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Podemos passar inúmeras dificuldades,  

e ter de batalhar muito para alcançar certos objetivos e, 

 ainda assim, morrermos na praia. 

 

Podemos deixarmo-nos consumir pelo trabalho, 

 e perder noites de sono ou deixar de passar finais de  

semana com a família apenas porque temos extrema necessidade  

de conseguir recursos para mantermos uma vida digna,  

ou amargarmos um período obscuro de desemprego. 

 

Podemos assistir a injustiça bater à nossa porta e perceber,  

infelizmente, que em algumas ocasiões  

não há absolutamente nada a fazer. 

 

Podemos chorar com o coração partido a  

perda da pessoa amada ou de um ente querido. 

 

Podemos, por tanta coisa negativa que aconteça,  

julgarmos que tudo sempre dá errado 

 conosco e maldizermos nossa sorte. 

 

Depois de tudo isto até podemos deixar  

passar pela cabeça a estúpida ideia de  

fazer uma grande besteira consigo mesmo,  

desde que seja exatamente assim: 

que tal ideia passe – e nunca mais volte,  

porque a vida é superação! 

 

Nós não nascemos andando, não nascemos falando,  

nem pensando tanta bobagem - e o que não podemos 

 em hipótese alguma é perdermos o ânimo,  

o espírito, e nossa capacidade de amar, de se superar e de viver! 

 

(Augusto Branco) 
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EDUCAÇÃO FÍSICA E AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: UM OLHAR 

SOBRE A FORMAÇÃO DE ALUNOS EGRESSOS DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE  

 

 

 

RESUMO 

 

A formação do professor em relação ao trabalho com as pessoas com deficiências tem 

se tornado cada vez mais visível no contexto escolar devido as leis que garantem a 

obrigatoriedade das pessoas com deficiências em classes regulares. Por este motivo, o 

presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo verificar como foi a 

graduação da turma formada no primeiro semestre de 2015 em licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal Fluminense, de Niterói – RJ,  referente a 

abordagem da Educação Física para as pessoas com deficiências. Foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com cinco egressos do curso. As análises buscaram os 

pontos comuns e incomuns a respeito das vivências deste tema durante a graduação, o 

interesse pessoal e a sugestões deste grupo sobre como o tema deveria ser abordado no 

curso.  

 

  

Palavras-chave: Educação Física; Educação Física Adaptada; Graduação; Formação; 

Egressos.   
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PHYSICAL EDUCATION AND DISABLED PEOPLE: A LOOK AT STUDENTS 

FORMATION OF DEGREE GRADUATÉS COURSE IN PHYSICAL 

EDUCATION UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The training of teachers in relation to working with people with disabilities has become 

increasingly visible in the school context because of the laws that guarantee the 

obligation of people with disabilities in regular classes. For this reason, the End of 

Course Work this aimed to check how was the graduation of the class formed the first 

half of 2015 degree in Physical Education from the Federal Fluminense University, 

Niterói - RJ, regarding the approach of Physical Education for the people with 

disabilities semi-structured interviews with five graduates of the course were held. The 

analysis sought the common and uncommon points about the experiences of this subject 

during graduation, personal interest and suggestions of this group on how the issue 

should be addressed in the course. 

  

 

Keywords: Physical Education; Adapted Physical Education; Graduation; Formation; 

Egresses.  
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INTRODUÇÃO  

A Política Nacional de Educação, na perspectiva da Educação Inclusiva, aponta 

que a Educação Especial é responsável por disponibilizar atendimento de acordo com as 

necessidades educacionais dos alunos com deficiências em todos os níveis de ensino, 

orientando a utilização de recursos e serviços para o ensino-aprendizagem nas turmas 

comuns do ensino regular (BRASIL, 2008).  

Devendo obedecer aos princípios estabelecidos pela Política Nacional de 

Educação, a Educação Física compõe a grade curricular escolar brasileira com cunho 

obrigatório a partir do ensino infantil até o ensino médio (BRASIL, 1997). 

Diante do aumento de alunos com deficiências na rede regular e da importância 

da Educação Física como componente curricular, buscamos compreender como é vista a 

formação na Licenciatura em Educação Física no que se refere ao trabalho com as 

pessoas com deficiências no olhar dos alunos egressos da turma formada no primeiro 

semestre de 2015 do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense.  

Segundo Silva e Souto (2015) a área da Educação Física que discute as pessoas 

com deficiência é reconhecida por Educação Física Adaptada. Diante disto, o presente 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), começa traçando a trajetória histórica a 

Educação Física Adaptada no Brasil e no mundo, passando pelos principais 

acontecimentos até o tema ser inserido nos cursos de Educação Física, quais as 

nomenclaturas mais utilizadas, como os conteúdos se apresentam e como as intuições de 

cursos de bacharelado e licenciatura das universidades UFFRJ, UERJ, UFRJ e UFF as 

abordam.   

No último capítulo apresentaremos a análise e a discussão dos dados da 

entrevista semi-estruturada realizadas com os alunos egressos, apontando os pontos 

pertinentes relatados pelo grupo para a reflexão sobre a formação do professor do curso 

de Educação Física da UFF em relação às pessoas com deficiências.  

 

 

OBJETIVO 

O presente trabalho tem por objetivo compreender como foi a formação de um 

grupo de estudantes do curso de Educação Física da UFF acerca do trabalho com 

pessoas com deficiência e discutir algumas propostas para a abordagem do tema na 

graduação na perspectiva deste grupo.  
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JUSTIFICATIVA  

O meu primeiro contato com alunos com deficiências foi no Instituto de 

Educação Física (IEF) da Universidade Federal Fluminense (UFF) no Projeto de 

Extensão Natação Adaptada, na época, cursava o primeiro período de Educação Física. 

Neste projeto, pude perceber de imediato a importância dos docentes em compreender e 

saber trabalhar o básico com alunos com deficiências em suas aulas. 

Depois desde momento, comecei a procurar leituras sobre síndrome de Down, 

autismo e paralisia cerebral, ainda que superficialmente, pesquisei sobre as quais havia 

contato no projeto, sobre os exercícios contraindicados, entre outras breves leituras que 

se relacionam com estas temáticas. 

No segundo semestre do ano 2012 ao primeiro semestre de 2014, tive a 

oportunidade de participar do Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI) na 

Faculdade de Ciência do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra 

(FCDEF-UC). O curso de licenciatura em Educação Física da FCDEF-UC possui duas 

disciplinas obrigatórias, Ensino Integrado a Educação Física e Desporto e Exercícios 

para População Especial. Resumidamente, estas disciplinas abordam os diferentes tipos 

de deficiências, como saber se portar diante das pessoas com deficiências, como 

prescrever os exercícios e elaborar planos de aulas mais indicados.  

Ao retornar ao Brasil, especificamente no IEF, conversei com colegas de 

graduação e pude perceber que alguns não sabiam nada a respeito destas temáticas, pois 

não tiveram nenhuma disciplina e nenhum contato com pessoas com deficiências 

durante a graduação. Não foi muito diferente quando conversei com colegas de outras 

instituições. Relataram-me que tiveram uma disciplina que abordavam as deficiências, 

porém não aprofundavam o suficiente ao ponto de elaborar planos de aulas, ou ministrar 

aulas para os alunos com deficiências.   

Instigada por esta situação, fui analisar os grades curriculares da graduação em 

Educação Física das universidades públicas do Rio de Janeiro, constatei nas faculdades 

UERJ, UFRJ e UFRRJ possuem no mínimo uma disciplina de cunho obrigatório que 

denominada como: “Educação Física Adaptada”. 

Ao analisar as grades curriculares do IEF-UFF constatei que não há disciplinas 

obrigatórias que trate desta temática de compreender as deficiências e como trabalhá-las 

na escola. A única disciplina obrigatória é Libras, que passou a ser obrigatória em todos 

os cursos de Licenciatura depois do Decreto de Lei nº 5.626 de 2005, especificado no 

art. 3
o
 (BRASIL, 2005). É interessante para compreender como funciona a comunicação 



 

13 
 

das pessoas com deficiência auditivas, mas os conteúdos que a disciplina oferece não 

são suficientes para criarmos uma boa comunicação com esses alunos na escola.   

O IEF-UFF dispõe, eventualmente, de outra disciplina que aborda a temática 

sobre necessidades educacionais especiais, conhecidas com disciplina optativa para o 

curso de Licenciatura em Educação Física, chama-se Tópicos Especiais em Educação 

Especial. Porém, se a turma que está em um determinado período não a escolher como 

disciplina optativa, talvez não tenha essa vivência na graduação.   

Compreendemos a importância e a falta de abordagem destas temáticas na 

graduação em Educação Física da UFF. Segundo o Conselho Federal de Educação 

Física (2002), a Educação Física escolar: 

“introduz e integra o aluno na cultura corporal de movimento, 
formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, 

capacitando-o para usufruir os jogos, os esportes, as danças, as lutas e 

as ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da 
melhoria da qualidade de vida” (CONFEF, 2002). 

O papel do professor de Educação Física dentro da escola é tentar desenvolver as 

competências de seus alunos, proporcionando aos mesmos varias vivências, sem 

homogeneizar. Quanto maior for o leque de atividades ou de vivências dentro das aulas 

e o conhecimento do professor, maior será o desenvolvimento destes alunos que 

recebem estes ensinamentos.  

 Dessa forma, considero que esta pesquisa se justifica pela necessidade de 

discutir a importância destes conteúdos na formação de professoras e professores de 

Educação Física e propor caminhos para que esta formação seja contemplada. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Neste trabalho realizamos uma pesquisa qualitativa tendo como instrumento de 

coleta de dados uma entrevista semi-estruturada. Utilizamos a entrevista semi-

estruturada com os/as egressos/egressas da turma formada no primeiro semestre de 2015 

do curso de Educação Física da Universidade Federal Fluminense para obter 

informações e opiniões a respeito da temática abordada deste trabalho.  

As entrevistas foram realizadas a partir das seguintes questões “Como foi sua 

formação na graduação em relação ao trabalho com as pessoas com deficiências?”, 

tendo como pergunta chave “O tema foi abordado nas aulas?/Como foi abordado?” 

caso achássemos pertinente complementar a primeira pergunta, e finalizamos a 

entrevista com a pergunta “Como você acha que este tema deveria ser abordado no 

curso de graduação?”.  
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CAPÍTULO I - A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA NO 

BRASIL E NO MUNDO 

As atividades desenvolvidas junto às pessoas com deficiências tem se 

apresentado e se transformado de acordo com diferentes épocas e culturas. Para 

compreendermos essas transformações dadas ao longo desses anos, precisamos 

caminhar pela história da Educação Física Adaptada no Brasil e no mundo.   

Embora a abertura das instituições educacionais preparadas para atender e as 

pessoas com deficiências comecem a ter força no Brasil durante século XX devido à 

obrigatoriedade e expansão da escolaridade básica, já existiam indícios que na China, 

em 3000 a.C, a atividade física ou o exercício terapêutico era utilizado como tratamento 

médico (WINNICK, 2004  apud MELO e FREITAS, 2009). 

Estudos realizados por arqueólogos e por paleontólogos evidenciam que as 

pessoas com deficiências chegaram à idade adulta, excluindo a ideia de extermínio 

generalizada na pré-história. Segundo Silva, Júnior e Araújo (2008), existiam grupos 

que acreditavam, aceitavam e apoiavam as pessoas com deficiências e grupos que 

exterminavam e menosprezavam essas pessoas. 

Ainda que existisse na idade média o infanticídio e omitissem as pessoas com 

deficiências, considerando-as como loucas e estúpidas, guardando-as em orfanatos, 

manicômios e outros tipos de instituições, houve trabalhos com algumas experiências 

positivas nos séculos XVII e XVIII como, por exemplo, o realizado por: Frande Ponce 

de León que escreveu o livro “Doctrina para los mudos-surdos” e educou 12 crianças 

surdas; Juan Pablo Bonet que publicou “Reducción de las letras y artes de enseñar a 

hablar a los mudos”; Charles Michael de I’Epée com a primeira escola para surdos, 

Instituto Nacional de Sordo-mudos; Valentín Haiiy que criou o Instituto para Crianças 

cegas; e Louís Braille, criador do Sistema braile (SILVA, JÚNIOR E ARAÚJO, 2008). 

Castro (2005) aponta outras figuras importantes como Henrik Ling Nils Posse, 

considerado pai da Atividade Física Adaptada e associado à ginástica médica e Philippe 

Pinel, associado na época à atividade física no contexto médico. Além de figuras 

importantes, em 1885 ocorreu a criação da Associação para o Desenvolvimento da 

Educação Física, a American Alliance for Health Physical Education Recreation and 

Dance (AAHPERD), dirigida por médicos.  

No final do século XVIII e inicio do século XIX, aumenta a preocupação da 

sociedade em prestar assistência e institucionalização especializada, tendo por 

consequência a abertura de escolas fora das povoações, como criação de escolas 
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especiais para cegos e surdos no século XIX e o início de assistência à pessoa com 

deficiência (SILVA, JÚNIOR E ARAÚJO, 2008).  

Segundo Castro (2005), as primeiras pessoas com deficiências a receberem 

educação institucionalizada, ainda que segregados, foram os surdos, cegos e crianças 

diagnosticadas com aprendizagem lenta nos Estados Unidos e na Europa, no inicio do 

século XX. Para legitimar a educação destas pessoas, Alfred Binet e Theodore Simon 

realizam testes individuais de inteligência e desenvolvem o procedimento de 

classificação, na França em 1905. Neste mesmo ano, a convenção AAHPERD, 

reconhece como ano inicial da Atividade Física Adaptada, mas só em 1930 que surge a 

classe especial para pessoa com deficiência física. 

Além do crescimento educacional entre 1900 a 1960, também ocorreram 

aumentos em atendimentos no sistema de saúde e uma transição de ginástica médica 

para as atividades esportivas. Com o retorno dos soldados da Segunda Guerra Mundial e 

a valorização do esporte nos Estados Unidos, o esporte passa a ser utilizado como 

terapia, no processo de reabilitação dessas pessoas (CASTRO, 2005).  

A popularização da Educação Física Adaptada nos Estados Unidos por volta dos 

anos 50 a 70, atingiam a escola de ensino regular através de leis educacionais e o 

modelo segregacionista do ensino especial. E só em 1960 que fundos Federais nos 

Estados Unidos começam a serem distribuídos para estudos de desenvolvimento de 

programas educacionais nas escolas e classes especiais (CASTRO, 2005). 

Por consequência do processo educacional, houve a necessidade da 

especialização com a área profissional centrada na elaboração dos currículos 

universitários no período de 50 a 70.  Hollis Francis Fait introduziu na University of 

Connecticut, um programa de Atividade Física Adaptada, considerado um dos primeiros 

a tomar essa iniciativa. Kupferer e Hollis Francis Fait junto ampliaram as visões sobre 

as potencialidades das pessoas com deficiência mental através do trabalho das Tarefas 

Motoras e Inteligência, publicado no Journal of Mental Deficiency em 1956 (CASTRO, 

2005). 

No Brasil no período dos anos 60, ainda não se falava na formação do 

profissional na área da Educação Física Adaptada. A Educação Física começou a ter 

obrigatoriedade a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n° 

9394 em 1996.  Mas na lei n° 4024 de 1961 (revogada pela LDB), no artigo n° 88 já se 

abordava a questão da integração de pessoas excepcionais, descrevendo que “a 

educação dos excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de 
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educação a fim de integrá-los na comunidade” (BRASIL, 1961). Segundo Ferreira 

(2010), essa medida consolidou definitivamente a introdução da Educação Física no 

sistema escolar brasileiro.  

De acordo com Castro (2005), as concepções do modelo educacional da 

deficiência começam a ter mais força em 1970. Glat e Fernandes (2005) apontam que a 

institucionalização da Educação Especial no Brasil resultou na preocupação com o 

sistema educacional público em garantir o acesso à escola para as pessoas com 

deficiências. Resultando em avanços pedagógicos e psicológicos da aprendizagem, 

desenvolvimento de novos métodos e técnicas de ensino baseados na modificação de 

comportamento e controle de estímulos a permitir o aprendizado e o desenvolvimento 

acadêmico dos alunos com deficiências.  

Mesmo com a transição do modelo médico para o modelo educacional, ainda 

predominava o modelo médico de educação individualizada. Segundo Werneck (2004), 

“modelo médico tinha o enfoque da deficiência como uma experiência do corpo que 

devia ser “combatida” com tratamentos na área da saúde”, na busca pela cura e 

programas de desenvolvimento que quase sempre eram em função da pressa em se obter 

resultados visíveis e quantificáveis. 

Apesar dos avanços educacionais para as pessoas com deficiências, o modelo 

educacional não garantia de ingresso de alunos com deficiências no sistema de ensino 

regular e as classes segregadas continuavam sendo preferidas por aqueles que não se 

enquadravam. Assim, as pessoas com deficiências continuavam sendo recebidas, em sua 

maior parte, em instituições privadas. (BUENO, 1993; FERNANDES, 1999 apud 

GLAT e FERNANDES, 2005). 

Em 1978, a conferência da Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) aprova a Carta Internacional de Educação Física e 

Desporto. Nesta carta, foram apresentadas sugestões de condutas, prioridades para 

estabelecimentos que viessem orientar o atendimento das pessoas com deficiências.  

No artigo 1º do item 1.3 da carta, explicita as condições que devem ser 

oferecidas aos jovens, crianças em idade pré-escolar, idosos e as pessoas com 

deficiências, com o objetivo de desenvolvimento integral de sua personalidade, graças a 

programas de Educação Física e de desporto, adaptando à suas necessidades. 

 Segundo Silva, Júnior e Araújo (2008), depois da carta, intensificam as 

discussões sobre a formação do professor de Educação Física em relação a sua 
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formação profissional junto as pessoas com deficiências. A Educação Física Adaptada 

surge adequando a metodologia de ensino para atendimento dos indivíduos.  

Para atender a determinada obrigatoriedade e expansão da escolarização Básica 

no Brasil, surge à pedagogia diferenciada ou chamada Educação Especial 

Institucionalizada, baseada no nível da capacidade intelectual e diagnosticada em 

termos de quociente intelectual.  

As críticas dos pais ficaram mais fortes em relação à separação dos alunos em 

escolas de educação especial e escolas do ensino regular. Para apoiar esses pais, a 

Dinamarca incluiu em sua legislação o “Conceito de normalização” que significa dar 

ao aluno com deficiência mental a possibilidade do desenvolvimento de uma vida 

normal quanto possível. Está iniciativa se estende por toda a Europa e América do Norte 

(SILVA, JÚNIOR E ARAÚJO, 2008). 

A década de 1980 no Brasil foi marcada pela criação de varias legislações, 

incluindo a das diretrizes para o ensino especial, direitos trabalhistas e acessibilidade. 

Assim, nesse período inicia-se um processo para que as pessoas com deficiências 

deixem de estar reclusas em instituições afastadas da sociedade. As escolas da rede 

regular passam a receber os alunos com deficiências e oferecer apoio pedagógico para 

este atendimento, porém sendo intermediado o ensino nas escolas regulares e as escolas 

de educação especial (SILVA, JÚNIOR E ARAÚJO, 2008). 

Designada pela Organização das Nações Unidas, o decreto de Lei n. 84919 de 

1980 institui o ano de 1981 como o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência em 

todo mundo.  Chicon (2008) aponta que este acontecimento culminou na criação de 

políticas públicas específicas para cuidar dessas questões nos governos de vários países.  

Castro (2005) aponta que a preocupação com a formação também se intensifica 

por causa destas leis que vinham a garantir o direito das pessoas com deficiências. 

Antes, no Brasil, os movimentos de formação profissional e produção científica eram 

diferentes dos Estados Unidos. Os programas nas escolas e instituições eram isolados ou 

informais (CASTRO, 2005) e os professores encaravam crianças com deficiência como 

uma realidade muito distante (GORGATTI e ROSE JÚNIOR, 2009). Depois das leis, os 

professores passam a se mobilizar para fazer cursos e se atualizar para receber as 

crianças com deficiências nas instituições escolares da rede regular de ensino. 

(GORGATTI e ROSE JÚNIOR, 2009).  

 Por consequência desta atualização docente, inicia-se o Simpósio Paulista de 

Educação Física Adaptada em 1986, (este ocorreu bianualmente até 1994) e o 
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Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada (1995), organizado pela Sociedade 

Brasileira de Atividade Motora Adaptada (SOBAMA), estes eventos foram marcos para 

a evolução acadêmica na área, pois sempre refletiam a preocupação de profissionais em 

busca de novos conhecimentos (CASTRO, 2005).    

Para a formação especialista em Atividade Física Adaptada, a AAHPERD 

agrupou 57 itens curriculares nestas de cinco áreas de conhecimento: fundamentos 

biológicos; fundamentos sociólogos; fundamentos psicológicos; fundamentos históricos-

filosóficos e planejamento, organizado e implementação curricular. A Atividade Física 

Adaptada, por sua vez passa a ser considerada uma área de intervenção interdisciplinar 

(CASTRO, 2005). 

A publicação do Currículo Mínimo da Educação Física, na resolução n. 03/87 do 

Conselho Federal de Educação, dispõe sobre a reestruturação dos cursos de graduação 

em Educação Física. No Parágrafo IV do artigo VI prevê a atuação do professor de 

Educação Física com pessoas com deficiências. Para Castro (2005), com essa 

publicação, pode-se considerar o inicio da formação profissional em Atividade Física 

Adaptada.  

São outorgadas mais leis à constituição a respeito dos direitos das pessoas com 

deficiências no sistema educacional. Uma delas foi a Constituição Federal Brasileira de 

1988, no Capítulo III, Seção I, artigo n° 205, apontando que:  

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho“ (BRASIL, 1988). 

Como resultado desse processo, a Constituição Federal Brasileira, promulgou 

em 5 de outubro de 1988 e que registrou o direito público das pessoas com deficiência. 

Segundo Ferreira (2010), com o registro do direito público das pessoas com 

deficiências, tornou-se mais presente as questões das políticas públicas em distintos 

espaços da legislação (União, Estados e Municípios).  

A Lei n. 7853, de 24 de outubro de 1989, reafirmou a obrigatoriedade da oferta 

da Educação Especial em estabelecimentos públicos de ensino quando trata da matrícula 

compulsória de pessoas com deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de 

ensino em estabelecimentos públicos e particulares. Sendo considerado como crime o 

ato de recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem causa, a inscrição 

de alunos em estabelecimentos de ensino por motivos das deficiências que portam 

(FERREIRA, 2010). 
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 A partir da década de 90, Silva, Júnior e Araújo (2008) relata que o termo 

Integração é substituído pelo termo Inclusão, onde todos os alunos com deficiências e 

sem deficiências fazem parte do mesmo ambiente escola e com as mesmas atividades, 

porém adaptadas. Para Melo e Freitas (2009), em relação à Educação Física Adaptada, o 

objetivo é o estudo e a intervenção profissional no universo das pessoas que apresentam 

diferentes condições para a prática de atividades físicas. O seu foco então é o 

desenvolvimento da cultura corporal de movimento.  

 Desde 1988, a constituição garantia o direito à educação das pessoas com 

deficiência preferencialmente na rede regular de ensino. A UNESCO, por ocasião 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: acesso e qualidade, 

realizada na Espanha em 7 a 10 de junho de 1994, reforça registrando o direito dos 

alunos com deficiências na educação regular, independentes de suas necessidades.  

 A pauta da Declaração de Salamanca, nome dado ao documento gerado na 

conferência, é voltada ao principio de inclusão e escola para todos. Segundo Ferreira 

(2010) as pessoas com deficiências devem participar nas mesmas condições de ensino 

nas escolas regulares juntas com as pessoas não deficientes. Assim, de acordo com a lei, 

a escola passa ser uma só escola para todos, sem discriminação.  

 De acordo com Gorgatti e Rose Júnior (2009), no período pós a Declaração de 

Salamanca, o Brasil passava por um momento de revisões na área do atendimento às 

crianças com deficiências e uma das maiores discussões era a respeito da formação dos 

professores. Em vista ao movimento de inclusão, no entendimento de alguns 

educadores, não seria necessário formar professores especializados para lecionar, pois a 

tarefa passaria ser de todos.  

 Segundo Ferreira (2010), a legislação brasileira homologa a Lei de Diretrizes e 

Bases para a Educação Brasileira (LDB) n. 9394, de 24 de dezembro 1996, fortemente 

influenciadas pelas as diretrizes formuladas pela Declaração de Salamanca, este 

processo desencadeou mudanças na educação. Uma dessas mudanças de acordo com 

Ferreira (2010) foi à modificação do sistema de atendimento que até então segregava as 

pessoas com deficiências nas instituições especializadas e em classes especiais.  

 Com isso, o ensino regular passa a configurar uma educação que venha a 

contribuir efetivamente para sua inclusão escolar e social, fazendo-se necessário a 

preparação das escolas regulares e dos professores para receber esses alunos. 

 A escola então passa ser obrigada a programar meios que permitam atender as 

necessidades dos alunos com deficiências, seja na infraestrutura ou com o preparo dos 
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professores. Segundo Castro (2005) a LDB cria novos precedentes nas necessidades 

profissionais de professores e técnicos devido ao atendimento educacional especializado 

e gratuito ao educando com deficiência.  
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CAPÍTULO II- DISCIPLINAS NOS CURSOS, FORMAÇÃO DO 

PROFISSIONAL E COMO FORMAMOS 

Neste capítulo abordaremos como a disciplina Educação Física Adaptada 

prosseguiu nos cursos de Educação Física no Brasil, quais as nomenclaturas e os 

conteúdos desenvolvidos e como é abordada atualmente nos curso Educação Física com 

titulação em licenciatura e bacharelado nas instituições UFF, UERJ, UFRJ e UFRRJ. 

 

2.1. Início do tema Educação Física Adaptada nos cursos de Educação Física no 

Brasil 

Segundo Silva e Drigo (2012), quando falamos da Educação Física Adaptada, 

refere-se a uma área do conhecimento mais recente, pois se enquadra dentro do contexto 

educacional, diferente da Atividade Física Adaptada, que se estende por toda a história.  

Até a década de 1970, o período era escasso a qualificação profissional do 

professor de Educação Física para atuar com as pessoas com deficiências, pois não 

existiam disciplinas que abordassem conteúdos para atuar com esses alunos. A carência 

de referencial teórico era forte e existiam grandes dificuldades dos docentes nas 

universidades em ensinar, pois não estavam preparados para formar os graduandos com 

os conteúdos desta temática (CAPUTO, 2000).  

Desde 1971 se falava do tratamento especial para as pessoas com deficiências. 

No artigo 9 da Lei nº 5.692/71, explicita que:  

“Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 

encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula 
e os superdotados deverão receber tratamento especial, de acôrdo com 

as normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação” 

(BRASIL, 1971). 

As discussões a respeito de disciplinas que tratasse das pessoas com deficiência 

nos currículos da Educação Física ocorreram nos anos 80 quando propuseram a garantia 

da habilitação profissional para atuar com esses alunos. O Conselho Federal de 

Educação, na publicação da Resolução 215/87, teve como objetivo reestruturar os 

cursos de graduação em Educação Física (CONFEF, 1987). Gomes (2007) relata que no 

parecer 215/87 aparece como sugestão disciplinas para compor o novo currículo dos 

cursos em Educação Física. No parágrafo IV do artigo VI relata a necessidade de formar 

o professor de Educação Física para trabalhar com pessoas com deficiências.  

Para Gomes (2007), a partir deste momento, os cursos em Educação Física 

começaram a oferecer em suas grades curriculares pelo menos uma disciplina que 
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tratasse do tema Educação Física Adaptada que poderiam aparecer como disciplinas 

optativas ou obrigatórias.  Assim, as disciplinas e a área que trabalha com alunos com 

deficiências começam a se estruturar teórica, metodológica e cientificamente.  

A partir do decreto n.3.298 de 20 de dezembro de 1999, os alunos com 

deficiências passaram a ter direito a matrícula na escola em classes regulares recebendo 

atendimento educacional de todos os profissionais que atuam com as respectivas turmas 

(FERREIRA, 2010). Apesar da conquista dos direitos das pessoas com deficiências em 

matrículas em classes regulares, a escola e os profissionais ainda não estão preparados 

para enfrentar isso no contexto escolar.  

Para os profissionais isto é um desafio, mas também é um grande 

problema. Desafio da busca aos meios educacionais para todos 

indistintamente. E um problema quando há desinformação, falta de 

estrutura das escolas, despreparo do profissional, em função de não se 
ter estudado o assunto na graduação e, de repente, se ver as voltas com 

o ensino de crianças que apresentam características tão peculiares 

(FERREIRA, 2010). 

Duarte (2004) indica que nas instituições de ensino superior não existiam 

professores qualificados ou os que estavam lá não possuíam conhecimentos suficientes 

para ministrar uma disciplina com conteúdos teóricos e metodológicos sustentáveis da 

área. Assim as disciplinas acabavam não sendo abordadas ou era abordado com 

conteúdos insuficientes na graduação, se tornando um problema quando os profissionais 

iam para as instituições educacionais e se deparavam com alunos com deficiências.  

Na atualidade a Educação Física Adaptada não se prende apenas a graduação. A 

formação do profissional que trabalha com pessoas com deficiências está ocorrendo em 

vários níveis de formação, estendendo-se a especialização, pós-graduação, mestrado e 

doutorado (DUARTE, 2004). Segundo Melo e Freitas (2009), a sociedade tem visado às 

questões de inclusão orientada na Educação Física, com objetivo de encorajar e 

promover a atividade física para todos os cidadãos durante a vida. 

 

2.2. Inserção da Educação Física Adaptada nos cursos de Educação Física, suas 

diferentes nomenclaturas e conteúdo 

Para concretizar e fortalecer uma área é necessário ter um corpo de 

conhecimento. Segundo Gomes (2007), o conhecimento deve ser aplicado para 

“fundamentar a tomada de decisões durante a intervenção profissional”.  Na Educação 

Física, esse saber profissional se explicita na competência para diagnosticar, planejar, 
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orientar, aplicar e avaliar programas de atividades motoras, visando ao desenvolvimento 

do potencial motor e à autonomia para utilização plena desse potencial (BRASIL,1996). 

Segundo a Câmara de Educação Superior fundamenta no Parecer CNE/CES 

58/2004, de 18 de fevereiro de 2004, institui na resolução n° 7, de 31 de março de 2004 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Educação Física, 

em nível superior de graduação plena, relata que o preparo dos profissionais com tais 

competências é tarefa do curso de graduação. No artigo 7º inclui que: 

Caberá à Instituição de Ensino Superior, na organização curricular do 

curso de graduação em Educação Física, articular as unidades de 
conhecimento de formação específica e ampliada, definindo as 

respectivas denominações, ementas e cargas horárias em coerência 

com o marco conceitual e as competências e habilidades almejadas 
para o profissional que pretende formar (BRASIL, 2004). 

Complementando no inciso 4º que as questões pertinentes às necessidades das 

pessoas com deficiências e de grupos e comunidades especiais deverão ser abordadas no 

trato dos conhecimentos da formação do graduado em Educação Física. 

Desde a aceitação desses objetivos, as contínuas e rápidas mudanças na 

sociedade mostram que é preciso repensar os papéis e funções do ensino superior. É 

necessário preparação do profissional conforme os objetivos das instituições de que 

quer se formar. Ou seja, a preparação profissional é um processo complexo que não 

pode ser restrito apenas à implementação de uma grade curricular (TANI, 1996 apud 

GOMES, 2007). 

Silva e Drigo (2012) apontam que as origens da disciplina Educação Física 

Adaptada tiveram um viés biológico que nos leva a uma proximidade da concepção 

tradicional de currículo enquanto uma área do conhecimento que propõe procedimentos 

especializados a uma determinada população, através de uma concepção técnica sobre 

como fazer, a partir de condições especiais ou adaptadas.  

O ingresso das disciplinas de Educação Física Adaptada nos cursos de Educação 

Física significou um avanço curricular, ainda que gradual. Entende-se que é na 

graduação que deve ocorrer uma boa fundamentação teórica e prática na mudança do 

perfil profissional (GOMES, 2007). 

Devido ao desenvolvimento da área, começam a surgir novas questões no 

âmbito da formação inicial dos cursos de graduação em Educação Física. Um dos 

questionamentos é referente à qual nomenclatura é mais adequada para utilizar em uma 

disciplina. Gomes (2007) aponta que Cidade, Freitas e Pedrinelli (2001), Lima (2005) 
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Pedrinelli & Verenguer (2005) e outros estudiosos fizeram um estudo apresentando as 

nomenclaturas utilizadas instituições de ensino superior.  

As disciplinas aparecem nas seguintes nomenclaturas: Educação Especial, 

Educação Física Especial, Educação Física Adaptada, Educação Física Especial 

Aplicada, Atividade Física Adaptada, Atividade Motora Adaptada, Aprofundamento 

Didático em Educação Especial, Atividade Física em condições especiais de saúde, 

Atividade Motora Adaptada: Deficiências Mentais, Atividade Motora Adaptada: 

Deficiências Sensoriais, Atividade Motora Adaptada: Deficiências Físicas, Cuidados 

Especiais, Esporte e deficiência I e II, Estágio Prático em Educação Física e Esportes 

Adaptados, Estágio em Educação Física Adaptada, Fundamentos de Atividade Motora 

Adaptada, Introdução a Educação Física Adaptada, Movimento Humano e Necessidades 

Educativas Especiais, Tópicos em Educação Física Adaptada (optativa), Educação 

Física Desenvolvimentista, Ginástica Escolar Especial e Educação Física Modificada.  

Duarte (2004) indica que as terminologias mais utilizadas atualmente são 

Educação Física Adaptada, Atividade Física Adaptada, Atividade Motora Adaptada, 

Educação Física para Pessoas Portadoras de Deficiência e Educação Física para 

Portadores de Necessidades Especial. Para Duarte (2004), mesmo que haja variadas 

nomenclaturas para a disciplina Educação Física Adaptada, a maioria aborda conteúdos 

que contemplam as grades curriculares dos cursos de Educação Física é com um 

enfoque no trabalho com as pessoas com deficiências.  

Ribeiro e Araújo (2004) vão além, informam que não são só enfoques 

relacionados com as pessoas que possuem deficiência física, mental, auditiva, visual e 

deficiências múltiplas. A disciplina Educação Física Adaptada também se dedica a 

transmitir informações relacionadas aos indivíduos como, por exemplo, os asmáticos, os 

obesos, os idosos, entre outros, que de alguma forma não conseguem participar das 

atividades geralmente desenvolvidas nas aulas de Educação Física.  

A Educação Física Adaptada como uma parte da Educação Física para Pedrinelli 

e Verenguer (2005) tem o objetivo de estudo e a intervenção profissional das pessoas 

que apresentam diferentes condições para a prática das atividades físicas (condições 

deficiência de caráter permanente ou transitório, de natureza adquirida ou inata, que 

ocorrem em crianças, adolescentes, adultos e idosos). As ginásticas, as danças, os jogos 

e os esportes, são conteúdos que todos os programas de atividade física devem 

considerar para o desenvolvimento da cultura corporal do aluno e não da deficiência 

(PEDRINELLI E VERENGUER, 2005).  
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Além dos conteúdos descritos acima, Pedrinelli e Verenguer (2005) sugerem que 

os conteúdos e os temas podem ser contemplados na disciplina Educação Física 

Adaptada através de abordagem com enfoque em dimensão conceitual do conteúdo, 

dimensão procedimental do conteúdo e dimensão atitudinal do conteúdo.  

A dimensão conceitual do conteúdo aborda a definição e a problematização de 

conceitos utilizados na Educação Física Adaptada. Já a dimensão procedimental de 

conteúdo é a caracterização e análise dos procedimentos pedagógicos (desenvolvimento 

da capacidade de observação e diagnóstico, aplicação e avaliação de situação da prática 

da intervenção) e a dimensão atitudinal de conteúdo trata do desenvolvimento do 

conhecimento e pesquisa. 

Gomes (2007) aponta a possibilidade de outras disciplinas da graduação em 

Educação Física, além da disciplina Educação Física Adaptada, abordarem temas que 

envolvam as pessoas com deficiências. Pedrinelli e Verenguer (2005) também levantam 

esta discussão da interdisciplinaridade. Apontam que seria oportuno e mais interessante 

discutir sobre lesão medular e suas consequências nas aulas de Anatomia, discutir o uso 

de cadeiras de rodas nas aulas de Biomecânica e nas disciplinas pedagógicas, por 

exemplo, orientar as adaptações de materiais, aulas e outros questionamentos.  

 

2.3. As disciplinas nos cursos pesquisados  

Colling e Helfer (2015) percebem que a educação é a ferramenta que permitirá 

que ocorra a inclusão na sociedade, mas para que isto ocorra, é necessário que a 

formação profissional atenda esta demanda. Disciplinas voltadas para a educação 

inclusiva nas grades curriculares dos cursos de licenciatura foram elaboradas a fim 

suprir esta necessidade. Aos poucos, o atendimento educacional das pessoas com 

deficiência vem se transformando e ganhando o seu espaço.  

Considerando as especificidades nos currículos dos cursos de Educação Física 

com licenciatura e bacharelado nas instituições de ensino superior UFRJ, UFRRJ, UERJ 

e UFF, foi feito um mapeamento, via internet, dos documentos disponíveis nos sites 

destas instituições referentes às disciplinas obrigatórias que tratem do tema Educação 

Física Adaptada ou Educação Inclusiva.  
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Disciplinas obrigatórias  

Instituição  Nome das disciplinas  Período abordado 

UFRRJ - Educação Física Adaptada 8° período  

UFRJ  
(licenciatura) 

- Educação Física Adaptada  2° período  

UFRJ  
(bacharelado) 

- Educação Física Adaptada    5° período   

UERJ  
(licenciatura) 

- Educação Física Adaptada  6° período 

UERJ 
(bacharelado) 

- Educação Física Adaptada   5° período  

UFF - Não possui  

1.  Quadro das disciplinas obrigatórias nas instituições de ensino superior  

A legislação já previa a oferta de disciplinas voltada à educação inclusiva e a 

diversidade desde 1994 pela Portaria N.º 1.793. Apesar de não serem obrigatórias por 

lei a Comissão Especial, instituída pelo Decreto de 08 de dezembro de 1994, relata: 

Art.1º. Recomendar a inclusão da disciplina “ASPECTOS ÉTICO-
POLITICO EDUCACIONAIS DA NORMALIZAÇÃO E 

INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS”, prioritariamente, nos cursos de Pedagogia, Psicologia e 

em todas as Licenciaturas.  
Art. 2º. 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 10 (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. 3º. Recomendar a manutenção e expansão de estudos adicionais, 

cursos de graduação e de especialização já organizados para as 

diversas áreas da Educação Especial (BRASIL, 1994).  

Através desde quadro 1, percebemos que a UFF é a única universidade destas 

apresentadas que não possui uma disciplina de caráter obrigatório que abordem as 

questões das pessoas com deficiências, apesar de ser recomentada como vimos acima. 

As demais instituições estudadas já oferecem alguma disciplina voltada à Educação 

Inclusiva, inclusive as com titulação em Bacharelado em Educação Física, procurando 

atender aos princípios de inclusão previstos pelas leis. 

Para Silveira e Nascimento (2013), atualmente existem a aceitação, valorização, 

convivência e aprendizagem através da cooperação com as pessoas com deficiências, 
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assim, a inclusão em instituições escolares devem negar as práticas de segregação e 

exclusão. Para que isto ocorra, o professor deve:  

Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; 
responsabilizar-se pelo sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir 

e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; incentivar 

atividades de enriquecimento curricular; elaborar e executar projetos 

para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar novas metodologias, 
estratégias e material de apoio; desenvolver hábitos de colaboração e 

trabalho em equipe (BRASIL, 2000). 

As pessoas com deficiências participam cada vez mais ativamente no meio 

escolar. Mediante a isto, vimos à necessidade de complementar os currículos de 

formação de docentes que interagem ou possam vir interagir com pessoas com 

deficiências, de forma que os professores tenham noções básicas sobre o atendimento 

educacional de todos os alunos em condições diferenciadas de ensino-aprendizagem.  

Colling e Helfer (2015) afirmam que é preciso discutir as questões e os conceitos 

da educação inclusiva, e o mais importante, vivenciá-las. Existem leis que garantem a 

inclusão escolar de pessoas com deficiências, porém é importante que os professores 

também estejam preparados para atender estes alunos.  
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CAPÍTULO III - APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

As análises das entrevistas realizadas com os alunos egressos da turma do 

primeiro semestre de 2015 do curso de Educação Física da UFF buscaram identificar 

pontos comuns ou incomuns de acordo com o olhar do deste grupo sobre a formação 

destes quanto ao trabalho com as pessoas com deficiências. Através da análise das 

respostas foram formuladas três categorias de análise, a saber: Categoria A - A vivência 

da temática no curso; Categoria B - O interesse pessoal; e Categoria C - Sugestões no 

olhar dos egressos. 

  Estas categorias são apresentadas neste texto com a exposição de trechos das 

falas destacadas nas entrevistas. A análise dos dados representada no quadro a seguir, 

no qual a primeira coluna apresenta as categorias de análise, a primeira linha apresenta 

as entrevistas identificadas por numerais romanos, e suas colunas respectivas indicam 

em algarismos indo-arábicos dos trechos destacados das falas em cada entrevista. 

 

Categorias  
Entrevistas  

I II III IV V 

A - A vivência da temática no 

curso  

1, 2, 3, 
4, 5,6 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
10, 11, 

12 

1, 2, 4, 
5, 8, 9  

1, 3, 4, 
5, 6, 8, 

9  

1, 2, 3, 
4, 6, 7  

 B - O interesse pessoal  5 3 2  

C - Sugestões no olhar dos 

egressos 
 7, 8  6, 7  

7, 10, 
11 

5, 8 

2. Quadro de análises dos dados 

 

Categoria A – A vivência da temática no curso  

 Essa categoria se refere aos trechos das falas que nos indicam qual é o olhar 

das/os egressas/os do curso sobre a formação na graduação acerca do tema. Essa 

categoria foi criada para agrupar os relatos das pessoas entrevistadas sobre com foi sua 

graduação no curso de Educação Física da UFF em relação a abordagem das disciplinas 

referente ao trabalho com as pessoas com deficiências. 

 Os trechos a seguir destacam a ausência de uma disciplina específica no curso 

para tratar o tema: 
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“Na minha formação não teve uma matéria específica da 

faculdade dentro da grade curricular que fosse para formar 

professores aptos para trabalhar com deficientes” (EI). 

 

“Como a nossa grade curricular ela não nos proporciona, essa 

formação, a gente fica meio defasado, quando a gente vai 

trabalhar com deficiente” (EI). 

 

“A gente sempre escuta: ah, a gente tem que incluir, tem que 

incluir, mas a gente nunca teve uma matéria antes disso” (EIV). 

 

“Quando a gente chega no colégio, na primeira PPE e se depara 

com isso, é meio que assustador, porque você pensa: E agora, o 

que eu vou fazer? Eu escutei na teoria, mas na prática eu nunca 

tive nada. Nenhuma aula especifica só para isso a gente nunca 

teve” (EIV). 

 

“Porque até então no curso nós não temos uma disciplina que 

trate desse assunto” (EV). 

 

Apesar dos/das egressos/egressas apontarem que não existem uma disciplina no 

curso que trate essa temática eles também apontam para a vivência em sua formação de 

uma disciplina chamada Tópicos. Esta é uma disciplina obrigatória na qual pode ser 

abordado o tema, caso a turma daquele determinado período o escolha. No caso dos/das 

egressos/egressas do primeiro semestre de 2015, a turma escolheu para a disciplina 

Tópicos a abordagem da temática da Educação Especial.  

Os trechos a seguir tratam da fala dos/das egressos/egressas a respeito da 

abordagem da disciplina Tópicos: 

“O tema foi abordado sim, mas só foi abordado porque os 

alunos solicitaram numa matéria chamada tópicos, nessa matéria 

a gente escolhe o conteúdo que vai ser passado” (EI). 

 

“A minha turma decidiu fazer a matéria relacionada sobre esse 

assunto, sobre pessoas com deficiências, pessoas com autismo, 

síndrome de Down, etc” (EII). 

 

“Nossa turma escolheu isso porque a gente viu no nosso 

currículo não tinha muito isso” (EII). 

 

“Essa disciplina foi abordada através da nossa disciplina de 

tópicos II, que os alunos escolhiam um tema junto com o  

professor e o tema escolhido pelos alunos acabou sendo 

deficiência e Educação Física” (EIII). 
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“O tema ele foi abordado porque a minha turma ela escolheu em 

algum tópico ter essa disciplina, algo mais focado na questão da 

Educação Física pra alunos especiais” (EV). 

 

 Alguns dos/das egressos/egressas vão além e relatam a abordagem dos 

conteúdos da disciplina de Tópicos nas seguintes falas: 

“Faltou mais referencial teórico, mais embasamento para que 

nossa formação fosse melhor no que se diz direito ao deficiente” 

(EI). 

 

“Basicamente a dinâmica da disciplina era leitura de textos e 

artigos, discussão e debates em sala de aula” (EIII). 

 

“Porque o que foi visto nesta disciplina, no meu caso, foi apenas 

muita carga teórica, muita leitura, muita discussão” (EIII). 

 

 Outra experiência vivenciada pelo grupo em relação a essa temática foi no 

período de estágio, denominado no curso como Pesquisa e Prática de Ensino (PPE).  

Esta é uma disciplina obrigatória do curso de Educação Física da UFF que trata de um 

estágio supervisionado. Nesta disciplina os alunos vivenciam, em grupo, a dinâmica 

docente desenvolvendo planos de aulas e lecionando. 

 A seguir os/as egressos/egressas relatam sobre a vivência no estágio:  

“É claro que os professores sempre pontuavam isso nos nossos 

trabalhos, nas nossas PPE’s” (EII). 

 

“Na PPE eu tive a vivência de trabalhar com a surda. Outras 

pessoas tiveram vivências de trabalhar com pessoas de cadeira 

de rodas, e outras também” (EII). 

 

“Meu primeiro contato da faculdade com algum aluno deficiente 

foi em PPE1, quando minha turma fez estágio na UMEI em 

Portugal Pequeno e lá tinham crianças com síndrome de Down, 

com autismo e cegueira. Então ali eu pude estar um pouquinho 

mais perto dessas crianças porque lá tinha uma sala também 

especificas para eles” (EIV). 

 

“eu tive a oportunidade de ficar com o Artur um aluno que tinha, 

tem autismo, e ver o trabalho de perto desta professora” (EIV). 

 

“Nas nossas aulas sempre tentavam incluir esses alunos” (EIV). 

 

“Quando a turma sentava para planejar com os professores que 

estavam à frente da gente, a gente tentava criar atividades que 

proporcionasse essa inclusão, era o único momento que a gente 

tinha para discutir sobre isso e falar sobre os alunos, como eles 
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reagiram a atividade, se eles realmente se incluíram, se 

envolveram nas aulas” (EIV). 

 

“O único momento que nos tínhamos para discutir sobre isso, 

eram nessas horas, nesses momentos de planejamentos 

conjuntos” (EIV). 

 

“Vimos em alguma das PPE’s, esse quadro pertinentes nas 

escolas e isso foi causando um incomodo na nossa turma” (EV). 

 

 Além da PPE, houve relato de que outras disciplinas abordavam a temática em 

suas aulas: 

“Mas também a gente trabalhou isso em outras matérias porque 

os professores falavam sempre: ah, se tivessem alunos assim? Se 

tivessem aluno assado? Muitas vezes isso me fazia pensar como 

passar as atividades e tal.” (EII). 

 

Para outro/outra egresso/egressa, outras disciplinas em relação a essa temática 

não foi abordada na graduação: 

“Não tive nenhuma outra disciplina a mais, e também nenhuma 

outra experiência assim de que eu me lembre, em relação a PPE, 

ou a uma outra atividade que fosse fora da faculdade ou até que 

tivesse englobado a faculdade” (EIII). 

  

Apesar dos relatos em relação à ausência de uma disciplina na graduação, 

existem outros meios de ter a vivência de trabalhar com as pessoas com deficiências no 

Instituto de Educação Física da UFF, como por exemplo, o Projeto de Extensão 

Atividade Motora Adaptada ás Pessoas com Deficiências.  

Segundo Camello e Azevedo (2015), o projeto é coordenado pelo professor 

Aurélio Pitanga Vianna onde participam estudantes bolsistas e voluntários para que 

trabalhem numa perspectiva multidisciplinar com as pessoas com deficiências. Os 

colaboradores deste projeto fazem um trabalho de acompanhamento auxiliando os 

alunos participantes na atividade física, associada aos cuidados com a saúde e ao 

respeito à individualidade.  

No trecho abaixo os/as egresso/egressa relatam a presença deste projeto e a 

influencia que este teve na graduação de algumas pessoas da turma analisada: 

“Eu procurei por fora, que foi no, ai meu Deus! No negocio do 

Aurélio, que é no projeto do Aurélio. Trabalhei com as pessoas 

com deficiências” (EII). 

 

“Visto ao que nos deparamos com o projeto que existe, na nossa 

faculdade e não é atrelado a uma disciplina, então nós vimos 
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essa necessidade, porque na nossa turma existiam alunos que 

eram participantes desse projeto” (EV). 

 

 Nos trechos seguintes os/as egressos/egressas apontam sobre a importância de 

ter essas experiências na graduação, pois essa está sendo uma realidade nas escolas:  

“Já que na escola a gente vai encontra deficientes, então a gente 

tem que saber com trabalhar com eles e fazer essa inclusão do 

deficiente” (EI). 

 

“Nas escolas, hoje é obrigatória ter a presença desses alunos em 

nossas aulas, em turma regular normal” (EV). 

 

 Em outra entrevista, um dos colaboradores aponta para a necessidade de 

aprender como trabalhar na perspectiva da inclusão quando for lecionar:  

“Se é voltado pro âmbito escolar, então nós temos que 

contemplar todos os grupos de aluno, não apenas uma inclusão 

em que todos os alunos ditos normais participem das aulas de 

Educação Física, mas sim, os alunos que são ditos especiais, eles 

precisam estar incluídos dentro desse panorama” (EV). 

 

 Os/as egressos/egressas alertaram para a falta de vivências na graduação com os 

alunos com deficiências em relação aos espaços em que eles estão presentes e atividades 

relacionadas a eles: 

“Faltou um pouco mais de vivência, tipo, aprender mais 

atividades relacionadas a isso, não sei, mais ou menos essas 

coisas” (EII). 

 

“Claro que podia ser melhor, tipo, a gente ter mais contato com 

as pessoas assim, não sei. Ir em escolas que trabalham 

diretamente com essas pessoas” (EII). 

 

“Ficou essa lacuna, essa falta de experiência mesmo com as 

crianças na escola ou em algum projeto paralelo assim.” (EIII). 

 

 Devido a falta de experiência na graduação, os/as egressos/egressas precisam 

buscar conhecimento fora da graduação para trabalhar com as pessoas com deficiências 

em suas aulas:  

“A gente tem que buscar por fora, alguns cursos, que nos forme 

pra trabalhar com esse deficiente” (EI). 

 

  Já para outro egresso/egressa o tema foi bem abordado, diferente de outras 

temáticas: 
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“Eu acho que pelas coisas que eu vivi na faculdade e tal, todos 

os ambientes que eu também quis participar, acho que foi bem 

abordado esse assunto” (EII). 

 

“Mas eu acho que, foi bem, não deixou passa como as outras 

coisas” (EII). 

 

 

Categoria B - O interesse pessoal  

 Essa categoria se refere aos trechos das falas que nos indicam qual é o olhar 

das/os egressas/os do curso sobre a formação na graduação acerca da busca pessoal pelo 

desenvolvimento profissional. Essa categoria foi criada porque podemos perceber que a 

graduação não depende apenas da grade curricular obrigatória de um curso, mas 

também da busca individual do saber. 

Os trechos a seguir destacam o interesse do egresso em busca de conhecimentos 

referentes a esta temática:  

“Eu procurei por fora, que foi no, ai meu Deus! No negócio do 

Aurélio, que é no projeto do Aurélio. Trabalhei com as pessoas 

com deficiências” (EII). 

 

“Eu diria que até a minha relação com pessoas e alunos com 

deficiências e uma coisa bem distante, assim, eu nunca tive 

muita prática” (EIII). 

 

“Eu fui a única aluna da faculdade que mais se interessou e 

fiquei de frente junto, digamos que com a professora mediadora 

deles, que fazia o trabalho uma vez por semana com cada um 

deles” (EIV). 

 

 

Categoria C - Sugestões no olhar dos egressos 

Essa categoria se refere aos trechos das falas que nos indicam qual é o olhar 

das/os egressas/os sobre a formação na graduação acerca de sugestões de como abordar 

está temática no curso. Essa categoria foi criada porque podemos percebemos a 

importância da aprendizagem destes conteúdos para quem se forma e que, 

possivelmente, irá atuar com alunos com deficiências na escola.   

Os trechos a seguir destacam as sugestões para a graduação referente a esta 

temática:  

 “Mas seria muito legal ter uma matéria mesmo fixa sobre isso” 

(EII). 
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 “Ter mais vivência” (EII). 

 

“Acredito que, certamente com mais disciplinas que trabalhem 

sobre a temática proposta, e um pouco também de, diria que 

mais uma prática, mais vivências, proporcionando mais 

experiências para que os alunos consigam saber, na hora como 

lhe dá” (EIII). 

 

“Acabar evidenciando mesmo na prática como que essas 

deficiências e como que as crianças e até pessoas elas convivem 

com isso” (EIII). 

 

“Eu acho que ele deveria ter uma matéria, ou de repente até mais 

matérias na grade, antes da gente ir para a escola, antes das 

PPE’s” (EIV). 

 

“Deveria ter uma matéria que estudasse, que pudesse estudar as 

síndromes, as deficiências mais profundamente, e também que 

pudesse que antes da gente entrar para o colégio talvez até 

colocar em pratica, vivências de aulas, entre os alunos da 

faculdade, de turma, também visitar instituições que são feitas 

especificamente para essas crianças” (EIV). 

 

“Ao meu ver, essa matéria na faculdade, no meu caso 

especificamente  da UFF, ela deveria ser encaixada antes da 

gente ter vivências da PPE 1” (EIV). 

 

“Eu acho que esse tema ele precisa ser uma disciplina 

obrigatória no curso de Educação Física de licenciatura da UFF” 

(EV). 

 

“Nós precisamos refletir sobre, não apenas refletir, mas colocar 

em ação aquilo que nos temos no nosso campo da mente, 

colocar ação, colocar no papel e se tornar uma disciplina 

obrigatória do curso de licenciatura de Educação Física da UFF” 

(EV). 
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CONSIDERAÇÕES  

Este trabalho se propôs a analisar a opinião dos egressos a respeito do trabalho 

com pessoas com deficiência no curso de licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal Fluminense.  

 Diante de algumas propostas para a abordagem do tema durante a graduação na 

perspectiva deste grupo, foi possível verificar que há uma necessidade de existir uma 

matéria obrigatória que aborde essa temática. No entanto, diante da fala dos egressos, 

considero que embora não seja oferecida na grade curricular uma disciplina obrigatória 

que trate desta temática, existe ainda a possibilidade de oferecimento de disciplinas e 

projetos que abordem a questão da formação para trabalhar com pessoas com 

deficiências. Outra consideração é que as/os docentes de outras disciplinas que se 

relacionam com a escola podem abordar a temática em suas disciplinas, como foi o caso 

relato nas entrevistas do estágio curricular por este grupo.  

 Desta forma, aponto para outras possibilidades de sanar essa carência na 

formação que vão além do oferecimento de uma disciplina obrigatória, embora 

considere, assim como o grupo entrevistado nesta pesquisa, que esta seja de 

fundamental importância na grade curricular. Ou seja, a existência destas possibilidades 

aqui apontadas não exclui a necessidade de uma disciplina específica. 

 Nesse sentido, considero que uma formação ampla deve ir além de uma 

disciplina. O interesse pessoal, o desenvolvimento de atividades extra acadêmicas e a 

atitude de aproveitar a faculdade como um todo, participando de projetos, congressos,  

disciplinas optativas, monitorias podem contribuir com as eventuais lacunas que o curso 

venha apresentar.  

 A formação não depende apenas da grade curricular obrigatórias, mas também 

da busca individual dos conteúdos que a área de conhecimento Educação Física 

disponibiliza. Mas acredito que na graduação todos devem passar por conhecimentos 

mínimos sobre os temas para que quando expostos à situação de ensino, sejam 

qualificados o suficiente para lidar com elas. Ter uma disciplina obrigatória que 

abordem o trabalho com pessoas com deficiências é o mínimo para que os professores 

se capacitem. 

 Este trabalho buscou contribuir para a reflexão sobre o oferecimento de uma 

disciplina na graduação em Educação Física da UFF e ressaltar a importância de ouvir 

as pessoas que desta formação fizeram parte para compreender suas perspectivas.  
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 Considero que outras propostas podem ainda contribuir para a efetivação da 

melhoria da formação no curso de licenciatura da UFF, no que diz respeito ao trabalho 

com as pessoas com deficiências, sendo este trabalho apenas um exemplo da viabilidade 

deste diálogo. Outras pesquisas neste mesmo modelo poderiam ampliar e favorecer a 

discussão proposta. 
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 ANEXOS  

 

Entrevista I 

 

1.  Como foi sua formação na graduação em relação ao trabalho com as pessoas com 

deficiências? 

“Na minha formação não teve uma matéria específica da faculdade dentro da grade 

curricular que fosse para formar professores aptos para trabalhar com deficientes, 

não tem uma matéria que seja da grade curricular”.   

 

2. O tema foi abordado nas aulas? Como foi abordado? 

“O tema foi abordado sim, mas só foi abordado porque os alunos solicitaram numa 

matéria chamada tópicos, nessa matéria a gente escolhe o conteúdo que vai ser 

passado e a gente solicitou que fosse dado uma matéria sobre deficiente. Só que, 

faltou mais referencial teórico, mais embasamento para que nossa formação fosse 

melhor no que se diz direito ao deficiente,tivemos uma matéria bem basicona mesmo 

sobre o assunto”. 

 

3. Como você acha que esse tema deveria ser abordado no curso de graduação? 

“É importante, já que na escola a gente vai encontra deficientes, então a gente tem 

que saber com trabalhar com eles e fazer essa inclusão do deficiente. Como a nossa 

grade curricular ela não nos proporciona, essa formação, a gente fica meio defasado, 

quando a gente vai trabalhar com deficiente, então a gente tem que buscar por fora, 

alguns cursos, que nos forme pra trabalhar com esse deficiente”.  
 
 

Entrevista II 

 

1.  Como foi sua formação na graduação em relação ao trabalho com as pessoas com 

deficiências? 

“A gente em tópicos III, a minha turma decidiu fazer a matéria relacionada sobre 

esse assunto, sobre pessoas com deficiências, pessoas com autismo, síndrome de 

Down, etc. Nossa turma escolheu isso porque a gente viu no nosso currículo não 

tinha muito isso. É claro que os professores sempre pontuavam isso nos nossos 

trabalhos, nas nossas PPE’s. Na PPE eu tive a vivência de trabalhar com a surda. 

Outras pessoas tiveram vivências de trabalhar com pessoas de cadeira de rodas, e 

outras também. Eu procurei por fora, que foi no, ai meu Deus! No negocio do 

Aurélio, que é no projeto do Aurélio. Trabalhei com as pessoas com deficiências.  

Então foi isso mesmo, a gente teve tópicos III que foi relacionado a isto 

especificamente, mas também a gente trabalhou isso em outras matérias porque os 

professores falavam sempre: ah, se tivessem alunos assim? Se tivessem aluno assado?  

Muitas vezes isso me fazia pensar como passar as atividades e tal. E eu também tive 

vivências de PPE’s e tal. Resumi mais ou menos”. 

 

2. Como você acha que este tema deveria ser abordado no curso de graduação? 

“Eu achei legal porque a minha turma escolheu fazer esse tópicos III, mas seria 

muito legal te uma matéria mesmo fixa sobre isso e ter mais vivência, porque mesmo 

a gente escolhendo isso em tópicos III e tal, faltou um pouco mais de vivência, tipo, 

aprender mais atividades relacionadas a isso, não sei, mais ou menos essas coisas”.  
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“Mas isso é claro que foi escolhido pela minha turma, em relação a essa matéria. 

Mas eu acho que pelas coisas que eu vivi na faculdade e tal, todos os ambientes que 

eu também quis participar, acho que foi bem abordado esse assunto. Pelo menos, eu 

acho. Claro que podia ser melhor, tipo, a gente ter mais contato com as pessoas 

assim, não sei. Ir em escolas que trabalham diretamente com essas pessoas. Mas eu 

acho que, foi bem, não deixou passa como as outras coisas”. 
 
 

Entrevista III 

  

1.  Como foi sua formação na graduação em relação ao trabalho com as pessoas com 

deficiências? 

“Primeira coisa que na minha graduação eu só tive uma disciplina que versava sobre 

esse tema de alunos com deficiências, e que foi uma PPE quase também ao termino 

da graduação, e tirando isso, não tive nenhuma outra disciplina a mais, e também 

nenhuma outra experiência assim de que eu me lembre, em relação a PPE, ou a uma 

outra atividade que fosse fora da faculdade ou até que tivesse englobado a faculdade,  

eu diria que até a minha relação com pessoas e alunos com deficiências e uma coisa 

bem distante,  assim, eu nunca tive muita prática”. 

 

2. Como foi abordado? 

“Essa disciplina foi abordada através da nossa disciplina de tópicos II, que os alunos 

escolhiam um tema junto com o professor e o tema escolhido pelos alunos acabou 

sendo deficiência e Educação Física, um negócio algo assim, esqueci mais ou menos 

como era a temática, mas era sobre abordagem com alunos com deficiências, 

basicamente a dinâmica da disciplina era leitura de textos e artigos, discussão e 

debates em sala de aula”.  

 

3. Como você acha que esse tema deveria ser abordado no curso de graduação? 

“Bom, acredito que, certamente com mais disciplinas que trabalhem sobre a temática 

proposta, e um pouco também de, diria que mais uma prática, mais vivências, 

proporcionando mais experiências para que os alunos consigam saber, na hora como 

lhe dá. Acabar evidenciando mesmo na prática como que essas deficiências e como 

que as crianças e até pessoas elas convivem com isso. Porque o que foi visto nesta 

disciplina, no meu caso, foi apenas muita carga teórica, muita leitura, muita 

discussão, mas ficou essa lacuna, essa falta de experiência mesmo com as crianças na 

escola ou em algum projeto paralelo assim”.  
 
 

Entrevista IV 

 

1.  Como foi sua formação na graduação em relação ao trabalho com as pessoas com 

deficiências? 

“Bom, o meu primeiro contato da faculdade com algum aluno deficiente foi em 

PPE1, quando minha turma fez estágio na UMEI em Portugal Pequeno e lá tinham 

crianças com síndrome de Down, com autismo e cegueira. Então ali eu pude estar um 

pouquinho mais perto dessas crianças porque lá tinha uma sala também especificas 

para eles. Eu fui a única aluna da faculdade que mais se interessou e fiquei de frente 

junto, digamos que com a professora mediadora deles, que fazia o trabalho uma vez 
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por semana com cada um deles. Então eu tive a oportunidade de ficar com o Artur 

um aluno que tinha, tem autismo, e ver o trabalho de perto desta professora”.  

  

2. Como foi abordado? 

“Nas nossas aulas sempre tentavam incluir esses alunos, então quando a turma 

sentava para planejar com os professores que estavam à frente da gente, a gente 

tentava criar atividades que proporcionasse essa inclusão, era o único momento que a 

gente tinha para discutir sobre isso e falar sobre os alunos, como eles reagiram a 

atividade, se eles realmente se incluíram, se envolveram nas aulas. Eram o único 

momento que nos tínhamos para discutir sobre isso, eram nessas horas, nesses 

momentos de planejamentos conjuntos”.  

 

3. Como você acha que esse tema deveria ser abordado no curso de graduação? 

“Por experiência própria, eu acho que ele deveria ter uma matéria, ou de repente até 

mais matérias na grade, antes da gente ir para a escola, antes das PPE’s, a gente 

sempre escuta: ah, a gente tem que incluir, tem que incluir, mas a gente nunca teve 

uma matéria antes disso. E quando a gente chega  no colégio, na primeira PPE e se 

depara com isso, é meio que assustador, porque você pensa: e agora, o que eu vou 

fazer? Eu escutei na teoria , mas na pratica eu nunca tive nada. Nenhuma aula 

especifica só para isso a gente nunca teve. Deveria ter uma matéria que estudasse, 

que pudesse estudar as síndromes, as deficiências mais profundamente, e também que 

pudesse que antes da gente entrar para o colégio talvez até colocar em pratica, 

vivências de aulas, entre os alunos da faculdade, de turma, também visitar 

instituições que são feitas especificamente para essas crianças. Ao meu ver, essa 

matéria na faculdade, no meu caso especificamente da UFF, ela deveria ser 

encaixada antes da gente ter vivências da PPE 1”.   
 
 

Entrevista V 

 

1.  Como foi sua formação na graduação em relação ao trabalho com as pessoas com 

deficiências? 

“Ao longo da minha formação do curso de Educação Física da UFF, o tema ele foi 

abordado porque a minha turma ela escolheu em algum tópico ter essa disciplina, 

algo mais focado na questão da Educação Física pra alunos especiais. Ali sim, o 

assunto ele foi tratado, porque até então no curso nós não temos uma disciplina que 

trate desse assunto. Então, visto ao que nos deparamos com o projeto que existe, na 

nossa faculdade e não é atrelado a uma disciplina, então nós vimos essa necessidade, 

porque na nossa turma existiam alunos que eram participantes desse projeto e 

também vimos em alguma das PPE’s, esse quadro pertinentes nas escolas e isso foi 

causando um incomodo na nossa turma e escolhemos, em tópicos II, se eu não me 

engano,  com o professor Aurélio, com essa disciplina. Então esse foi o nosso 

primeiro contado na nossa formação.” 

 

2. Como você acha que esse tema deveria ser abordado no curso de graduação? 

“Eu acho que esse tema ele precisa ser uma disciplina obrigatória no curso de 

Educação Física de licenciatura da UFF. Por quê? Porque nas escolas, hoje é 

obrigatória ter a presença desses alunos em nossas aulas, em turma regular normal. 

Então nós precisamos, se é voltado pro âmbito escolar, então nós temos que 

contemplar todos os grupos de aluno, não apenas uma inclusão em que todos os 
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alunos ditos normais participem das aulas de Educação Física, mas sim, os alunos 

que são ditos especiais, eles precisam estar incluídos dentro desse panorama, nessa 

visão de Educação Física que nós temos na UFF, que é uma Educação Física, 

inclusiva, um Educação Física crítica, então nós precisamos refletir sobre, não 

apenas refletir, mas colocar em ação aquilo que nos temos no nosso campo da mente, 

colocar ação, colocar no papel e se tornar uma disciplina obrigatória do curso de 

licenciatura de Educação Física da UFF.” 


