejar a superação da discussão de que 

devemos incluir, pois isso está posto, mas os meios ainda parecem ser um desafio. 

Segundo Adorno e Horkheimer (1985, p. 57): 

O que não se diz é que o terreno no qual a técnica conquista seu poder sobre 

a sociedade é o poder que os economicamente mais fortes exercem sobre a 

sociedade. A racionalidade técnica hoje é a racionalidade da própria 

dominação. Ela é o caráter compulsivo da sociedade alienada de si mesma. 

 

Afirmamos, nesse sentido, que é preciso refletir que o meio ao ser colocado 

como um ‘problema’, por vezes, pode desviar a atenção dos professores em formação 

da finalidade da educação e do reconhecimento das diferenças como essência da 

humanidade. As técnicas são importantes, elas precisam ser estudadas e com 

aprofundamento, mas, se a finalidade da educação não for clara, a técnica pode vir a se 

tornar uma maneira do professor criar justificativas para não incluir. O aprendizado das 

técnicas não garante que a inclusão se efetive, ao generalizar meios e perder o foco do 

indivíduo. A racionalidade técnica expressa a lógica reprodutora de uma sociedade 

homogeinizante. 

Assim, o conhecimento se torna possível e potente, quando a teoria não é negada 

e se investe no constante aprimoramento da autonomia na própria práxis. Desse modo, a 

educação inclusiva pode sair do discurso e promover um esforço uníssono em direção a 

uma formação ao longo da vida que não termina com a aquisição do diploma, mas com 

a elaboração de conhecimentos que promovam o protagonismo docente. 

Embora a Docente Daiana (PPE 3) considere que não haja uma relação da 

educação inclusiva com a educação geral, o princípio da inclusão é considerado na sua 

narrativa como a possibilidade de uma educação acolhedora, independente do estudante 

ter deficiência ou não. Assim como a Docente Adriele (PPE1), a Docente Daiana (PPE 
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3) considera o conhecimento específico sobre a educação inclusiva como importante no 

processo de inclusão. Conforme afirmado anteriormente, no nosso entendimento, a 

técnica pode contribuir com o fazer pedagógico, todavia, precisa ser vista como um 

meio, dentre tantos outros, para ensinar. Nesse sentido, se fixar na técnica como 

prioridade para incluir o estudante com deficiência pode criar um empecilho de se viver 

a experiência com a educação inclusiva, além de afirmar a sociedade de classes, no que 

tange à heteronomia do pensar. A técnica, não necessariamente, será amplamente 

dominada pelo professor de educação física e pode ser ressignificada, por intermédio, da 

experiência com o sujeito. Para Adorno e Horkheimer (1985, p. 66), ao se referirem à 

indústria cultural, a técnica tende a atrofiar a espontaneidade e a imaginação, quando os 

meios sobressaem aos fins da educação: 

A ideia de “esgotar” as possibilidades técnicas dadas, a ideia da plena 

utilização de capacidades em vista do consumo estético massificado, é 

própria do sistema econômico que recusa a utilização de capacidades quando 

se trata da eliminação da fome. 

 

A sociedade administrada tende a se autoconservar quando a consciência 

coisificada e sem resistência a reproduz e perde de vista as contradições sociais, por isso 

faz-se necessário atentar ao discurso, pois para viver experiências na educação 

inclusiva, precisa-se, antes de tudo, saber os pressupostos educacionais trazidos pela 

questão da inclusão. Os desafios com a aprendizagem do estudante com deficiência não 

são iguais indiscriminadamente, para todos os estudantes com deficiência, assim como 

os desafios no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes sem deficiência também 

não o são. Se a escola não acolhe as diferenças de aprendizagem humanas, para quê ou 

para quem a escola existe? 

A Docente Maria (PPE 4), assim como as demais Docentes citadas, também 

considera a especificidade da educação inclusiva e, na sua fala, ela articula a educação 

geral com a educação inclusiva, ao entender que a totalidade dos estudantes merece 

atenção especial que atenda às suas particularidades de ensino e aprendizagem. 

No nosso entendimento, a educação inclusiva não é outra educação e ela revela 

os desafios gerais da educação, ao contemplar as diferenças dos estudantes. A educação 

que temos cria hierarquias e dita, a priori, quem aprende e quem não aprende. A 

narrativa da Docente Maria (PPE 4) corrobora com esse entendimento apresentando, 

mais uma vez, a própria visão de educação inclusiva: 

(...) A escola quer abafar a potencialidade dessas diferenças. Pra ter todo 

mundo numa caixinha só. (...) O processo de escolarização, ele é 
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esquizofrênico. É um processo esquizofrênico. Ele divide os saberes em 

gavetas e faz aquela compartimentalização de saberes, quarenta e cinco 

minutos você é matemática, quarenta e cinco minutos você é geografia. 

Como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra, então ele divide, 

fragmenta tudo e formata. Então quer dizer, além de dividir, você tem que 

caber naquela gaveta. Olha como é o nosso país. Olha, um país multicultural. 

Olha quem somos. As desigualdades que vivemos. Como é que você chega 

na escola e quer fazer isso? Obviamente, um pouquinho vai ficar aqui dentro 

e um montão vai ficar de fora. É isso. Ainda com as deficiências vem os 

agravantes dessas necessidades. O cadeirante, ele só anda na cadeira. Não 

tem jeito. O deficiente visual, ele não vai enxergar, porque a escola acha que 

ele precisa enxergar. Então é isso. Como é que isso se encaixaria? Não 

encaixa. É complicado. Espaço físico falta para todos. Dentro da minha ideia 

de educação inclusiva falta para todos. Porque a gente ainda tem instalações 

precárias para o tamanho do curso, para potência do curso, para potência do 

currículo do curso. E aí essa questão das deficiências também, por exemplo, 

aqui embaixo nós só temos, sem escada, nós só temos uma sala. Uma sala de 

aula. Por exemplo, (...) vestiário novo é recente. Nós já temos um banheiro 

que é adaptado para pessoas com deficiências, mas assim, ainda é precária. A 

gente ainda pode ter muito melhor, muito mais, sem dúvida. Com certeza. 

Até de recursos também. Os próprios recursos materiais. Para gente poder, 

inclusive, fazer as aulas mais diversificadas. (Docente Maria PPE 4). 

 

A questão posta pela Docente Maria (PPE 4) explicita que a escola precisa ser 

reformulada para a totalidade dos estudantes e as condições materiais e de espaço físico 

do Curso de Licenciatura em Educação Física não são as ideais, mas isto é visto como 

desafios e, se são desafios, é possível superá-los, desde que não sejam negados, mas 

também não sejam uma justificativa para se opor à educação inclusiva. 

Quanto à percepção dos docentes em relação ao currículo e às estratégias 

pedagógicas utilizadas pelos(as) professores(as) para abordar a temática da inclusão nas 

aulas e se sentem algum reflexo na disciplina Pesquisa e Prática de Ensino, 

apresentamos algumas narrativas. A Docente Alba (PPE 2) percebe que os estudantes de 

PPE 2 sentem que com a condição da educação inclusiva nas escolas, eles estão sendo 

mais requisitados. A maior inquietação da Docente parece estar na violência 

apresentada nas atividades pelos estudantes da escola e relata que, com o estudante com 

deficiência não é diferente, se referindo a um estudante com deficiência física que faz 

uso de cadeira de rodas. Nas aulas, tanto a professora comum da escola, quanto os 

estudantes de PPE 2 o retiram da cadeira para a realização das atividades: 

(...) os alunos percebem que eles estão sendo mais requisitados (...). O que 

traduzindo no real, ali eles têm que dar conta de controlar aquele aluno, 

segurar aquele aluno. Faltam instrumentos teóricos, pedagógicos, didáticos 

para inserir aquele aluno na atividade que está acontecendo com a turma, no 

todo da turma e, até mesmo, para propor alguma atividade no campo da 

educação física, especificamente para ele ali. (Docente Alba PPE 2). 
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A Docente Alba (PPE 2) narra ainda que os estudantes constroem um plano de 

ensino na disciplina: “Desse plano de ensino tem os desdobramentos do plano de aula 

que passam por nós professores, enquanto eles ministram a aula na quadra, a gente está 

acompanhando e fazendo observações no próprio plano de ensino”. Com isso, 

indagamos: “Mas antes deles fazerem a elaboração do plano de ensino, os estudantes de 

PPE 2 têm noção da turma em que eles vão ficar? Por exemplo, eles sabiam que teriam 

um estudante com deficiência física?” A Docente Alba (PPE 2) narra que os estudantes 

de PPE 2 vão antes na escola, mas não sabiam da existência do estudante com 

deficiência física: 

Esse menino apareceu. Quando nós fomos pela primeira vez na escola 

conversar com a professora ela não comentou com a gente que havia e aí, a 

gente começou e depois, eu não sei se foi um período que ele faltou. Aí tipo 

assim, na segunda aula que a gente já estava mesmo como professor, eles 

como estagiários, apareceu esse menino. A professora acabou não, por 

esquecimento talvez, não comentou que existia esse menino cadeirante na 

turma e o menino com Síndrome de Down na outra. (Docente Alba PPE 2). 

 

É possível perceber nesse diálogo que a comunicação entre a escola em que se 

desenvolve a disciplina de PPE 2 e a Docente com os estudantes de PPE 2 não está 

clara. Entendemos, no entanto, que as dinâmicas das comunicações no âmbito escolar 

são intensas e nem sempre o planejado se realiza na plenitude, por isso também, a 

pertinência de um plano de ensino flexível e pensado coletivamente. É perceptível ainda 

que, quando a educação se volta para mecanismos considerados retrógrados de ensino, 

como, por exemplo, que é função do professor ‘controlar os alunos’, o processo de 

ensino-aprendizagem torna-se exaustivo para ambas as partes, educadores e estudantes, 

além de explicitar uma violência velada de controle dos corpos no processo de 

aprendizagem. De acordo com Leo Maar in Adorno (2011, p. 22): 

(...) a questão do poder e da ética, a dominação autoritária ou a democracia, 

não são examinadas como fundantes ou existências primárias (como ocorre 

na obra de Foucault, por exemplo) mas derivadas no curso do 

desenvolvimento determinado da formação social. Auschwitz faz parte de um 

processo social objetivo de uma regressão associada ao progresso, um 

processo de coisificação que impede a experiência formativa, susbtituindo-a 

por uma reflexão afirmativa, autoconservadora, da situação vigente. 

Auschwitz não representa apenas (!) o genocídio num campo de extermínio, 

mas simboliza a tragédia da formação na sociedade capitalista. 

 

Desse modo, a formação social, derivada da sociedade capitalista, precisa ser 

analisada como processo que vem promovendo a violência e o rompimento desta 

trajetória dependerá, necessariamente, da tomada de consciência dos indivíduos 

formados nesta cultura. Será que a função do professor é ‘controlar’ o aluno? Na falta 
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de ‘instrumentos’ teóricos, pedagógicos e didáticos para lidar com a situação de ‘efeito 

surpresa’, por que não retomar a teoria na busca pelo desenvolvimento de uma práxis 

autoral? 

Por sua vez, a Docente Daiana (PPE 3) narra a experiência na disciplina, ao se 

referir ao currículo e às experiências que os estudantes do curso têm, ao chegar na PPE 

3, ou seja, no momento que adentram ‘os portões’ da escola, da seguinte maneira: 

Eu acho que aquilo que acontece, que reflete, você está chamando, que reflete 

na coisa do aluno é que esse alunos, pelo menos, quando chegam para mim, 

são alunos de sétimo período estão quase formando. Eles têm eu percebo, 

eles têm um tipo de experiência. Um tipo de ação pedagógica que eles estão 

sempre... Eles se colocam numa prontidão mesmo de participar. Eles se 

incomodam de um aluno que não participa da aula. Então, independente do 

tipo de deficiência, a atitude pedagógica deles é que não deixa que isso 

aconteça. Lógico, tem alunos e alunos, professores e professores. A gente 

tenta fazer isso ali também. Fazer esse diálogo, mas o que eu percebo nos 

alunos é essa prontidão. É essa atitude pedagógica da inclusão. Entendeu? 

Então quando chega o aluno com a deficiência, eles se importam mais ainda. 

Estou falando não há resistência, porque o curso ele vem com uma 

orientação. Lógico que isso aí, a gente pode questionar, tem professor que faz 

mais, faz menos, não faz muito, não faz não sei o quê, mas eu que pego eles 

no sétimo, eles são alunos com atitude pedagógica. Entendeu? Que eu acho 

que isso é interessante. Então, eu acho isso, eles chegam... O que eles não 

chegam é com essa característica específica de um conhecimento específico 

sobre a deficiência, mas eles chegam assim, prontos para essa coisa da 

inclusão. Quer dizer, não prontos para incluir. Eles vêm com essa atitude de 

que não pode excluir: “Eu não posso excluir. Esse aluno tem que estar 

participando.” Então, eles vêm muito com essa ideia. Eu acho que isso cria 

neles uma, que eu vou chamar de prontidão ou atitude pedagógica em falar: 

“Não podemos.” Isso eu vejo, porque o curso tem um pouco desse perfil, 

então vem desde o início trabalhando isso. Lógico, tem alunos que 

incorporam mais, tem mais compreensão e tudo... (Docente Daiana PPE 3). 

 

A narrativa da Docente Maria (PPE 4) vai ao encontro do exposto pela Docente 

Daiana (PPE 3) de que os estudantes da disciplina PPE 4, ao se depararem com a 

questão da inclusão e, sobremaneira, com um estudante com deficiência, não reagem 

com rejeição ou como se isso fosse uma novidade, nunca vista ou falada antes: 

(...) Eles não vêm achando que isso é uma novidade, porque eles nunca 

falaram sobre isso. Agora, é isso que eu estou te falando, eles vêm prontos? 

Não.  Eles estão totalmente preparados? Não. O que a gente vai encontrar, 

como é que a gente vai lidar, tudo isso também... É discussão pedagógica da 

prática de ensino 4. Então assim, eu acho que eles vêm com essa discussão na 

formação. Agora, se ela é suficiente, se ela é... E também tem isso, tem aluno 

que se interessou pela temática, então estudou mais. Tem aluno que estudou 

menos, mas eles não chegam na prática de ensino 4, por exemplo, achando 

que educação inclusiva é uma novidade, que eles nunca ouviram falar. Isso 

não existe. Nunca existiu... Vivendo, eu acho que é vivendo que você vai, 

inclusive, se reelaborando em termos daquela prática, daquilo que é possível, 

que não é possível, que é possível pra um, não é possível para outro. 

(Docente Maria PPE 4). 
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As narrativas postas demonstram que os estudantes, de uma maneira geral, 

chegam às disciplinas de Pesquisa e Prática de Ensino (PPE) com experiência na 

temática de educação inclusiva, a prontidão e a atitude pedagógica explicitada pela 

Docente Daiana (PPE 3) são a base para a discussão profícua de uma educação que se 

‘torna inclusiva’, como afirmado por Ainscow (2009). Percebemos a perspectiva da 

experiência como uma tônica do curso quando a Docente Maria (PPE 4) expressa que é 

‘vivendo que vamos nos reelaborando em termos da prática.’ 

Outro aspecto interessante é que tanto a Docente responsável pela Coordenação 

do Curso quanto as Docentes das disciplinas PPE, em algum momento da entrevista, se 

referem ao “Projeto de Natação Adaptada” que vem sendo desenvolvido no Curso de 

Licenciatura em Educação Física, no formato de projeto de extensão, e oportuniza a 

experiência de estudantes e professores voluntários, assim como alguns estudantes 

bolsistas, a participarem de ações com crianças, jovens e adultos com deficiência, 

oriundos de escola pública, em aulas de natação no próprio curso: 

Tem um projeto de extensão há bastante tempo que atende no trabalho de 

natação, pessoas com deficiência e muitos alunos. Durante a formação 

passam por esse projeto. Então é o projeto de extensão que atende o público 

maior aqui (...). Os alunos sempre tiveram contato com essa questão (...), tem 

o grupo de estudos também. Enfim, então ele sempre trouxe a discussão para 

o curso. (Coordenadora Cátia). 

 

(...) Mesmo para aqueles alunos que não foram trabalhar com o professor 

Alberto
33

 especificamente, já trazem aqui para dentro esse contato com as 

pessoas com deficiência. Eles passam para fazer disciplina e veem as pessoas 

nadando, veem as crianças, no mínimo uma curiosidade deve gerar e veem 

que não é um bicho, que é possível, que é viável, que não é um bicho de sete 

cabeças e que isso tá acontecendo aqui dentro. Eles veem essas crianças, são 

basicamente crianças e adolescentes. Então, eles veem isso acontecendo o 

tempo todo e eu acho que eles vão desenvolvendo isso. Tem uma coisa 

interessante que aconteceu muito na minha aula de linguagem, que é o 

Renato. É um aluno. Agora já está quase adulto. Um grandão. Não sei se 

você viu, que é autista, que vem sempre com o pai (...). Na época ele já era 

um garoto grande, pesado. Ele amava o espaço da aula. Eu abria a porta, fazia 

uma rodinha ali para começar a aula, ele vinha correndo e começava a correr 

em volta do tatame. Ia gritar, ia querer ficar lá dentro brincando. Aí eu: 

“Gente, vamos para cá.” (...) Assim, eu nunca precisei, eu nunca vi alguém 

reclamar. Entendeu? “Gente, vamos esperar um pouquinho.” O pai dele vinha 

para pegar ele. “Vamos esperar um pouquinho, deixa aí o Renato terminar, o 

pai dele descer com ele.” Aí, tinha aluno que era do projeto, levantava (...): 

“Professora, eu vou ajudar, que já estão acostumados comigo.” E eu falei: 

“Gente, é isso. Vocês estão se formando professores e vamos pensar que é 

isso. Às vezes a gente não vai conseguir dar nossa aula no ritmo que a gente 

quer.” Porque uma pessoa com deficiência ou por algum motivo está vivendo 

uma situação aqui. Então, vamos esperar. A gente não vai morrer se perder 

cinco minutos da aula e aí o Renato desce. O pai convence, então acho que 

essa ambiência também é formativa. O projeto dá uma ambiência mesmo pra 

quem não lida diretamente com essas crianças. (Docente Adriele PPE 1). 
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 Pseudônimo atribuído ao professor responsável pelo ‘Projeto de Extensão: Natação Adaptada’. 
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Nesse sentido, pode-se afirmar que o projeto de extensão assume uma 

reconhecida função no curso, ao possibilitar que os estudantes de Educação Física 

possam ter uma experiência formativa de educação física inclusiva. Os estudantes com 

deficiência participantes do projeto também são beneficiados nesse ambiente inclusivo, 

a professora Marta (PPE 4) narra a experiência com uma participante do projeto que 

atualmente é estudante do curso de Licenciatura em Educação Física da UFF:  

(...) por ser aluna do projeto e se aproximar muito do ambiente. Gostar da 

atividade física e tal, ela resolveu fazer educação física e ela está totalmente, 

em termos assim, vamos dizer, com o pertencimento no curso. Independente 

das questões que ela tem específicas dela. (...) Essa menina é autista. (...) O 

pertencimento de Fabiana no curso é simplesmente total, maravilhoso, ela 

está no grupo de dança, ela faz apresentação, ela fala com todos os 

professores, ela dialoga com os colegas, ela participa das festas. Assim, 

Fabiana é uma aluna integrada a esse curso. (Docente Maria PPE 4). 

 

A Docente Adriele (PPE 1) também narra uma experiência vivida em uma 

creche (com crianças entre três e seis anos de idade) na disciplina ‘Pesquisa e Prática de 

Ensino’, ao se referir a um estudante do curso de licenciatura com deficiência física e 

que também é estagiário no Projeto de Extensão: 

As crianças da creche que perguntaram o que aconteceu com o braço do 

nosso aluno. (...) Ele chegou. “O que aconteceu com seu braço?” “Eu nasci 

sem.” “Mas por que você nasceu sem?” “Mas você perdeu dentro da barriga 

da sua mãe?” “O que aconteceu com seu braço?” “Nasci sem.” “Mas por que 

você é assim?” “Por que sou assim? Você não é assim?” “Você é diferente.” 

E eles tinham aflição. (...) Teve um momento de adaptação e ele, bom, a 

pessoa está mais do que acostumada. Então, ele foi se envolvendo e as 

crianças foram acostumando. Até o dia que pararam de notar que ele não 

tinha braço. Foi um processo interessante. É a inclusão do professor. 

(Docente Adriele PPE 1). 

 

Relatos como estes nos fortalece na afirmativa da experiência vivida como 

possibilidade de humanização e formação. A espontaneidade das crianças promove a 

formação do estagiário e também a formação das crianças na perspectiva de que somos 

indivíduos e que cada pessoa é uma. Entendemos, porém, não que as crianças tenham 

parado de notar que o estagiário só tenha um braço, elas sabem disso, mas por 

intermédio do questionamento, da pergunta que não deve ser calada, do diálogo e, 

sobremaneira, da espontaneidade, o conceito de normalidade possivelmente foi 

modificado e, ser diferente, essência da humanidade, vai deixando de ser um tabu. 

Assim, pode-se afirmar que existe no curso de Licenciatura em Educação Física, 

o animus de manter o princípio da inclusão vivo em todos os âmbitos da formação, as 

Docentes são unânimes em expressar que a gestão do curso e os colegas de trabalho se 

apoiam para continuar a desenvolver uma formação que desperte nos estudantes de 
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Licenciatura em Educação Física uma prontidão a viver experiências formativas em 

uma educação física inclusiva. Todavia, não se nega que ainda existem barreiras e essas, 

no nosso entendimento, fazem parte do processo de inclusão ao se considerar que este 

não se finda e que ao ter suas bases sólidas encoraja todos os indivíduos pertencentes ao 

ambiente acadêmico a continuar lutando por uma educação democrática e humana. 

Elencaremos algumas narrativas das Docentes ao se referirem às mudanças que 

o curso vem passando e a percepção das Docentes quanto a isto: 

(...) A gente não tinha nenhuma disciplina que tocava nessa questão da 

deficiência e a gente vem fazendo essa discussão desde o ajuste e o que eu 

notava nos alunos mais antigos, e talvez isso também seja um reflexo desses 

mais antigos que trabalharam na UMEI, eles tinham muita insegurança. “Mas 

professora, a gente não sabe.” Enfim, e é isso. (...) Dois mil e dezessete, esses 

alunos, eu notava neles mais esse padrão, do aluno com medo, do aluno achar 

que não estava preparado e realmente não estavam, do ponto de vista de 

terem, pelo menos, alguma leitura. Conhecerem de alguma forma as 

deficiências. Enfim, eles reivindicavam muito. A gente começou esse 

processo de ajuste, e a disciplina, que depois de muita briga, ficou com o 

nome de educação física adaptada (...). Esta disciplina vai tratar de alguma 

forma da questão da deficiência, ela ainda não foi oferecida, mas eu acho que 

de certa forma, essa discussão aqui entre nós professores amadureceu um 

pouco e talvez a gente esteja conseguindo, pelo menos, entendendo que uma 

disciplina para falar do assunto é importante. É necessária, embora ela faça 

falta e está fazendo falta ainda, porque ela não foi oferecida, mas que pelo 

menos esses mitos, esses medos, em relação à inclusão, acho que a gente de 

certa forma já está conseguindo um pouquinho descontruir, porque eles já 

estão chegando na escola, um pouco mais, não sei se dispostos é a palavra, 

mas eles entendem já o que é inclusão. Menos inseguros, assim, no sentido da 

gente falar: “Olha, ninguém tá dizendo pra você, que você não precisa 

estudar e ler sobre deficiência, a gente precisa estudar e ler sobre tudo, não é 

só sobre deficiência.” E que isso faz uma falta na sua formação (...), se você 

chegar na escola e esse aluno está em um processo de inclusão, ele é um 

aluno da turma e você vai trabalhar, porque também, a gente tem trabalhado 

muito em cima dessa ideia: todos os alunos são diferentes. Nessas diferenças, 

todos os alunos podem apresentar, em algum momento, uma situação um 

pouco mais aguda, em relação a essa diferença, uma criança que está vivendo 

um problema psicológico, uma criança que está vivendo... Vocês têm que 

chegar e dar aula. Vocês vão dar aula de educação física e à medida que 

aparece alguma questão, a gente vai tentar tratar dessa questão 

pedagogicamente. Agora, pode esbarrar, pode chegar uma hora, em que a 

nossa falta de estudo sobre isso, sobre a falta dessa disciplina se manifeste? 

(...) Aí eles: “O que a gente faz?” Eu falei: “Vocês vão fazer a mesma coisa 

que eu fiz, gente tem que correr atrás.” Porque quando eu fiz graduação, eu 

também tive muito pouca preparação e tive que... É, mas eu entendo, eu acho 

que eles têm razão de reivindicar. Tanto a gente entendeu que a gente 

colocou o ajuste... Tem que ter um momento pra se discutir inclusão. Se 

discutir. Eu acho que a mudança é do ajuste curricular mesmo (...), porque, 

assim, eu acho que a gente pode falar o seguinte, a gente sempre teve um solo 

propício para inclusão, cenário propício, porque é um curso que tem uma 

proposta humanista, uma proposta transformadora, uma proposta inclusiva, 

Em um sentido mais nato. Mas o curso não teve um olhar específico para 

questão da deficiência. Então eu acho que a partir do momento que o ajuste 

curricular tem esse olhar específico para deficiência, não só para deficiência, 

porque são as pessoas com deficiência, as relações étnico-raciais, as questões 

de gênero e todos elas foram pontuadas (...), mas a partir do momento que o 

ajuste curricular optou por tratar em forma de disciplina cada um desses 
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temas, eu acho que, de certa forma (...), continua sendo uma proposta que já 

existia no curso, mas ele dá um tom específico, dá um cuidado. Ele dá um 

direcionamento e dá um cuidado especial para essas questões (...). O grupo, 

(...) acho que não tinha nenhuma barreira para ter uma disciplina específica 

foi a questão das pessoas com deficiência (...) e para nos ajudar vieram as 

diretrizes que deixam claras, aí não adianta a pessoa achar ou não achar que é 

importante, as diretrizes vem falando que é uma das normativas que tem que 

ter no curso essa discussão. No ano de dois mil e quinze, elas vêm separadas 

(...) as relações étnico raciais, as questões de deficiência. Então, acho que 

assim para quem não se convenceu, a lei foi um bom convencimento. 

Querendo ou não querendo tem que ter, então, vamos embora colocar. Gente, 

agora, tem uma questão também. Eu acho que isso é uma coisa. A formação 

não é só disciplina. (...). (Docente Adriele PPE 1). 

 

(...) Eu acho que há uma tentativa e um esforço de manter vivos os princípios 

que constituíram esse curso. Essa concepção desse curso. A proposta 

pedagógica, acho que é isso, acho que há uma tentativa de manter aquela 

proposta viva tanto no sentindo desse atendimento quanto no sentido de se 

constituir como curso na perspectiva mais humana, generalista e tudo mais, 

mas que esbarra (...) um pouco nessas questões, por exemplo (...), eu acho 

que é preciso ultrapassar o discurso da educação inclusiva como um mero 

discurso e fazer acontecer na prática, as próprias instalações, nossa, eu acho 

que precisa de um processo de reestruturação nos prédios, no acesso a sala e 

tudo mais. A infraestrutura, por exemplo, ela bate de frente, por exemplo, 

com a própria proposta do curso. (Docente Alba PPE 2). 

 

Uma mudança e significativa, mas é interessante, porque por mais que não se 

tenha colocado em um primeiro momento foi a prática que mostrou isso, 

entendeu? A prática mostrou a necessidade dessa disciplina, então, não teve 

jeito, teve que colocar a disciplina, entendeu? Mas foi a prática, não foi assim 

um professor que quis inventar a disciplina. A concepção continua a mesma. 

Não muda, o que muda foi uma reorganização que se aproximasse cada vez 

mais da inclusão, dos diferentes tipos de inclusão. Então, a inclusão de uma 

pessoa com deficiência é uma inclusão. É tema para ser discutido ali no 

currículo. Então, o curso, quando ele iniciou, em dois mil e sete, ele não tinha 

(...) uma disciplina específica pra isso. Não tinha de fato, por quê? Porque 

talvez o grupo tivesse com essa ideia de inclusão de maneira geral. Então, se 

tem algum deficiente na aula... Então, para ele o tema da inclusão seria o 

tema constante. Não tinha uma disciplina específica. Com o desenvolver do 

curso, o currículo sendo colocado em prática, o que aconteceu, o professor 

Alberto que tem experiência nessa área começou com o projeto para alguns 

tipos de deficiência, na natação, e a partir daí se começou também, acho que 

foi uma coisa paralela, quer dizer no desenvolvimento do curso. A gente foi 

percebendo essa necessidade com o currículo em prática. A gente foi 

percebendo que necessitava de uma disciplina específica para falar disso e 

com a experiência do professor Alberto em paralelo, isso ficou mais visível, 

tanto que tiveram vários TCCs
34

 de alunos falando sobre a questão da 

deficiência, de deficiências de maneira geral, de inclusão dos deficientes e 

tudo. Eles buscavam sempre professores do curso que tinham condições de 

discutir isso e eles fizeram seus TCCs com esses temas. Os mais específicos, 

surdo e tal, não sei o quê, outros de maneira geral. Outros fazendo um 

levantamento junto aos alunos da necessidade de ter essa disciplina e tudo. E 

aí, a gente assim, o curso tem dez anos (...). Teve um período mesmo de 

avaliação. Tivemos dois processos de grupos, de comissões para fazer 

avaliação. As comissões andaram, retornaram. Enfim, não foi uma coisa que 

andou muito bem, mas a coisa de um ano e meio atrás ou um ano, se 

aprovou, acho que um ano e meio, que a turma tá no terceiro período, se 

aprovou uma nova reorganização curricular e nessa reorganização tem a 
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 Trabalho de Conclusão de Curso. 
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disciplina Educação Especial ou Educação Física Especial, acho que o nome 

não, é, Adaptada. Não sei bem o nome. Eu acho que o professor Maurício 

que vai dar essa parte específica. O Maurício tem experiência, fez doutorado 

nessa área de adaptada na Unicamp. Eu acho que é o Maurício, não tenho 

certeza. Então, agora os alunos terão essa condição no curso de fazer uma 

disciplina específica, que fala da especificidade dos tipos de deficiência, 

educação adaptada. (Docente Daiana PPE 3). 
 

O princípio sempre teve, óbvio que a gente, eu quero acreditar e acredito que 

isso venha melhorando. Não melhorando no sentido de dizer assim, foram se 

agregando a esse grupo, outros professores que também tem estudos nessa 

temática. Sempre teve essa luta de qualquer momento que a gente achasse 

que alguma coisa estava fugindo disso, da gente resgatar e dizer: “Não, olha, 

não dá. Isso aqui não é assim. A gente precisa manter isso.” Então assim, essa 

luta, que eu vou dizer assim, é uma luta de princípio pedagógico, sempre 

teve, mas eu quero acreditar que quando outros professores foram se 

agregando e trabalhos foram sendo feitos, isso vem, obviamente se 

ampliando. Tanto é que agora, a gente aí, por conta do currículo vai oferecer 

uma disciplina que vai especificamente abordar, mas eu acho que também 

não é só isso, mas é mais isso. Isso nunca deixou de ser colocado não, que a 

gente tinha aqui umas disciplinas ‘tópicos’. Ela vinha no início, a princípio, 

ela vinha muito da demanda dos alunos. A gente ouvia os alunos em um 

determinado período, o que eles achavam que ao longo da formação até ali, 

estava faltando. Muitas vezes, a questão das deficiências aparecia de várias 

maneiras, várias maneiras e a gente sempre procurou o que tinha. O que cada 

professor também podia trazer de discussão, naquele momento, naquele 

período, abraçar isso. Nunca foi assim, uma recusa. Nunca houve uma recusa. 

Óbvio que alguns, no momento foi feito melhor e outros não, mas... Agora o 

currículo novo não vai ter mais tópicos e essas temáticas que eram 

recorrentes em tópicos (...) pela própria legislação no currículo, como étnico-

racial, inclusão já circulavam por aqui por esses tópicos. Não é assim: “Ah, é 

a primeira vez que isso vai ter.” Não, não é a primeira vez. Primeira vez 

como uma disciplina com esse nome. Tinha ‘tópicos um, dois e três.’ São três 

tópicos. (Docente Maria PPE 4).  

 

Com as narrativas postas, cabem algumas reflexões. Faz-se mister enfatizar que 

a totalidade das Docentes narram que entendem que a concepção do curso é de uma 

Licenciatura em Educação Física com a perspectiva inclusiva. A Docente Adriele (PPE 

1) traz uma narrativa explicitando que entende que todos os estudantes são especiais, 

mas entende que estudar a especificidade da educação inclusiva, considerando as 

pessoas com deficiência, fez-se necessário e foi uma demanda também dos estudantes 

do curso. Afirma ainda, a força que a legislação teve no curso, no sentido de garantir a 

oferta da disciplina, embora, entendamos que a ‘obrigatoriedade de uma disciplina’ não 

muda isoladamente, uma cultura, mas, como a concepção da inclusão já vinha sendo 

uma tônica na licenciatura, a legislação agrega intrepidez ao currículo e, com a 

disciplina onde será trabalhada a especificidade da inclusão, a temática recebe um tom 

especial. Tal como é o entendimento da Docente Adriele (PPE 1), também entendemos 

que ‘a formação não é só disciplina’. A formação é composta também por experiências 

formativas vividas cotidianamente e que são capazes de transformar o indivíduo e elevar 
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o nível de consciência frente à violência explícita e velada na sociedade de classes, em 

todos os âmbitos, inclusive, educacionais. 

Neste sentido, a formação teórica assume centralidade no processo de inclusão, 

de modo que as experiências intelectuais não se dissociam da ação e da vida. E, mais, a 

própria palavra disciplina precisa ser pensada, no viés de que denota disciplinar e 

uniformizar os corpos para uma adaptação ao ambiente escolar. Entretanto, mais do que 

uma adaptação urge avançar em direção a uma educação que conduza à emancipação 

humana. Quanto às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Educação Física, citada pela Docente Adriele (PPE 1), vale a leitura: 

RESOLUÇÃO Nº 6, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018(*) 
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Educação Física e dá outras providências. 

Das disposições gerais: 

§ 2º A formação para intervenção profissional à pessoa com deficiência deve 

ser contemplada nas duas etapas e nas formações tanto do bacharelado, 

quanto da licenciatura. 

Art. 15 Os cursos de Licenciatura em Educação Física, respeitadas a 

diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, devem 

garantir uma formação profissional adequada aos seguintes conteúdos 

programáticos: 

a) Política e Organização do Ensino Básico; 

b) Introdução à Educação;  

c) Introdução à Educação Física Escolar; 

d) Didática e metodologia de ensino da Educação Física Escolar; 

e) Desenvolvimento curricular em Educação Física Escolar; 

f) Educação Física na Educação Infantil; 

g) Educação Física no Ensino Fundamental; 

h) Educação Física no Ensino Médio; 

i) Educação Física Escolar Especial/Inclusiva; 

j) Educação Física na Educação de Jovens e Adultos; e 

k) Educação Física Escolar em ambientes não urbanos e em comunidades e 

agrupamentos étnicos distintos. 

 

Assim, mesmo sem a disciplina até o momento ser uma realidade no curso, a 

discussão sobre a necessidade ou não no currículo, vem mobilizando os Docentes e os 

estudantes. A Docente Maria (PPE 4) ressalta que na disciplina ‘tópicos’ tanto a 

educação inclusiva quanto outras temáticas no curso já vinham sendo apontadas pelos 

estudantes, pois, ao sentir falta de um assunto durante a graduação, os mesmos tinham a 

oportunidade de ‘escolher’ o assunto a ser estudado nessa disciplina intitulada ‘tópicos’ 

e os Docentes ofertavam de acordo com a demanda. A legislação específica das 

Graduações em Educação Física, expõe as temáticas que necessitam ter uma atenção 

especial nos cursos. A educação inclusiva passa a não ser mais vista como um tabu 

pelos licenciandos e a Docente Alba (PPE 2) não se exime de citar a infraestrutura como 

um aspecto que precisa ser reestruturado para uma melhor organização do curso. 
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A Docente Daiana (PPE 3) corrobora de que a inclusão de uma disciplina 

específica da educação física inclusiva, que virá a se chamar ‘educação física adaptada’ 

de acordo com o que as Docentes nos relatam, foi um movimento coletivo entre 

Docentes e estudantes e, inclusive, o professor responsável pelo projeto de extensão em 

‘natação adaptada’ tem uma função primordial de desmistificar o ensino e a 

aprendizagem dos estudantes com deficiência nas suas aulas e os Docentes nos seus 

cotidianos de aula concordam com a necessidade de uma disciplina específica para 

aprofundar o assunto. 

Nesse sentido, tanto os Docentes quanto os estudantes perceberam a falta desta 

disciplina específica com o ‘currículo em prática, não sendo a disciplina uma invenção 

de um professor’, conforme narra a Docente Daiana (PPE 3). Vale ressaltar a relevância 

da constante reavaliação do currículo que deve ser ‘vivo’, no que diz respeito a atender 

as demandas que se apresentam na formação. Este currículo, sendo pensado não de 

maneira estática, mas sim como movimento, corrobora com a reflexão de que este é 

resultado de luta e não está neutro. A prática na narrativa da Docente Daiana (PPE 3) 

parece se sobrepor à reflexão, como se uma ideia só fosse passível de ser defendida após 

ser colocada ‘em prática’. De acordo com Adorno (1995, p. 207-208): 

Hoje, abusa-se outra vez da antítese entre teoria e práxis para denunciar a 

teoria. Quando destroçaram o quarto de um estudante porque ele preferia 

trabalhar a participar em ações políticas, picharam-lhe na parede: quem se 

ocupa com teoria, sem agir praticamente, é um traidor do socialismo. E não 

só com relação a ele transformou-se a práxis em pretexto ideológico para a 

coação moral. 

 

Quanto a isto, cabe a reflexão de que a teoria por si só é práxis ao se respaldar 

em experiências intelectuais, que não deixam de ser ação. A teoria é a que lança luz aos 

caminhos possíveis de atuação, o que constitui a formação do indivíduo em suas ações, 

inclusive, profissionais. 

A Docente Maria (PPE 4) ratifica o que discutimos até aqui, no sentido de que o 

currículo é um processo de luta e a possibilidade de manutenção dos princípios de uma 

educação inclusiva como base para o currículo estar em movimento e precisa ser uma 

tônica cotidiana até que se torne uma cultura, mas que não pode desconsiderar que a 

humanização perpassa pela formação teórica que é central no processo de constituição 

do indivíduo. 

Portanto, com o conhecimento é possível ao professor elevar seu próprio nível 

de consciência, o que possibilitará uma atuação profissional autoral deixando de lado a 
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‘autoinculpável menoridade’, como afirmado por Kant (1985), visto que segundo 

Adorno (1995), os práticos são inabordáveis, pois fogem da reflexão, da 

problematização, do diálogo e desconhecem a dialética da práxis, que sem a teoria é 

inócua. 

 

3.3.2: Experiências Docentes com a educação inclusiva 

 

Nesta seção far-se-á uma análise das narrativas da Coordenação e das Docentes 

do curso quanto à categoria ‘experiência’, o intuito é conhecer a experiência das 

Docentes com a temática educação inclusiva. 

Faz-se salutar refletir sobre o conceito de experiência, à luz da Teoria Crítica da 

Sociedade, pois a experiência, no sentido que procuramos expor, não se restringe ao 

contato ou a ter a presença de estudantes com deficiência nas próprias aulas, antes 

emerge de uma mudança de conceito e um ‘animus’ para incluir os estudantes. A teoria 

como base da formação pode tornar o docente e a coordenação ‘experientes’ na atitude 

de incluir. Não se quer com isso, de maneira alguma, prescindir da presença do 

estudante com deficiência e afirmamos que a presença deste é formativa, desde que o 

corpo docente se abra à experiência de viver a inclusão. 

De acordo com as narrativas, a totalidade das Docentes e a Coordenadora do 

Curso, em algum momento da trajetória profissional, tiveram a oportunidade de ter 

estudante com deficiência nas próprias aulas. Quanto às Docentes destacamos algumas 

falas: 

(...) Eu sempre tive, mesmo quando inclusão ainda era uma coisa muito 

incipiente, porque eu comecei a dar aula, eu me formei em noventa e quatro. 

Foi minha primeira matrícula no estado. Eu já tive um aluno com Síndrome 

de Down incluído, que era muito raro. Se eu não me engano, isso até 

antecede a obrigatoriedade na legislação, não sei exatamente, mas eu já tive. 

Depois eu sempre tive alunos com Síndrome de Down, quase todo ano eu 

tinha alguma turma e depois, desde que eu trabalho com estágio, desde a 

universidade privada para cá, aí já mais na fase da inclusão, depois de todas 

essas legislações, eu comecei a ter nas minhas turmas de estágio. Sempre. 

Frequentemente, em cada turma de escola pública, eu sempre tive um aluno 

incluído, com o qual, os meus alunos licenciandos iam atuar. Então, o tempo 

todo que eu tive na escola eu convivi na minha fase de professora, menos na 

minha fase de orientadora, mas eu acho que é o passo que tem que ser dado 

mesmo. (Docente Adriele PPE 1). 

 

Na didática, na especialização não, mas com alunos de primeiro período, sim. 

Na disciplina da licenciatura foi em dois mil e dezenove. Um. Na disciplina 

‘Fundamentos filosóficos da história da educação brasileira’. Um aluno, mas 

que não era da PPE. Por coincidência, ele foi meu aluno, na época que eu 

trabalhei na Colônia em dois mil e sete e agora. À época lá, ele não era, mas 

perdeu uma perna em um acidente. (Docente Alba PPE 2). 
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Então, eu tenho vinte e sete anos de universidade pública formando 

professores de educação física no curso de licenciatura. Na UFF, dois mil e 

oito para cá são onze anos. Recebi um aluno cadeirante em Uberlândia. Ele 

formou professor de educação física. Depois a gente não recebeu mais 

ninguém. Quando eu cheguei aqui na UFF, aluno, eu não recebi nenhum, o 

único aluno que eu acho que a gente recebeu aqui na educação física foi um 

aluno que (...) o braço não era nem amputado. Ele tinha aqueles dedinhos 

pequenos, ele tinha ‘de nascença’. O que eu lembro, o único aluno que eu 

recebi (...). Então eu recebi esse aluno, ele não foi meu aluno em PPE ainda, 

talvez ele seja meu aluno em PPE agora. Eu dei uma outra disciplina no 

primeiro período lá, então ele foi meu aluno ali, mas era uma disciplina 

teórica, então não era nada que... (...) normal, porque era uma disciplina 

teórica. Então, a princípio foi meu aluno no primeiro período, não teve nada 

assim de tão especial. (Docente Daiana PPE 3). 

 

Peguei a primeira turma em dois mil e sete. Então ao longo do curso, eu 

recebi sim, eu tive um rapaz amputado, na verdade ele não é amputado é de 

nascença. Ele tem o braço, um coto, de nascença. Eu tive meu próprio filho 

que é deficiente visual, que é portador de visão subnormal, que fez educação 

física aqui também. (Docente Maria PPE 4). 

 

É interessante observar que a totalidade das docentes narram que já tiveram 

estudantes incluídos em suas aulas tanto enquanto Docentes do Ensino Superior como 

quanto Docente da Educação Básica. A Docente Maria (PPE 4) foi participante da 

comissão de criação do curso e, ao que nos narra, a inclusão de estudantes com 

deficiência no curso de Licenciatura não é uma novidade, pois o Instituto de Educação 

Física da UFF  teve e/ou têm estudantes na licenciatura com visão subnormal, com 

TEA/ Transtorno do Espectro Autismo e com deficiência física. A Coordenadora Cátia 

também narra sua experiência com a temática da educação inclusiva: 

Quando a gente recebe, um aluno e ele tem alguma deficiência, a gente já 

recebeu um aluno com baixa visão e a gente já recebeu uns alunos com 

deficiências físicas. Então, o que a gente faz via coordenação é acionar os 

professores, entrar em contato com os professores, ou em reunião pedagógica 

ou por e-mail e aí dizer: “Olha, este aluno vai precisar de adaptações. Você 

estará recebendo um aluno que vai precisar de adaptações.” E a gente se 

coloca a disposição para auxiliar os professores se for necessário e tal. Além 

disso, aqui na UFF tem um trabalho que é o ‘Sensibiliza’. (...) Nesse semestre 

agora, (...) a gente tem uma aluna que tem uma mobilidade reduzida. Ela usa 

a muleta canadense em decorrência de uma sequela de paralisia cerebral e aí, 

a gente teve que mudar todas as salas. Todas as aulas dela são aulas no térreo, 

isso acontece. Agora, quanto ao ingresso dessa estudante que tem um 

transtorno do espectro autista, aí a gente teve que ter uma mobilização maior. 

Como coordenação de curso, eu fiz esse movimento de tentar acompanhar os 

professores. Então eu fiz vários contatos com os professores que estão com 

essa estudante no primeiro período para saber como que tem sido. Se eles 

precisam de ajuda, de apoio. A gente disponibilizou uma bolsista, uma aluna 

bolsista. Isso é um projeto lá do ‘Sensibiliza’. O ‘Sensibiliza’ paga uma bolsa 

para um estudante de apoio aos estudantes com deficiência. É um estudante 

que vai fazer a leitura junto com um estudante, um colega apoiador. Então, a 

gente, a coordenação tomou essas atitudes. Assim, fez essa ação. (...) O 

retorno que eu tenho dos professores é muito pouco, assim, é bem pequeno. 

Fica bem aquém do que eu gostaria de ter como coordenação de curso. Em 
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geral, o que eles dizem é que está tudo bem, que está tudo ótimo, que o 

processo de inclusão está acontecendo. Então, é isso, entende? Não tenho 

como, eu não tenho como saber o que ele está fazendo exatamente. 

(Coordenadora Cátia). 

 

A Coordenadora Cátia narra sobre as ações realizadas via coordenação, para dar 

apoio aos docentes com estudantes com deficiência em processo de inclusão no curso, 

no entanto, aponta insatisfação ao ter um retorno pequeno por parte dos docentes. Isso 

faz com que a coordenação não tenha a noção exata da maneira que esse processo de 

inclusão está ou não, acontecendo. 

No que se refere ao pensamento das docentes quanto à educação inclusiva, 

obtivemos as seguintes narrativas: 

Na questão da deficiência, eu acho que é até onde a gente mais progrediu. Se 

a gente pensar, desde a educação especial até a sala de recursos, até chegar 

nas propostas. São diferentes propostas, mas é um conceito muito amplo. Eu 

também não sou especialista nele, mas eu defendo. As leituras que eu tenho 

que não são leituras aprofundadas. São leituras primeiro como professora de 

escola, porque desde que eu atuo, até 2014 eu estava na escola pública e 

sempre tive alunos com deficiência. Sempre tive alunos incluídos. (Docente 

Adriele PPE 1). 

 

Olha, eu acho muito problemático. A formação do professor para atender 

essas pessoas, eu acredito que a formação, ela é muito deficiente. Seria 

necessária uma formação paralela. A formação que existe nos cursos de 

licenciatura, paralela, não é nem paralela no sentido de não acompanhar o 

mesmo percurso da formação não, mas uma formação que pudesse de fato 

preparar esse professor pra atuar com esses alunos que têm uma demanda 

específica e nós não temos isso e não é só na educação física. Os cursos de 

licenciatura de um modo geral não contemplam essa formação. Não 

contemplam no quadro lá na escola básica. Em um quadro de problemas, 

inúmeros. No cotidiano do professor, esse elemento, ele se torna mais um 

problema para dinâmica da aula do professor. Para organização do professor 

e um problema para o próprio aluno, porque ele não tem o atendimento que 

precisa. Ele não tem. (Docente Alba PPE 2). 

 

Bom, eu acho que ela é necessária. É necessária. A questão da inclusão de 

todos e especificamente da pessoa especial. Eu acho que ela é necessária. 

acho que esse tipo de educação especial aí para esse aluno deve ser feita no 

horário regular. Tenho essa percepção. Não acho que deveriam criar centros 

específicos. Talvez alguma coisa específica para algum desenvolvimento 

necessário, dependendo do tipo de deficiência que o estimule. Mas uma 

educação, no sentido formal da educação especial, eu acho que esses alunos 

especiais, eles devem estar incluídos nas aulas regulares, porque ele na vida, 

ele vai se socializar ou vai viver e conviver com esses diferentes dele 

também. Então, eu acho que a educação inclusiva, enquanto uma perspectiva 

de fato de incluir, que aí não é incluir na escola, é incluir na vida e já que é na 

vida, ele não vai ficar restrito a um campo só. (...) Então eu acho, que a 

educação inclusiva, ela deve ter essa perspectiva de uma educação que seja 

para os diferentes. Ele só é diferente, porque ele é um aluno especial, mas os 

outros também são diferentes. Cada um com a sua habilidade ou debilidade. 

(Docente Daiana PPE 3). 

 

Bom, eu acho que a educação deveria ser inclusiva. Quando a gente diz  

pensar na educação inclusiva já vem aí um paradoxo, porque significa que a 
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gente não tem uma educação que é para todo mundo. Independente das 

deficiências, como é a nomenclatura, se fala ‘deficiências’, mas a gente pode 

entender ‘deficiências’ de uma forma até como muita eficiência, porque, por 

exemplo, vou falar da minha experiência pessoal. Meu filho tem visão 

subnormal, então assim, com uma acuidade visual bem menor do que a 

minha. Ele tem uma vida normal igual a minha. Ele faz tudo o que eu faço. 

Ele estudou. Ele trabalha. Ele brinca. Ele, então, é complicado. Mas do ponto 

de vista da educação inclusiva levando em conta as deficiências, eu acho que 

a gente está muito distante, porque nós estamos distantes de uma educação 

inclusiva. Quando a gente tem alguém que tem uma especificidade, que 

precisa de algo que não seja em um padrão, que não seja aquele bloco, que 

tenha alguma questão diferente. É realmente difícil. É difícil do ponto de 

vista das instalações. É difícil do ponto de vista dos materiais didáticos 

pedagógicos que a gente tem que criar. Tem que ter o desejo de criar. É 

difícil também do ponto de vista da formação inicial, dos próprios docentes. 

A não ser alguém que tenha ido para esse campo, mas de uma forma geral, 

não é tarefa fácil. Eu acho que educação inclusiva seria uma educação que 

proporcionasse uma equidade não uma igualdade. Uma equidade, quer dizer 

que todos tivessem os mesmos direitos, ainda que cada um fosse da maneira 

que é. (Docente Maria PPE 4). 

 

Com essas narrativas, salientamos que o contato com a pessoa com deficiência, 

não necessariamente vai se ‘converter’ em uma experiência formativa. Trazer à tona 

esses momentos vividos pelas docentes pode revelar a postura das mesmas frente à 

educação inclusiva. A Docente Adriele (PPE 1) não se intitula como especialista da 

área, mas defende a educação inclusiva como um princípio pertinente na formação dos 

professores. As leituras e as reflexões realizadas pela Docente parecem ter sido 

suficientes para desenvolver a aptidão à experiência, independente de na época estar 

como professora da educação básica, o que não faz diferença desde que os estudos 

realizados sejam capazes de alcançar o espírito no sentido kantiano. É possível 

identificar o que a Docente pensa quanto à inclusão no seu caráter generalista de incluir 

a totalidade dos estudantes, sem negar a especificidade de cada um. A narrativa da 

Docente nos traz uma reflexão significativa, ao passo que não é necessário ser 

especialista em deficiências, antes faz-se urgente pensar nas pessoas como indivíduos 

que o são e por isso não são iguais, independente de ter deficiência ou não. 

A Docente Alba (PPE 2) apresenta a educação inclusiva como ‘problemática’ na 

formação dos professores, pois entende que ainda falta muito para se chegar à 

considerada ‘educação inclusiva’. Observa ainda que a formação, no que se refere à 

educação inclusiva, sobretudo nos cursos de licenciatura, é frágil, no entanto, com base 

na Teoria Crítica, a fragilidade está na formação geral sob a égide do capital e não se 

restringe à formação em educação inclusiva. Assim, ao pensar na educação inclusiva e 

na formação acadêmica, a narrativa parece se voltar para a técnica de ‘como incluir os 

estudantes com deficiência’, o que não deve ser negado como significativo e necessário, 
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mas a finalidade da inclusão e a percepção de que esta pode beneficiar a totalidade dos 

estudantes ao estarem e aprenderem juntos para além do ensino conteudista seria, por si 

só, um avanço rumo à democratização da educação. Segundo Rodrigues e Lima-

Rodrigues (2017, p. 321): 

Espera-se que uma formação de professores para a Inclusão prepare os 

formandos não só para participarem no movimento da Inclusão (contribuírem 

com boas práticas em uma perspectiva inclusiva), mas também para que 

possam ser, eles próprios, os reformadores ou inovadores da escola onde 

atuam, incentivando, encorajando e motivando a transformação rumo a 

valores e práticas mais inclusivos. Para isso, no âmbito dos cursos de 

formação de professores, há de se saber muito bem quem reforma os 

reformadores e como o fazem. É que não existe uma metafísica da formação 

em que o professor se transforma em um inovador por pura magia (...). 

 

Apesar de entendermos que a perspectiva de uma ‘preparação’ a priori na 

formação é perversa, no sentido de que não há uma receita milagrosa ou um manual de 

instruções, pois o cotidiano dos professores não é estático, é possível afirmar que a 

formação no âmbito acadêmico pode tornar os professores aptos a atuarem com a 

diversidade humana, ao passo que a formação teórica é a base para reflexão e elevação 

do nível de consciência. Nesse sentido, a práxis é dialética, dinâmica e potente no 

desenvolvimento de ações inclusivas e autônomas que fortaleçam tanto os estudantes 

quanto os professores rumo à educação democrática, necessária à humanização humana, 

por mais que isso possa ter uma conotação redundante. 

A Docente Daiana (PPE 3) revela em sua narrativa que entende a perspectiva da 

inclusão como adequada para a totalidade dos estudantes, embora não descarte a 

possibilidade de um estímulo específico, ao estudante com deficiência, paralelo ao 

momento da escola comum. Apresenta, ainda, na narrativa, a palavra ‘habilidade’ 

versus a palavra ‘debilidade’. Sem perder de vista que o indivíduo é produto da cultura e 

da formação na sociedade vigente, entendemos que a ressignificação destas palavras se 

faça necessário. Em linhas gerais, a habilidade se associa com o ‘saber-fazer’ e indica 

uma capacidade que se adquire no processo de aprendizagem. A debilidade denota 

fraqueza e normalmente, se associa a uma condição médica que aponta o 

desenvolvimento intelectual como insuficiente, dentre outros. No senso comum, muitas 

vezes, a palavra ‘débil’ ou ‘debilóide’ esteve associada às pessoas com deficiência 

intelectual, reproduzindo discursos de violência, no âmbito da cultura. De todo modo, a 

debilidade se expressa como o contrário da habilidade, o que pode promover hierarquia 

entre os estudantes. De acordo com Oliveira (2004), ao se questionar quanto à 

‘verdadeira natureza da Educação Física’ afirma que esta se pauta no desenvolvimento 
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de potencialidades humanas, no âmbito individual. No que se refere ao fenômeno social, 

apoia o indivíduo no estabelecimento de relações humanas. A hierarquia social 

reproduzida na escola, alavancada pela competição, atrapalha o desenvolvimento da 

formação do indivíduo. 

A Docente Maria (PPE 4), por sua vez, levanta questões significativas para a 

nossa reflexão, dentre elas, a necessidade de adjetivar a educação como ‘inclusiva’, o 

que quer dizer que a educação que temos não o é. A educação é excludente e o que foge 

ao formato imposto culturalmente como ‘ideal’ enfrenta barreiras, ao tentar se ‘encaixar 

nesse quebra-cabeça’ da educação. Segundo Adorno (2011, p. 150): 

As pessoas odeiam o que é diferenciado, o que não é moldado, porque são 

excluídas do mesmo e porque, se o aceitassem, isso dificultaria sua 

‘orientação existencial’, como diria Karl Jaspers. Por isso, rangendo dentes, 

elas como que escolhem contra si mesmas aquilo que não é propriamente sua 

vontade. 

 

No cenário exposto por Adorno (2011), a inaptidão à experiência prevalece pelo 

empobrecimento das relações humanas, ‘as pessoas odeiam o que é diferenciado’. A 

formação na sociedade de classes dificulta a identificação com as diferenças humanas, 

tendo em vista que a indústria cultural se expressa no controle do indivíduo até mesmo 

na maneira que o próprio tempo é consumido, “O tempo livre é acorrentado ao seu 

oposto.” (ADORNO, 1995, p. 70). A pessoa com deficiência, nesta cultura, é 

apresentada como não apta ao aprendizado e assim os estudantes são estereotipados 

como improdutivos e/ou inúteis para acumulação do capital. Ocorre que este 

aprendizado está estandardizado em um molde que não atende ao estudante com 

deficiência e, tampouco, ao estudante sem deficiência. Assim, há que se perguntar: para 

quem é esta educação e para qual estudante nós professores nos formamos? A Docente 

Maria (PPE 4) toca em um ponto nefrálgico da educação e da formação de professores 

que move a nossa intelectualidade quando narra sobre o ‘desejo de criar’. A necessidade 

de desenvolver no indivíduo o desejo de aprender e criar, no nosso entendimento, é uma 

função do professor, mas é preciso antes, desenvolver nele próprio essa motivação. 

Nesse sentido, foi perguntado às Docentes e à Coordenadora do curso: ‘Em sua 

opinião, a experiência com a temática ‘educação inclusiva’ pode promover o 

desenvolvimento de uma práxis pedagógica? Se sim, em qual sentido?’ 

Acho que sim, acho que é essencial que eles tenham essa vivência, a própria, 

eu não consigo imaginar uma disciplina, a própria disciplina, uma disciplina 

de educação física adaptada, que não tenha essa articulação também. O nosso 

projeto pedagógico, ele tem, ele também prima muito por isso, ele tem essa 

ênfase na articulação entre teoria e prática. Então, acho que todas as nossas 
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disciplinas, elas já têm essa abordagem. Não consigo nem imaginar uma 

disciplina que isso não aconteça. E sim, isso pode ajudar quando você chega 

para trabalhar na escola e aí você se depara com a inclusão. (...). Então, olha 

só, mais uma vez, eu acho que o professor Diego ajuda a gente pensar nisso. 

Ele tem um texto que fala que ele tem essa linha também de pensamento que 

a educação inclusiva, ela não é para pessoas com deficiência. Educação 

inclusiva é para todo mundo. Ele faz uma discussão bastante interessante de, 

não vou lembrar o nome do texto dele sobre isso, mas é alguma coisa nesse 

sentido mesmo. A educação inclusiva é para todos, Ele vai discutindo, Olha 

só, educação inclusiva, o que você faz com o aluno tentando incluir um aluno 

com deficiência é o que nós deveríamos fazer com todos os alunos. Então 

essa educação que em alguns espaços aí é chamada de educação especial não 

deveria ser uma educação especial para pessoas especiais, porque todos são. 

Ele faz um pouco essa discussão de que uma escola inclusiva, tanto na 

questão da acessibilidade, das barreiras arquitetônicas quanto atitudinais. 

Uma escola que é inclusiva, ela atende todas as pessoas de uma maneira 

melhor. Ela não é uma escola focada numa especificidade, mesmo porque são 

tão diversas as formas de ser e estar no mundo, são tão diversas as 

deficiências que... É isso. Então, uma escola que tem rampas, por exemplo, 

ela não é boa só pra quem é cadeirante, ela é boa para todas as pessoas para 

as pessoas que tem qualquer tipo de problema de mobilidade reduzida. 

Enfim, para as pessoas idosas que frequentam aquele espaço e para todas as 

pessoas. E a mesma coisa na atenção, na questão da atenção, do cuidado, 

quando você busca qual a necessidade especial daquele aluno, ele tem 

alguma necessidade educativa? Especial? Beleza, mas todos têm, então acho 

que é isso. (Coordenadora Cátia). 

 

Eu acho que pode e deve, no sentindo de que esse aluno, essa aluna que traga 

uma necessidade especial, ele tem todo o direito de estar na escola como 

qualquer outro aluno. Isso é inquestionável. O que acaba se constituindo 

nisso? Fica parecendo de que é essa jovem, esse menino, essa menina que 

vem com essa demanda que está incomodando. É isso que fica colocado, 

parece que ele que está atrapalhando, ele que está incomodando o ritmo, a 

continuidade daquilo e na verdade, não é isso. Há um despreparo da escola. 

Despreparo do professor. Há um despreparo dos cursos de licenciatura para 

lidar com isso que é real. É concreto, de que existem pessoas que precisam de 

um atendimento e essas pessoas não podem ficar à margem do conhecimento. 

À margem da perspectiva e da prática pedagógica. Eles não podem, mas há 

uma cegueira para isso. Há uma hipocrisia para isso, por exemplo, quando 

uma lei é sancionada que obriga a escola a oferecer, mas que não dá 

condições completas para que isso aconteça de fato. (Docente Alba PPE 2). 

 

A cisão entre teoria e prática, ela não é uma especificidade (...). Não é a 

educação especial, que vai fazer essa junção e também não é 

responsabilidade da educação especial. Essa junção, essa separação, o que 

está explicito, na questão da dicotomia, da divisão teoria e prática e como a 

gente pensa e organiza o conhecimento é uma questão tanto filosófica quanto 

pedagógica, quanto política, dependendo daquilo que eu entendo como 

ciência. Com o desenvolvimento humano é que eu vou criar essa divisão, 

teoria/prática. Então, eu não creio que seja a questão de você, de uma 

disciplina, uma questão da educação especial que vai dar conta disso. Eu 

acho que é o perfil do curso que tem que dar conta disso, ou seja, a proposta 

do curso é que tem que vir caminhando para essa não dicotomia 

teoria/prática, seja ela com qualquer tema. Entendeu? Seja o tema do esporte, 

da dança, do deficiente, da prática pedagógica. É o princípio filosófico do 

curso e pedagógico. Não acho que ter uma disciplina dessa ou essa 

especificidade daria conta disso. Essa é mais uma disciplina que não pode 

criar uma divisão teoria e prática, como qualquer outra disciplina no curso. 

Entendeu? (Docente Daiana PPE 3). 
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Eu acho que de uma forma geral, os alunos daqui, os alunos que se formam 

aqui, eles saem com essa concepção de que a gente não está falando de uma 

disciplina prática. Se a gente não está falando de um corpo biológico, a gente 

não está falando de uma disciplina prática. A gente não trabalha com as 

dicotomias razão e emoção, corpo e alma, teoria e prática. Então, isso como 

princípio, eu acho que o aluno compreende. Agora, como é que efetivamente 

isso se dá no cotidiano da escola? Aquela história, não tem receita e assim eu 

fiz pesquisa de doutorado no campo dos cotidianos e o cotidiano é isso, cada 

um é um. Cada momento é um momento. Eu tenho, assim, uma clareza nos 

meus anos de experiência aqui, que o aluno sai daqui com essa compreensão. 

Agora, eu acho que ele sai. Sair ele sai, com essa compreensão de que a gente 

aqui, em momento nenhum, trata da questão prática que a outra é teórica. 

Inclusive, eu, por exemplo, que trabalho com disciplinas teórico práticas. Eu, 

a todo o momento, eu digo quando uma aula é uma vivência corporal. Eu 

falo: “Uma aula prático-teórica.” A gente está na sala, a gente vai discutir um 

texto é teórico-prática. (Docente Maria PPE 4). 

  

A Docente Adriele (PPE 1) se refere à disciplina que vai tratar especificamente 

da questão da inclusão, mas pensa que a mesma isoladamente, não dá conta da 

complexidade do assunto, assim também narra que a concepção do curso se apresenta 

como propícia para o desenvolvimento das questões relacionadas à inclusão. Além da 

Docente Adriele (PPE 1), a Coordenadora Cátia e a Docente Daiana (PPE 3) se referem 

à disciplina ‘educação física adaptada’ e sua possível abordagem, no que tange à busca 

de uma não separação entre teoria e prática. A Docente Maria (PPE 4) se refere às 

disciplinas do curso de uma maneira geral e a abordagem que ela mesma tem feito nas 

disciplinas que ministra com o viés de não cindir teoria e prática. 

De acordo com Rodrigues e Lima-Rodrigues (2017), quanto à dimensão dos 

modelos de formação, é possível destacar duas maneiras diferentes de abordar a 

temática da inclusão. O modelo mais comum é aquele que tem uma disciplina no 

currículo que trata especificamente da temática. Esta disciplina estaria mais voltada para 

apresentar as características dos estudantes com deficiência, a maneira como aprendem, 

assim como os aspectos metodológicos específicos para estes estudantes. Outra 

maneira, não tão comum é a denominada ‘infusão’. Nesta, considera-se que a totalidade 

de disciplinas do currículo terá que disseminar conhecimentos referentes à educação de 

estudantes com deficiência. Segundo Rodrigues e Lima-Rodrigues (2017, p. 322), os 

estudos realizados até o momento não são conclusivos sobre uma maneira mais 

adequada de desenvolver esta temática no currículo: 

Em um estudo realizado com 603 professores de quatro países, Sharma, 

Forlin e Loreman (2008) concluem que tanto o modelo de ‘infusão’ como o 

de disciplina única têm resultados efetivos. Os autores concluem também que 

o conteúdo e a pedagogia do programa são preditores mais significativos das 

atitudes, dos sentimentos e das preocupações dos formandos face à Inclusão, 

do que o modelo de formação adotado. 
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No Curso de Licenciatura em Educação Física da UFF, o currículo se apresenta 

com esta concepção de ‘infusão’. Desta maneira não havia uma disciplina voltada 

exclusivamente para os estudos quanto aos estudantes com deficiência. Passando-se dez 

anos desta experiência, houve uma demanda de incluir uma disciplina com esta 

especificidade, além de atender as diretrizes para os cursos de licenciatura que 

enfatizam a necessidade de tal disciplina no currículo. De acordo com Rodrigues e 

Lima-Rodrigues (2017, p. 323): 

Usar modelos inclusivos para ensinar Educação Inclusiva aos professores 

está de acordo com um princípio de formação designado por ‘isomorfismo’. 

Pretende-se, com esse princípio, acentuar que a formação deve seguir os 

mesmos valores e as mesmas práticas que se espera que o formando venha a 

adotar quando for profissional. Não se pode pedir que um professor seja 

capaz de promover (ou pelo menos não entravar) a reforma inclusiva que 

deverá estar em curso nas escolas, se ele foi educado ou preparado em um 

modelo contrário a esse. Uma boa maneira de analisar e avaliar os programas 

de formação é discutir o quanto eles são real e eficazmente isomórficos face 

ao perfil do profissional que se pretende formar. 

 

De uma maneira geral, as narrativas até aqui apresentadas estão em consonância 

com o princípio de formação designado como ‘isomorfismo’, ao passo que os docentes 

para além do discurso narram que suas atitudes estão embasadas no conceito de 

inclusão, onde faz-se salutar o acolhimento da totalidade dos estudantes, 

independentemente de suas especificidades humanas. Entende-se, assim, a deficiência 

como componente integrante da constituição daquele indivíduo e que precisa ser 

respeitado e valorizado no processo de ensino-aprendizagem como uma diferença, tal 

qual a totalidade dos estudantes têm, sendo a diferença a essência da humanidade. 

A Docente Alba (PPE 2) enfatiza, em sua narrativa, o ‘despreparo’ da escola e 

do professor para atender as demandas dos estudantes com deficiência. É de se 

questionar se essas ‘condições completas para que a inclusão aconteça de fato’ 

envolvem as atitudes do professor e mais do que incluir em condições perfeitas, é 

necessário problematizar, para que incluir? Segundo Rodrigues e Lima-Rodrigues 

(2017, p. 324), em um estudo realizado em Portugal quanto à dimensão dos conteúdos, 

os resultados são desafiadores: 

Em um estudo que realizamos sobre a análise dos programas das disciplinas 

de ‘Educação Especial’ que eram lecionadas nos cursos de Educação Física 

de Universidades e Institutos Politécnicos portugueses, chegamos a 

constatações muito pouco estimulantes sob o ponto de vista inclusivo. Em 

primeiro lugar, há de ressaltarmos que todos os cursos de formação de 

professores de Educação Física dispunham de disciplinas sobre a área das 

pessoas com deficiência (o que, aliás, é obrigatório pela legislação 

portuguesa desde 1987). Tratavam-se de disciplinas de duração semestral 

com cerca de 40 horas de aulas presenciais e com títulos muito diferentes: 
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‘Desporto Adaptado’, ‘Educação Física Especial’, ‘Actividade Física 

Adaptada’, ‘Actividade Motora Adaptada’ etc. Entretanto, essas disciplinas 

davam realce sobretudo à caracterização (etiologia, incidência, 

comportamento típico) das pessoas com deficiência, estando os aspectos 

metodológicos bem menos presentes. Notava-se uma grande importância 

dada ao ensino do Desporto Adaptado, incluindo a classificação e a 

organização (nacional e internacional) do desporto para pessoas com 

deficiência, mas o que de fato saltava aos olhos era a ausência quase 

completa de conteúdos sobre, por exemplo, a adaptação de atividades, a 

aprendizagem multi-nível, a diferenciação curricular, os ambientes 

cooperativos, entre outros. 

 

Assim, a disciplina incluída no currículo dos cursos de Educação Física em 

Portugal, parece se voltar, sobremaneira, para afirmar estereótipos quanto às pessoas 

com deficiência, os quais são produzidos na cultura e tendem a se fixar nela, quando a 

educação não consegue encontrar mecanismos de resistência à padronização do 

pensamento. Romper com a violência imposta às pessoas com deficiência perpassa por 

não se conformar com o presente como dado e não aceitar o curso da história para o que 

há de pior, a desumanização do humano carente de experiência. 

A formação que assume a experiência formativa como possibilidade de 

enfrentamento da violência e a constituição da formação de indivíduos críticos não se 

curva aos desafios postos para a educação pela sociedade de classes, porque não é mais 

possível perder o foco da finalidade da educação como mais do que formar pessoas 

adaptadas. Segundo Leo Maar in Adorno (2011, p. 12): 

O núcleo desta experiência reside na compreensão do presente como 

histórico e na recusa de um curso pré-traçado para a história, atribuindo-lhe 

um sentido emancipatório construído a partir da elaboração de um passado, 

que parece fixado e determinado apenas como garantia de sua continuidade, 

cujo curso precisa ser rompido em suas condições sociais e objetivas. 

 

Portanto, por intermédio da formação, é possível a abertura à experiência, o que 

não quer dizer que os desafios devam ser negados. Eles são reais, mas somente 

problematizando-os, se conscientizando das contradições sociais, sendo crítico e saindo 

da zona de conforto das ‘soluções fáceis e práticas’ é que, possivelmente, a 

autodeterminação do indivíduo se tornará uma realidade. 

A educação pode assumir centralidade na perspectiva da constituição de 

indivíduos livres e pensantes, o que possivelmente os tornará resistentes à manifestação 

da violência. A elaboração do passado possibilita que a violência não se perpetue no 

presente se fixando, pois, nas tendências desumanas de dominação e opressão dos 

considerados mais ‘fracos’. Deste modo, por intermédio da autodeterminação é que 
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poderá derivar as próprias decisões pedagógicas conscientes, sem perder de vista a 

intencionalidade pedagógica. 

 

3.3.3: Autonomia Docente no curso de Licenciatura em Educação Física 

 

A autonomia do indivíduo é um conceito muito significativo na Teoria Crítica da 

Sociedade, pois a autonomia no âmbito docente é o que dará subsídios para o que 

chamamos no tópico anterior de decisões pedagógicas conscientes no cotidiano do 

professor. Pensar sobre as causas sociais que dificultam a constituição de indivíduos 

autônomos faz-se essencial, pois se a sociedade não é livre, poucas são as chances do 

indivíduo se formar em condições de liberdade educacional. De acordo com Adorno 

(2011, p. 43): 

A ordem econômica e, seguindo seu modelo, em grande parte também a 

organização econômica, continuam obrigando a maioria das pessoas a 

depender de situações dadas em relação às quais são impotentes, bem como a 

se manter numa situação de não-emancipação. Se as pessoas querem viver, 

nada lhes resta senão se adaptar à situação existente, se conformar; precisam 

abrir mão daquela subjetividade autônoma a que remete a ideia de 

democracia; conseguem sobreviver apenas na medida em que abdicam seu 

próprio eu. Desvendar as teias do deslumbramento implicaria um doloroso 

esforço de conhecimento que é travado pela própria situação da vida, com 

destaque para a indústria cultural intumescida como totalidade. A necessidade 

de uma tal adaptação, da identificação com o existente, com o dado, com o 

poder enquanto tal, gera o potencial totalitário. Este é reforçado pela 

insatisfação e pelo ódio, produzidos e reproduzidos pela própria imposição à 

adaptação. 

 

A conformação com o existente e a falta de subjetividade autônoma configura a 

total adaptação ao presente tal como ele é, o que não deixa espaço para crítica. Desse 

modo, não há perspectiva de mudança, pois não se consegue vislumbrar nada mais do 

que o dado como única possibilidade. Quando a educação se volta para tão 

simplesmente a adaptação do indivíduo à sociedade de classes, a crítica não é possível e 

tampouco a emancipação. Segundo Adorno (2011), a resistência contra o existente, a 

não conformação com o presente dado, só será possível quando a elevação do nível de 

consciência dos indivíduos for uma tônica na formação do indivíduo. Neste tópico 

traremos para a discussão, os desafios que são postos pelas Docentes e pela 

Coordenação do Curso quanto à educação inclusiva, tanto os desafios que ainda não 

foram superados pelas próprias Docentes, como os desafios identificados pelas 

participantes e que são enfrentados pelos professores que se formam e vão atuar na 

educação básica. 
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Assim, procura-se identificar também, tendo os desafios em evidência, a maneira 

pela qual as Docentes têm contribuído com os futuros professores quanto à demanda da 

educação inclusiva e à atuação na escola pública. Quanto aos desafios postos ao 

professor de educação física no que diz respeito à educação inclusiva, obtivemos as 

seguintes narrativas: 

A questão estrutural da escola. Uma escola que você tem trinta alunos e aí 

duas crianças com, sei lá, uma com deficiência física, a outra com deficiência 

visual, como que você atende trinta crianças? Mas aí vem o Diego falando, 

uma educação inclusiva é para todo mundo, porque você também já se 

habituou a falar: “Ah, tudo bem trinta crianças” A gente já se habituou, mas 

não é tudo bem. Como que você dá conta do universo de trinta crianças? Isso 

é uma dificuldade estrutural, um desafio também. Como é que você trabalha 

dentro dessa realidade? Mas que tem a ver com a estrutura também da escola, 

da educação (...). (Coordenadora Cátia). 

 

Para mim, eu vou falar como professora de educação física, não como 

professora universitária. Para mim, sempre o maior problema e que nesse está 

incluído essa questão da deficiência, da inclusão, mais do que falta de 

material, para mim, sempre foi turma cheia, porque não adianta o mediador. 

Ele não tira o lugar do professor, que é de estar olhando para todos os alunos. 

Quando você tem uma turma muito cheia, por mais que você tenha o melhor 

mediador ou um professor de apoio super parceiro, você não consegue olhar 

para todos os seus alunos. Você dá aula para média e aí fica excluído não só 

o aluno com deficiência, mas fica excluído o aluno que está com uma 

curiosidade a mais, o que está querendo dar um outro passo. Fica excluído o 

aluno que está com uma dificuldade a mais, o que está precisando de mais 

um apoio. Então, é isso para mim. Quando eu vim trabalhar nessa creche, 

com quinze crianças na turma, eu noto como que isso faz toda a diferença, 

porque enquanto os meus alunos estão ali dando aula, eles conseguem 

perceber se o mediador saiu com o aluno autista, por exemplo. Numa escola 

com vinte e cinco crianças, essa criança vai ser retirada da sala por algum 

motivo, você nem vai perceber, a sua aula vai estar rolando. Então, para mim 

essa coisa de você ter muita criança... E um professor só, acho muito 

complicado. Essa escassez de recursos humanos e excesso de criança por 

turma, para mim é um problema sério. O resto também é sério: 

acessibilidade, material... Tudo é sério. Tudo é importante, mas estou falando 

da minha prática mesmo. (Docente Adriele PPE 1). 

 

Eu acho que o professor de educação física, alguém que está lá na prática, 

professor que dá aula na escola e tudo. Eu acho que os desafios dele, eu acho 

que vão muito em função de organizar uma aula para um aluno com um tipo 

de deficiência. Ele vai precisar de outras estratégias. Então, o desafio é ele 

conseguir replanejar, reorganizar algo que fosse muito comum para todos. 

Mas que ele tem que fazer uma estratégia de adaptação no planejamento para 

uma atividade específica, para aquele aluno que não tem a mesma mobilidade 

motora, por exemplo. Então eu acho que isso é um desafio. O professor 

também tem que estar pronto para isso, ou seja, ele tem que estar disposto a 

quando organizar sua aula estar disposto a pensar naquele, como aquela 

deficiência, como ele inclui, todos outros ali que possa jogar junto, por 

exemplo. Então, eu acho que isso é um desafio. Eu acho que o outro desafio 

pode ser a formação, por quê? Porque, talvez a formação e eu digo não só a 

formação inicial, mas a formação continuada também, como a gente não tem 

deficiente físicos, deficientes de uma forma geral em várias turmas todo 

momento. Às vezes você recebe um que é cadeirante. Às vezes você recebe 

um outro que pode ser surdo. Outro não sei o que e você estuda isso. Você 

não é um especialista, você estuda. Como estuda qualquer outra disciplina. 
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Às vezes, e nem toda a sua aula tem esse aluno. Você pode passar, cinco, 

seis, sete, oito anos sem um aluno deficiente. Aí esse aluno retorna, aí o 

professor tem que voltar a estudar de novo, entender daquela anomalia. Tem 

aluno autista, tem aluno não sei o que. Então assim, não é qualquer autismo. 

Eu acho que isso é um problema. Na escola, o que eu vejo, muitas vezes, aqui 

na escola com os alunos, não especificamente na PPE em si, porque a gente 

não teve isso, mas são alunos que não têm laudo. Então, sem o laudo, a 

escola e o professor fica... Entendeu? Então, por que? Porque a família, às 

vezes, não quer dizer que o seu filho tem um tipo de deficiência. Isso no 

IEPIC, esses dez anos que eu estou no IEPIC com PPE, isso é muito comum 

e assim: “Poxa, aquele menino não está ali assim.” Olha, a gente acha, mas a 

gente não tem o laudo e sem o laudo, a gente não pode, ou seja, sem uma 

informação da família, sem uma informação mais precisa nem o professor 

pode, às vezes, arrumar uma estratégia, ou buscar um tipo de conhecimento 

que o ajude a pensar sobre aquilo. Eu acho que isso é um desafio e aí, isso se 

chama formação continuada que muitas vezes tem muita, muita dificuldade 

em várias redes. Eu acho que é o desafio, a estrutura, tudo. Eu acho que a 

gente adapta. Eu acho que isso é um desafio. É um conhecimento mais 

profundo sobre o tipo de deficiência e que muitas vezes é identificada pelo 

professor, mas não necessariamente ela está com um laudo que ajude o 

professor a pensar nesse aluno. Quando a família se aproxima da escola, dá 

essa informação, acompanha, que o aluno está medicado, que está com isso e 

aquilo. Enfim, e aí eu acho que a gente, eu acho que o professor pode fazer 

um trabalho mais próximo por conhecer aquele tipo de deficiência. Eu acho 

que o desafio que eu coloco para o professor é isso. É um pouco do não 

conhecimento com profundidade. Não que você tenha que sair da faculdade 

conhecendo profundamente todos os tipos de deficiência, porque vão sendo 

apresentadas, vários tipos, autismo mesmo tem em diferentes graus, mas o 

desafio, acho que diria isso, a precisão daquilo que a escola não, às vezes não 

tem de informação, que os pais, eles retém mesmo. (...). (Docente Daiana 

PPE 3). 

 

Eu acho que a formação, eu acho assim, não há formação que prepare para 

escola. De uma forma assim: estar pronto para ir para escola. Volto a dizer 

isso, mas eu acho que tem, a nossa formação, ela precisa de mais algumas 

coisas. Mas eu acho assim, os desafios são muitos, inclusive, a gente dá a 

esse professor o direito de ele dizer: “Eu não sei. Nesse momento eu não 

estou preparado.” “Eu preciso estudar.” Ele precisa estudar e ele não tem 

tempo pra estudar: “Eu preciso planejar melhor.” “Eu não tenho tempo pra 

planejar melhor.” Então, às vezes, mas também é muito cruel, essa ideia de 

botar que o professor não está preparado. Professor, às vezes, não consegue 

estar preparado, ainda que ele queira. Por todas essas questões da vida dele e 

as questões também que são dadas a ele naquele determinado contexto. É 

isso. É a escola que não tem, que não respeita o horário, que coloca o 

professor em horários doidos. É a questão do espaço físico. É a questão do 

material didático, então assim, é a questão do número de alunos por turma, 

então tudo isso são elementos que dificultam muito. Você vê aqui, por 

exemplo, aqui, a gente tem uma piscina que não tem acesso para deficiente. 

O cadeirante não tem acesso. Entendeu? Então é isso. A gente tem na UFF, o 

nosso reitor é cadeirante, a gente tem o anfiteatro da faculdade de educação. 

Eu já vi o reitor entrar por trás carregado por quatro homens, porque ele não 

tinha acesso e é uma universidade, onde o reitor é cadeirante. Então, a gente 

por aí, quer dizer é uma universidade pública. O cadeirante é o reitor e a 

gente não tem isso, então você imagina como isso é na escola pública, no dia 

a dia para o professor que está lá. O professor comum, o aluno comum, entre 

aspas. Esse reitor, ele foi eleito agora, ele é o nosso reitor atual, quando ele 

foi eleito foi feito uma obra no gabinete do reitor, na reitoria, no sétimo andar 

para botar um banheiro para o reitor, porque até então, ninguém tinha 

pensado que uma pessoa deficiente poderia chegar no gabinete do reitor. Na 

reitoria precisa ter acesso para usar um banheiro, por exemplo, entendeu? 
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Então é tudo muito complicado. São muitos desafios, muitos. (Docente Maria 

PPE 4). 

 

Tanto a Coordenadora Cátia como a Docente Adriele (PPE 1) identificam uma 

típica situação a que os professores se adaptam e sentem dificuldade em reagir frente à 

realidade imposta: turmas cheias. Independente da presença do estudante com 

deficiência ou não, resistir à educação para as massas amorfas é uma necessidade 

cotidiana no ato do exercício docente, o que, tendo como referência a educação geral, 

possivelmente não será motivo para justificar a falta de identificação com a educação 

inclusiva. 

Vale ressaltar que, ao demonstrar a autonomia de pensar, o professor entende o 

contexto social onde a educação inclusiva se encontra, mas não precisa, com isso, 

aceitar o existente como imutável, no que se refere, por exemplo, ‘às turmas cheias’. A 

educação para as massas atende uma educação para adaptação à sociedade de classes, na 

qual o indivíduo não é formado com base na possibilidade da própria subjetivação, pois 

precisa responder a estímulos que geram padronização, o que, em um primeiro 

momento, apenas permite que se sobreviva nesta sociedade. Para não se submeter ao 

existente é preciso um esforço intelectual que somente com o conhecimento teórico e 

filosófico pode ser possível. 

A Docente Daiana (PPE 3) e a Docente Maria (PPE 4) trazem à tona, a discussão 

da formação como um desafio na trajetória do professor. Assim, nos indagamos: se a 

formação inicial não consegue fazer com que os estudantes saiam conhecendo 

profundamente todas as deficiências, por que e o que estudar no que se refere à 

educação inclusiva? A formação poderia se voltar para quê? De acordo com Adorno 

(2011, p. 44): 

Os que permanecem impotentes não conseguem suportar uma situação 

melhor sequer como mera ilusão; preferem livrar-se do compromisso com 

uma autonomia em cujos termos suspeitam não poder viver, atirando-se no 

cadinho do eu coletivo. 

 

Assim, a acomodação com o existente também precisa ser problematizada, tal 

como a falta de perspectiva e o desejo que necessita não ser inerte em relação à 

determinada situação que é tida como ‘imutável’. Nesses termos, pode-se afirmar que 

assim, como a Docente Maria (PPE 4) narra, nenhuma formação ou curso preparará por 

completo um profissional quanto aos aspectos técnicos para uma ou outra situação, 
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precisamente porque o professor lida com indivíduos que não deveriam estar 

generalizados em coletivos que não contribuem com a sua individuação. 

A impotência do professor não paira sob o aspecto de saber tudo ou não sobre 

determinado assunto, como se isso fosse possível, mas pelo fato do descompromisso 

com a autonomia de pensar e viver segundo os fins, dentre outros, da educação. O que 

se impõe como uma necessidade de sobrevivência, não deixa espaço para o pensamento 

livre que permite vislumbrar possibilidades para além do que o existente diz ser possível 

e suficiente. “O perigo é objetivo; e não se localiza em primeira instância nas pessoas.” 

(ADORNO, 2011, p. 44). Segundo Adorno (2011), o cotidiano guarda em si uma 

tendência oculta de manter o status quo e quando o indivíduo não elabora o passado, o 

presente pode se impor no que há de pior reforçando atitudes de submissão do 

pensamento e discursos totalitários da supremacia dos direitos de uns em detrimento dos 

direitos de outros como estar em ambientes comuns de convivência humana: 

No fundo, tudo dependerá do modo pelo qual o passado será referido no 

presente; se permanecemos no simples remorso ou se resistimos ao horror 

com base na força de compreender até mesmo o incompreensível. 

Naturalmente, para isto será necessária uma educação dos educadores. Esta 

sofre gravemente pelo fato de o que se chama de behavioural sciences 

(ciências do comportamento) por ora não serem, ou serem muito pouco, 

representadas na Alemanha. Seria urgente fortalecer nas universidades uma 

sociologia vinculada à pesquisa histórica de nossa própria época. Em vez de 

se resumir a palavrório melancólico de segunda mão sobre o ser dos homens, 

a pedagogia deveria assumir a tarefa cujo tratamento insuficiente se critica 

com tanta insistência na reeducation (reeducação). (ADORNO, 2011, p. 46). 

 

Educar os educadores consiste em pensar em uma formação que não se finda 

com a aquisição do diploma. Ter consciência histórica possibilita que o indivíduo 

perceba o perigo de atos contra a humanidade, ainda que estes atos sejam culturalmente 

aceitos. A educação inclusiva aponta para a perspectiva de desafios que são reais 

também na educação geral, quando a formação docente é frágil no estabelecimento de 

mecanismos pedagógicos que desenvolvam no futuro educador uma aptidão à autoria 

docente. Nessa medida, como poderia um professor com atitudes heterônomas educar 

indivíduos na perspectiva da autonomia? 

Perguntou-se às docentes: A questão da inclusão é discutida na disciplina que 

você ministra? Se sim, de que maneira? Destacamos algumas narrativas: 

É. Muito no sentido de que as turmas lá são muito agitadas e muito. Elas 

estão muito agressivas mesmo, no Anísio Teixeira, do lado do IEPIC. E aí, as 

discussões que a gente tem feito, não é nem no sentido de pensar formas de 

atendimento específico pra esses alunos, sinceramente, não é isso que a gente 

tem observado muito, por exemplo, com esse menino cadeirante. É que 

quando a gente tira ele da cadeira e o coloca de pé, os meninos da PPE têm 
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tentado isso para ele tentar chutar uma bola, porque a professora regular da 

educação física, ela faz isso. Ela tenta tirá-lo da cadeira, segura pelo braço e 

ele demonstra o mesmo, o mesmo, as mesmas emoções agressivas que os 

demais colegas. Ele tenta chutar os colegas, ele tenta, então, a gente tem 

discutido muito isso, como que as turmas lá da educação física, crianças de 

oito, nove, dez anos, elas se agridem o tempo todo. Acho que não tem um 

momento específico na PPE para dar conta disso, pelo menos na PPE 2 não 

tem. Eu não sei nas outras, mas eu acho que tem acontecido quando há uma 

demanda específica de alguma turma na escola que tenha um caso e que os 

alunos tenham que parar um pouco para pensar como atuar junto àquele 

aluno. Não tem esse momento da PPE para parar, discutir como que seria. 

Não tem. Como eles trabalham em trio na PPE, a gente divide a turma em 

vários trios. Às vezes uma quadra, lá tem uma quadra, dois trios. Então, por 

exemplo, no dia que tem atendimento a essa turma do menino cadeirante, um 

deles fica por conta desse menino. Então, ele fica, e segura por baixo do 

braço para tentar envolvê-lo nas atividades e aí, o comentário que traz, por 

exemplo, nas terças-feiras é o dia que a gente tem pra fazer uma avaliação, do 

que foi a quinta-feira na escola, então em geral é isso: “Como que ele é 

agressivo.” “Como que ele também quer ficar chutando os colegas o tempo 

inteiro, socando, batendo.” É esse tipo de comentário. E aí tem que ter um 

deles, fica com a tarefa de ficar só com ele. E aí, e se fosse só a professora? 

Como é que seria? Como é que daria conta? (...). (Docente Alba PPE 2). 

 

Olha, a gente não tem um item específico para discutir inclusão. A gente só 

faz esse trabalho ou isso vira tema na aula, a partir do momento que tenho 

algum aluno que tenha alguma debilidade, vamos dizer com algum tipo de 

deficiência. Então, se tem algum aluno, dependendo do tipo de deficiência, a 

gente, esse tema passa a ser tema gerador daquela turma. Se tiver algum 

aluno na escola com esse tipo de questão isso vira tema, não para quem vai 

especificamente para àquela aula, mas vira tema para turma toda. Geral. 

Então, acho que isso é uma coisa, mas o tema da inclusão, tema geral, ele 

sempre um tema da PPE, não especificamente da deficiência, mas a inclusão. 

Por que que a gente está falando isso? Porque a gente está falando de um 

componente curricular, educação física, onde as crianças tem desejo ou não 

de participar e fica muito visível o que eles querem, o que eles não querem 

fazer. Então, incluir os que não querem fazer, que não têm desejo de fazer ou 

não gosta daquela atividade passa a ser um desafio para quem está ali, frente 

aquelas crianças e aí isso é uma questão na própria aula, no próprio 

desenvolvimento da aula. A ideia é que todos estejam incluídos para 

participarem da aula. Então, se a gente for pensar no tema da inclusão geral, 

tanto o curso de educação física quanto as aulas de PPE 3, vou falar da PPE 

3, ela tem essa perspectiva de que todos sejam incluídos. Então, é uma 

atividade? É quando todos podem participar. Então programar as ações, as 

atividades, os jogos, as brincadeiras, o esporte, tudo tem que ser de acordo 

com que todos participem. Então, o tema da inclusão, ele acontece, não 

acontece de uma especificidade do tipo de deficiência, só quando ela ocorre. 

Entendeu? Porque se ela não, não ocorre. Ela não é concreta naquele 

momento, então, talvez, a gente fique muito mais no plano idealizado do que 

necessariamente para aquela ação, que aquele aluno necessite. Então, essa é a 

questão, mas a gente vê o peso, dificuldade de habilidade e tal. Isso na aula 

de educação física é constante, o tema tem que ser inclusão. (Docente Daiana 

PPE 3). 

 

Sim. Já isso é uma temática que é, digamos assim transversal ao cotidiano da 

escola, porque a gente tem pessoas com deficiências nas escolas públicas. Por 

exemplo, eu trabalhei no Aurelino Leal durante dois anos da prática de 

ensino com um aluno surdo mudo na turma e aí os nossos alunos daqui do 

curso têm também que lidar com isso de uma forma facilitada, porque esse 

menino foi um menino que fazia leitura labial muito bem. Então, quando os 

alunos entenderam que isso era possível, que ele fazia leitura labial e que, 
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inclusive ele não tinha uma pessoa com ele acompanhando na escola, a gente 

foi criando estratégias de sempre é se posicionar ou então chamar atenção 

dele na hora que a gente precisava falar com ele. Ele era uma pessoa muito 

safa. Já estava no ensino médio, mas a gente se deparou sim com essa 

questão da deficiência, só a deficiência auditiva na educação física. A gente 

sabe que tinha aluno lá com outras deficiências, mas por questões médicas, 

independente da nossa vontade ou da nossa opinião, já estavam dispensados 

da educação física. Como em cada período, os alunos da PPE se deparam 

com um cotidiano escolar, eles se debruçam sobre aquele cotidiano. Então, 

assim, de uma forma geral, isso não é parte da ementa. A nossa ementa é o 

aluno vivenciar o cotidiano da escola como um discente docente no campo da 

educação física, atuando especificamente com ensino médio e aí, têm 

questões que são contemporâneas e que estão na escola, que são mais, 

digamos assim, se evidenciam mais no ensino médio, que estão sempre 

presentes. As questões de gênero, a questão da violência, as questões dos 

preconceitos, estereótipos corporais, corpo negro, corpo gordo e também a 

questão das deficiências. Quando ela emerge desse cotidiano, no caso da 

prática de ensino. (Docente Maria PPE 4). 

 

A narrativa da Docente Alba (PPE 2) faz referência a um estudante com 

deficiência física e como as atividades realizadas na turma exacerbam um perfil 

agressivo nos estudantes, inclusive no estudante com deficiência física. Becker em 

diálogo com Adorno (2011, p. 163) afirma que algo de fundamental pode ser feito em 

relação à desbarbarização nas escolas, identificando a competitividade como uma das 

precursoras de atitudes violentas, ao perturbar a relação das pessoas com as coisas. À 

educação torna-se urgente “(...) dotar as pessoas de um modo de se relacionar com as 

coisas. E esta relação com as coisas é perturbada quando a competição é colocada no 

seu lugar.” Pensar em atividades, no âmbito da Educação Física que estimulem a 

cooperação e as relações humanas pode diminuir as tensões sociais impostas pela 

sociedade administrada. Posto isto, as atividades propostas tem relevância frente à 

urgência de possibilitar experiências que promovam as relações humanas de maneira 

solidária e democrática. Concordamos com Leo Maar in Adorno (2011, p. 22), quando 

afirma: 

"Que Auschwitz não se repita!" Dificilmente haverá articulação mais 

contundente entre educação e ética. O sentido da história aparece com o vigor 

de um imperativo categórico. Mas esta não é uma questão "moral" referente a 

uma consciência constitutiva, um dever ser, mas uma questão social objetiva; 

implica uma práxis. 

 

A violência é produto da sociedade de classes e da formação do indivíduo nesta 

cultura e isso não seria diferente para o estudante com deficiência, posto que ele 

também reproduz condutas de violência explicitadas pelos colegas. Colaborar com a 

tomada de consciência desses mecanismos de reprodução da barbárie, perpassa pela 
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elaboração do passado como possibilidade de favorecer uma educação contra a volência 

em todas as formas de manifestação. 

Outra questão que analisamos e precisa ser cotidianamente problematizada na 

formação do indivíduo é a cisão entre teoria e prática, pois quando é afirmado que os 

estudantes ‘só param para pensar’ quando há um caso que precisa ser visto 

isoladamente, a dicotonomia entre teoria e prática fica nítida na reprodução da prática 

alienada ao pensar do professor, mas também como a educação inclusiva tem se 

revelado benéfica, no sentido de possibilitar ao professor pensar em metodologias de 

aula mais diversificadas. O que se torna proveitoso para a totalidade dos estudantes, 

independente de ter deficiência ou não. 

Apesar da Docente Daiana (PPE 3) se referir ao termo ‘debilidade’, que é 

ultrapassado ao se direcionar ao estudante com ou sem deficiência, pois tende a colocar 

em evidência o que falta no estudante e não o seu potencial, declarando ainda um corpo 

na perspectiva tão somente biológica, as três Docentes se referem ao cotidiano escolar 

como premissa para a produção do conhecimento na disciplina. O estudo de uma 

determinada deficiência vai surgir de acordo com a demanda da turma em que os 

estudantes de educação física estão atuando, embora a inclusão no sentido amplo seja 

central na disciplina. Entende-se que essa perspectiva de pensar o estudante em sua 

individualidade de acordo com a realidade que se apresenta na sala de aula é 

interessante do ponto de vista de que o professor que atua na escola também pode 

migrar esse mesmo entendimento para a totalidade dos estudantes, possibilitando um 

fazer docente autoral. Todavia o desenvolvimento da aptidão à experiência e a 

autonomia de pensar tornam-se centrais para que seja possível uma ação consciente do 

professor. 

Pensar sobre a possibilidade de uma educação que conduza à emancipação dos 

estudantes e à sua própria se configura em não esperar que o tempo ou a história sejam 

favoráveis a isso. Por outro lado, é se permitir sonhar, desejar e escrever a história, 

sendo autor das suas próprias linhas na atividade docente. Segundo Adorno (2011, p. 

44-45): 

Não seria excessivamente otimista afirmar que a democracia alemã não vai 

mal, nem vai mal também a elaboração efetiva do passado, desde que se lhe 

garanta tempo e muitas outras coisas. Só que existe no conceito de ter tempo 

algo de ingênuo e contemplativo no mau sentido. Nem nós somos meros 

espectadores da história do mundo transitando mais ou menos imunes em seu 

âmbito, e nem a própria história do mundo, cujo ritmo frequentemente 

assemelha-se ao catastrófico, parece possibilitar aos seus sujeitos o tempo 

necessário para que tudo melhore por si mesmo. 
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Nesse sentido, as aulas que o professor ministra pode ser um espaço que 

possibilita reflexão, sendo também, uma potente ação de resistência ao sucateamento da 

educação. Deste modo, perguntou-se às docentes: “de que maneira a disciplina 

‘Pesquisa e Prática de Ensino’ pode contribuir com a formação dos estudantes, no que 

se refere à educação inclusiva?” Obtivemos as seguintes narrativas: 

É, a gente lida, porque a disciplina, ela funciona o tempo todo na escola e o 

tempo de quinta, que é um tempo curto é para discutir o que acontece na 

escola. A gente até, às vezes, faz umas leituras de texto, mas nem deveria. O 

propósito da disciplina não é esse. Então assim, tudo que surge na escola vem 

para discussão. Se surge uma questão ligada a alguma criança incluída, isso 

vai ser discutido aqui. Mas enfim, essa disciplina tem esse problema do 

tempo e a gente discute, mas acaba também discutindo de uma forma 

superficial também. A gente nunca pegou um caso tão complexo que a gente 

tivesse que parar para estudar aquele caso. Assim, embora a gente pudesse ter 

estudado todos, mas a gente não teria tempo. A gente não pegou uma 

situação tão aguda que, na verdade, a gente não tem essa teoria. Então, a 

gente só tem a prática mesmo. Então não tem esse conflito, não tem porque 

não tem disciplina, quando tiver, a gente vai saber. Na PPE, é aquilo que eu 

estou te falando, sempre tem, sempre vai ter algum tipo de discussão na 

minha disciplina de linguagem, por exemplo, que tem um monte de coisa 

super interessante para falar sobre dança e deficiência. Eu nunca toco no 

tema, porque não dá tempo, porque é impossível, uma disciplina gigantesca, 

uma disciplina só para um conteúdo gigantesco absurdo. Agora, eu já tive, 

por exemplo, eu já tive esse aluno com deficiência fazendo quando a gente 

estava construindo uma coreografia. A gente sentou e discutiu como é que ia 

fazer uma, eu não me lembro o que que foi exatamente, um figurino, enfim, 

aí a gente veio. “Aí Jorge como é que vai ser?” “Ah, vai ser assim, assado.” 

Mas é isso, é quando surge, porque impossível (...). Poderia ser um conteúdo 

não disciplinar, podia ser um conteúdo assim como os outros. Ele poderia ser 

colocado de outra forma, mas é aquela história, a gente já tem uma 

discrepância de conteúdos. Então é isso, tem disciplinas que ficam muito 

apertadas. Outras têm, por exemplo, o esporte, a gente tem três disciplinas, 

quatro disciplinas de esportes. Então com certeza dá tempo nessas disciplinas 

de discutir questões da deficiência. São quatro, eu tenho uma. Então é isso, 

eu vou discutir toda vez que aparecer uma discussão que vem sempre com 

mais força, é gênero, então é isso, a gente vai fazendo opções, porque é o que 

dá tempo. (Docente Adriele PPE 1). 

 

É isso que eu te falei, a discussão aparece na PPE, eu acho que pode 

contribuir, tem que contribuir, mas eu penso que ainda é um tema que deveria 

e teria que ser mais elaborado para que pudesse de fato oferecer uma 

contribuição mais efetiva. (Docente Alba PPE 2). 

 

(...) Os alunos terem a possibilidade de ter uma vivência com alguns tipos de 

deficiência na aula, na escola, na aula de educação física para eles é um salto. 

Entendeu? Eu acho que é um salto. Eu não estou dizendo que ele vai repetir 

aquilo ali, nem nada, mas ele já sabe, não é só o tipo de deficiência, mas é o 

comportamento, a atitude dele enquanto professor para um tipo de 

dificuldade, seja ela motora, seja ela por ser um deficiente visual.  Enfim, não 

importa. Entendeu? Enfim, eu acho que viver isso, não que você tenha que ter 

isso. “Ah, eu tenho que criar um caso pra isso.” Mas, eu acho que pra além da 

especificidade, da anomalia em si que ele precisa saber é como incluir, eu 

acho que está pela questão do posicionamento político dele, enquanto o 

direito ao aluno, que deva participar. Eu acho que é uma experiência muito 

positiva para eles. (Docente Daiana PPE 3). 
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Então, é como eu estou te dizendo, as práticas de ensino e eu já estou na 

última, que é com o ensino médio, elas não têm na sua emenda o objetivo de 

trabalhar a educação inclusiva especificamente com deficiências, seja ela 

qual for. Agora, ela tem como proposta fazer com que esse aluno se aproxime 

o máximo do exercício docente, no cotidiano da escola, aquilo que a escola é. 

Então, obviamente, nesse sentido, essa questão da inclusão, ela está posta, 

porque eu entendo a escola como um espaço de equidade. Deveria ser pra 

todos, da mesma maneira, com as mesmas oportunidades. A gente sabe que 

não é, porque as pessoas quando chegam lá, já não chegam com esse 

princípio, mas deveria ser. Então, quando isso aparece na especificamente no 

exercício da docência, na PPE 4, no ensino médio, é uma questão que, na 

verdade, por mais que a gente diga: “A formação é frágil nesse sentido.” Se a 

gente entender que ela deixa de ser frágil quando ela tem uma disciplina ou 

duas, que o nome da disciplina é “A educação inclusiva I” e “A educação 

inclusiva II.”. Eu não entendo dessa maneira, eu acho que a educação 

inclusiva, ela passa toda a formação. Eu trabalho uma disciplina no primeiro 

período que é o corpo no mundo, que a ampliação da concepção de corpo no 

campo da educação física é tirar desse lugar de conforto desse corpo 

biológico e entender esse corpo social, cultural. Então, nessa disciplina, as 

deficiências estão postas. Então assim, se a gente entende que isso, que a 

formação devia ter essa discussão ao longo do curso, eu acho que é, 

obviamente, cem por cento, não tem perfeição. Não existe, não vou dizer: 

“Ah, porque o aluno que faz esse curso aqui. Ele sai totalmente preparado.” 

Não. Ele não sai totalmente preparado para nada em curso nenhum. É preciso 

a gente mergulhar nesse cotidiano da escola aí vê o que vai nos dizer 

também, mas eu acho que isso aqui existe. Isso perpassa pelas disciplinas, até 

porque, como eu estou te dizendo é o princípio do curso. Então, em alguns 

momentos mais, em outros menos, com alguns professores que tem mais 

afinidade da temática, em um aprofundamento maior, com outros menores, 

mas é princípio. Então, eu acho que quando eles chegam na PPE 4, isso não 

é, a questão da educação inclusiva não é uma novidade na PPE 4. Eu acho 

que, justamente, porque não tem receita, quer dizer, um amputado é igual a 

outro? Não é. Dois cadeirantes são iguais? Não são. Duas pessoas com 

deficiência visual são? Não. Qual é a história dessa pessoa? Qual o estímulo 

que ele tem? Qual é a autonomia? Meu filho é autônomo. Meu filho estudou 

a vida inteira numa escola regular, entre aspas. Meu filho é totalmente 

autônomo, tem pessoas com acuidade visual, às vezes, melhor do que a dele 

que não tem o grau de autonomia que ele tem, porque tudo isso faz parte. É 

da história de cada um. Então, preparado não tem ninguém, mas acho que 

aqui, não é novidade para ninguém quando se depara numa questão dessa, 

entendeu? (Docente Maria PPE 4). 

 

Na narrativa da Docente Adriele (PPE 1), identificamos que, apesar do desejo de 

se aprofundar na questão da inclusão, a Docente traz à tona a ‘falta de tempo’ e por isso 

há que se priorizar os assuntos que mais emergem naquele momento. Embora 

entendamos que a disciplina PPE não tenha como objetivo central na ementa discutir a 

questão da inclusão e sim propiciar, conforme afirma a Docente Maria (PPE 4), aos 

estudantes de educação física que se aproximem o máximo possível do cotidiano da 

escola, o cotidiano escolar também não é imutável e no fundo tudo vai depender do 

princípio que forma o professor de educação física e da prioridade que se agrega a 

determinado assunto ou para onde o olhar do professor se volta com mais firmeza. 
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Assim, não perder de vista os fins da educação, para além da técnica, pode 

contribuir com a possibilidade de erguer-se uma educação democrática. O tempo, 

segundo Adorno (2011), não se fará favorável como em um passe de mágica à 

concepção de uma educação democrática, vide a história da educação e como a escola é 

historicamente segregadora, hierarquizante e excludente, tendo em vista que é uma 

instância social que não está imune à cultura. “A elaboração do passado como 

esclarecimento é essencialmente uma tal inflexão em direção ao sujeito, reforçando a 

sua autoconsciência e, por esta via, também o seu eu.” (ADORNO, 2011, p. 48). Ao 

voltar-se para o indivíduo presente na sala de aula, o professor reforça o seu próprio eu 

e pode se opor a qualquer tipo de violência contra a vida. 

A autonomia para se constituir na formação do indivíduo, certamente, como a 

Docente Maria (PPE 4) narra, não será possível tão somente a partir de uma ou duas 

disciplinas que tratem especificamente sobre uma temática, antes é necessário toda uma 

conjuntura de formação que pairam desde a concepção do curso até os seus cotidianos, 

por mais micros que possam parecer. Nisto podemos citar: o discurso dos docentes, a 

maneira de se expressar, as concepções de mundo e de vida, as prioridades no 

desenvolvimento das disciplinas, o currículo, as ementas das disciplinas, a postura 

político-filosófica dos docentes, a autonomia docente frente às adversidades e o próprio 

fazer pedagógico autoral e transformador, dentre outros. No entanto, não negamos a 

importância atribuída às disciplinas que possam garantir a experiência com a temática 

da inclusão de maneira mais direcionada. A ‘contribuição efetiva’ na discussão e 

experiência com a temática, como é afirmado pela Docente Alba (PPE 2) estaria 

presente na experiência vivida e presenciada por todo o corpo discente e docente do 

curso que forma e se forma ao ensinar. 

Na narrativa da Docente Daiana (PPE 3), pode-se identificar o potencial 

transformador das PPEs, tendo em vista que permite aos estudantes uma aproximação 

da realidade da escola tal como ela é em determinados contextos. O próprio título da 

disciplina ‘pesquisa e prática de ensino’, mesmo que acarrete em uma cisão à primeira 

vista, tenta explicitar, pelo contrário, que teoria e prática não se desvinculam e não cessa 

na vida do professor a tentativa de uma emancipação que pode se estabelecer nos 

cotidianos pedagógicos. 

A idealização dos alunos e da escola não contribui com uma formação que 

conduza à emancipação humana, isso seria nada mais do que deformar indivíduos no 

ofício de professor para estudantes e uma escola que não existe: 
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É moda na Alemanha falar mal da educação política, que certamente poderia 

ser melhorada, porém existem dados da sociologia da educação indicando 

que, onde a educação política é levada a sério e não como simples obrigação 

inoportuna, ela provoca um bem maior do que normalmente se supõe. Se 

avaliarmos o potencial objetivo de sobrevivência do nazismo com a 

gravidade que lhe atribuo, então isto significará inclusive uma limitação da 

pedagogia do esclarecimento. Quer seja ela psicológica ou sociológica, na 

prática só atingirá os que se revelarem abertos a ela, que são justamente 

aqueles que se fecham ao fascismo. (ADORNO, 2011, p. 45). 

 

Com esta afirmação de Adorno (2011) é possível fazer um paralelo da educação 

política na Alemanha com a educação inclusiva no Brasil, pois embora ainda tenha 

muito a ser melhorada, na sua gênese a mudança na constituição do indivíduo é 

realizada do interior do seu eu para a exteriorização na sua maneira de viver e ver a 

vida. O fato de ser verdadeiramente favorável à educação inclusiva de maneira 

consciente excluiria a possibilidade de uma abertura às ideias totalitárias e autoritárias 

que segregam e excluem indivíduos da vida humana e social. Todavia, vale ressaltar: 

Mas, mesmo acontecendo isto, o perigo permanece. O passado só estará 

plenamente elaborado no instante em que estiverem eliminadas as causas do 

que passou. O encantamento do passado pode manter-se até hoje unicamente 

porque continuam existindo as suas causas. (ADORNO, 2011, p. 49). 

  

Dessa maneira, refletir sobre as causas que permitiram o Auschwitz pode apoiar 

o desvelamento dos motivos pelos quais as pessoas com deficiência são apresentadas 

culturalmente como inaptas a viver nesta sociedade, assim como as causas que fazem 

com que a educação inclusiva se constitua nesta sociedade como uma utopia. Uma 

narrativa da Docente Adriele (PPE 1) ilustra o que procuramos expor ao apresentar o 

medo que os estudantes de educação física têm ao estarem expostos a uma situação tida 

como atípica. Com isso, a Docente narra sobre como acontece a relação dos estudantes 

de graduação com os estudantes de uma creche federal: 

Na creche, acho que é mais fácil, porque o que que acontece? As turmas são 

muito pequenas. Eles chegam lá, eles já entendem o que é aquela criança, o 

que é aquela inclusão, o que é aquele projeto na UMEI. Eu os notava um 

pouco mais tensos e também tem uma questão que é assim, pontual. Nesse 

tempo que a gente está na Creche UFF, a gente tem esses dois alunos. Como 

é ampla concorrência, pode até não ter ninguém, mas têm esses dois alunos 

autistas na UMEI. Eles pegaram crianças com Síndrome de Down, crianças 

com paralisia cerebral e crianças autistas. Então, por exemplo, eles, diante de 

uma criança com paralisia, eles tinham muito mais cuidado, muito mais 

receio, porque a própria questão da estereotipia que eles veem na criança, tem 

medo de chegar perto. Não é, eu não vou dizer que seja, uma recusa ou que 

seja... Mas assim, acho que é aquela coisa... Eu acho que quanto mais a 

criança sai da aparência que eles entendem como normal, mais cuidado ou 

mais dificuldade ou mais medo esse estudante tem de chegar nessa criança. 

Então, tinha uma criança com paralisia cerebral que a própria mediadora, a 

professora de apoio segurava. Não deixava ela participar da aula. Perguntei: 

“Ela pode sentar no chão? Tem alguma coisa que impeça?” Ela: “Não.” 
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“Vamos tirar da cadeira, vamos botar no chão?” E aí eles ficaram super 

assustados. Falei: “Gente, olha só, a pessoa que acompanha diz que não tem 

nenhuma questão que impeça essa menina de sair da cadeira. Então ela vai 

sair da cadeira...” “Ah, professora, mas se ela cair?” “A gente vai segurar e 

vai soltar. Se ela ficar, ela ficou. Se ela não ficar, a gente segura.” Então é 

isso. Eles têm... Mas eu acho que lá era mais por essa diversidade de 

crianças, ali eram duas crianças autistas e ponto. (...) Eu noto que esses 

grupos que vão para lá, que eu acho que já têm essa tranquilidade. Menos 

crianças. Os alunos, o tempo todo reivindicam e reclamam quando os 

mediadores não trazem as crianças para as aulas (...). E aí a gente não sabe 

quais são as variáveis se é só o perfil da escola, se é um outro momento do 

curso aqui de formação. Se já estão chegando um pouquinho mais 

preparados. Enfim, mas eu noto que ultimamente, nesses dois anos que eu 

estou lá, os alunos, ao contrário, eles reivindicam, eles querem que a criança 

venha para aula de educação física e reclamam muito dos mediadores, 

quando os mediadores tiram. (Docente Adriele PPE 1). 

 

É possível identificar que a ação da Docente Adriele (PPE 1) em se aproximar 

do estudante com paralisia cerebral demonstra autonomia e assusta os estudantes 

inicialmente, mas é pela via da experiência que a formação dos estudantes vai se 

constituindo. A Docente narra ainda uma mudança de postura dos estudantes, pois eles 

reivindicam a presença do estudante com NEEs nas aulas de educação física. No 

entanto, o medo do ‘primeiro’ contato é evidente, o que não deve ser negado e, 

tampouco, banalizado, ao afirmarmos, com base no pensamento de Adorno (2011), que 

o medo é a base da nossa formação e faz parte da essência humana. Mas esse pode ser 

vivido, reconhecido e superado quando a autonomia do livre pensar possibilita que o 

professor não fique imóvel e/ou veja com menosprezo atitudes que inauguram uma 

situação dada como imutável. 

Com o exposto, pode-se afirmar, em consonância com Adorno (2011, p. 48-49): 

Contudo, em face da violência objetiva existente por trás desse potencial 

sobrevivente, o esclarecimento subjetivo não será suficiente mesmo que seja 

enfrentado em termos diferenciados de energia e profundidade. Se quisermos 

contrapor objetivamente algo ao perigo objetivo, lançar mão de uma simples 

ideia, ainda que seja a ideia da liberdade ou da humanidade, cuja 

conformação abstrata, como vimos, não significa grande coisa para as 

pessoas. Se o potencial fascista se apoia em seus interesses, por mais 

limitados que sejam, então o antídoto mais eficaz, porque evidente em sua 

verdade, permanece sendo o de atentar aos interesses das pessoas, sobretudo 

os mais imediatos. 

 

Portanto, Adorno (2011) nos anuncia a necessidade de voltar-se para o 

indivíduo, conhecer os seus interesses, entender as causas que permitem pensar como 

pensam e não negar os sentimentos dos estudantes e tampouco os próprios. Pelo 

contrário, a autonomia docente consiste em agir em situações por mais improváveis que 

sejam e ainda assim não perder de vista os fins da educação e a subjetivação do 
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indivíduo como estatuto central da formação humana, democrática, acolhedora e 

inclusiva. A autonomia docente frente ao existente, mesmo que não seja determinante é 

o que possivelmente se converterá em uma formação profícua dos estudantes em vias de 

se tornar professores de outros estudantes. As narrativas das Docentes revelam o quanto 

o Curso de Licenciatura em Educação Física tem avançado na premissa de formar 

professores políticos e responsáveis com a própria formação e, sobretudo, com o 

próprio fazer pedagógico. 

No capítulo 3, foi possível identificar que a concepção assumida no Projeto 

Pedagógico do curso está em consonância com o fazer pedagógico das docentes. A 

disciplina PPE dividida em quatro momentos (PPE 1: educação infantil; PPE 2: ensino 

fundamental 1; PPE 3: ensino fundamental 2 e PPE 4: ensino médio) apresenta na 

ementa a prioridade de fazer com que os estudantes conheçam e se aproximem da escola 

e do cotidiano de aulas de educação física tal como são. 

Portanto, é possível afirmar com o desenvolvimento do capítulo 3 que o Curso 

de Educação Física da Universidade Federal Fluminense tem avançado na perspectiva 

de uma educação democrática e solidária. Os desafios da educação inclusiva, no que se 

refere à atuação com estudantes com deficiência, se encontram, sobremaneira, nos 

limites sociais que interferem diretamente na educação e precisam ser enfrentados em 

todos os níveis de formação. Segundo Adorno (2011, p. 47): 

Tudo o que acontece pela via da propaganda permanece ambíguo. Contaram-

me a história de uma mulher que, após assistir a uma dramatização do Diário 

de Anne Frank, declarou: "Bem, poderiam ao menos ter poupado esta 

menina". E certamente até mesmo esta foi uma declaração positiva, enquanto 

primeiro passo em direção à tomada de consciência. Porém o caso individual, 

cuja função era servir de exemplo do todo, converteu-se por meio de sua 

própria individuação em um álibi do todo, todo que acabou sendo esquecido 

por aquela mulher. O complicado em observações como esta é que elas 

sequer nos devem induzir a não recomendar a exibição de peças como esta 

sobre Anne Frank, porque afinal elas acabam gerando uma influência 

positiva, por mais que critiquemos o dano que provocariam à dignidade dos 

mortos. 

 

Assim, a tomada de consciência consiste nas possibilidades de experiências 

profícuas na educação que formam tanto professores quanto os estudantes. A educação 

inclusiva, nesse sentido, faz parte de um todo que não pode ser negado e, tampouco, 

desconsiderado no processo histórico. O conhecimento pode elevar o nível de 

consciência dos indivíduos que se abrem à experiência de desejar, querer e lutar por 

mais do que o que está posto como suficiente para sobreviver nesta sociedade. Dentre 
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outros, por isso, consideramos a necessidade de tornar central a dialética da práxis que 

sem a teoria é inócua. 

Quando o conceito de experiência é trazido à tona, torna-se possível identificar 

as diferentes concepções de inclusão nas narrativas docentes, o que caracteriza a 

experiência possível até o momento das docentes com esta temática, sendo base, 

sobremaneira, para a formação também dos estudantes em possibilidade ou não de 

abertura à experiência com a educação inclusiva. 

Priorizamos, ainda, identificar a autonomia das docentes frente à educação 

inclusiva, considerando, segundo seus relatos, que as condições objetivas materiais não 

são favoráveis ao desenvolvimento pleno de metodologias de trabalho. Assim, as 

docentes narraram sobre a disciplina que será incluída no currículo, todavia, analisamos, 

dentre outras, que a disciplina isoladamente não resolverá todas as questões postas. 

Antes é necessário voltar-se para a dimensão teórica da formação como estatuto de 

centralidade, tal como para os indivíduos e os fins da educação. A educação é um direito 

do estudante de estar na escola comum e frequentar todos os âmbitos da vida, inclusive 

o educacional. 

No próximo capítulo, serão analisadas as narrativas de professoras e professores 

egressos do curso e estudantes ainda cursando a Licenciatura em Educação Física. Com 

isso será possível identificar as expectativas e sentidos que a educação inclusiva tem 

assumido na formação de professores e de futuros professores, a partir do que foi 

possível viver na universidade e na escola. 
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CAPÍTULO 4 

FORMAÇÃO NO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA 

UFF E SUA ARTICULAÇÃO COM A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

No presente capítulo, analisaram-se as narrativas de 11 (onze) professores 

egressos do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFF e 28 (vinte oito) 

estudantes do mesmo curso distribuídos no sexto, sétimo e oitavo períodos de formação, 

sendo assim temos 11 (onze) estudantes do sexto período, 8 (oito) estudantes do sétimo 

período e 9 (nove) estudantes do oitavo
35

 período. Estes períodos foram escolhidos, 

tendo como critério o maior tempo possível de experiência com o curso e que a 

disciplina PPE, pelo menos uma delas, tivesse sido cursada. 

No que se refere aos professores egressos do curso, a totalidade atuou em escola 

em algum período da trajetória profissional, assim como tem ou tiveram estudantes com 

deficiência em situação de inclusão nas próprias aulas. Os professores, participantes 

desta pesquisa, se formaram em anos diferentes, assim temos: 1 – com formação em 

2010; 1 – com formação em 2011; 1 – com formação em 2013; 4 – com formação em 

2014; 2 – com formação em 2015; 1 – com formação em 2017 e 1 – com formação em 

2018. A idade dos professores varia de vinte e quatro a trinta e dois anos. Os anos de 

atuação profissional na escola variam de 1 ao máximo de 12 anos. Seis professores de 

uma totalidade de onze narraram não atuar mais na escola. 

Para os professores egressos do curso de Licenciatura em Educação Física 

pensamos em dois critérios de participação: a atuação em escola, em pelo menos, algum 

período da trajetória profissional e que já tivesse em algum momento da atuação 

pedagógica, a presença de estudantes considerados em situação de inclusão nas próprias 

aulas. Esse panorama, no nosso entendimento, nos proporcionou experiências mais 

fidedignas vividas com a inclusão. O ano de conclusão do curso também se demonstrou 

variado, o que foi capaz de nos apresentar uma visão mais ampla da experiência dos 

professores com o currículo ofertado pelo curso ao longo dos anos. 

                                                           
35

 Vale ressaltar que agrupamos, nessa contagem do oitavo período, a totalidade dos estudantes que 

participaram da pesquisa e se encontravam no oitavo período ou em períodos à frente. Alguns estudantes 

ao não concluírem a formação inicial nos quatro anos previstos, continuam na faculdade até o prazo 

máximo de 6 (seis) anos ou o 12
o
 semestre, de acordo com a Resolução n. 001/2015 (Regulamento dos 

Cursos de Graduação da UFF), o que, no nosso entendimento, os torna aptos para narrar suas experiências 

no questionário proposto. 
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Na seção ‘4.1: Formação e práxis docente na escola: expectativas e 

experiências’, analisar-se-á as narrativas das professoras e professores egressos do curso 

de Licenciatura em Educação Física, tendo como categoria de análise, a práxis. 

Quanto à seção ‘4.2: Formação e perspectivas dos estudantes do Curso de 

Licenciatura em Educação Física na UFF’, as narrativas dos estudantes de sexto, sétimo 

e oitavo períodos serão analisadas, apresentando como categoria de análise, a 

pseudoformação. 

O presente capítulo problematiza, sobremaneira, a identificação dos estudantes e 

egressos do Curso de Licenciatura em Educação Física com a concepção de Educação 

assumida pelo Instituto de Educação Física, a caracterização das expectativas dos 

estudantes quanto à formação e as experiências vividas, tanto pelos estudantes, quanto 

pelos ex-estudantes egressos do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense e, ainda, os desafios da práxis postos à formação 

acadêmica, ao contemplar a Educação Física Inclusiva. 

 

4.1: Formação e práxis docente na escola: expectativas e experiências 

 

A discussão a seguir, com base nas narrativas das professoras e professores 

egressos do Curso de Licenciatura em Educação Física, se dará de modo a refletir sobre 

as oportunidades de discussão da temática ‘Educação Inclusiva’ durante o curso e se os 

participantes da pesquisa consideram que a formação em Educação Física colaborou 

com a própria práxis na escola, no que se refere aos estudantes com deficiência. Assim, 

analisar-se-á a práxis como categoria que mais emergiu das narrativas. 

Ao se perguntar: “Durante a Licenciatura em Educação Física na UFF lhe foi 

oportunizado a discussão sobre a Educação Inclusiva? E ainda: Como foi a abordagem 

desta temática?”, os professores egressos do curso, em sua totalidade, consideram que 

esta temática foi discutida, embora alguns considerem que a discussão tenha sido 

insatisfatória, dada a relevância da temática. Sobre a abordagem da temática no curso, 

destacaram-se algumas narrativas para reflexão: 

Tínhamos uma matéria chamada PPE
36

, na qual tínhamos estágio em 

diversos segmentos. E na Educação Infantil tivemos um caso de autista. Por 

esse caso discutíamos em sala como podíamos intervir dentro das nossas 

aulas com esses tipos de crianças para que elas interagissem e participassem. 

(Professora Ariana
37

, 2014
38

). 

                                                           
36

 Os grifos das narrativas são nossos. 
37

 Os nomes contidos na pesquisa são fictícios. 



168 

 

Discutíamos nos corredores, entre alunos e professores, algo muito 

informal. A temática não contava com uma sistematização, uma disciplina 

obrigatória, por exemplo, ou com grupos de estudos ou pesquisas que 

desenvolvessem o assunto. (Professor Felipe, 2015). 

 

Normativa demais. Deveria focar na resolução de questões práticas ligadas 

às pessoas com deficiência. (Professor Francisco, 2014). 

 

Como eu disse fizemos apenas uma disciplina com discussão específica, 

porém, em várias outras, tivemos experiências que nos acrescentaram 

bastante a ter um olhar cuidadoso e inclusivo com todos os alunos na 

tentativa de implementar práticas pedagógicas inclusiva. Mas considero 

que naquela época faltaram sim mais discussões específicas sobre a temática. 

(Professor Jorge, 2011). 

 

A temática da educação inclusiva sempre direcionada para o debate do que é 

de fato inclusão (não só de pessoas com deficiência). Os diálogos levantavam 

questões sobre a capacidade de incluir o aluno com deficiências nas práticas 

corporais durante as aulas, mas também sobre a capacidade de provocar uma 

reflexão acerca da participação deste sujeito nas atividades, tanto por ele, 

quanto por seus pares. Onde esse debate foi mais aprofundado foi na 

disciplina de Libras, entretanto, era direcionada especificamente à 

deficiência auditiva. (Professor Pedro, 2014). 

 

Na disciplina didática aprendemos um pouco da história e legislação. Nas 

disciplinas de esportes e jogos, lutas e atividades aquáticas também 

passamos, embora timidamente, no assunto da inclusão. (Professora Renata, 

2010). 

 

Nas narrativas acima, algumas frases foram grifadas com o intuito de destacar 

temáticas que consideramos importantes para análise. Tanto na narrativa da Professora 

Ariana quanto da Professora Renata, percebe-se, de forma mais explícita, o nome de 

disciplinas que entendem terem contribuído mais diretamente com a temática da 

educação inclusiva. A Professora Ariana se refere à PPE, ou seja, ‘Pesquisa e Prática de 

Ensino’ e a Professora Renata destaca a disciplina ‘Didática’. O Professor Jorge e o 

Professor Pedro se referem à disciplina Libras que é uma disciplina obrigatória do 

currículo e é ofertada pela faculdade de educação. 

Nesse sentido, vale destacar que, das seis narrativas expostas, apenas o Professor 

Pedro traz à tona a importância da reflexão quanto aos fins da educação, que podem 

suscitar da seguinte problematização: por que tornar a aula de educação física inclusiva 

para a totalidade dos estudantes nas aulas de educação física, independente de ter 

deficiência ou não? Em sua gênese, ao se perguntar isso, o professor admite que a aula 

de educação física pode ser excludente quando os objetivos educacionais se voltam para 

                                                                                                                                                                          
38

 O ano que consta ao lado dos nomes dos professores, corresponde ao ano que o professor se formou. 
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‘performance’ e/ou a busca de resultados padronizados que limitam o potencial da 

educação física em seu caráter pedagógico. 

A banalização dos fins da educação pode transformar a educação inclusiva em 

uma barreira para o ensino e a aprendizagem da totalidade dos estudantes, segundo 

Oliveira (2004, p. 47): 

A tarefa educacional não se resume ao mero exercício de ensinar. Ensinar é 

um meio, não um fim. "Para que" ensinar está refletido nos objetivos a serem 

alcançados. "O que" ensinar sintetiza as necessidades dos alunos. "Como" 

ensinar implica fazer corresponder a ação à intenção pedagógica. Educação 

não é sinônimo de polidez, quietude, disciplina, obediência, nem mesmo 

ilustração. Educação também não é sinônimo de aprendizagem, quando 

despida de valores abonados pelo grupo social. Educação Física é Educação, 

na medida em que reconhece o homem como o arquiteto de si mesmo e da 

construção de uma sociedade melhor e mais humana. Onde não será 

necessário "levar vantagem em tudo". 

 

Assim, é possível afirmar que o fazer docente quando não se rende aos ‘métodos 

canônicos de educação’, segundo Adorno (2011), pode tornar-se autoral e firme na 

proposta de aulas diversificadas que possibilitem um espaço educacional, onde a 

diferença não seja tão somente ‘normal’ como mero apêndice do indivíduo, mas 

entendida, como essência humana. Nesse sentido, o protagonismo docente de subverter 

a ordem social vigente de exclusão e segregação dos considerados, aprioristicamente, 

inaptos ao aprendizado, pode se constituir em uma experiência formativa tanto para os 

professores quanto para os estudantes. 

A Professora Ariana narra a própria experiência na disciplina PPE, no segmento 

da educação infantil com um estudante com autismo e que, por conta da presença do 

estudante, se dialogou sobre o assunto em seus aspectos técnicos, no que se refere à 

intervenção do professor. Desse modo, os meios da educação também tem relevância 

frente ao objeto, mas o perigo se encontra justamente na determinação de técnicas 

indiscriminadamente para a totalidade dos estudantes com autismo. Nesse ponto, pode-

se identificar que o indivíduo torna-se invisível frente à própria deficiência, o que se 

configura em uma violência velada na sociedade que não se admite preconceituosa. 

Quando a Professora Ariana se refere ao estudante com autismo, como sendo um “tipo 

de criança” se estabelece uma hierarquia entre as crianças. Nesse sentido, a criança com 

autismo é posta em um lugar marginalizado socialmente ao compará-la com a criança 

sem deficiência. Dialogar sobre esse aspecto é relevante, quando posta a necessidade de 

enfrentar possíveis estereótipos que atravessam a formação do indivíduo na sociedade 

de classes. 
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Tanto o Professor Felipe quanto a Professora Renata consideraram que a 

temática da inclusão foi vista de maneira superficial.  A necessidade de uma discussão 

que se voltasse para ‘resolução de aspectos práticos’ destacados pelo Professor Felipe 

demonstra uma cisão entre teoria e prática, pois busca-se responder aos aspectos 

considerados ‘práticos’, mesmo havendo, segundo os participantes da pesquisa, 

fragilidade na discussão da temática educação inclusiva em sua gênese. Desse modo, o 

que de uma maneira geral apresenta-se como insatisfação dos estudantes de cursos de 

formação de professores, é não conseguir ‘solucionar’ problemas específicos e isto é o 

que precisa ser ‘resolvido’ com celeridade, assim, não há tempo para refletir sobre ‘por 

que incluir?’, pois o ‘como incluir’ se impõe socialmente de maneira perversa como a 

primeira necessidade, banalizando, mais uma vez, a reflexão, a crítica e a autonomia de 

pensar do professor, delegando a ‘outrem’ que pensem por ele.  Becker in Adorno 

(2011, p. 146) afirma: 

Parece-me que a tarefa de intermediar uma consciência da realidade, uma 

tarefa intimamente vinculada à relação entre teoria e prática, não pode por 

assim dizer ser tratada em nível universitário, mas precisa ser realizada a 

partir da primeira educação infantil mediante uma educação permanente 

durante toda a vida. Agora, justamente a ideia de uma desvinculação entre 

teoria e prática encontra-se consolidada de um modo tão infeliz na história da 

cultura alemã, que desde o começo barreiras inteiras precisam ser removidas 

para erigir na educação, as bases para uma relação adequada entre teoria e 

prática. 

 

Com isso, é possível afirmar que a desvinculação entre teoria e prática é 

histórica e, ao se admitir a formação que temos, urge analisar as causas sociais que 

mantém a educação como sempre foi, excludente e segregadora com indivíduos 

alienados de si e dos outros, o que não permite uma interpretação coerente da realidade 

imposta pela cultura. Segundo Adorno (2011), a formação que leve em consideração a 

histórica cisão entre teoria e prática necessita enfrentar este desafio desde a primeira 

infância, o que possivelmente constituirá maiores possibilidades de resistência à 

alienação. 

 A Professora Luna, formada em 2018, narra que não cursou durante a formação 

inicial uma disciplina que abordasse especificamente o assunto ‘educação inclusiva’ e 

que esta temática foi pouco discutida durante a graduação, no entanto, acrescenta: 

Enquanto cursava o primeiro período do curso de Educação Física da UFF, 

participei do projeto “Natação Adaptada", do professor Alberto
39

, atuando 

com crianças que possuíam diversas deficiências, através do meio líquido 

(piscina). Apesar de uma experiência boa, não existia um grupo de pesquisa 
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 Nome fictício. 
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sobre essas deficiências, nem éramos estimulados a pesquisar sobre elas, e os 

debates dos projetos estavam muito voltados para a área social que, apesar de 

extremamente importante, não contempla toda a necessidade de informação 

que era apresentada pelos estudantes para estar aptos a trabalhar com as 

deficiências. 

 

A narrativa da Professora Luna revela a formação nesta sociedade, pois, ainda 

que haja um projeto de extensão com estudantes com deficiência, o licenciando não se 

sente estimulado a pesquisar, conhecer e tornar o próprio fazer docente autoral ao 

assumir o protagonismo da própria formação. Espera-se, em última análise, que lhe 

‘obriguem’ a estudar ou se estuda ‘a matéria da prova’ daquela semana, que tem 

importância frente ao objetivo de receber o diploma. Ninguém está imune da 

necessidade de produzir a vida material, mas ocorre que quando a experiência não se 

realiza por questões objetivas materiais, a mesma não é capaz de deixar marcas na 

formação. 

Posto isto, as narrativas demonstram que, ainda que, de maneira introdutória e 

com determinadas limitações, o currículo do Curso de Licenciatura em Educação Física 

contempla a temática da inclusão, embora ainda não seja como almejada pelas 

professoras e professores egressos do curso. Refletir sobre a sociedade administrada que 

impõe barreiras para a educação inclusiva é se debruçar também sobre as fragilidades da 

educação geral. 

Sendo assim, pensar sobre os desafios da educação inclusiva lança luz às bases 

da educação geral forjada para os estudantes considerados sem deficiência. Deste modo, 

tomar consciência do quanto o conhecimento pode contribuir com o enfrentamento da 

violência voltado para os estudantes com deficiência, mas também para os estudantes 

sem deficiência, reflete no fazer pedagógico em consonância com a democratização da 

educação. Segundo Crochík et al (2011, p. 197): 

Beyer (2005) cita pesquisa na qual houve entrevistas com professores com 

experiência em educação inclusiva e concluiu que, em geral, essa experiência 

diz respeito mais à educação integrada do que à educação inclusiva, e que 

alguns poucos professores são favoráveis à educação segregada. A distinção 

entre educação integrada e educação inclusiva é dada, entre outros, por 

Vivarta (2003), que indica que a primeira aceita os alunos com deficiência, 

faz algumas alterações importantes, quer nas condições ambientais, quer na 

atenção a esses alunos, mas não faz modificações substanciais que incidam 

sobre todos os alunos, que é o caso da educação inclusiva, que propõe novas 

modalidades de ensino que dão ênfase a trabalhos em grupo, ao 

desenvolvimento de currículos flexíveis para os alunos e avaliações também 

distintas, isto é, torna a escola mais apta a atender todos os alunos (ver 

Mittler, 2003). 
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Nesse sentido, a educação inclusiva se configura em mais do que ter um 

estudante com deficiência na aula, onde o professor precisa fazer adaptações nas 

atividades daquele aluno em específico, pois isso não seria nada mais do que uma 

educação integrada. A educação inclusiva se propõe a fazer mudanças nas bases da 

educação que sobre a ótica de beneficiar o ensino e a aprendizagem da totalidade dos 

estudantes com uma educação que propicia a formação de indivíduos críticos já se 

constitui em si, como um elemento formador para além do atendimento imediato aos 

propósitos capitalistas de uma educação mercadológica. A aptidão ou não de viver 

experiências frente à educação física inclusiva revela-se pela atitude do professor em 

sala de aula e no cotidiano da e na escola. 

O desenvolvimento da própria práxis pedagógica com autonomia e autoria é 

obstado pelo mundo administrado, quando o professor se submete à pressão de 

responder de maneira imediata às questões que carecem de reflexão. A formação que se 

volta para a resistência possibilita ao professor que a pressão civilizatória não o aliene 

dos fins da educação e da responsabilidade com a formação dos próprios estudantes. 

A aptidão à experiência pode tornar o nível de reflexão qualificado a ponto de 

não negar a cultura, mas se diferenciar dela. As narrativas da próxima questão trazem a 

discussão da formação inicial e da atuação profissional na escola. Tais narrativas serão 

divididas em dois blocos de análise, os que pensam que “sim”, ou seja, que a formação 

inicial contribuiu com a práxis na escola, no que se refere aos estudantes com 

deficiência e os que pensam que “não” contribuiu. 

Assim, perguntou-se: “Em sua opinião: A formação inicial em Educação Física 

colaborou com a sua práxis na escola, no que se refere aos estudantes com deficiência? 

De que maneira?” 

Eu diria que ajudou sim. Dar luz a essa problemática é essencial, é claro que 

as abordagens poderiam ser melhor desenvolvidas, uma disciplina, grupos 

de discussões, palestras, oficinas. Tenho claro que a formação inicial ou 

qualquer tipo de formação não vai nos proporcionar uma receita pronta 
de como resolver ou abordar os assuntos que atravessam nosso dia a dia. O 

interessante na graduação foi perceber que isso existe e devemos nos 

importar com a totalidade dos que nos rodeiam. (Professor Felipe, 2015). 

 

Sim. A formação em Educação Física da UFF é uma formação humana, 

que possibilita ter um olhar cuidadoso, inclusivo e com muita empatia. O 

curso oferece aos seus alunos um potencial elevado de capacidade de 

planejamento, criticidade e criatividade. Portanto, certamente o curso 

capacita para a práxis na escola e no lidar com todos os alunos, independente 

das suas características. (Professor Jorge, 2011). 

 

Sim, pois me possibilitou ampliar o olhar sobre a inclusão para além da 

participação na atividade, permitindo que outras questões que envolvem a 
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inclusão (como a interação com o meio, a autopercepção, a percepção do 

outro, o cuidado, os limites e mesmo a compreensão de “saúde”) pudessem 

ser abordadas. (Professor Pedro, 2014). 

 

Sim! No sentido de desconstruir preconceitos e criar empatia. Acredito 

ser essencial propor aos meus alunos atividades que desenvolvam 

sentimentos positivos e responsabilidade em relação ao tema da inclusão. 

(Professora Renata, 2010). 

 

Sim. Acredito que o pouco que eu estudei sobre deficiências me ajudou 

muito a lidar com esta questão, ao assumir turmas com alunos deficientes. 

Isto me leva a pensar o quão relevante seria cursar uma disciplina voltada 

especificamente para esta temática. Os poucos debates que tivemos sobre o 

tema abriram meus olhos não só para uma realidade de necessidade de 

políticas públicas voltadas para os alunos deficientes, mas também para a 

necessidade de trabalhar as especificidades através de atividades que 

englobassem todos os alunos, de forma a não segregar o aluno deficiente, 

sempre que possível. (Professora Luna, 2018). 

 

Sim, mas com algumas falhas. O grande problema que hoje os professores na 

área da educação, não só na educação física é ter o diagnóstico em mãos 

desses alunos, pois isso ajuda no nosso trabalho de inclusão desse aluno nas 

aulas e com os seus colegas de classe. (Professora Ester, 2014). 

 

Sim, apesar da falta de leitura e debate, sempre buscamos de boa 

vontade pensar e repensar as atividades propostas para uma aula 

inclusiva. Mesmo sendo uma visão equivocada de que o aluno deficiente 

poderia ser um problema para aquela atividade, refletir sobre ajudou na 

minha prática docente. (Professor Leonardo, 2017). 

 

De uma maneira geral o curso na UFF me ajudou, tive oportunidade no 

estágio obrigatório 1 ter uma aluna com deficiência na aula, o que me fez 

pesquisar mais sobre a temática, entrar no projeto de natação adaptada e 

grupo de pesquisa, hoje educação física adaptada se tornou minha linha 

de pesquisa. A UFF nos prepara para diversas situações, para trabalhar com 

a diversidade e adaptar aulas para atender a todos, só foi necessário um pouco 

mais de busca por outros caminhos para obter mais conhecimento. 

(Professora Marta, 2013). 

 

Em uma totalidade de 11 (onze) professores, 8 (oito) professores narraram que a 

formação em Educação Física contribuiu com a práxis pedagógica na escola, embora 

tenha se ressaltado que a temática poderia ter sido mais desenvolvida durante a 

graduação. O Professor Felipe vai enfatizar que entende que não existe uma receita 

pronta para resolver problemas do cotidiano e revela que sua formação propiciou que 

ele percebesse que os indivíduos são únicos, portanto o professor tem responsabilidade 

sobre a totalidade dos estudantes, como ele mesmo afirma. Posto isto, é possível reiterar 

que o professor pode estar apto a atuar com estudantes com e sem deficiência, mas não 

é possível uma fórmula mágica que se adeque a todas as situações e indivíduos 

indiscriminadamente. 

Tanto o Professor Jorge quanto a Professora Renata ressaltam o caráter humano 

que o Curso de Licenciatura em Educação Física tem o que contribui com a práxis 
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pedagógica na escola. A palavra empatia aparece nas duas narrativas. É preciso 

problematizar esta expressão, posto que a empatia consiste na capacidade do indivíduo 

se colocar emocionalmente no lugar de outro indivíduo. De uma maneira geral, pode-se 

definir como sentir o que o outro indivíduo sente. Todavia, não é possível sentir o que o 

outro sente, antes é preciso se identificar com o outro sem alienar-se de si, se colocar no 

lugar do outro é ideológico e pode provocar sofrimento para ambos os indivíduos, ao 

não ser possível sentir plenamente o que o outro sente. Desse modo, o sofrimento pode 

gerar pena e/ou protecionismo. 

Por outro lado, ao se identificar com o indivíduo, o respeito e o enfrentamento 

das causas sociais que promovem a violência, tendo como uma das suas formas de 

manifestação, o preconceito, citado pela Professora Renata, podem prevalecer. Todavia, 

é preciso afirmar que para a problematização do preconceito é necessário voltar-se para 

a cultura e para a formação do indivíduo que criam obstáculos para que o estudante com 

deficiência se faça presente no ambiente escolar. Segundo Adorno (2011, p. 134): 

A incapacidade para a identificação foi sem dúvida a condição psicológica 

mais importante para tornar possível algo como Auschwitz em meio a 

pessoas mais ou menos civilizadas e inofensivas. O que se chama de 

"participação oportunista" era antes de mais nada interesse prático: perceber 

antes de tudo a sua própria vantagem e não dar com a língua nos dentes para 

não se prejudicar. Esta é uma lei geral do existente. O silêncio sob o terror 

era apenas a consequência disto: A frieza da mônada social, do concorrente 

isolado, constituía, enquanto indiferença frente ao destino do outro, o 

pressuposto para que apenas alguns raros se mobilizassem. Os algozes sabem 

disto; e repetidamente precisam se assegurar disto. 

 

Posto isto, o desenvolvimento da abertura à experiência permite que ocorra a 

identificação com o outro, mas a frieza burguesa das relações em curso na civilização 

obsta o fortalecimento de consciências resistentes à dominação. “Percebo em tudo isso a 

humilhante imposição da realidade que paralisa, de antemão, qualquer possível 

resistência.” (ADORNO, 2011, p. 68).  Assim, a constituição de uma consciência da 

realidade é um processo que pode ser possível pelo conhecimento, pois a realidade se 

impõe no que há de pior: a dominação e a exploração. A consciência crítica e sobretudo, 

o conhecimento são capazes de dotar o professor da percepção do que venha a ser a 

educação inclusiva, no sentido amplo, como ressalta o Professor Pedro, ao entender que 

a inclusão não se restringe à pessoa com deficiência e, tampouco, à participação em 

atividades propostas pelo professor. A educação inclusiva é um direito humano que tem 

direção oposta à educação que marginaliza, segrega e exclui, caracterizando-se como 

uma luta que não se finda com o estar em uma classe comum. 
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A Professora Luna fala sobre a importância de se ter uma disciplina que trata, 

especificamente, das deficiências, o que, sem dúvidas, pode ser considerado um avanço 

em andamento no curso, visto que esta disciplina foi aprovada no currículo novo, por 

intermédio de ampla participação de estudantes e docentes. Nesse sentido, pode-se 

considerar que a voz dos estudantes também tem sido ouvida pela gestão do curso. No 

entanto, é salutar afirmar que a presença de uma disciplina no currículo não será capaz 

de promover, isoladamente, um fazer pedagógico inclusivo, sobretudo se os seus fins se 

voltarem para os meios de ‘como ensinar’. A dimensão teórica posta como centralidade 

da formação é capaz, por sua vez, de desenvolver a autonomia do pensar em 

contraposição à heteronomia de esperar respostas imediatas e ‘prontas’, desde que o 

pensamento e, sobremaneira, a filosofia, não sejam apresentadas como “(...) um peso 

morto que dificulta a aquisição de conhecimentos úteis, seja na preparação das 

disciplinas principais, prejudicando o progresso nessa área, seja na aquisição de 

conhecimentos profissionais.” (ADORNO, 2011, p. 69). 

Na narrativa da Professora Ester, a questão do diagnóstico necessita ser 

analisada, pois tão somente ter acesso aos diagnósticos médicos não garante que o 

processo de inclusão se efetive, pois, mesmo considerando a importância de ter acesso 

ao olhar de outra área de conhecimento, o fazer pedagógico precisa se voltar para as 

potencialidades dos estudantes e não se prender às limitações. 

O Professor Leonardo, formado em 2017, ressalta a falta de debate e discussão 

sobre a temática da inclusão no curso, enquanto que a Professora Marta, formada em 

2013, narra sua experiência em grupo de estudos com essa temática e no projeto de 

extensão de natação adaptada. É interessante perceber como as oportunidades são 

priorizadas pelos indivíduos de acordo com o interesse de cada um, ainda que o ano de 

formação da Professora Marta seja anterior ao do Professor Leonardo, as experiências 

vividas no curso com a temática da inclusão foram diferenciadas. Ressalte-se, nesse 

sentido, a importância do tripé do conhecimento na universidade, ou seja, ensino, 

pesquisa e extensão. Nesse sentido, é possível afirmar que o indivíduo tem 

responsabilidade com a própria formação, o atrevimento de querer mais do que o que 

está posto como suficiente perpassa também pelo protagonismo discente. 

Quanto aos estudantes que consideraram que o Curso de Licenciatura em 

Educação Física colaborou pouco ou não contribuiu com a práxis pedagógica na escola, 

temos as seguintes narrativas: 
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Colaborou pouco. Na realidade trabalhar com pessoas deficientes sempre 

é um desafio e não há formação que contemple a complexidade de uma 

prática pedagógica destinadas a essas pessoas, porque existem interfaces 

importantes a serem consideradas. Trabalhar em escola pública traz 

consigo alguns marcadores que se relacionam com as deficiências. A classe 

social, gênero e etnia são interfaces que alteram de forma significativa a 

abordagem para o trabalho. Então acredito que, de uma maneira geral, as 

contribuições da minha formação inicial não dão conta de entender de forma 

mais ampla os desafios encontrados, pois focou mais em uma perspectiva 

normativa. (Professor Francisco, 2014). 

 

Não considero. (Professora Diana, 2015). 

 

Não muito. Não lembro de uma matéria obrigatória específica que 

abordasse essa discussão. Mas tinha matéria optativa que abordava esse 

assunto. (Professora Ariana, 2014). 

 

O Professor Francisco narra do desafio de trabalhar com as pessoas com 

deficiência. No entanto, analisamos essa questão, ao salientar que o desafio se dá no 

cotidiano da escola, ao se trabalhar com pessoas, independente de ter deficiência ou não. 

O que se coloca como prioridade nesse aspecto é a necessidade do professor sair da 

zona de conforto para estudar, produzir conhecimento e ter autonomia no fazer docente, 

o que é fragilizado com o constante controle sobre o trabalho docente. Vale ressaltar, 

que o objetivo não é tornar o professor culpado, mas trazer à tona a reflexão para a 

necessidade de resistir aos retrocessos que as reformas da educação têm instituído 

socialmente, com uma agenda conservadora em pleno século XXI no campo 

educacional, por meio de alianças conservadoras estratégicas para tornar os professores 

alienados sociais. Deste modo, em vez do professor problematizar a pressão social 

imposta nesta sociedade, resiste ao que deveria ser sua função, ensinar pessoas. 

A intensificação do trabalho docente não acontece por acaso e naturalizar este 

fato, não parece ser um caminho profícuo de resistência. Vale ressaltar, mais uma vez, a 

crítica ao curso destacada pela Professora Ariana, ao afirmar não haver uma disciplina 

obrigatória que falasse sobre a educação inclusiva na sua formação inicial. Crochík et al 

(2011, p. 197) afirmam que: 

Algumas pesquisas mostram a importância do professor na educação 

inclusiva. Segundo Cook, Tankersley, Cook e Landrun (2000), os alunos com 

dificuldades de aprendizagem em geral tendem a ser rejeitados por parte dos 

seus professores, e eles propõem que a atitude do professor seja considerada 

na implantação e no desenvolvimento do ensino inclusivo. Conforme esses 

autores, os comportamentos menos adequados de alguns alunos e seu 

aprendizado mais lento podem gerar atitudes desfavoráveis dos professores 

em relação a eles. 
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Posto isto, é preciso destacar a importância da função do professor frente à 

possibilidade de que a educação inclusiva seja efetiva. Quando o professor tem a 

experiência com a inclusão na formação, é possível que estereótipos sejam superados e 

que preconceitos não sejam manifestados por intermédio da discriminação, tanto pelos 

próprios professores, quanto pelos estudantes, pois, embora, não se esteja imune ao 

preconceito na cultura vigente, é possível prescindir de manifestá-lo. Segundo Adorno e 

Horkheimer (1985, p. 89-90): 

O patológico no antissemitismo não é o comportamento projetivo enquanto 

tal, mas a ausência da reflexão que o caracteriza. Não conseguindo mais 

devolver ao objeto o que dele recebeu, o sujeito não se torna mais rico, 

porém, mais pobre. Ele perde a reflexão nas duas direções: como não reflete 

mais o objeto, ele não reflete mais sobre si e perde assim a capacidade de 

diferenciar. Ao invés de ouvir a voz da consciência moral, ele ouve vozes; ao 

invés de entrar em si mesmo, para fazer o exame de sua própria cobiça de 

poder ele atribui a outros os “Protocolos dos Sábios de Sião”
40

. Ele incha e se 

atrofia ao mesmo tempo. Ele dota ilimitadamente o mundo exterior de tudo 

aquilo que está nele mesmo; mas aquilo de que o dota é o perfeito nada, a 

simples proliferação dos meios, relações, manobras, a práxis sinistra sem a 

perspectiva do pensamento. A própria dominação que, mesmo sendo 

absoluta, é, em sentido próprio, sempre um mero meio, torna-se nessa 

projeção irrefreada, ao mesmo tempo, seu próprio fim e o fim de outrem, ou 

melhor, o fim em geral. Com a enfermidade do indivíduo, o aparelho 

intelectual aguçado do homem atua de novo contra os homens como a arma 

cega da pré-história animal, que ele nunca deixou de ser para a espécie, ao se 

voltar contra todo o resto da natureza. 

 

Desse modo, a reflexão de Adorno e Horkheimer (1985) não nos permite perder 

de vista a ‘dialética do esclarecimento’, mas ao mesmo tempo, não se abstém de afirmar 

que a fragilidade na formação foi o que tornou possível que o Auschwitz acontecesse. A 

práxis, ao não considerar a dimensão da teoria, afirma uma formação heterônoma que 

obsta a experiência de viver o ainda não vivido. De acordo com Adorno e Horkheimer 

(1985), se as pessoas não fossem indiferentes umas com as outras, o Auschwitz não 

aconteceria, mas, pelo contrário, os comandantes de gabinete encontraram um terreno 

fértil para disseminar o ódio e o horror. 

O que se torna prioridade na sociedade contemporânea é refletir sobre as causas 

que permitiram tamanha violência e admitir que elas continuam existindo, todavia, 

mesmo em uma sociedade bárbara, há espaço para dialética, possível quando as 

contradições sociais são problematizadas.  O conhecimento pode tornar o professor 

disposto a viver experiências junto com os estudantes no desenvolvimento da própria 

práxis pedagógica em experiência formativa, o que possivelmente o tornará apto para 

                                                           
40

 ‘Os protocolos dos Sábios de Sião’ se referem a um texto antissemita, cujo objetivo é a disseminação 

do ódio contra os judeus. 
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enfrentar a violência e o preconceito na escola, muitas vezes experimentado pelos 

estudantes com deficiência, mas também por estudantes que não apresentam deficiência. 

Segundo Oliveira (2004, p. 42): 

As escolas e os meios de comunicação quase sempre trabalham para produzir 

- como numa fábrica - indivíduos "adaptados" à sociedade a que pertencem. 

As pessoas são formadas (ou deformadas) para exibir um perfil dependente, 

acrítico e submisso. O restabelecimento dos laços que identificam o homem 

com a sociedade implica, inicialmente, a identificação deste homem consigo 

mesmo. A Educação Física pode participar neste processo, criando ambientes 

favoráveis para alguém tornar-se, realmente, pessoa. 

 

O constructo teórico de Oliveira (2004) lança luz à possibilidade da Educação 

Física, sendo uma área de conhecimento, que estuda, sobretudo, o corpo em movimento, 

participar do processo de esclarecimento dos estudantes, proporcionando ambientes 

favoráveis à crítica social. É relevante neste pensamento, dentre outros, observar que 

conhecer a sociedade, implica, necessariamente, no conhecimento de si, ou de outra 

maneira, na tomada de consciência do quanto desta cultura encontra-se presente na 

própria subjetividade, o que torna possível a identificação e a diferenciação da cultura. 

Assim, aos professores e professoras formados/as em Educação Física caberia a 

constituição de mecanismos efetivos de desenvolvimento de práxis pedagógicas 

potentes na transformação de um coletivo cheio de ninguém em indivíduos. 

Portanto, é possível afirmar que as expectativas dos professores e professoras 

expressam a formação docente no Curso de Licenciatura em Educação Física da UFF. 

As narrativas foram unânimes em revelar que não há no currículo uma disciplina 

específica para o tema ‘educação inclusiva’ e essa reivindicação é legítima, a partir do 

momento que a ausência da mesma afeta os estudantes que também fazem parte da 

constituição deste currículo que é vivo e precisa ser flexível. Porém, é preciso salientar 

que as questões sociais precisam ser enfrentadas, pois a presença de uma disciplina que 

trate especificamente da temática ‘Educação Física Inclusiva’ não garante que o futuro 

professor irá se sentir apto à atuação com estudantes com deficiência. 

Assim, há que se pensar sobre os limites no âmbito da formação do professor de 

educação física, tendo em vista que os mesmos são sociais e perpassa, sobremaneira, 

pela formação do indivíduo em todas as esferas da vida, inclusive educacional. 

Enfrentar a problemática da formação do professor de educação física na sociedade de 

classes demanda mais do que ‘apagar incêndio’, pois isto apresenta ‘soluções’ imediatas 

para questões complexas, banalizando a reflexão. 
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Torna-se imprescindível problematizar que as possibilidades da formação do 

professor de educação física se dão por intermédio do desenvolvimento da aptidão à 

experiência que pode promover a autonomia docente e o desenvolvimento do caráter 

investigativo e político do professor face à urgência de enfrentar a violência e o 

preconceito na escola. Urge, ainda, que a formação docente se fortaleça nos 

pressupostos que potencializam a resistência à atual conjuntura de sucateamento da 

educação que coloca barreiras no desenvolvimento de aulas democráticas e humanas. A 

crítica, como afirma Crochík et al (2011) assume centralidade na perspectiva de uma 

sociedade justa e a formação pode se constituir humana e transformadora, quando há 

identificação entre os indivíduos, sobremaneira, com as minorias discriminadas. 

 

4.2: Formação e perspectivas dos estudantes do Curso de Licenciatura em 

Educação Física na UFF 

 

Nesta sessão, serão analisadas as narrativas dos estudantes do Curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFF. Estes estudantes apresentaram suas 

experiências e expectativas, por intermédio de um questionário misto, composto por 15 

(quinze) questões. O instrumento de coleta de dados encontra-se nos apêndices desta 

tese. As experiências que os estudantes tiveram no Curso de Licenciatura em Educação 

Física, as possíveis contribuições e discussões nas disciplinas realizadas e eventos que 

participaram fazem parte da formação deste futuro profissional e contribuem com a 

análise quanto à formação do professor de educação física. 

De acordo com as narrativas dos estudantes, o Curso de Licenciatura em 

Educação Física oportuniza a discussão sobre a temática educação inclusiva; no entanto, 

de uma maneira geral, entendem que essa temática poderia ser mais discutida, assim 

como narrado anteriormente, pelos professores egressos do curso. A estudante Aline 

(sexto período) salienta que: “O tema é aplicado como forma de extensão do tema da 

aula.” Enquanto que a estudante Marcela (sétimo período) relata que os “professores 

abordam a temática, mas não aprofundam a discussão.” E ainda entende que os 

“professores não se sentem capacitados para trabalhar a temática.” O estudante Sérgio 

(oitavo período) narra: “O pensamento reflexivo tende a ser uma prática bastante 

comum, possibilitando o levantamento de questões inerentes à educação inclusiva.” Tal 

como foi narrado pelas docentes do curso, os estudantes também afirmam que as 

disciplinas de ‘Pesquisa e Prática de Ensino/PPE’ (que se subdivide em quatro 



180 

disciplinas, conforme abordado no capítulo 3) trazem essa discussão, quando há 

estudante com deficiência considerado em situação de inclusão na aula. Apesar de 

entender que essa temática é ‘pouco’ pensada, Agenor (sexto período) afirma: “Trazem 

uma discussão curta através das PPEs, quando algum aluno da turma possui alguma 

deficiência e como incluir ele.” 

Posto isto, as experiências que os estudantes se permitem e tem consciência de 

que podem viver necessitam ser vistas segundo o ordenamento social, pois, o processo 

produtivo influencia diretamente o processo formativo e gera dominação. Daí a 

necessidade da crítica à cultura como movimento de resistência e possível superação da 

alienação, o que não significa negá-la: 

A cultura deixa-se idolatrar apenas quando está neutralizada e reificada. (...) 

O crítico da cultura não é capaz de compreender que a reificação da própria 

vida repousa não em um excesso, mas em uma escassez de esclarecimento, e 

que as mutilações infligidas à humanidade pela racionalidade particularista 

contemporânea são estigmas da irracionalidade total. (ADORNO, 2002, p. 

51). 

 

A formação heterônoma afirma a irracionalidade e é violenta, ao passo que o 

indivíduo precisa renunciar a própria subjetividade em troca de sobreviver na sociedade 

vigente.  Segundo Adorno (2002), a cultura e a civilização não se separam, embora estas 

não devam se confundir. Nesse sentido, quanto mais desenvolvida a cultura, mais 

possibilidades há do indivíduo se diferenciar. A sociedade, ela própria é sua ideologia, 

ou seja, uma forma de sociedade determinada conforme certo modelo de produção 

social dos homens, a apreensão dessa sociedade passará, necessariamente, pela análise 

crítica do momento social em que se encontra. A finalidade desta sociedade, no atual 

estágio civilizatório, torna-se, então, o controle, por meio do mercado. 

Dessa maneira, o próprio sistema capitalista gera o que está se problematizando 

na crítica cultural, dando a entender que tudo tem potencial para se transformar em 

mercadoria. O que é previsível, embora não se deva perder a contradição, visto que há 

espaço para a resistência e para a elevação do nível de consciência, por intermédio do 

conhecimento aliado à educação que fortaleça a experiência e a instância psíquica do 

indivíduo. 

Dessa maneira, em um quantitativo geral de 28 (vinte oito) estudantes, 3 (três) 

narraram não ter tido nenhum contato com estudantes com deficiência, dois deles sendo 

do sétimo período e um do sexto período. Reafirmamos, pois, que existem 

possibilidades no curso de que os estudantes de licenciatura vivam experiências durante 
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a formação com pessoas com deficiência. Marcos (sexto período) narra: “Minha 

experiência quanto a alunos com deficiência foi bem tranquila. É um pouco mais 

trabalhoso, mas com a bagagem que o curso proporciona consigo trabalhar bem.” A 

estudante Helena (oitavo período) narra: 

Tive muitos alunos com autismo, foi um desafio no sentido da forma de tratar 

e explicar algumas coisas que iriam ocorrer em tal atividade. No último 

estágio tive um com superdotação, senti a falta de um acompanhamento da 

própria escola em como lidar com esse aluno e o mesmo com o de paralisia 

cerebral, senti um pouco de dificuldade em agregar esse aluno, ele gostava de 

ficar fora da cadeira de rodas, mas era preciso segurar ele, e o acompanhante 

não entrava em quadra. 

 

A primeira narrativa caracteriza a experiência com estudantes com deficiência 

como sendo mais trabalhosa. Entende-se, pois, que o ‘trabalho’ com estudantes com 

deficiência extrapola o que se aprende como sendo aplicável para a totalidade dos 

estudantes, por isso, a educação inclusiva é classificada como sendo mais difícil de 

atuar. Enquanto admitirmos a educação como a reprodução de métodos canônicos de 

educação, por muito tempo identificado como coisa morta, de acordo com Adorno 

(2011), não será possível superar a educação que tem como fim homogeneizar os 

estudantes. 

A estudante Helena (oitavo período) narra experiências significativas no âmbito 

da educação inclusiva, mas é possível identificar certa insegurança ao esperar que a 

escola lhe instrua de “como” lidar com o estudante com deficiência. Outro aspecto 

relevante na narrativa é o fato da turma ter um professor de apoio e o mesmo não 

acompanhar os estudantes nas aulas de educação física. O professor de apoio tem como 

atribuição apoiar o estudante com deficiência e a totalidade da turma em todas as aulas, 

pois, de acordo com o Decreto nº 7611/2011 (BRASIL, 2011), “Art. 3
o
 : São objetivos 

do atendimento educacional especializado:  I - prover condições de acesso, participação 

e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo 

com as necessidades individuais dos estudantes; (...).” O professor de apoio, nesse bojo, 

é um direito do estudante com deficiência, o que faz parte do Atendimento Educacional 

Especializado/AEE e, quando a deficiência é mais severa dificultando a autonomia no 

processo de ensino aprendizagem, este profissional é solicitado com a premissa de dar o 

suporte necessário para o professor regente desenvolver as atividades propostas em sala 

de aula e esse acompanhamento deve acontecer em todos os espaços escolares, inclusive 

nas aulas de educação física. 
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Posto isto, vale ressaltar que apenas 1 (um) estudante do universo total dos 

estudantes que narraram suas experiências entende que ‘a experiência com a temática 

educação inclusiva não contribui com a formação’. Os demais estudantes afirmam que a 

experiência com a educação inclusiva contribui com a formação. Assim, questionamos: 

‘em qual sentido?’ Destacamos algumas narrativas: 

Tenho vontade de trabalhar com crianças especiais e nesse campo foi falado 

muito pouco. (Leonardo, sexto período). 

 

A demanda social é grande e para a inclusão desses indivíduos deve se ter 

uma noção de como trabalhar para respeitar as suas limitações e estimular 

progressões. (Aline, sexto período). 

 

Melhorar a minha formação como professor. (Carlos, oitavo período). 

 

No sentido de pensar as práticas da cultura corporal para todos e todas, em 

que todos consigam realizar e descobrir suas próprias possibilidades. 

(Marcos, sexto período). 

 

De forma a auxiliar o professor a lidar com diferentes situações. (Marcela, 

sétimo período). 

 

Porque na prática iremos encontrar esses alunos, seria importante esse debate 

dentro da Universidade. (Liz, sétimo período). 

 

A educação inclusiva oportuniza o estudo com uma área que normalmente 

não é estudada, por isso, abre possibilidade de saber lidar com situações não 

padronizadas. (Maurício, sétimo período). 

 

A educação inclusiva, em sua temática, me possibilitaria estar melhor 

preparado para as especificidades de um globo maior de alunos. (José, oitavo 

período). 

 

Fora do ambiente acadêmico nós vamos encontrar uma grande diversidade de 

alunos, seja com deficiência ou não, começar a pensar de forma inclusiva já 

na formação é positivo. (Alisson, sexto período). 

 

Das narrativas acima, é interessante observar como que, ao se referir à formação, 

as narrativas dos estudantes se voltam para uma formação quase que automaticamente 

‘preparatória’ para atuação no mercado de trabalho. Nesse sentido, a formação é 

entendida como pressuposto tão somente para atender à lógica capitalista de formar 

profissionais capacitados para uma visão mercadológica de produção e elevação do 

capital. Segundo Adorno (2011, p. 122), ‘a pressão no mundo administrado’ deforma a 

experiência e a cultura vigente não permite que se constitua uma ‘aptidão à 

experiência’: 

A Crítica cultural encontra-se diante do último estágio da dialética entre 

cultura e barbárie: escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro, e 

isso corrói até mesmo o conhecimento de por que hoje se tornou impossível 

escrever poemas. Enquanto o espírito crítico permanecer em si mesmo em 

uma contemplação autossuficiente, não será capaz de enfrentar a reificação 
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absoluta, que pressupõe o progresso do espírito como um de seus elementos, 

e que hoje se prepara para absorvê-lo inteiramente. (ADORNO, 2002, p. 61). 

 

Sendo assim, romper com a lógica da educação como mercadoria é, antes de 

tudo, não negar a necessidade de produzir a vida material nesta sociedade e, para isso, 

condições objetivas materiais são necessárias, mas a educação que tem isso como 

finalidade, forma nada mais do que pessoas bem-ajustadas (ADORNO, 2011), o que se 

configura em uma pseudoformação. Quanto a isso, Crochík et al (2009, p. 42) afirmam: 

A pseudoformação se expressa em duas tendências não antagônicas: a 

formação para a adaptação e a formação pela formação. A primeira tem como 

meta principal a formação do indivíduo para o mercado de trabalho, para o 

mundo existente, mas não para uma vida que já seria possível de ser vivida 

objetivamente; nessa modalidade de pseudoformação, a possibilidade de se 

pensar que a sociedade existente é produto da História e, portanto, que é 

modificável, não é grande, e o indivíduo é preso ao existente; no outro tipo de 

pseudoformação, a cultura perde também a sua relação com a História por 

não ser associada com as necessidades dos homens, e converte-se em 

mercadoria, posto que as pessoas tentam adquiri-la para ter e dar a impressão 

de que estão incluídas por estarem atualizadas. 

 

A pseudoformação é desarticulada da História e se submete à égide do capital, 

independente da tendência em que ela se expressa. Na pseudoformação as percepções 

de sociedade são individualistas e os propósitos se voltam para atender ao próprio ego. 

Considerando a crítica à cultura (ADORNO, 2002; 2011), essa é a formação 

historicamente possível na sociedade de classes, sendo a pseudoformação a única 

existente no atual estágio civilizatório. 

Nesses termos, retomamos a afirmativa de que quanto mais desenvolvida for a 

cultura, mais possibilidades haverá de se tornar indivíduo por intermédio da 

diferenciação. Quanto menos desenvolvida for a cultura, mais individualista a pessoa 

poderá se tornar, por não encontrar meios suficientes para se identificar com outros e, 

por conseguinte, se diferenciar. A formação do “eu” ocorre por intermédio de 

identificações que significam tentativas de ser como o outro. A singularidade depende 

do quanto nos identificamos com os outros. Com isso, vale ressaltar que a formação do 

indivíduo está intrinsicamente atrelada à cultura da sociedade em que vive, sendo o 

indivíduo, um elemento constitutivo da cultura, embora não se restrinja a ela. 

(CROCHÍK, 2012). Para os frankfurtianos, o Auschwitz simboliza a tragédia da 

formação na sociedade de classes. Pensar na História como produto das precárias 

condições de viver experiências humanas é a prova cabal de que a formação tem se 

voltado, historicamente, à adaptação como fim em si mesmo e à constituição de pessoas 
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individualistas; com isso a violência se estabelece pelo viés da inaptidão à experiência. 

Assim, a experiência é considerada como o antídoto contra o preconceito. Desenvolver 

uma formação que possibilite o caráter crítico e investigativo do professor, sem negar os 

limites sociais, pode desvelar possibilidades de emancipação nas contradições tanto 

sociais quanto formativas na educação. 

Na questão ‘Você entende que a educação inclusiva é uma temática que perpassa 

todas as disciplinas do curso?’, 16 (dezesseis) estudantes afirmam que a educação 

inclusiva não perpassa a totalidade das disciplinas do curso, destacamos as seguintes 

narrativas: “É frequente, mas não é abordado em todas as matérias. Nas que o tema 

aparece, os professores costumam apresentar formas de adaptar as atividades e nos 

estimulam a fazer esse exercício.” (Ariel, sexto período); “Alguns professore tentaram 

levar algumas atividades, mas de modo geral é muito pouco abordado.” (Juca, sexto 

período); “Quase nenhuma disciplina aborda essa temática.” (Milton, sétimo período).  

De uma maneira geral, os estudantes que narraram “Sim” afirmaram que a 

educação inclusiva é utilizada como estratégica pedagógica pelos professores dos 

seguintes modos: “Discussões e elaboração de atividades.” (João, décimo primeiro 

período); “Os professores sempre propõem a adaptação nas aulas para a inclusão de 

todos.” (Aline, sexto período); “Utilizam exemplos práticos e sugestões de inclusão.” 

(Marcela, sétimo período); “Existem disciplinas com enfoque só na inclusão.” 

(Leonardo, sexto período); “Abordagem de textos que tratam a temática.” (Pietro, oitavo 

período); “O levantamento de debates que trazem à luz da discussão os processos de 

exclusão.” (Sérgio, oitavo período); “Eu entendo, mas os professores não a trabalham. 

Por isso, deveriam tratar enquanto foco nas disciplinas.” (Mara, oitavo período), dentre 

outros. 

É possível afirmar que as estratégicas pedagógicas utilizadas pelos professores 

se concentram na adaptação das aulas, discussões, exemplos práticos, sugestões de 

inclusão e textos que tratem sobre a temática. Faz-se mister destacar que a 

pseudoformação pode se estabelecer quando as estratégias se colocam de modo 

generalista, como se a estratégia apresentada para um estudante pudesse ser para todos 

os estudantes com a mesma deficiência. A autonomia docente perpassa pelas atitudes do 

professor de se fazer presente no processo de ensino e aprendizagem da totalidade dos 

estudantes, independente de ter deficiência ou não, cada estudante é único, assim como 

a aprendizagem. 
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A formação se torna frágil, sobremaneira, quando atender aos propósitos 

capitalistas, assume centralidade, e o fazer docente autoral fica limitado ou nulo por não 

haver tempo para a formação se constituir, beneficiando uma não diferenciação. Quanto 

a isso, Adorno (2011, p. 153) afirma: 

Mesmo assim penso que atualmente a sociedade premia em geral uma não 

individuação; uma atitude colaboracionista. Paralelamente a isso acontece 

aquele enfraquecimento da formação do eu, que de há muito é conhecida da 

psicologia como "fraqueza do eu". Por fim, é preciso lembrar também que o 

próprio indivíduo, e, portanto, a pessoa individualizada que insiste 

estritamente no interesse próprio, e que, num certo sentido, considera a si 

mesma como fim último, também é bastante problemática. Se hoje o 

indivíduo desaparece — não tem jeito, sou um velho hegeliano —, então 

também é verdade que o indivíduo colhe o que ele mesmo semeou. 

 

Com isso, é possível afirmar o indivíduo como ser ativo, o qual tem potencial 

para transgredir a ordem estabelecida. Assim, a crítica à cultura é uma condição 

possível, por intermédio do conhecimento, de rever os próprios conceitos, ao passo que, 

embora da sociedade administrada emane a pseudoformação, a partir do momento em 

que o indivíduo se conscientiza disso, há possibilidade de fortalecer o próprio eu e se 

contrapor a uma educação historicamente excludente. Para Adorno (2011, p. 110): “Há 

nisto evidentemente uma crítica ao próprio processo educacional, que, até hoje, em 

geral, fracassou em nossa cultura.” A educação, ao se deixar converter em mercadoria 

nesta sociedade, abre mão da experiência com a teoria e a possibilidade de uma práxis 

se reduz a determinações ilusórias de aulas pré-moldadas para indivíduos inexistentes. 

Algo ainda relevante para se destacar é que os estudantes afirmam que o curso 

recebeu, ao longo dos anos, estudantes com deficiência e, com o apoio dos/as 

professores/as e colegas, os mesmos conseguiram participar das aulas de maneira 

satisfatória. No entanto, ressaltam que a parte arquitetônica do Instituto de Educação 

Física, não atende à demanda dos estudantes com deficiência, faltando rampas e/ou 

elevadores de acesso às salas de aulas que se encontram no segundo andar. Existe 

apenas uma sala de aula no térreo e o acesso à quadra e outros espaços de aula são 

dificultados pelo piso de terra. 

O fato de tanto as Docentes quanto os/as Estudantes do Instituto de Educação 

Física/IEF afirmarem que o Curso de Licenciatura, ao longo dos anos, recebeu e ainda 

recebe estudantes com deficiência é algo apreciável, por entendermos que isto 

possibilita a experiência com a inclusão durante a formação acadêmica. Assim, ainda 

que essa experiência não tenha sido possível durante a educação básica, o ensino 

superior possibilita que essa experiência se realize. 
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Dessa maneira, para além do discurso de que os futuros professores devam atuar 

pedagogicamente de maneira inclusiva, o tipo de educação vivido no curso estabelece 

sentidos à educação inclusiva por ele mesmo, por intermédio das atitudes docentes e 

institucionais frente aos estudantes com deficiência, mesmo não negando os limites 

sociais e os obstáculos arquitetônicos. Ao se considerar que o enfrentamento do 

preconceito é, sobretudo, possibilitar que se viva experiências com estudantes com 

deficiência, esta experiência no curso pode ser identificada como um avanço para a 

democratização da educação. 

Vale ressaltar que o preconceito é um fenômeno psicológico que não está restrito 

ao indivíduo, por se estabelecer, sobremaneira, por intermédio das possibilidades de 

diferenciação pela cultura. A pessoa preconceituosa tem uma tendência para a ação 

violenta, mas, ao ser possibilitada a experiência com o alvo do preconceito, é possível 

prescindir de manifestá-lo. A cultura vigente obsta a identificação dos indivíduos, 

tentando mantê-los separados, o que faz com que a identificação e, por conseguinte, a 

diferenciação seja dificultada e produza estereótipos. O estereótipo pode ser 

considerado como uma maneira limitada de pensar sobre algo, reduzindo aspectos 

históricos como se fosse algo natural, simplificando a complexidade do mundo. A 

redução da percepção da realidade em função da cultura gera o preconceito que pode 

ocorrer por três situações distintas, no que se refere à dimensão afetiva: a) hostilidade: 

se configura no plano individual de uma pessoa para com a outra, podendo ser 

caracterizada como uma agressividade direta; b) afeto exagerado: por não ter tido 

experiência com a pessoa com deficiência e por não saber como lidar, a protege de 

maneira excessiva e c) indiferença: nesse caso, o preconceituoso não expressa nenhum 

sentimento frente ao alvo do preconceito reduzindo as pessoas com deficiência a meios 

manipuláveis para atingir objetivos escusos. (CROCHÍK, 1990; 1995; 2012; 2015). 

Dessa maneira, a experiência com pessoas com deficiência no ensino superior se 

constitui, por si só, como um elemento formador, ao tornar possível a experiência com a 

diversidade que é humana. Assim, o Curso de Licenciatura em Educação Física 

demonstra uma maneira de resistir à desigualdade e à hierarquia estabelecida, 

socialmente imposta às pessoas com deficiência. Então, se, o preconceito conserva 

hierarquias existentes socialmente por intermédio da negação de identificação entre os 

indivíduos, enfrentá-lo significa uma tentativa de mudar as regras socialmente 

estabelecidas para manter as minorias segregadas. 
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Quanto à questão: ‘Você pensa que a educação física, a educação inclusiva e a 

educação geral se relacionam?’ Dois estudantes entendem que não há relação entre a 

educação física, a educação inclusiva e a educação geral. Os demais estudantes afirmam 

entender que a educação física, a educação inclusiva e a educação geral se relacionam, 

se referindo às possibilidades de aprendizado para a totalidade dos estudantes; o 

oferecimento de meios aos indivíduos para se educarem social, ética e moralmente; 

afirma-se também que a educação física ‘bebe’ da pedagogia para embasar suas 

metodologias; expressam, ainda, que a educação física, a educação inclusiva e a 

educação geral se relacionam com seres humanos e a educação se configura em um 

direito de todos. Desse modo, apresentamos algumas narrativas: 

Historicamente, a educação física pensa os corpos e suas possibilidades. 

Logo, a questão da deficiência vem à tona. (Sérgio, oitavo período). 

 

Creio que toda educação deve ser inclusiva, tanto a EFE (Educação Física 

Escolar), como a educação em geral. (Waldir, oitavo período). 

 

O ato de educar deve buscar que cada aluno alcance seu melhor, 

independente se há deficiência ou não. Isso é válido para todas as disciplinas. 

(Douglas, sexto período). 
 

Ao pensar a Educação que forma a pessoa para o mundo, precisa-se refletir 

sobre qual mundo queremos ter. A Educação física tem papel fundamental 

para a inclusão de todos os seres na sociedade, assim como as aulas precisam 

ser. (Ronald, sexto período). 

 

A educação deve atender a todos que se apresentam a ela. Assim, professores 

de qualquer que seja o conteúdo, devem obter conhecimento para eficácia da 

inclusão para todo e qualquer aluno e suas especificidades. (José, oitavo 

período). 

 

Considerando as narrativas dos estudantes do Curso de Licenciatura em 

Educação Física é possível identificar que aos mesmos vem sendo possibilitada uma 

formação que sensibiliza para enfrentar, na sala de aula, as questões inerentes à 

educação inclusiva, no que se refere, sobremaneira, a não exclusão de estudantes. 

Todavia, o pensamento de que a necessidade de afirmação de uma educação inclusiva 

tem relação com a finalidade, dentre outros, de problematizar a cultura e a possibilidade 

de democratização da educação, pelo fato de ter sido negada historicamente aos 

estudantes com deficiência, não parece estar clara na base do pensamento dos 

estudantes, segundo Adorno y Horkheimer (1966, p. 3): 

(…) la idea de cultura no puede ser sacrosanta – a usanza de la misma 

seudoformación, pues la formación no es otra cosa que la cultura por el lado 

de su apropiación subjetiva. Pero la cultura tiene un doble carácter: remite a 

la sociedad y media entre ésta y la seudoformación. En el uso lingüístico 

alemán se entiende únicamente por cultura, en una oposición cada vez más 
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abrupta con respecto a praxis, la cultura del espíritu: y aquí se refleja que no 

se ha conseguido la emancipación completa de la burguesía o que sólo se 

logró hasta cierto instante, pues ya no puede seguirse equiparando la sociedad 

burguesa a la humanidad. 

 

Desse modo, Adorno y Horkheimer (1966) contribuem com a reflexão, quando 

afirmam que a formação se faz nesta cultura e de acordo com a apropriação subjetiva 

possível nela. Assim, a cultura remete à sociedade de classes que impõe barreiras ao 

livre pensar do indivíduo e obsta a inauguração de uma humanidade que se quer viver, 

pois a necessidade da produção da vida material sufoca tais possibilidades. O progresso 

burguês, amparado na cultura capitalista, cria, inclusive, necessidades que não são 

inerentes à sobrevivência da vida humana, mas são necessárias para perpetuação da 

sociedade administrada. Nesse bojo, encontra-se a educação, pois não se deve perder de 

vista: 

O magistério também é uma profissão burguesa; apenas o idealismo hipócrita 

poderia negá-lo. O professor não é aquela pessoa íntegra que forma a 

expectativa das crianças, por mais vaga que seja, mas alguém que no plano 

de todo um conjunto de outras oportunidades e tipos profissionais 

concentrou-se inevitavelmente como profissional na sua própria profissão, 

sendo propriamente já a priori o contrário daquilo que o inconsciente aguarda 

dele: que precisamente ele não seja um profissional, quando justamente ele 

precisa sê-lo. (ADORNO, 2011, p. 111). 

 

O magistério não é asséptico às condições sociais em que fora criado, assim 

como o indivíduo que desenvolve tal função social também não o é. Ser um 

profissional, independente da carreira, assume, nesta sociedade, a finalidade última de 

resolver ‘problemas’ no menor espaço de tempo possível, o que confere ao professor 

certa inquietação e, não incomumente, medo de não dar conta de toda uma carga 

desumana impregnada no fazer pedagógico que, a maioria das vezes, tem se limitado ao 

cumprimento de tarefas que não dialogam com a práxis. 

Com as narrativas dos estudantes, no que se refere a se sentir apto ou não para o 

acolhimento de estudantes com deficiência nas próprias aulas, sete estudantes se 

apresentam como favoráveis: “Sim, porque a minha formação me direciona a isso. 

Porém o assunto pode ser mais abordado.” (Aline, sexto período); “Sim, porque é bem 

abordado no curso e existem projetos que me proporcionam isso.” (Marcos, sexto 

período); “Sim, porque lido com alunos deficientes no meu estágio não obrigatório.” 

(Marcela, sétimo período); “Sim, tive disciplinas que me ensinaram a receber estudantes 

com deficiência.” (Carlos, oitavo período); “Sim, porque com as minhas experiências na 

PPE pude trabalhar com esses alunos, mas sempre é preciso manter um estudo sobre o 
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assunto.” (Miguel, nono período); “Sim, pois devemos estudar e elaborar estratégias 

para melhor incluir esses alunos.” (Juca, sexto período) e “Sim, porque tive uma 

formação que me ensinou a pesquisar.” (Geraldo, sétimo período); 

Enquanto que três estudantes se identificam como favoráveis, mas apresentam 

receio quanto aos estudantes com deficiência ou quanto à formação que receberam no 

curso: “Depende da área de trabalho.” (João, décimo primeiro período); “Sim, por estar 

disposta a aprender a lidar com as necessidades dos alunos. Ao mesmo tempo que não, 

porque meus erros podem ser muito maléficos para criança.” (Ariel, sexto período) e 

“Sim, mas não graças à minha formação acadêmica e sim pela motivação para lidar com 

isso. Ter um irmão deficiente me conscientizou muito em relação à necessidade de saber 

agir inclusivamente.” (Milton, sétimo período). 

A análise destas narrativas demonstra que a educação inclusiva ainda é vista por 

alguns estudantes do curso como um tabu, resumindo-a à hierarquização dos estudantes 

com deficiência e limitando a inclusão aos estudantes com uma deficiência específica, 

como se a inclusão fosse depender da deficiência. Sendo assim, o conceito de inclusão 

fica minimizado, podendo, em última instância, produzir a exclusão dos estudantes das 

aulas, no sentido de que ‘algumas deficiências’ são passíveis de inclusão e outras, não. 

Segundo Crochík (2009, p. 43): 

É claro que, nos últimos tempos, devido à crescente violência, sobretudo nos 

países em desenvolvimento, defende-se a educação. Numa sociedade que 

exige a competição entre os homens e que não pode dar uma vida digna a 

todos, no entanto, por mais que a educação atue contra a violência, se essa 

não for discutida politicamente, cai em contradição, posto que enfatiza a paz 

quando o conflito é continuamente suscitado. 

 

Promover e fortalecer a discussão política em torno da educação, como um 

direito humano faz-se urgente e necessário, ao passo que uma educação inclusiva tal 

como procuramos expor é capaz de tornar os indivíduos suficientemente esclarecidos, 

ao ponto de se contrapor a todo e qualquer tipo de violência à vida. Se apresentar como 

favorável à educação sem entendê-la como palco de lutas, marcada por avanços e 

retrocessos se configura em uma ideologia, portanto desmoronável. Conforme Crochík 

(1990, p. 143), ideologia é: 

(...) um conjunto de valores, ideias, ideais cuja função principal é a de 

obscurecer, ou melhor, encobrir as contradições existentes entre as relações 

de produção e as forças produtivas e as existentes nas próprias relações de 

produção. Obviamente, estes dois tipos de contradições não são 

independentes. Originada nas condições concretas da vida social, a ideologia 

não é mero reflexo da aparência destas condições, mas criação ilusória sobre 

elas (Chauí, 1981). Neste sentido, a ideologia guarda uma relativa autonomia 

dos processos de produção, mantendo com estes uma relação dialética, ao 
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negarem-se e afirmarem-se simultaneamente, ou seja, ela não é somente 

reprodutiva, produz também: é justificativa da aparência. 

 

Nesse sentido, quando a sociedade nega a possibilidade da inclusão dos 

estudantes com deficiência nas classes comuns e/ou cria certo pavor nos professores, o 

estudante com deficiência passa a ser visto pelo professor como uma ameaça que é 

imaginária, o que pode suscitar a repulsa no professor, por não se sentir apto a enfrentar 

a própria aversão à teoria. O mais cômodo é viver da ‘aparência’ criada socialmente de 

que o estudante com deficiência não conseguirá ‘acompanhar o ritmo da turma’ e 

precisa de um profissional especializado, por isso o mais ‘recomendável’ é deixá-lo de 

fora do processo educacional comum, dando legitimidade aos princípios burgueses de 

uma escola que atende ao capital. Ora, frente ao exposto, é preciso o questionamento: 

Porque sinto medo de acolher o estudante com deficiência na sala de aula em que atuo? 

Reafirmamos, segundo Adorno (2011), que a base da formação é o medo, o qual 

constitui a essência da humanidade, por isso é necessário problematizá-lo, pois o 

mesmo não deve ser reprimido, mas, sobremaneira, é urgente que seja elaborado, 

perante a possibilidade de viver uma educação ainda não vivida. 

Dentre os 18 (dezoito) estudantes de graduação que afirmaram não se sentirem 

aptos a receberem estudantes com deficiência, selecionamos algumas narrativas para 

análise e discussão: “Não, ainda preciso aprender como me relacionar melhor e ajudá-

los.” (Sandro, sétimo período); “Isso vai depender muito da deficiência do aluno, já que 

eu tenho mais ferramenta para trabalhar com certas deficiências.” (Agenor, sexto 

período); “Não. Existem deficiências que eu não conheço estratégias para incluir da 

melhor maneira.” (Douglas, sexto período); “Não. Percebo que não sei como atuar e ter 

um trato com essas crianças. Assim como o curso, fico apenas no discurso.” (Ronald, 

sexto período); “Não. Defasagem na formação.” (Jurema, sexto período); “Não 

totalmente, devido à ausência de informações sobre este tema.” (Mara, oitavo período); 

“Não. Sinto falta de disciplinas que abordem o tema.” (Helena, oitavo período) e 

“Depende. Creio que cada deficiência demande certas situações do professor. Me 

esforçaria ao máximo, mas não sei se sou apto de fato.” (Waldir, oitavo período). 

Especificamente nessas narrativas é possível identificar, mais uma vez, o medo 

de atuar com o estudante com deficiência, de acordo com Adorno (2011, p. 129): 

(...) a educação precisa levar a sério o que já de há muito é do conhecimento 

da filosofia: que o medo não deve ser reprimido. Quando o medo não é 

reprimido, quando nos permitimos ter realmente tanto medo quanto esta 
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realidade exige, então justamente por essa via desaparecerá provavelmente 

grande parte dos efeitos deletérios do medo inconsciente e reprimido. 

 

Quando o medo não é reprimido, ele pode esclarecer mecanismos subjetivos de 

apropriação da cultura alienante, que impõe barreiras à identificação humana. O medo 

em relação à atuação com o estudante com deficiência expressa a pseudoformação, que 

cria no imaginário social que os estudantes sem deficiência não possuem diferenças. É 

uma prerrogativa da sociedade administrada: a tentativa incansável de homogeneizar os 

indivíduos, inclusive no processo de aprendizagem. A pseudoformação se afirma na 

inaptidão à experiência, cultivando, na cultura, a negação do pensamento livre e 

autônomo, o que gera, segundo um pensamento tutelado, a antipatia aos ditos ‘fora do 

padrão’: “O corpo é paralisado pelo ferimento físico, o espírito pelo medo. Na origem, 

as duas coisas são inseparáveis.” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 120). A 

imobilização frente ao objeto é fruto da censura daquela tão necessária espontaneidade e 

capacidade de perguntar que a criança em muito tem a ensinar e que com a ‘maturidade’ 

se perde em um lugar longínquo da infância. 

Para Adorno e Horkheimer (1985, p. 45): “Os medos e as idiossincrasias atuais, 

os traços do caráter escarnecidos e detestados podem ser interpretados como marcas de 

progressos violentos ao longo do desenvolvimento humano.” O desenvolvimento 

tecnológico é veloz, enquanto o desenvolvimento humano caminha lentamente, o 

segundo não acompanha o primeiro. O progresso burguês violento implanta, na cultura, 

a barbárie contra a humanidade, e esta se encontra justamente na diminuição da 

possibilidade de formação para condições ínfimas de realização, pois vigora a pobreza 

de experiência com a dimensão teórica na constituição do indivíduo. “A simples 

existência de uma receita conhecida é suficiente para apaziguar o medo de que o trágico 

possa escapar ao controle.” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 72). Não é por caso 

que os ‘meios’ assumem centralidade em relação aos ‘fins’ da educação no processo de 

formação do indivíduo. Assim, a teoria é dispensada e, junto com ela, as condições 

necessárias que possibilitam a superação do existente. 

De acordo com Adorno e Horkheimer (1985, p. 102): “As pessoas recalcam a 

história dentro de si mesmas e dentro das outras, por medo de que ela possa recordar a 

ruína de sua própria vida, ruína essa que consiste, em larga medida, no recalcamento da 

história.” A elaboração do passado pode permitir que a tragédia simbolizada pelo 

Auschwitz não se reproduza no presente. Pacificar o passado é um traço da 

pseudoformação que insiste na ‘crença’ de que tudo se fará novo com o ‘progresso’. A 
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falta de reconhecimento de que as causas que permitiram a tragédia do passado 

continuam vivas no presente exercem a função de escamotear o quanto a humanidade 

perece nesta organização social. 

Ao pensar sobre os desafios enfrentados pelo professor de educação física na 

atuação com estudantes com deficiência, selecionamos algumas narrativas que 

englobam a totalidade das questões trazidas pelos estudantes e dividimos em blocos de 

análise, ainda que algumas narrativas possam se encaixar em mais de um bloco 

apresentado. 

As primeiras narrativas se referem ao entendimento de que a formação não se 

apresenta como suficiente para a atuação: “Falta de arcabouço teórico-prático e 

diferenças intrínsecas aos portadores de deficiência.” (Carlos, 8º período); “Além da 

formação rasa nessa temática, muitas deficiências comprometem, além da área 

cognitiva, a área motora.” (Milton, sétimo período); “Principalmente falta de 

conhecimento.” (Liz, sétimo período); “O estudo, já que na própria faculdade isso não é 

muito abordado.” (Agenor, sexto período); “Material e estrutura na graduação e na 

escola.” (João, 11º período) e “A falta de capacitação dos mesmos.” (Marcela, 7º 

período). 

As narrativas supracitadas expressam a fragilidade que os estudantes entendem 

ter no curso. A falta de experiência com a temática educação inclusiva no sentido 

amplo, de modo que esta se insere no contexto dos desafios enfrentados na educação 

geral, pode tornar os estudantes receosos com a referida temática. Ainda que se restrinja 

o conceito de educação inclusiva para se pensar nas questões referentes ao estudante 

com deficiência, as especificidades dos estudantes e as diferenças no modo de aprender 

precisam ser vistas como desafios e não como justificativa para exclusão. Essas 

narrativas demonstram que as expectativas dos estudantes não são alcançadas, no que se 

refere especificamente ao conhecimento quanto à educação inclusiva no curso. Nesse 

sentido, é possível identificar um paradoxo na formação, pois não torna a pessoa apta 

para atuação no mercado de trabalho, mas também não permite que os indivíduos se 

sintam aptos o suficiente para viver experiências na vida e se formar também pela e na 

própria atuação docente. Nisto, consiste a base que reproduz a pseudoformação. 

No segundo bloco, apresentamos algumas narrativas que suscitam a questão da 

adaptação das aulas: “A adaptação das aulas, principalmente.” (Marcos, 6º período); 

“Adaptação de atividades, e em certas ocasiões intervir na relação do resto da turma 

com esses estudantes.” (Adalto, sexto período); “Adaptação de material e das 
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atividades, além do respeito e empatia dos outros alunos.” (Ariel, sexto período); “A 

necessidade de adaptar a aula aos alunos de forma mais específica.” (Maurício, sétimo 

período) e “Depende de cada deficiência e de como esse aluno se relaciona com o 

ambiente, por exemplo, tem alunos que terão menos tolerância ao som, o que demanda 

adaptação de algumas aulas.” (Alisson, sexto período). 

De uma maneira geral, quando se pensa nas aulas inclusivas, comumente o 

termo ‘adaptação’ se torna presente. Nesse sentido, cria-se um estereótipo em relação às 

aulas e ao ‘tipo’ de educação para o estudante com deficiência. É salutar refletir sobre 

os adjetivos que ainda precisamos usar para afirmar a educação que se almeja. 

Assim, quando nos referimos à educação inclusiva é porque entende-se que a 

educação vigente é excludente; educação de qualidade é porque existe uma educação 

que não tem qualidade; educação especial é porque tem uma educação que os estudantes 

não são especiais, algo que a totalidade dos indivíduos gostaria de ser, dentre outras 

adjetivações atribuídas à educação. Educação é educação e, por si só, nela necessita 

conter, na sua gênese, a concepção de democracia, por isso pensar em uma educação 

democrática é correr o risco da redundância, embora, tal como as outras adjetivações, 

muitas vezes seja necessária para expressar uma educação ainda não vivida na 

experiência humana. 

A ‘adaptação’, de acordo com Adorno (2011), urge ser problematizada, pois 

apesar de ser necessária, a educação que se volta tão somente para a adaptação do 

indivíduo à sociedade é regressiva e não contribui com uma formação crítica e 

emancipatória. Se remeter a uma educação física adaptada é impor ao estudante com 

deficiência a carga de que as aulas propostas a ele não permitirão sua emancipação e, 

tampouco, dos estudantes da mesma turma que não tem deficiência. É possível ensinar o 

mesmo conteúdo de maneiras diversas, quando se contrapõe à sacralização do ensino. 

Por isso, é indispensável se discutir e refletir sobre a diversificação das aulas. Aulas 

mais acolhedoras, humanas e que potencializem a diferença humana, pois, além da 

humanidade que é comum aos indivíduos somos diferença. 

Contudo é possível identificar que, por vezes, a diferença é apresentada como 

algo peculiar dos estudantes com deficiência e não inerente à totalidade dos indivíduos: 

“Conviver com as diferenças sem o suporte específico requerido pelas deficiências.” 

(Sérgio, oitavo período); “De saber lidar, o que fazer, como avaliá-los, como ajudá-lo.” 

(Sandro, sétimo período); “O professor se depara com inúmeros desafios dependendo da 

deficiência deste aluno, seu grau de autonomia na socialização das atividades, entre 
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outros fatores.” (Mara, oitavo período); “Saber lidar com os diferentes tipos de 

deficiência.” (Ricardo, sétimo período) e “O desafio de entender além da 

particularidade, a limitação de cada um.” (Aline, 6
o
 período). 

Desse modo, é possível identificar, com as narrativas acima, a falta de 

conhecimento em torno da reflexão de que os estudantes, mesmo que sem deficiência, 

não são iguais. No processo de ensino e aprendizagem, a ideia de que os estudantes são 

iguais, por intermédio, da invisibilidade das diferenças, tornou possível a proliferação 

de concepções homogeneizantes na educação. A tentativa de tornar o indivíduo e o 

ensino padronizados faz com que as pessoas sejam previsíveis, o que facilita o processo 

de dominação em curso, e, por isso, a sujeição aos interesses burgueses. A diferença do 

estudante com deficiência, muitas vezes, é mais visível do que no estudante sem 

deficiência, mas continua sendo diferença. Assim, reverter a lógica capitalista de 

educação beneficia a totalidade dos estudantes. Posto isto, as potencialidades dos 

estudantes se darão justamente na possibilidade de aprenderem e se desenvolverem 

juntos, respeitando a individualidade de cada um. 

Nas próximas narrativas, identifica-se que há conhecimento de alguns estudantes 

quanto à premissa de que os limites se encontram na educação geral tal como foi 

socialmente construída, o que pode ser considerado como um significativo avanço no 

curso: “Os desafios são tão importantes quanto de alunos sem deficiência, apenas há 

características específicas desses estudantes que devem ser estudadas e entendidas pelo 

professor.” (Ronald, sexto período); “Fora as questões de acessibilidade são as mesmas 

questões. Respeitando as vivências e individualidades.” (Geraldo, sétimo período) e “A 

falta de experiência muitas vezes pode dificultar o trabalho do professor.” (Cristiano, 

sétimo período). 

A estudante Helena (oitavo período), por sua vez, fala do ‘acompanhante’, que 

entendemos estar se referindo ao professor de apoio: “Falta de acompanhante e 

disciplinas ou cursos oferecidos pela rede.” Essa narrativa traz à tona a questão da 

formação continuada e da possibilidade do professor continuar estudando, ainda que a 

produção da vida material, por intermédio do trabalho, muitas vezes, dificulte a 

formação. Nesse ponto, necessitaria de um estudo em redes educacionais específicas 

para afirmar certas violências que os professores sofrem, no entanto não é incomum 

professores não conseguirem conciliar a continuação dos estudos com o trabalho. 

A autonomia do professor frente aos desafios da educação é condição essencial 

para a constituição de uma formação crítica e que permita a emancipação do indivíduo; 
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assim, o professor tanto se forma como contribui com a formação dos estudantes. 

Autonomia não se ensina por intermédio de manuais de ‘boa conduta’. É preciso viver e 

permitir que a experiência, com a dimensão teórica, seja mais do que um desejo e se 

configure no fazer docente autoral, o que não é fácil, mas é possível quando o 

pensamento não se deixa reificar, segundo Adorno e Horkheimer (1985, p. 113): 

É na autonomia e na incomparabilidade do indivíduo que se cristaliza a 

resistência contra o poder cego e opressor do todo irracional. Mas essa 

resistência só foi possível historicamente através da cegueira e 

irracionalidade daquele indivíduo autônomo e incomparável. 

 

A resistência, nessa medida, pode se desvelar em não desistir frente aos desafios 

da educação, pensar em estratégias, criar espaços de diálogo, ouvir, falar, ser e permitir 

que os estudantes sejam o que são seria, por si só, um avanço no processo educacional. 

O enfrentamento dos limites sociais pode-se dar com base na práxis e, sobremaneira, na 

abertura à dimensão teórica na perspectiva crítica, valorizando todos os envolvidos no 

processo de inclusão. 

Quanto à percepção dos estudantes em relação à maneira com que a educação 

inclusiva é percebida pela coordenação do curso, docentes, estudantes e demais 

envolvidos no ambiente acadêmico, 2 (dois) estudantes não se pronunciaram, enquanto 

que  16 (dezesseis) estudantes entendem que a totalidade dos indivíduos envolvidos no 

ambiente acadêmico atribuem importância frente à temática da educação inclusiva, 

conforme revelam algumas narrativas: “Acho que atualmente todos vêem como algo 

urgente e necessário, visto que estamos prestes a ganhar uma disciplina de educação 

inclusiva.” (Douglas, sexto período). “Como temática importante, teremos uma 

disciplina no futuro, mas hoje ainda pouco falada e debatida.” (Juca, sexto período); 

“Ela é bem lembrada nas disciplinas cujo cunho epistemológico se aproxime mais da 

área de ciências humanas e/ou disciplinas ligadas à participação direta com alunos.” 

(Miguel, nono período); “De maneira mais lúcida possível, visto que as práticas 

incentivadas perpassam as questões da educação inclusiva.” (Sérgio, oitavo período); 

“No geral, entende-se a importância dela.” (Ariel, sexto período); “Como algo 

importante que merece maior ênfase durante a nossa formação.” (Adalto, sexto 

período); “Acredito que de forma bem carinhosa e respeitosa, porém com pouco debate 

(disciplina base).” (Liz, sétimo período); “Como essencial, mas eles entendem que o 

curso carece de formação nessa área.” (Milton, sétimo período); “De extrema 

importância, porém o curso precisa de uma reforma curricular.” (Pietro, oitavo período); 
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“Teoricamente acho que é de uma temática em alerta que está passando a se tornar em 

ações, porém há muito a se pensar e transformar inclusive na estrutura do local.” 

(Jurema, sexto período). 

Por outro lado, 10 (dez) estudantes entendem que a temática da educação 

inclusiva poderia ser mais e melhor abordada. Destacamos algumas narrativas: 

“Desenvolvemos em atividades específicas ao longo das disciplinas, mas não 

discutimos de forma ampla.” (Waldir, oitavo período); “Não acho que o curso em geral 

dá a devida atenção a ter uma educação inclusiva.” (Ricardo, sétimo período); “Nem 

todos os professores se interessam pelo tema fora de suas obrigações.” (Alisson, sexto 

período); “Péssimo, o próprio espaço do Instituto é ruim para receber esses alunos.” 

(Helena, oitavo período); “Ainda é pouco falado pela maioria dos professores, poucos 

professores e a coordenação tratam esse assunto de maneira certa.” (Agenor, sexto 

período) “Infelizmente, na grade curricular do curso não existiam disciplinas voltadas a 

essa área. A partir de 2020 (dois mil e vinte) haverá uma matéria sobre esse tema. 

Enquanto o resto do curso existe um projeto de extensão natação adaptada.” (Ronald, 

sexto período); 

Manter tudo como sempre foi tem íntima relação com o apaziguamento do 

passado. O ambiente acadêmico é reprodutor, mas também pode ser elaborador de 

cultura. A cultura, ao ser reduzida à mercadoria, assume a função de legitimar a 

conjuntura social vigente como imutável: 

Essa mesmice regula também as relações com o que passou. O que é novo na 

fase da cultura de massas em comparação com a fase do liberalismo 

avançado é a exclusão do novo. A máquina gira sem sair do lugar. Ao mesmo 

tempo que já determina o consumo, ela descarta o que ainda não foi 

experimentado porque é um risco. (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 

63). 

 

Lançar-se ao novo é criar possibilidades nesta cultura, que se diferencie da 

lógica capitalista e estritamente técnica: de produtividade, desempenho e 

hierarquização.  Sair da mesmice se materializa no não contentamento com o existente 

como dado e admitir que a educação inclusiva configura-se em um processo que 

engloba todo o ambiente acadêmico, o qual é repleto de valores, crenças, hábitos e 

conhecimentos, que podem reproduzir à atual sociedade administrada como definitiva 

ou ser resistência em um presente que se faz na história e está prenhe de emancipação. 

A totalidade dos estudantes revela que falta acessibilidade no Instituto de 

Educação Física. A questão arquitetônica foi uma temática trazida em várias narrativas, 
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tanto dos estudantes do curso, quanto das docentes, alegando a necessidade de tornar o 

Instituto de Educação Física um espaço mais acessível. Tanto os recursos pedagógicos 

quanto a acessibilidade são prerrogativas do Atendimento Educacional 

Especializado/AEE, tendo como objetivo eliminar barreiras que possam dificultar a 

plena participação dos estudantes. Ter a parte arquitetônica do Instituto acessível 

beneficia a totalidade dos estudantes e toda a comunidade escolar, tendo deficiência ou 

não. Desse modo, pode-se pensar em palestrantes, visitantes, idosos, gestantes e, 

inclusive, estudantes com deficiência tanto do curso como os estudantes do Projeto de 

Extensão Natação Adaptada. 

No que se refere às questões: “Há no Curso de Licenciatura disciplina que trate 

do tema ‘Educação Inclusiva’?” 21 (vinte e um) estudantes narraram que não e 7 (sete) 

estudantes narraram que sim, identificando: Libras, atividades aquáticas, educação 

inclusiva/especial (ofertada na faculdade de educação), esportes e jogos 1,2,3, PPEs e 

lutas. 

As disciplinas citadas, com exceção da educação inclusiva/especial, constam no 

currículo do curso como obrigatórias para conclusão da graduação. O que nos leva a 

afirmar que, apesar do esforço da licenciatura em fazer com que a totalidade das 

disciplinas aborde a educação inclusiva como um tema transversal no currículo, para a 

maioria dos estudantes pesquisados isso não se configura em uma realidade. 

Corroborando com esta afirmação, quanto à questão: “No seu entendimento, há 

necessidade de ter disciplina(s) que aborde(m) esta temática, por quê?”. 1 (um) 

estudante não respondeu e os demais responderam que sim. 

Segundo Adorno (2011, p. 139): “(...) quaisquer considerações quantitativas 

possuem afinal um objetivo qualitativo de conhecimento.” Sendo assim, é possível 

afirmar que os estudantes, apesar de entenderem, de uma maneira geral, que o curso 

aborda a questão da educação inclusiva, sentem a necessidade de que essa temática seja 

direcionada por uma disciplina específica. Voltamos a afirmar que essa demanda dos 

estudantes foi atendida no currículo novo e tornou-se uma realidade no currículo a partir 

do primeiro semestre de 2020 (dois mil e vinte) com uma disciplina intitulada 

‘Educação Física Adaptada’
41

, a qual integra o quarto período da graduação. 

                                                           
41

 De acordo com o currículo novo, divulgado no seguinte endereço eletrônico: <http://cursodeeducacao 

fisica.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/366/2020/09/GRADE-DE-HORARIOS-2020.1.REMOTO-

EMERGENCIAL-10092020.pdf> 
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Na questão: “Você participa ou participou anteriormente, de projeto ou ação que 

aborde o tema ‘educação inclusiva’ na UFF?” 13 (treze) estudantes narraram que sim, 

os demais não. Com isso, é possível afirmar que, ainda que haja no curso um Projeto de 

Extensão de ‘Natação Adaptada’ e ações que tratem da temática ‘educação inclusiva’, 

os estudantes percebem fragilidade na formação em relação às questões que versam 

sobre a educação inclusiva. 

Os estudantes percebem o desenvolvimento da temática ‘educação inclusiva’ por 

algumas disciplinas, mas demonstram que as discussões podem e devem ser 

aprofundadas em uma disciplina específica. É possível afirmar que as experiências 

vividas pelos estudantes no curso fazem com que essa temática não seja totalmente 

desconhecida, embora as narrativas tenham expressado que há expectativa quanto a uma 

formação mais sólida na perspectiva da educação física inclusiva. 

Faz-se mister ressaltar, mais uma vez, que uma disciplina isolada não é capaz de 

fazer com que os estudantes se sintam totalmente aptos na atuação pedagógica em 

escola com estudantes considerados em situação de inclusão, mas demonstra um avanço 

democrático, no sentido de que o currículo é flexível, aberto às demandas dos 

estudantes e a sua construção se faz de maneira coletiva e solidária. Isto é um aspecto 

que pode-se apreender deste estudo. Outro aspecto e não menos importante é pensar: 

Para que uma disciplina que trate especificamente da educação inclusiva? Em que esta 

disciplina pode colaborar com a formação dos estudantes? O que, de maneira nenhuma 

se desvincula do problema que se impõe precisamente para esta pesquisa: Para que a 

formação do professor assume prioridade face à urgência de se enfrentar a violência e a 

manifestação do preconceito na escola? 

Na formação docente, enfrentar as causas que permitem a produção e 

reprodução da violência e a manifestação do preconceito na escola seria, por si só, um 

avanço, que, sobremaneira, é possibilitado por intermédio da reflexão quanto à 

necessidade da democratização da educação, sendo a educação um direito humano. É 

salutar não perder de vista que a finalidade da presença da disciplina no currículo é 

apresentada pelos estudantes, eminentemente, por não se considerarem aptos a 

receberem estudantes com deficiência nas aulas. 

Segundo Crochík (1995, p. 18): “Como a experiência e a reflexão são as bases 

da constituição do indivíduo na sua relação com a cultura, a sua ausência caracteriza o 

preconceito”. Assim, uma disciplina para dizer ao estudante ‘como’ atuar com a pessoa 

com deficiência, sem problematizar ‘para que’ a educação física inclusiva, nada mais 



199 

estaria fazendo do que reproduzindo a pseudoformação e afirmando que o estudante não 

é capaz de tornar o próprio fazer pedagógico autoral. 

A problematização da cultura, sem negá-la, emerge do esforço intelectual de 

pensar para além de manuais prescritivos, que poderiam gerar violência e preconceito 

contra os estudantes que fogem aos estereótipos indicados por uma formação 

propedêutica. Para que seja possível o enfrentamento da violência e do preconceito na 

escola, a dimensão teórica e os estudos filosóficos precisam se fazer presentes na 

formação do professor. 

Destarte, sendo a educação inclusiva um processo fundado nos micros e macros 

espaços de luta, a constituição de uma formação autônoma poderá se realizar por 

intermédio da intimidade com a teoria, embasando o protagonismo docente. O 

empobrecimento filosófico e teórico na formação constitui a fragilidade da práxis. A 

autonomia docente é a força motriz que institui o descontentamento com um fazer 

pedagógico heterônomo. Não será mais necessário que lhe digam ‘como fazer’, pois a 

técnica como fim, em si mesma, e que se funda em homogeneização é regressiva. 

A heteronomia do pensar cria uma dependência de que alguém diga ‘o que e 

como fazer’, além de uma justificativa infindável na menoridade quanto às questões 

escolares e, em última instância, quanto à falta de consciência social. Portanto, colabora 

com a sociedade administrada. 

Com a dimensão teórica empobrecida, inclusive nos fundamentos filosóficos, 

nada mais resta do que recorrer aos modelos pré-estabelecidos de educação, que, com 

base em um princípio autoritário de idealização pelas vias do exterior do indivíduo, gera 

e reproduz violência e preconceito ao excluir todos que não se encaixam nessa 

formatação de pessoas. Esta afirmativa encontra apoio no pensamento de Adorno (2011, 

p. 141) ao sustentar: “É bastante conhecida a minha concordância com a crítica ao 

conceito de modelo ideal (Leiibilã).” Nesse sentido, a interação entre professor e 

estudante em sala de aula não é neutra e se vincula necessariamente à relação entre 

saber e poder. 

O saber que se impõe de maneira autoritária, aprisionando o livre pensar do 

estudante, expressa o quanto a formação imposta pela sociedade de classes é falsa e 

obsta a emancipação do indivíduo. Dessa maneira, não basta que o professor tenha o 

discurso em prol da educação inclusiva, se o mesmo não tornar a educação efetivamente 

inclusiva no fazer docente consciente em sala de aula, respeitando e problematizando as 

experiências dos estudantes. 



200 

A educação inclusiva como estatuto central na formação do professor de 

educação física se constitui em uma maneira de resistência e enfrentamento do 

preconceito na estrutura social e, consequentemente, na escola. A aptidão do professor 

de educação física para viver experiências com a educação inclusiva caracteriza a 

formação que lhe foi possível. Segundo Adorno (2011, p. 142): 

Numa democracia, quem defende ideais contrários à emancipação, e, 

portanto, contrários à decisão consciente independente de cada pessoa em 

particular, é um antidemocrata, até mesmo se as ideias que correspondem a 

seus desígnios são difundidas no plano formal da democracia. As tendências 

de apresentação de ideais exteriores que não se originam a partir da própria 

consciência emancipada, ou melhor, que se legitimam frente a essa 

consciência, permanecem sendo coletivistas-reacionárias. Elas apontam para 

uma esfera a que deveríamos nos opor não só exteriormente pela política, 

mas também em outros planos muito mais profundos. 

 

Pensar sobre a educação inclusiva, no bojo da democracia, é lançar luz sobre a 

experiência formativa, confrontando uma educação que padroniza, segrega e exclui. A 

experiência possibilita a disponibilidade de contato com o objeto e a própria 

interpretação da realidade, assim tem ligação direta com o conceito de racionalidade ou 

consciência, não no sentido estreito de pensar do modo formal que se aprende ao longo 

da vida, mas à faculdade de ‘pensar em relação à realidade, ao conteúdo’. 

De acordo com Adorno (2011), o obscurecimento da consciência, por intermédio 

da organização social, precisa ser levada em consideração frente ao debate educacional. 

A maneira com que o mundo está organizado sob a égide do capital, “(...) exerce uma 

pressão tão imensa sobre as pessoas, que supera toda a educação.” (ADORNO, 2011, p. 

143). Neste sentido, o contexto histórico em que a sociedade se encontra pode ser 

propício ou não para construções ideológicas de dominação. 

Posto isto, insistir na educação como possibilidade de desenvolver indivíduos 

livres e pensantes é, antes de tudo, afirmar o seu potencial emancipador na luta pela 

resistência à violência e na incessante necessidade de se superar a estruturação do poder 

como mecanismo de opressão. Para isto, é preciso não negar as contradições 

socioculturais e assumir o propósito de enfrentar os limites sociais como premissa para 

viver uma educação ainda vivida. Quanto a isto, Crochík et al. (2009, p. 44), salientam:  

O que se pode fazer é, segundo Adorno (1967/1995), insistir na escola para 

que a educação seja voltada para a resistência à opressão dos homens, para 

que seja uma educação que leve à percepção das contradições sociais, e não 

para negá-las. Claro, somente com a educação não é possível modificar a 

sociedade; não obstante, por meio dela, é possível fortalecer a consciência 

para que essa se oponha à violência. 
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Desta maneira, as análises realizadas neste estudo desvelam que o Curso de 

Licenciatura em Educação Física tem potencial para problematizar, junto com os 

estudantes, as contradições e limites sociais, ao elaborar o conhecimento de maneira 

colaborativa, solidária e humana, o que beneficiará a totalidade dos envolvidos, 

entendendo-se, assim, que é por intermédio da educação que se pode trazer à tona a 

fagulha da emancipação humana. (COSTA, 2020). 

Para Adorno (2011, p. 122): “Um esquema sempre confirmado na história das 

perseguições é o de que a violência contra os fracos se dirige principalmente contra os 

que são considerados socialmente fracos e ao mesmo tempo — seja isto verdade ou não — 

felizes.” Com isso, o conceito de inclusão se amplia para além das pessoas com 

deficiência, ou seja, a inclusão se refere também às pessoas com deficiência, mas não se 

encerra nelas. Nesse sentido, a Teoria Crítica da Sociedade ilumina a perspectiva da 

necessidade de se voltar para o fortalecimento da consciência individual, assim como a 

capacidade de se contrapor à violência, sobremaneira, prescindindo de manifestá-la: 

Não acredito que adianta muito apelar a valores eternos, acerca dos quais 

justamente os responsáveis por tais atos reagiriam com menosprezo; também 

não acredito que o esclarecimento acerca das qualidades positivas das 

minorias reprimidas seja de muita valia. É preciso buscar as raízes nos 

perseguidores e não nas vítimas, assassinadas sob os pretextos mais 

mesquinhos. Torna-se necessário o que a esse respeito uma vez denominei de 

inflexão em direção ao sujeito. (ADORNO, 2011, p. 121). 

 

Portanto, este estudo analisou a formação do professor de educação física, assim 

como propôs reflexão sobre as causas sociais que permitem a exclusão dos estudantes 

com deficiência da escola pública, por serem considerados, aprioristicamente, ‘inaptos’ 

à educação comum. Os desafios postos para a formação do professor de educação física 

são históricos e carecem de enfrentamento qualificado com vistas ao reconhecimento 

das diferenças como condição humana e em prol de uma educação emancipatória, ainda 

não vivida, mas possível de se constituir na formação do indivíduo, por intermédio da 

experiência, a qual possibilita uma educação que se dirige à contramão da violência e 

admite a dimensão teórica como estatuto de centralidade da formação, ao considerar a 

potência da autorreflexão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
A formação que por fim conduziria à autonomia dos homens precisa levar 

em conta as condições a que se encontram subordinadas a produção e a 

reprodução da vida humana em sociedade e na relação com a natureza. O 

poder das relações sociais é decisivo, sofrendo ainda os efeitos das pulsões 

instintivas: para os frankfurtianos, Marx e Freud desvendaram os 

determinantes da limitação do esclarecimento, da experiência do insucesso 

da humanização do mundo, da generalização da alienação e da dissolução 

da experiência formativa. As relações sociais não afetam somente as 

condições da produção econômica e material, mas também interagem no 

plano da "subjetividade", onde originam relações de dominação. 

 (LEO MAAR in ADORNO, 2011, p. 19). 

 

Corroborando com a epígrafe, a formação se desenvolve por intermédio de 

relações sociais em um contexto sociocultural, assim carrega consigo a pressão do 

mundo administrado sob a égide do capital. Desse modo, não é possível se proteger dos 

limites e contradições sociais, mas sem negá-los, há possibilidade de enfrentá-los. O 

problema que se impõe nessa medida é que “A pressão do geral dominante sobre tudo 

que é particular, os homens individualmente e as instituições singulares, tem uma 

tendência a destroçar o particular e individual juntamente com seu potencial de 

resistência.” (ADORNO, 2011, p. 122). Assim, quando a educação se volta, 

exclusivamente, para a adaptação, com vistas ao mundo do trabalho, afirma a sociedade 

de classes, colaborando com o processo de homogeneização e padronização de um ‘eu’ 

frágil e subordinado às condições sociais. 

Segundo Freud (1996), a pulsão de morte do indivíduo expressa pela finitude do 

próprio corpo, a força ilimitada da natureza e as relações com o outro são inerentes ao 

indivíduo, porém há uma predisposição para expulsar (interna e exteriormente) essa 

tensão, o que geraria violência contra o próprio indivíduo e contra os seus semelhantes. 

A sociedade, ao exacerbar essa tensão a níveis mais elevados, por via da pressão 

da produção econômica e material, gera mais violência, ocasionando a submissão 

alienante dos indivíduos aos mecanismos de opressão e dominação. Nesse sentido, a 

subjetividade autônoma encontra-se ameaçada por um processo de homogeneização dos 

indivíduos, por intermédio da indústria cultural. 

O potencial da formação estaria, justamente, em dotar os indivíduos da 

capacidade de resistência e inquietação frente ao existente, constituído, culturalmente, 

como imutável. Todavia, “Junto com sua identidade e seu potencial de resistência, as 

pessoas também perdem suas qualidades, graças a qual tem a capacidade de se 

contrapor ao que em qualquer tempo novamente seduz ao crime.” (ADORNO, 2011, p. 
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122). A constante ameaça à subjetividade autônoma pelas forças estabelecidas de poder 

da sociedade burguesa não é por acaso. A abdicação do próprio eu, converte o indivíduo 

em uma massa amorfa, que, segundo Adorno (2011) é o que tem propiciado a adesão 

cega a coletivos que detém o poder, diminuindo a condições ínfimas a possibilidade 

individual de uma autodeterminação em contraposição à organização social vigente. 

Para Adorno e Horkheimer (1985, p. 6): “No trajeto para a ciência moderna, os 

homens renunciaram ao sentido e substituíram o conceito pela fórmula, a causa pela 

regra e pela probabilidade.” A reflexão, desse modo, torna-se refém do tempo vazio de 

experiências formativas, pois o tempo, ao estar também subjugado às condições 

objetivas materiais e sociais, não está a favor do desenvolvimento humano, ao passo que 

também se converte em mercadoria e é preenchido pela indústria cultural, o que o torna 

não livre. 

O processo capitalista de produção preza por respostas imediatas para problemas 

complexos, o que não atinge somente os indivíduos considerados marginalizados 

sociais, pois, tanto o burguês quanto o proletário, necessitam de conhecimento para 

reconhecer o mal-estar na cultura discutido por Freud e imposto pela pressão 

civilizatória, que se eleva em uma escala sufocante na promessa do progresso não 

cumprida. 

Este estudo, ao considerar o combate à violência como premissa para 

perpetuação da espécie humana, problematizou os limites e as possibilidades da 

formação do professor de educação física em desenvolver professores com autonomia 

no âmbito do exercício docente, ao considerar a formação teórica como uma concepção 

de vida. Nesse sentido, os limites da formação se relacionam com a esfera social, 

enquanto que as possibilidades da formação têm relação direta com a esfera humana, no 

desenvolvimento de condições subjetivas de abertura à experiência formativa, por 

intermédio de um esforço do indivíduo de não negar, mas se diferenciar da cultura que 

busca tornar a alienação absoluta. 

Nesse bojo, essa tese traz como urgência, a necessidade de problematizar a 

formação docente, por intermédio das experiências vividas no Curso de Licenciatura em 

Educação Física na UFF, tendo como problemática central pensar sobre: ‘Para que a 

formação do professor assume prioridade face à urgência de se enfrentar a violência e a 

manifestação do preconceito na escola?’ Destarte, tornamos central a reflexão a respeito 

do papel da competitividade na formação de professores e a maneira como esta pode 

estar sendo reproduzida na escola, o que se reflete em atitudes de indiferença frente aos 
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indivíduos considerados aprioristicamente, inaptos à convivência e/ou mesmo à prática 

da educação física, quando reduzida a aspectos competitivos. 

Assim, afirmamos que a competição é resultante da organização da sociedade 

cindida sob a égide do capital e do trabalho e a sua reprodução expressa a 

hierarquização social e exacerba a dominação dos ditos mais fortes em relação aos 

considerados mais fracos, legitimando o que está estabelecido socialmente. Com isso, a 

competição desequilibra a relação do indivíduo com o mundo que o cerca e gera ainda 

mais tensão na esfera individual, que pode gerar violência. A problematização da 

competição, no que se refere à formação do professor de educação é que, 

historicamente, a prática da educação física escolar tem se revelado reducionista ao ter 

como fim a competição, pois a mesma é reproduzida indiscriminadamente, limitando o 

potencial das aulas de educação física como espaço formativo. 

Defende-se, assim, a possibilidade de diversificação das aulas de educação 

física, considerando-se que quanto mais diversificadas forem as aulas, mais os 

estudantes podem se identificar com outros estudantes e se diferençar, por intermédio, 

das experiências vividas, que podem promover momentos prazerosos de dúvidas, 

hipóteses, resolução de problemas de maneira colaborativa, interação com o outro e 

relações humanas. A diversificação das aulas pode promover ainda a aptidão à 

experiência, de modo que experimentar poderá não ser mais um tabu, além de 

oportunizar a conscientização quanto às diferenças humanas. 

As violências (re)produzidas nas aulas de educação física poderão ser pensadas e 

o preconceito contra as pessoas com deficiência poderá ser problematizado como um 

fenômeno psicológico constituído culturalmente na sociedade de classes, não para negá-

lo, posto que ninguém está imune de sentir, mas na tomada de consciência quanto à 

necessidade de prescindir de manifestá-lo. 

Dessa maneira, este estudo, com base na Teoria Crítica da Sociedade, foi 

desenvolvido no Curso de Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e, quanto às questões centrais e objetivo dessa pesquisa, concluímos: 

 

i) Quanto à concepção de educação que o Projeto Pedagógico e os docentes do 

Instituto de Educação Física da UFF visam elaborar, nos aspectos sociais e 

humanos: 

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense/UFF assume a concepção de uma educação contra a 

violência e em prol da inclusão de alunos com deficiência, posto que é possível 
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identificar que, desde a concepção do curso, o conceito de inclusão já emergia como 

princípio norteador da formação dos futuros professores de educação física. 

Ao se considerar que o Projeto Pedagógico é uma construção coletiva, que não 

se dá sem lutas, avanços e retrocessos, a sua constituição confere ao curso a própria 

identidade, que pode conferir sentido e significado à práxis pedagógica como ato 

político que permeia as ações cotidianas da totalidade dos indivíduos imersos no 

ambiente acadêmico, frente à necessidade de resistência à violência. 

Para que o espaço acadêmico se torne propício para a formação de estudantes 

conscientes, o entendimento da inclusão, como um processo que desvela os desafios 

tanto da educação inclusiva como da educação geral, é necessário como possibilidade 

de que a diferença não seja identificada pelos futuros professores como barreira para o 

ensino e a aprendizagem dos estudantes com deficiência. 

O entendimento da coordenação do curso e dos docentes, quanto ao conceito de 

inclusão, no contexto da urgência de tornar a educação democrática, vai ao encontro de 

uma formação de educação física inclusiva que acolha a diversidade humana. No 

entanto, identificamos, quanto às narrativas docentes, que há divergências quanto ao 

conceito de inclusão, propiciar e aprofundar essa discussão torna possível a elevação do 

nível de consciência dos estudantes no que se refere à percepção de que os limites 

sociais são os que obstam a educação inclusiva. 

As narrativas da coordenadora do curso e das docentes expressam que o 

princípio da educação inclusiva se mantém vivo nas práxis pedagógicas cotidianas. As 

docentes são unânimes em expressar que gestão e docentes se apoiam, mutuamente, no 

desenvolvimento de uma formação que provoque nos estudantes a abertura para viver 

experiências no âmbito da educação inclusiva. 

Foi possível identificar também, que a totalidade das docentes, incluindo a 

coordenadora pedagógica, expressa já ter tido nas próprias aulas estudantes com 

deficiência, tanto quando atuavam na Educação Básica, quanto, atualmente, no Ensino 

Superior. De uma maneira geral, a experiência vivida pelas docentes contribuiu para a 

concepção de uma educação física acolhedora e humana. No que se refere ao curso de 

educação física, o Projeto de Extensão ‘Natação Adaptada’ foi apontado como um 

colaborador para o desenvolvimento de uma necessária práxis no espaço acadêmico que 

potencializa a desmistificação da atuação pedagógica com estudantes com deficiência. 

As narrativas das docentes e da coordenadora do curso encontram-se de acordo 

com o princípio de formação designado por ‘isomorfismo’, de acordo com Rodrigues e 
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Lima-Rodrigues (2017). Dessa maneira, as atitudes docentes no cotidiano acadêmico 

primam por uma educação inclusiva. Nessa medida, o estudante também pode se tornar 

aberto à experiência da educação física inclusiva, ao se identificar com ações 

pedagógicas democráticas e em consonância com a constituição de indivíduos críticos. 

Por intermédio de uma formação que impulsione os estudantes à aptidão à 

experiência, a autonomia docente poderá ser desenvolvida no âmago do fazer 

pedagógico, o que propiciará que os professores tomem decisões pedagógicas cotidianas 

conscientes. Assim foi possível identificar que, mesmo que as condições objetivas 

materiais no curso não sejam as ideais para o desenvolvimento de metodologias 

pedagógicas que favoreçam a educação inclusiva, os docentes buscam demonstrar no 

fazer docente, as possibilidades da educação. 

Foi apontada, ainda, a disciplina que fará parte do currículo com a reformulação 

curricular, que tratará, especificamente, da educação inclusiva. Apesar de entendermos a 

relevância desta disciplina no currículo, ao se considerar que foi resultante de reflexões 

no e sobre o curso, assim como uma forte demanda dos estudantes, analisamos que a 

sua presença não é garantia de que os estudantes se sintam aptos à atuação com 

estudantes com deficiência. Destacamos, pois, a necessidade de voltar-se para a 

dimensão teórica na formação, à constituição do indivíduo e aos fins da educação. 

Enfim, as narrativas das docentes coadunam com a concepção de uma educação 

contra a violência sinalizada no Projeto Pedagógico como princípio da formação de 

Licenciatura em Educação Física na UFF, o que faz avançar a premissa de formar 

professores políticos e responsáveis com a própria formação e, sobretudo, com o 

próprio fazer pedagógico. 

 

ii) Quanto à identificação dos estudantes e egressos do Curso de Licenciatura 

em Educação Física com a concepção de Educação assumida pelo Instituto 

de Educação Física. 

De uma maneira geral, foi possível identificar nas narrativas dos estudantes e ex-

estudantes egressos do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFF que os 

mesmos são favoráveis à educação inclusiva, no entanto, apontam fragilidades no curso. 

Um aspecto apontado com muita veemência é a falta que a disciplina sobre educação 

física inclusiva fez e ainda faz para os estudantes e ex-estudantes egressos do curso. 

Salientam ainda que a temática é debatida e discutida no espaço acadêmico, mas 

pensam que poderia ser mais elaborada e aprofundada em uma disciplina específica. 
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Assim, entendemos que a solidez do conhecimento que os estudantes têm expectativa de 

ter no curso quanto à educação inclusiva, ainda não foi alcançada em sua plenitude. 

Posto isto, foi possível identificar, ainda, que a concepção de uma educação 

contra a violência assumida pelo Projeto Pedagógico do curso e pelos docentes faz 

sentido na formação dos estudantes e professores egressos do curso, ao se identificarem 

e conferirem importância à educação humana e solidária frente à sociedade que se 

almeja. Todavia, as narrativas, de um modo geral, desvelam que a preocupação ainda 

está na técnica ao revelarem ‘afinidade’ para atender uma deficiência específica ou 

quando criam hierarquias das deficiências, demonstrando estar apto para algumas 

deficiências e não para outras. 

Embora consideremos que a técnica não deva ser negada, pois é necessária para 

vislumbrar orientações gerais de como proceder, ao ser tomada como finalidade da 

formação ou como regra, a mesma afirma a formação heterônoma. Quanto a isto, 

analisamos duas questões relevantes: a primeira é que a experiência abre caminhos para 

o se sentir apto, ao desmistificar o antes desconhecido. Deste modo, os estudantes e ex-

estudantes revelam que suas experiências com determinadas deficiências os tornaram 

aptos com algumas deficiências. Outra questão é que a hierarquização das deficiências 

desvela que os estudantes, durante a formação, não conseguiram ter a consciência plena 

de que a diferença é uma condição humana. Logo, afirmamos que a fragilidade do fazer 

pedagógico está intrinsicamente ligada à pobreza de experiência com a teoria durante a 

formação, o que é uma característica da formação na sociedade administrada. 

 

iii) No que se refere à caracterização das expectativas dos estudantes quanto à 

formação e as experiências vividas, tanto pelos estudantes quanto pelos ex-

estudantes egressos do Curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense. 

Quanto às expectativas e experiências vividas tanto pelos estudantes quanto 

pelos ex-estudantes egressos do curso, é possível afirmar que as narrativas revelam que 

a histórica cisão entre teoria e prática ainda está presente na formação. A sociedade 

burguesa cria barreiras quase intransponíveis ao pensamento, forjando-o para o 

imediatismo das respostas para problemas complexos. Quando o professor se limita a 

ser um ‘tarefeiro’, a reflexão não se faz presente no cotidiano pedagógico. Desse modo, 

a práxis pedagógica autoral fica subalternizada em um lugar restrito àqueles indivíduos 

que teimam em resistir à opressão do pensamento. 
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Nesse sentido, embora a formação docente possibilite ao estudante uma 

aproximação com a temática da educação inclusiva, isto não é suficiente na sociedade 

vigente, pois a heteronomia do pensar dispensa a crítica; e o indivíduo, nessas 

condições, aguarda que lhe entreguem um ‘manual’ de orientação de ‘como fazer’ com 

o seu estudante. 

A formação na sociedade de classes se caracteriza como pseudoformação. A 

ausência da reflexão e o empobrecimento da experiência na constituição do indivíduo se 

perpetuam na formação docente, favorecendo a sujeição à cultura e a reprodução do 

preconceito e da violência. 

 Assim, a expectativa dos estudantes é de que a formação acadêmica os prepare, 

a priori, para a totalidade de possibilidades do processo de ensino-aprendizagem na 

escola. Em não sendo possível uma ‘preparação’ antes de viver a experiência, os 

estudantes sentem medo e declinam de viver a educação democrática, por não 

conseguirem lidar com o imprevisível e, sobretudo, com a diferença humana. 

 

iv) No que se refere à problematização dos desafios da práxis postos à 

formação acadêmica, ao contemplar a Educação Física Inclusiva. 

De acordo com as narrativas docentes, dos estudantes e dos professores egressos 

do curso é possível afirmar que os desafios da práxis, postos à formação acadêmica, se 

revelam, sobremaneira, pela aversão à teoria, como afirmado por Adorno (1995). 

Enfrentar a fragilidade da práxis implica em admitir que a dimensão teórica torna-se 

pobre na formação do indivíduo, contribuindo para a perpetuação da inaptidão à 

experiência e obstando a emancipação humana. 

Com isso, a reflexão em relação ao objeto torna-se exígua, pois a prática sem 

teoria é inócua. Sem crítica, a educação não passa de um mero meio regressivo de 

transmitir informações que colabora para que a escola continue como sempre foi: 

hierárquica, segregadora e excludente, o que se contrapõe a uma Educação Física 

Inclusiva. 

Isto posto, faz-se mister retomar duas questões centrais: para que a Educação 

Física e quais as possibilidades da Educação Física Inclusiva? E, ainda: por que 

enfrentar os desafios da práxis, ao se considerar a Educação Física centrada no respeito 

e acolhimento à diversidade humana? 

Segundo Adorno (2011, p. 139), no capítulo que intitula: ‘Educação para quê?’, 

oriundo de um debate na Rádio de Hessen, transmitido em 1966 e tendo sido publicado 
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em 1967, urge pensar: “para onde a educação deve conduzir?” O que já não é evidente 

no atual estágio civilizatório, no qual o desenvolvimento humano encontra-se no estágio 

primitivo em relação ao desenvolvimento tecnológico e, por isso, “(...) as pessoas se 

encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação a sua própria 

civilização.” (ADORNO, 2011, p. 155). 

Nesse sentido, a intenção não é emitir um juízo final sobre a educação dos 

outros, o que, por si só, seria uma regressão ao se valer de um momento autoritário do 

saber, ao promover o oposto a uma formação autônoma, porém afirmar que o 

conhecimento necessita desenvolver nos indivíduos a constituição de uma ‘consciência 

verdadeira’. 

Com o desenvolvimento dos estudos desta tese, assim como do que nos foi 

possível apreender das narrativas dos sujeitos desta pesquisa, corroborando com 

Oliveira (2004), a ‘Educação Física é Educação’. Neste sentido, a ela é atribuído o 

desafio de se contrapor aos modelos pragmáticos de ensino, para que seja possível a 

conscientização, tanto dos professores, quanto dos estudantes, de que o fato do mundo 

ser cindido, não é ocasional e nem o torna neutro. A cisão se expressa em ideologias na 

sociedade de classes e a reafirma quando a educação se volta, exclusivamente, para a 

prática. 

Assim, os limites são sociais e, ao se tornarem conscientes na constituição da 

formação dos indivíduos, torna-se possível problematizá-los, assim como vislumbrar 

possibilidades com a Educação Física Inclusiva, possibilidades essas que se encontram 

justamente em uma formação para a resistência. A Educação Física Inclusiva pode 

contribuir com a superação de modelos canônicos de educação, onde a mesma se volta 

para a possível subjetivação do indivíduo. 

Desse modo, a Educação Física Inclusiva ao ser possibilitada no Curso de 

Licenciatura em Educação Física pode conduzir os estudantes, os professores e a 

totalidade dos indivíduos desse espaço acadêmico para a tomada de consciência da 

própria fragilidade da formação, não para negá-la ou desqualificá-la, mas para superá-la 

nos seus aspectos mais mesquinhos: de uma formação propedêutica e/ou que se destina 

à aquisição de um diploma para atender à demanda do mercado. 

Os desafios são imensos, e, em sendo possível superá-los, não encontramos 

neste estudo outro caminho que não seja pela experiência formativa. Por que enfrentar 

os desafios da práxis? Porque a formação no Ensino Superior precisa sair do campo da 

heteronomia e admitir: “A crise do processo formativo e educacional, portanto, é uma 
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conclusão inevitável da dinâmica atual do processo produtivo.” (LEO MAAR in 

ADORNO, 2011, p. 19). 

No Curso de Licenciatura em Educação Física na UFF, no âmbito deste estudo, 

essa crise do processo formativo foi experimentada quando os futuros professores 

afirmaram não saberem ‘o que fazer’ com estudantes com algumas deficiências e 

colocaram suas expectativas em uma disciplina específica, como se esta fosse capaz de 

responder todas as questões que permeiam a educação inclusiva. 

Para enfrentar os desafios no processo de inclusão, precisamos reafirmar a 

importância da criação de uma disciplina específica, na atual conjuntura, responsável 

por dialogar com maior aprofundamento acerca da questão. Entrementes, não podemos 

perder de vista a necessidade de que todas as disciplinas somem voz na possibilidade de 

uma educação democrática. 

Por outro lado, é possível afirmar, por intermédio das narrativas dos professores 

formados, que a educação inclusiva, mesmo com os desafios do cotidiano na escola, 

tem sido uma premissa para a saída dos professores da inércia social, assim como dos 

estudantes de graduação que reivindicam esta disciplina específica. Desse modo, 

quando o professor se movimenta mediante a dúvida para atender a diversidade 

humana, a totalidade dos indivíduos pode se beneficiar do processo educacional. 

Vale ressaltar que a conscientização histórica quanto à dinâmica social faz-se 

mister: “A práxis nasceu do trabalho.” (ADORNO, 1995, p. 206). Dessa maneira, seu 

entrelaçamento com o trabalho, desde a gênese, converte-a também em força produtiva 

para atendimento ao mercado, o que a torna irrealizável nesta cultura. Porém, a 

dimensão teórica pode promover o avanço ao confrontar a práxis ilusória, no sentido de 

que a dúvida não será mais motivo para imobilização frente ao objeto, mas sim o que 

levará o indivíduo ao movimento e à saída da zona de conforto da mesmice. 

Tomar consciência de que a pseudoformação nesta sociedade nada tem a ver 

com a desqualificação dos estudantes, docentes ou com o curso de Ensino Superior 

seria, por si só, um avanço. A contradição existe, mesmo em uma sociedade bárbara, e, 

por intermédio desta formação, pode tornar-se real a transformação social, na medida 

em que o próprio questionamento do que aconteceu para que chegássemos ao atual 
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momento histórico e político que nos encontramos seria, por si mesmo, um insight
42

 

esclarecedor. 

Não é casual, nesta sociedade, o atrofiamento da imaginação e da 

espontaneidade. A indústria cultural é o terreno fértil para a violência que a práxis está 

submetida na lógica do trabalho, assim segue, brutalmente constrangida e carente de 

teoria. A cultura convertida em mercadoria encerra um dos maiores feitos do capital, 

colonizar o inconsciente do indivíduo. 

O bombardeio de imagens transmitidas indiscriminadamente, as mercadorias 

vendidas em massa, os filmes, novelas e jornais, que ditam ‘formas’ de bem viver a 

vida, seguem um padrão de baixo nível de conteúdo: está tudo ‘pronto’ para ser 

consumido, desde a informação até a materialização do produto, retirando, 

sorrateiramente, a necessidade de reflexão, pois não há tempo, amanhã serão novas 

informações e produtos. “O indivíduo particular deve ao universal a possibilidade de 

sua existência; o pensar dá testemunho disso, ele que, por sua parte, é uma condição 

universal e, portanto, social.” (ADORNO, 1995, p. 187). 

A massificação e a reprodução de determinadas ideias, valores, concepções de 

mundo se dão nas relações sociais e a consciência coisificada é o resultado da pessoa 

com valor de objeto. Com isso, pensar a cultura é problematizar a formação do 

indivíduo e reconhecer a dialética como possibilidade de transformação deste mesmo 

indivíduo, que se forma nela, ao passo que são os próprios indivíduos que a perpetuam e 

são, ao mesmo tempo, a possibilidade de não reproduzi-la. 

Nesses termos, a cultura ao ser cativada pelo capital expressa a 

instrumentalização da vida e das relações sociais. A essência não importa mais – a 

pergunta, a hipótese, a ideia e a experiência dão lugar à técnica: “Se a estrutura 

dominante da sociedade reside na forma da troca, então a racionalidade desta constitui 

os homens; o que estes são para si mesmos, o que pretendem ser é secundário.” 

(ADORNO, 1995, p. 186). 

O ‘como fazer?’ revela a menoridade do pensamento e a resignação ao que está 

posto pela ordem vigente. Esperar que se dissesse ‘o que fazer?’ materializa a 

dominação de um coletivo cego no seu mais profundo ser e que foi capaz de tolerar e 

até colaborar com o Auschwitz, lembrando Adorno (2011). Pensar sobre isso está para 

                                                           
42

 Palavra de origem inglesa, que traduz-se como um momento de lucidez no intelecto do indivíduo. É o 

entendimento repentino trazido à consciência das causas e efeitos de uma situação em um contexto 

específico. 
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além de procurar culpados ou apontar os comandantes de gabinetes que também são 

produtos da maquinaria, mas demonstra a relevância de voltar-se para o indivíduo. 

Diante do exposto é possível afirmar que pensar é o mesmo que resistir, lutar e não 

“seguir a correnteza” (ADORNO, 1995, p. 208). 

Conclui-se esta tese cujo título é: ‘Formação de professores e educação 

inclusiva: quais as experiências do curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense?’, afirmando-se que as experiências vividas no curso 

de Licenciatura em Educação Física, por intermédio de aulas, eventos, projetos de 

extensão, interação entre professor e estudante, abertura ao debate, grupos de estudos, 

reformulação curricular, luta por uma formação contra-hegemônica, atribuição de 

responsabilidade compartilhada entre professores, estudantes e a totalidade dos 

indivíduos envolvidos na formação dos estudantes, são molas propulsoras para uma 

educação ainda não experimentada com plenitude, mas desejada pelos participantes 

desta pesquisa. 

Portanto, a formação do professor assume prioridade face à urgência de se 

enfrentar a violência e a manifestação do preconceito na escola, para quê? Para que seja 

possível a conscientização da visão dicotômica entre teoria e prática, para que utopias 

sejam vividas como possibilidade de se pôr em movimento, para que seja possível a 

percepção dos professores e estudantes que a práxis não é possível sem a teoria, para 

que reflitamos sobre o empobrecimento de estudos filosóficos na nossa formação, para 

que haja, verdadeiramente, interação entre professor e estudantes em sala de aula, para a 

conscientização de que a educação tem se voltado para adaptação e para o mundo do 

trabalho, para que seja possível a experiência de estarmos juntos, para que seja possível 

o desenvolvimento de uma visão crítica nos estudantes e, por fim, para que um dia 

possamos viver uma educação democrática, solidária e humana. 
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Apêndice 1 

 

Entrevista semiestruturada com os docentes da disciplina 

Pesquisa e Prática de Ensino I, II, III e IV do Curso de 

Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal 

Fluminense/UFF. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 

 

PROJETO DE PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA: QUAIS AS EXPERIÊNCIAS DO CURSO DE LICENCIATURA 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE? 

 
ORIENTADORA: Prof

a
 Dr

a
 Valdelúcia Alves da Costa. 

DOUTORANDA: Michelli Agra. 

 

Sr(a) Professor(a): 

 

Por gentileza, solicitamos sua participação em nossa pesquisa que abrange os 

Estudantes do 6
o
, 7

o
 e 8

o
 período, Professores formados no Curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal Fluminense/UFF, Docentes da disciplina 

‘Pesquisa e Prática de Ensino’ I, II, III e IV e a Coordenação do Curso.  

 

Pseudônimo: 

Disciplina que ministra no curso: 

Data de nascimento: 

Formação Acadêmica: 

 

Tempo de serviço no Curso de Licenciatura em Educação Física da UFF: 

 

Responda às questões abaixo: 

 

1- Durante a sua atuação docente, você recebeu estudante no curso de Licenciatura 

em Educação Física com deficiência? Se sim, comente a experiência? 

 

2- O que você pensa sobre a educação inclusiva? 

 

3- A questão da inclusão é discutida na disciplina que você ministra? Se sim, de 

que maneira? 

 

4- Para você, o curso de Licenciatura em Educação Física da UFF oportuniza a 

discussão sobre a temática ‘educação inclusiva’? Como você percebe a 

abordagem desta temática na disciplina Pesquisa e Prática de Ensino? 

 

5- Como os estudantes lidam com o tema ‘educação inclusiva’ ao atuarem na 

escola? Quais as demandas trazidas pelos futuros professores? 
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6- De que maneira a disciplina ‘Pesquisa e Prática de Ensino’ pode contribuir com 

a formação dos estudantes, no que se refere à educação inclusiva? 

 

7- Em sua opinião, a experiência com a temática ‘educação inclusiva’ pode 

promover o desenvolvimento de uma práxis pedagógica? Se sim, em qual 

sentido? 

 

8- Como você percebe o currículo e as estratégias pedagógicas utilizadas pelos(as) 

professores(as) para abordar esta temática nas aulas? Qual o reflexo na 

disciplina Pesquisa e Prática de Ensino? 

 

9- Comente de que maneira, você pensa que a educação inclusiva se relaciona com 

a educação geral? 

 

Em sua opinião: 

 

10- Quais os desafios enfrentados pelo professor de educação física na atuação com 

estudantes com deficiência? 

 

11- Qual o significado que a inclusão assume na concepção do curso? Sempre foi 

assim? Se mudou, como se deu essa mudança? 

 

12- De que maneira a educação inclusiva é percebida pela gestão do curso, 

professores, estudantes e os demais envolvidos no ambiente acadêmico? 

 

13- Quanto às questões arquitetônicas, o prédio e espaço acadêmico de uma maneira 

geral, atende às especificidades para acolher estudantes com necessidades 

educacionais especiais? O que falta? 

 

14- Gostaria de acrescentar algum comentário, observação e/ou informação? 

 

 

Obrigada por sua participação 
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Apêndice 2 

 

Entrevista semiestruturada com a Coordenação do Curso de 

Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal 

Fluminense/UFF. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 

 

PROJETO DE PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA: QUAIS AS EXPERIÊNCIAS DO CURSO DE LICENCIATURA 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE? 

 
ORIENTADORA: Prof

a
 Dr

a
 Valdelúcia Alves da Costa. 

DOUTORANDA: Michelli Agra. 

 

Sr(a) Professor(a): 

 

Por gentileza, solicitamos sua participação em nossa pesquisa que abrange os 

Estudantes do 6
o
, 7

o
 e 8

o
 período, Professores formados no Curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal Fluminense/UFF, Docentes da disciplina 

‘Pesquisa e Prática de Ensino’ I, II, III e IV e a Coordenação do Curso.  

 

Pseudônimo: 

Função: 

Data de nascimento: 

Formação Acadêmica: 

Tempo de serviço no Curso de Licenciatura em Educação Física da UFF: 

 

Responda às questões abaixo: 

 

1- O que você pensa sobre a educação inclusiva? 

 

2- Para você, o curso de Licenciatura em Educação Física da UFF oportuniza a 

discussão sobre a temática ‘educação inclusiva’? De que maneira? 

 

3- De que maneira o Projeto Pedagógico se articula com a temática educação 

inclusiva? 

 

4- Em sua opinião, a experiência com a temática ‘educação inclusiva’ pode 

promover o desenvolvimento de uma práxis pedagógica? Se sim, em qual 

sentido? 

 

5- Como você percebe o currículo e as estratégias pedagógicas utilizadas pelos(as) 

professores(as) para abordar esta temática nas aulas? Qual o reflexo na formação 

do estudante? 
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6- Comente de que maneira, você pensa que a educação inclusiva se relaciona com 

a educação geral? 

 

Em sua opinião: 

 

7- Quais os desafios enfrentados pelo professor de educação física na atuação com 

estudantes com deficiência? 

 

8- Qual o significado que a inclusão assume na concepção do curso? Sempre foi 

assim? Se mudou, como se deu essa mudança? 

 

9- De que maneira a educação inclusiva é percebida pela gestão do curso, 

professores, estudantes e os demais envolvidos no ambiente acadêmico? 

 

10- Quanto às questões arquitetônicas, o prédio e espaço acadêmico de uma maneira 

geral, atende às especificidades para acolher estudantes com necessidades 

educacionais especiais? O que falta? 

 

11-  Há no Curso de Licenciatura em Educação Física alguma disciplina que trate 

especificamente do tema “Educação Inclusiva”? Se sim, qual(is)? Onde 

ocorre(m)? São docentes do Curso de Licenciatura em Educação Física que 

ministram? 

 

12-  Existe necessidade de ter disciplina(s) que aborde(m) esta temática? Por quê? 

 

13-  Há projeto ou ação que aborde o tema ‘educação inclusiva’? Se sim, qual(is)? 

Com que frequência (dias da semana, quinzenal, mensal)? O(s) docente(s) 

responsável(is) pertence(m) ao Instituto de Educação Física? Há envolvimento 

dos estudantes? Se sim, de qual maneira? 

 

14-  Gostaria de acrescentar algum comentário, observação e/ou informação? 

 

 

Obrigada por sua participação 
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Apêndice 3 

 

Questionário para professores de Educação Física - 

Universidade Federal Fluminense/UFF 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 

 

 

PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA: QUAIS AS EXPERIÊNCIAS DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE? 

 
ORIENTADORA: Prof

a
 Dr

a
 Valdelúcia Alves da Costa. 

DOUTORANDA: Michelli Agra. 

 

Querido(a) Professor(a): 

Por gentileza, solicitamos sua participação em nossa pesquisa.  

 

Pseudônimo:  

Ano que se formou na UFF: 

Idade: 

Atualmente trabalha em escola? 

Quantos anos de experiência atuando na escola? 

Tem ou já teve estudante com deficiência em suas aulas? 

 

Responda às questões abaixo: 

1- Durante a sua formação inicial, você cursou alguma disciplina que abordou 

especificamente a educação inclusiva?  

(   ) Não                     (   ) Sim 

Em caso afirmativo foi: (   ) obrigatória (   ) eletiva     (   ) optativa?  

Comente sobre sua experiência: 

 

2- Durante a Licenciatura em Educação Física na UFF lhe foi oportunizado a 

discussão sobre a Educação Inclusiva?  

(   ) Não                     (   ) Sim             (   ) Pouco 

Como foi a abordagem desta temática? 

 

Em sua opinião: 

3- A formação inicial em Educação Física colaborou com a sua práxis na escola, no 

que se refere aos estudantes com deficiência? De que maneira? 

 

4-  Gostaria de acrescentar algum comentário, observação e/ou informação? 

 

 

Obrigada por sua participação. 
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Apêndice 4 

 

Questionário dos estudantes do Curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal Fluminense/UFF 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – MESTRADO E DOUTORADO 

 

PROJETO DE PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA: QUAIS AS EXPERIÊNCIAS DO CURSO DE LICENCIATURA 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE? 
 
ORIENTADORA: Prof

a
 Dr

a
 Valdelúcia Alves da Costa 

DOUTORANDA: Michelli Agra. 

 

Querida(o) estudante: 

 

Por gentileza, solicitamos sua participação em nossa pesquisa que abrange os 

Estudantes do 6
o
, 7

o
 e 8

o
 período, Professores formados no Curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal Fluminense/UFF, Docentes da disciplina 

‘Pesquisa e Prática de Ensino’ I, II, III e IV e a Coordenação do Curso.  

 

Pseudônimo:  

Qual período está cursando? 

Responda às questões abaixo: 

 

1- Você cursou alguma disciplina que abordou especificamente a educação 

inclusiva?  

(   ) Não                     (   ) Sim 

 

Em caso afirmativo foi: (   ) obrigatória (   ) eletiva?  

 

Comente sobre sua experiência 

 

2- Para você o curso de Licenciatura em Educação Física da UFF oportuniza a 

discussão sobre a Educação Inclusiva’?  

(   ) Não                     (   ) Sim             (   ) Pouco 

Como você percebe a abordagem desta temática? 

 

3- Você realizou estágio?  

      (   ) Não                     (   ) Sim 

 

Se sim, teve algum estudante com deficiência?  

      (   ) Não                     (   ) Sim 

 

Em caso afirmativo, comente sua experiência? 
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4- A experiência com a temática ‘educação inclusiva’ pode contribuir para sua 

formação?  

(   ) Não                     (   ) Sim 

Se sim, em qual sentido? 

 

5- Você entende que a educação inclusiva é uma temática que perpassa todas as 

disciplinas do curso? 

(   ) Não                     (   ) Sim 

 

Se sim, quais estratégias pedagógicas são utilizadas pelos professores? 

 

6- Você teve ou conhece algum colega estudante do Curso de Licenciatura em 

Educação Física com deficiência?  

(   ) Não                     (   ) Sim 

 

Em caso afirmativo, qual deficiência?  

 

Sabe informar sobre a trajetória acadêmica deste estudante, em relação ao 

acolhimento nas aulas e autonomia no Campus, por exemplo? 

 

7- Você pensa que a educação física, a educação inclusiva e a educação geral se 

relacionam?  

(   ) Não                     (   ) Sim 

 

Se sim, de que maneira? 

 

Em sua opinião: 

 

8-  Você se sente apto a receber estudantes com deficiência nas suas aulas? Por 

quê? 

 

9-  Quais os desafios enfrentados pelo professor de educação física na atuação com 

estudantes com deficiência? 

 

10-  No seu entendimento, de que maneira a educação inclusiva é percebida pela 

coordenação do curso, professores, estudantes e demais envolvidos no ambiente 

acadêmico? 

 

11-  Quanto às questões arquitetônicas, o prédio e espaço acadêmico, de maneira 

geral, você acha que atende às especificidades para acolher estudantes com 

necessidades educacionais especiais?  

(   ) Não                     (   ) Sim 

O que falta? 

 

12-  Há no Curso de Licenciatura disciplina que trate do tema “Educação Inclusiva”?  

(   ) Não                     (   ) Sim 
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Se sim, qual(is)?  

 

Onde ocorre(m)?  

 

Qual(is) professores responsável(is)? 

 

13-  No seu entendimento, há necessidade de ter disciplina(s) que aborde(m) esta 

temática, por quê? 

 

14-  Você participa ou participou anteriormente de projeto ou ação que aborde o 

tema ‘educação inclusiva’, na UFF?  

(   ) Não                     (   ) Sim 

 

Se sim, o que achou? 

 

15-  Gostaria de acrescentar algum comentário, observação e/ou informação? 

 

 

Obrigada por sua participação. 
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Apêndice 5 

 

O Curso de Licenciatura em Educação Física da 

UFF 

 

saiba mais  

A Educação Física na 

Univ.Fed. Fluminense 

A Licenciatura em Educação 

Física na UFF 

Os Princípios Norteadores 

do Curso 

As Dimensões e 

Compromissos do Curso 

Os Objetivos do Curso de 

Licenciatura 

O Perfil Profissional do 

Aluno Egresso 

A Organização Curricular 

do Curso 

A Duração e Carga Horária 

do Curso 

Estrutura Curricular  do 

Curso (períodos) 

  

A  Educação Física na Universidade Federal Fluminense 

O Curso de Licenciatura em Educação Física da UFF vem à 

tona quando nosso Departamento completa 30 anos de existência 

em decorrência de uma maturidade alcançada e de uma 

necessidade sentida.  

Iniciamos nossa trajetória na UFF, em 1975, oferecendo 

prática desportiva obrigatória a todos os alunos matriculados em 

seus cursos de graduação na UFF para atender a uma 

determinação legal do MEC.  

Essa experiência docente com alunos adultos, além  de nos 

ter permitido elaborar um método de ensino para essa clientela, 

nos fez refletir sobre a Educação Física favorecendo a criação e 

recriação de conceitos desta área de conhecimento, alinhando 

nossos primeiros estudos e a produção de novos saberes, de  

forma sistemática, para construir uma concepção de Educação 

Física cuja base fosse a inclusão .  

Naquela época (1975/1976), entendíamos que havia muitas 

escolas de formação de professores educação física e que a 

maior carência era de cursos de pós-graduação que permitissem 

uma continuidade dos estudos e um aprofundamento nos 

file:///C:/1HOME/curso%20licenciatura01.htm
file:///C:/1HOME/curso%20licenciatura01.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura02.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura02.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura03.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura03.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura04.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura04.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura05.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura05.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura06.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura06.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura07.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura07.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura08.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura08.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura09.htm
http://www.uff.br/gef/curso%20licenciatura09.htm
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conhecimentos oferecidos na graduação.   Daí a razão de 

optarmos pela criação de um curso de pós-graduação e não de 

uma graduação.  Iniciamos, então, um movimento para criarmos 

uma pós-graduação em educação física  “lato sensu” na UFF e, 

para isso, buscamos qualificar nosso corpo docente para alcançar 

esse objetivo.  

Em 1989, com o retorno dos  professores que foram buscar 

sua qualificação criamos uma comissão para estudar qual a área 

da Educação Física que deveria ser atendida pelo curso de pós -

graduação que pretendíamos lançar.   Desde aquela época, 

percebemos a necessidade de voltarmos nossa atenção para a 

educação física realizada no âmbito escolar para atender a uma 

clientela de professores carentes de cursos nessa área, em todo 

nosso Estado e, em março de 1991, tornamos real o curso “ lato 

sensu” na área de educação física escolar.   Estamos neste ano 

(2006), realizando a XVII edição desse curso.  
  

O Curso de Licenciatura em Educação Física na UFF 

  

Hoje, a proposta de se criar um Curso de Licenciatura em 

Educação Física na Universidade Federal Fluminense, instituição 

pública de Ensino Superior na cidade de Niterói, tem por base, 

reflexões e experiências que nos permitiram vislumbrar melhor 

questões que há muito vínhamos detectando na prática da 

educação física no decorrer de todos esses anos, além de 

atendermos uma demanda significativa no Estado do Rio de 

Janeiro.  

Entendemos que o principal problema que a Educação Física 

enfrenta atualmente é a falta de adoção de um conceito que a 

caracterize e por este motivo ela vem sendo identificada pelas 

atividades que lhe são tradicionalmente inerentes, tais como a 

ginástica, os jogos, os esportes, a musculação, etc.   e com isso, 

essas atividades tornaram-se independentes e passaram a se 

justificar por elas mesmas, com base em argumentos mitificados 

ou mesmo falaciosos.   A nossa proposta é refletir a educação 

física para um corpo que está no mundo, um corpo que age, que 

fala e que sente, que deve ser pensado em toda sua dimensão da 

vida em sociedade.  Não só no esporte ou no lazer, mas também, 

no trabalho. Entendemos que esta conceituação nos possibilitará 

construir uma Educação Física que seja mais participativa e 
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menos alienante e contaminada pelo consumismo e que abranja o 

maior número possível de pessoas. Uma Educação Física que 

possa ser vista em toda sua plenitude.  

Para isso, as disciplinas serão construídas de maneira a 

trabalhar a teoria e a prática de maneira integrada e 

insistiremos nas discussões que concorram para construir um 

conceito que não dicotomize corpo e mente, evitando seu 

oferecimento de forma fragmentada onde o embasamento de uma 

disciplina difici lmente é aproveitado para a reflexão de 

outra.  Buscaremos a autonomia através de metodologia que 

favoreça a reflexão, a discussão e a análise dos movimentos 

realizados no esporte e/ou na ginástica; desencorajaremos a 

tutela e o comando dos movimentos e das atividades; buscaremos 

a integralidade do currículo e a interdisciplinaridade da 

proposta.  

É nesse contexto que pretendemos desenvolver o Projeto 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação Física na 

Universidade Federal Fluminense.  
  

Princípios Norteadores do curso de Educação Física na UFF 

  

O Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal 

Fluminense deverá formar profissionais preparados para responder às 

diferenciadas demandas da sociedade contemporânea na complexa gama de 

atividades relacionadas à educação física, com ênfase especial no ensino 

fundamental e médio, sem, contudo, deixar de atender os demais níveis e 

modalidades de ensino que ela abriga, tanto nos espaços das instituições 

escolares como das não-escolares. 

Nossa proposta pedagógica deverá ser pautada em ações e atividades 

“não exclusivas” dos indivíduos, por qualquer tipo de deficiência (técnicas, 

táticas ou físicas) ou por qualquer tipo de diversidade (cultural, étnica, de 

classe ou de gênero) e, para isso, torna-se necessário que a formação a ser 

oferecida seja sólida e de qualidade, tendo como princípio a articulação da 

teoria com a prática no processo de ensino e de aprendizagem significativos, 

a integração dos saberes científico-tecnológicos, dos conhecimentos 

específicos da formação profissional e dos saberes tácitos advindos das 

práticas sociais e da experiência profissional, para fazer frente aos 

desafios a serem enfrentados no mundo do trabalho. Competências 

intelectuais, organizacionais, comunicativas, sociais e gerenciais são 

exigências postas aos profissionais neste novo contexto. 
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Para melhor explicitação de nossa proposta oferecemos uma visão 

sintetizada dos Princípios Gerais e depois uma visão dos Princípios mais 

Específicos do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFF.  

a) Princípios Gerais 

 Princípio da formação para a vida humana, forma de manifestação da 

educação omnilateral (totalidade) dos homens; 

 Princípio da docência como base da formação profissional; 

 A incorporação da pesquisa como princípio de formação; 

 Sólida formação teórica em todas as atividades curriculares e, ampla 

formação cultural. 

b) Princípios Específicos do curso de Graduação em Educação Física 

 Inabalável crença na inclusão de todos os alunos, independente da sua 

competência técnica ou performance física que possua. 

 A atividade física como forma crescimento e desenvolvimento corporal, 

com prazer, saúde e qualidade de vida para seus praticantes. 

 A Educação Física como espaço de relações humanas e sociais, para além 

da atividade física e da técnica desportiva. 

c) Princípios indicados no art. 5º das Diretrizes Curriculares 

Nacionais  para os cursos de Graduação em Educação Física 

 Autonomia institucional; 

 Indissociabilidade teoria-prática articulando ensino, pesquisa e extensão; 

 Graduação como formação inicial e Formação continuada; 

 Ética pessoal e profissional; 

 Ação crítica, investigativa e reconstrutiva do conhecimento; 

 Construção e gestão coletiva do projeto pedagógico; 

 Abordagem interdisciplinar do conhecimento; 

 Articulação entre conhecimentos de formação ampliada e específica. 
  

Dimensões e Compromisso do curso de Educação Física na UFF 

  

O Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal 

Fluminense pretende oferecer uma proposta comprometida com mudanças e 

transformações e espera que seus alunos se comprometam com as 

seguintes Dimensões: 

Dimensão Ético-Política: os alunos deverão aprender a pensar, refletir, 

analisar e discutir as diversas novas formas de compreensão da realidade, 

como possibilidade efetiva de construção de um novo homem e de uma nova 

sociedade.  

Nessa perspectiva, a atuação do professor não pode estar voltada apenas 

para a dinâmica interna de sua disciplina, mas, articulada com as demais 
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disciplinas num processo de interação, diretamente comprometida com os 

desafios do seu próprio tempo.  O curso, como um todo, deve ser 

compreendido como “lócus” privilegiado para se repensar as mais variadas 

práticas educativas da sociedade contemporânea. 

Dimensão Político-Pedagógica: o aluno deve assumir uma postura crítica e 

reflexiva, coerente com os princípios norteadores da sua prática, na busca 

constante de formulação de mecanismos de democratização das relações e 

dos espaços sociais, através da especificidade de seu trabalho docente, ou 

seja, preocupado com os processos contextualizados de construção e 

reconstrução de saberes. 

Dimensão Epistemológica: o aluno deve fazer da sua prática pedagógica um 

objeto constante de investigação, enfrentando os desafios do cotidiano 

escolar e não-escolar, com vistas a alcançar novas formas de apreensão do 

real e, consequentemente, dos processos educativos. 

Assim, a capacitação permanente na busca de novos conhecimentos e de 

novas interrelações, para fazer frente aos desafios que esse tipo de ação 

pedagógica impõe, tornam-se imperativos. 

Dimensão Estético-Cultural: o aluno deve assumir a prática pedagógica 

como um processo desprovido de preconceitos, predisposto à construção de 

uma interpretação aberta às diferenças e de incontestável respeito e 

tolerância nas relações humanas. 

Ao Professor, torna-se necessário, senão fundamental, a busca de um 

olhar amplo que incorpore à formação docente “a boniteza e a decência de 

estar no mundo, com o mundo e com os outros [...] não há prática docente 

verdadeiramente que não seja ela mesma um ensaio estético e ético...” 

(FREIRE, 1996). 

Para isso, os aspectos culturais regionais devem ser valorizados no 

processo de aprendizagem, ressignificando os conteúdos através da sua 

contextualização, estabelecendo pontes e relações entre o aprendido e o já 

conhecido, capacitando-o para a prática da cidadania. 
  

Objetivos do curso de Educação Física na UFF 

  

Pretendemos oferecer subsídios aos futuros graduados em Educação 

Física para que possam enfrentar “os desafios das rápidas transformações 

da sociedade, de mercado de trabalho e das condições de exercício 

profissional [através do] desenvolvimentos intelectual e profissional 

autônomo e permanente” (CNE/CES nº 776/97). 

Para isso, pretendemos:   
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 Adequar a estrutura curricular do Curso às novas demandas de formação 

do Licenciado em Educação Física, mantendo a proposta de formação 

teórica e metodológica sólida; 

 Construir um corpo de conhecimentos em Educação Física que permita 

atuar em todos os níveis de ensino que constituam tanto de capacitação 

pedagógica quanto de capacitação e conhecimento de teorias gerais e 

específicas abrangentes nessa área, de forma a conhecer o corpo nas 

várias situações da vida humana em sociedade; 

 Substabelecer a compreensão e reflexão da Educação Física na 

conjuntura de cada momento histórico, no contexto econômico, político, 

social e educacional da sociedade brasileira, tendo em vista uma atuação 

do profissional crítico e criativo que contribua para o aperfeiçoamento dos 

sistemas de ensino; 

 Compreender Educação Física como fenômeno social e cultural em seu 

dinamismo e diversidade com preocupação de incluir a maioria da população 

brasileira sem, no entanto, discriminar as minorias, quer de portadores de 

deficiência, quer de atletas; 

 Possibilitar ao licenciando em Educação Física experiências docentes e 

atividades de extensão ligadas ao ensino, em especial o ensino público, 

formando professores cuja ação pedagógica tenha como lócus a articulação 

entre as teorias, conhecimentos e saberes determinados e originados na 

prática e elaborados na pesquisa educacional; 

 Adquirir conhecimento das atividades físicas, esportivas, de lutas, etc, 

utilizando diferentes linguagens e tecnologias na promoção da 

aprendizagem, contextualizando o conhecimento e mantendo o processo 

dialético da ação-reflexão-ação, num processo relacional entre ciência, 

tecnologia e sociedade; 

Com isso o Curso buscará oferecer ao graduando de Educação Física da 

UFF, uma formação generalista, humanista e crítica, fundamentada no 

espírito científico, na reflexão filosófica e na conduta ética. 

  

Perfil do Profissional Egresso do curso de Educação Física na UFF 

  

Desses profissionais, enquanto cidadãos do mundo contemporâneo, são 

requeridas competências e habilidades de saber pensar, escutar e aprender 

a lidar com as novas tecnologias, considerar a investigação como princípio de 

aprimoramento profissional, ter iniciativa para resolver problemas, poder 

decisório, criativo e estar sempre em sintonia com o dinamismo da realidade 

social, orientando-se sempre para a construção de uma sociedade mais justa 

e menos desigual. 
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Além disso, as Competências e Habilidades buscadas serão: 

   Domínio da bibliografia teórica e da metodológica básica da Educação 

Física; 

   Domínio de procedimentos de ensino e de aprendizagem; 

   Autonomia intelectual; 

   Capacidade de análise e de síntese, assim como de exposição oral; 

   Competência na articulação entre teoria, pesquisa e práticas de ensino. 

Considera-se que o Compromisso Social deva ser inerente ao professor 

da área da Educação Física e será estimulado em todas as etapas do curso. 
  

A Organização Curricular do curso de Educação Física na UFF 

  

Pretendemos que a Organização Curricular articule os conhecimentos 

de formação específica com as de formação pedagógica e ampliada, assim 

como, a complementação dos conhecimentos que assegurem a 

indissociabilidade da teoria com a prática através das atividades de “prática 

pedagógica”, de “estágio supervisionado” e das “atividades acadêmicas 

curriculares”.  Além disso pretendemos iniciar o aluno na pesquisa com a 

disciplina "trabalho de conclusão de curso" para assegurar a formação do 

profissional com o perfil almejado.  

Para isso propomos uma destruição das disciplinas em E i x o s  que se 

interligam:   

E I X O S  e  

D I S C I P L I N A S 

  

  EIXO ESPECÍFICO: conhecimentos identificadores da Educação Física. 

Devem  contemplar as seguintes áreas e disciplinas: 

a)   Cultura do Movimento Humano; 

 Introdução à Educação Física 

 Cultura Popular e Movimento 

 O Corpo no Mundo 

 História da Educação Física 

 Tópicos Especiais I (optativa) 

b)  Técnico-instrumental;   

 Esporte & Jogo I, II, III e IV 

 Atividades Aquáticas I e II 

 Lutas I e II 

 Linguagem Corporal: ritmo e expressão 

 Elementos Básicos de Acrobacia e Malabarismo 

 Esportes da Natureza 
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 Atividades Contemporâneas de Recreação e Lazer 

 Tópicos Especiais II (optativa) 

c)   Metodologia específica da Educação Física.   

 Educação Física Escolar 

 A Escola preparando para o Envelhecimento Saudável 

 Estudos das Propostas Pedagógicas em Educação Física 

 Epistemologia da Educação Física 

 Avaliação em Educação Física (optativa) 

 Teorias do Esporte, Jogo, Lutas e Danças (optativa) 

 Tópicos Especiais III (optativa) 

  EIXO PEDAGÓGICO – Os conhecimentos desse Eixo são estabelecidos 

pela Base Comum para os Cursos de Licenciatura que indica as áreas e 

disciplinas a seguir como obrigatórias.  Além dessas indica mais uma 

disciplina optativa obrigatória na área da Educação: 

a)    Didática;   

 Didática 

b)    Política Educacional e Organização da Educação;   

 Organização da Educação no Brasil 

c)    Psicologia da Educação.   

 Psicologia da Educação 

 EIXO AMPLIADO - As disciplinas desse Eixo deverão contemplar 

dimensões que ampliem os conhecimentos do graduando, nas seguintes 

áreas: 

a)    Relação – Ser Humano e Sociedade;   

 Educação, Saúde e Sociedade 

 Educação para o lazer 

 História da Educação V e VI (optativas) 

 Filosofia da Educação V e VI (optativas) 

 Sociologia da Educação I (optativa) 

 Fundamentos da Educação Especial (optativa) 

b)    Biologia do Corpo Humano;   

 Anatomia 

 O Corpo e o Exercício Físico 

 Atividade Física e Saúde 

 Biomecânica 

 Crescimento e Desenvolvimento 

 Educação Nutricional (optativa) 

 Primeiros Socorros (optativa) 

c)    Produção do Conhecimento Científico e Tecnológico.   

 Trabalho de Conclusão de Curso I e II 
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 EIXO COMPLEMENTAR – Este Eixo será composto das Práticas 

Pedagógicas,  do Estágio Supervisionado e das Atividades Acadêmicas 

Curriculares. 

  PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: devem contemplar a “prática como 

componente curricular” e ser “vivenciada em diferentes contextos de 

aplicação acadêmico- profissional, desde o início do curso”, procurando 

uma reflexão sobre a prática em busca de contextualização e 

significância, através das seguintes disciplinas:   

 Oficina de Áudio Visual  

 Oficina de Textos 

 Oficina de Busca e Informação em Educação Física 

 Prática Pedagógica como Componente Curricular 

  ESTÁGIO SUPERVISIONADO - deve oferecer um momento em que o 

graduando possa “vivenciar e consolidar as competências exigidas para 

seu exercício acadêmico-profissional”, buscando a maior diversidade 

possível dos campos de intervenção. Serão oferecidas com uma carga 

horária de 400 horas pelas disciplinas: 

 Pesquisa e Prática de Ensino I, II, III e IV 

  ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES (200 horas) - essas 

atividades serão incrementadas ao longo do curso para aproveitar os 

conhecimentos e experiências vivenciadas pelos alunos no decorrer do 

processo de sua formação.   Serão compostas de “estudos e práticas 

independentes, presenciais e/ou à distância, sob a forma de monitorias, 

estágios extracurriculares, programas de iniciação científica, 

programas de extensão, estudos complementares, congressos, 

seminários e cursos”. 

 Participação em Projetos de Pesquisa (optativa) 

 Participação em Projeto de Extensão (optativa) 

 Monitorias (optativa) 

 Estágios Supervisionados em Educação Física (optativa) 

 Eventos Acadêmicos (optativa) 

 Disciplinas Eletivas (optativa) 

 outras 

    TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC – é o ápice da 

formação do graduando e apresenta-se como uma atividade que 

possibilita ao aluno construir, redigir, apresentar e argumentar sobre 

um trabalho metodologicamente proposto e pensado sob a orientação 

acadêmica de um professor qualificado.  
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Duração e Carga Horária do Curso de Educação Física na 

UFF 

  

CARGA  HORÁRIA  e  DURAÇÃO  d o  CURS O 

 C A R G A  

H O R Á R I A  
O B R I G A T Ó R I A S  O P T A T I V A S  A T I V . C O M P L E M E N T .  

 

TOTAL  

CARGA 

HORÁRIA 

2 .740  480  200  3 .420  

   

DURAÇÃO do CURSO em SEMESTRES  
 

M Í N I M A  M É D I A  M Á X I M A  

7 (sete) semestres  
8 (oito) 

semestres 
16 (dezesseis) semestres 

   

COMPOSIÇÃO das TURMAS - As TURMAS 

serão MISTAS  

No de ALUNOS por TURMA - 30 (TRINTA) 

ALUNOS 

O CURSO será oferecido 

nos TURNOS DA MANHÃ E TARDE  
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 Estrutura Curricular do Curso - Períodos Letivos 

  

 

U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  

F l u m i n e n s e  

Pró-Reitoria de Assuntos 

Acadêmicos 
I n s t i t u t o  d e  E d u c a ç ã o  F í s i c a  

Departamento de Educação Física 
Curso  de  Licencia tura  –  

Educação  Fí s ica  

 

 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO (SEQÜÊNCIA  ACONSELHADA) 

PERÍODO 
CÓDIGO DA 

DISCIPLINA 
DISCIPLINAS 

DESDOBRADAS 
CARGAHORÁRIA Pré-requisitos Co-requisitos 

1o GGJ00004 
Introdução à 

Educação Física 
68       

GGJ00005 O Corpo no Mundo 68    GGJ00004 
Introdução à 

Educação 

Física 

GGJ00006 
Cultura Popular e 

Movimento 
68    GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 

GGJ00008 Esporte & Jogos I 68    GGJ00004 
Introdução à 

Educação 

Física - 

GGJ00022 
Oficina de Leitura 

e elaboração de 

textos I 
34    GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 

GCO00251 
Linguagens e 

Técnicas 

Audiovisuais 
30    GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 

  Optativa 60       

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 396 Pré-requisitos Co-requisitos 

2o 
GGJ00009 Esporte & Jogo II 68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

GGJ00032 
Linguagem Corporal 

- ritmo e expressão 
68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

GGJ00007 
História da 

Educação Física 
68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

MMO00056 Anatomia VII 60  GGJ00004 
Introdução à 

Educação 
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Física - 

SFP00087 
Psicologia da 

Educação 
60  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

GGJ00023 
Oficina de Leitura 

e Elabor. de textos 

II 
34  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

  Optativa 60       

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 418 Pré-requisitos Co-requisitos 

3o 
GGJ00010 Esporte & Jogo III 68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

GGJ00030 Lutas I 68  GGJ00004 
Introdução à 

Educação 

Física - 
  

SSE00229 Didática 60  GGJ00004 
Introdução à 

Educação 

Física - 
  

GGJ00020 Biomecânica 68  GGJ00004 
Introdução à 

Educação 

Física - 
  

GGJ00013 
Estudo das Prop. 

Pedag. da Educação 

Física 
68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

GGJ00018 
O Corpo Humano e 

a Atividade Física 
68 

 GGJ00004 
 MMO00056 

Introdução à 

Educação 

Física - 
Anatomia VII 

- 

  

GGJ00024 
Oficina de 

Formação Cultural 
34  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

  Optativa 60       

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 494 Pré-requisitos Co-requisitos 

4o 

GGJ00011 Esporte & Jogo IV 34 
 GGJ00004 
 GGJ00020 

Introdução à 

Educação 

Física - 
Biomecânica - 

  

GGJ00031 Lutas II 68  GGJ00004 
Introdução à 

Educação 

Física - 
  

GSI00319 
Psicologia Social, 

Corpo e 

Subjetividade 
68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
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SSE00228 
Organização da 

Educação no Brasil 
60  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

GGJ00019 
Atividade Física e 

Promoção da Saúde 
68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

  Optativa 60       

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 358 Pré-requisitos Co-requisitos 

5o 
GGJ00028 

Atividades 

Aquáticas I 
68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

GGJ00021 
Crescimento e 

Desenvolvimento 
68 

 GGJ00004 
 MMO00056 
 GGJ00018 

Introdução à 

Educação 

Física - 
Anatomia VII 

- 
O Corpo 

Humano e a 

Atividade 

Física  

  

GGJ00034 
Atividades 

Extramuros 
68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física  
  

GGJ00037 
Epistemologia da 

Educação Física 
34  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física  
  

GGJ00012 
Avaliação em 

Educação Física 
68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

SSE00230 
Pesquisa e Prática 

de Ensino I 
100 

 GGJ00004 
 SSE00229 
 SFP00087 
 SSE00228 

Introdução à 

Educação 

Física - 

Didática - 
Psicologia da 

Educação - 
Organiz. da 

Educação no 

Brasil - 

 

  Optativa 60       

CAR GA H ORÁ RI A SEME S TRAL  466 Pré-requisitos Co-requisitos 

6o 
GGJ00029 

Atividades 

Aquáticas II 
68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

GGJ00033 
Acrobacia e 

Malabarismo 
68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 
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Física - 

GGJ00014 
Educação para o 

Lazer 
68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

GGJ00035 
Atividades Físicas 

para Crianças 
68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

SSE00231 
Pesquisa e Prática 

de Ensino II 
100 

 GGJ00004 
 GGJ00013 
 SSE00230 

Introdução à 

Educação 

Física - 
Est. das Prop. 

Pedag. Ef. Fís. 

- 
Pesquisa e 

Prática de 

Ensino I - 

  

GGJ00015 
Tópicos em 

Educação Física   I 
34  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

  Optativa 60       

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 466 Pré-requisitos Co-requisitos 

7o 
GGJ00036 

Educação Física 

Escolar   
68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

GGJ00001 
Trabalho de 

Conclusão de Curso 

I - Monogr.  
68  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

SSE00232 
Pesquisa e Prática 

de Ensino III   
100 

 GGJ00004 
 SSE00231 

Introdução à 

Educação 

Física - 

Pesquisa e 

Prática de 

Ensino II - 

  

GGJ00016 
Tópicos em 

Educação 

Física   II   
34  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

  Optativa   60       

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL   330 Pré-requisitos Co-requisitos 

8o 

GGJ00002 
Trabalho de 

Conclusão de Curso 

II - Monogr.   
68 

 GGJ00001 
 GGJ00004 

TCC - 

Monografia - 
Introdução à 

Educação 

Física - 

  

SSE00233 
Pesquisa e Prática 

de Ensino IV   
100 

 GGJ00004 
 SSE00232 

Introdução à 

Educação 
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Física - 

Pesquisa e 

Prática de 

Ensino III - 

MEM00062 
Primeiros Socorros 

em Situações 

Emergenciais 
30  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

GGJ00017 
Tópicos em 

Educação 

Física   III   
34  GGJ00004 

Introdução à 

Educação 

Física - 
  

  Optativa   60       

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL 292     

DISCIPLINA OPTATIVAS PARA O CURSO DE LICENCIATURA 

EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

  

 CARGA HORÁRIA da Estrutura Curricular do 

Curso de Licenciatura  

3.220 
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Código  Disc ip l i nas Optat ivas  
C. H. 

teór ico  

C. H. 

prát ica  

C. H. 

especia l  

GGJ00026 A ESCOLA PREPARANDO PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL 40 28 0 

GAP00137 ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO I 60 0 0 

MMI03015 DESENVOLVIMENTO INFANTIL *1
 30 30 0 

SSE00224 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60 0 0 

SSE00238 EDUCAÇÃO ESPECIAL 60 0 0 

MNS00025 EDUCAÇÃO NUTRICIONAL 60 0 0 

GGJ00041 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 34 34 0 

SFP00095 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO V 60 0 0 

SFP00096 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO VI 60 0 0 

GGJ00027 GÊNERO E SEXUALIDADE NA ESCOLA 68 0 0 

SFP00093 HISTORIA DA EDUCAÇÃO V 60 0 0 

SFP00094 HISTORIA DA EDUCAÇÃO VI 60 0 0 

GCO00243 HISTORIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 30 0 0 

TCC00161 INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA 38 30 0 

GGJ00043 INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DO GÊNERO NA EDUCAÇÃO FÍSICA 68 0 0 

GGJ00039 JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 34 34 0 

GCO00326 JORNALISMO ESPORTIVO 30 0 0 

MMI02014 NEUROPSIQUIATRIA INFANTIL*2
 30 0 0 

GGJ00042 PLANEJAMENTO E CURRÍCULO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 68 0 0 

GGJ00038 PRÁTICA DESPORTIVA I 0 34 0 

GGJ00040 PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE 34 34 0 

SSE04133 RELAÇÕES NA ESCOLA E NA SOCIEDADE 60 0 0 

SFP00092 SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I 30 0 0 

GSO00118 SOCIOLOGIA III 60 0 0 

GSO00119 SOCIOLOGIA IV 60 0 0 

GGJ00025 TEORIA DAS ATIVIDADES FÍSICAS ESCOLARES DE JOGOS DE LUTAS 24 44 0 

SSE00227 TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E SOCIEDADE 60 0 0 

SSE00225 TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 60 0 0 

MSS00018 TÓPICOS ESPECIAIS EM INCLUSÃO SOCIAL 40 20 0 

GGJ00044 
TÓPICOS EM EDUCAÇÃO: ASPECTOS HISTÓRICOS E FILOSÓFICOS DA 

EDUCAÇÃO (SÉCULO XIX E XX) 
68 0 0 

*1 e *2 

 As disciplinas NEUROPSIQUIATRIA INFANTIL e DESENVOLVIMENTO INFANTIL só serão 

inscritas no 1ºSEM2011, período de ajuste 915/03 a 15/04).  Serão oferecidas dez (10) vagas em cada 

disciplina. Os interessados devem procurar a Coordenação do Curso para ver os dias, horários e locais 

das disciplinas e fazer sua reserva de vaga. 



243 

Apêndice 6
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