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RESUMO 

 

Esse estudo tem por objetivo analisar a experiência de ensino vivenciada por nós na disciplina 

de estágio supervisionado no ensino médio, do curso de educação física (licenciatura) da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). O conteúdo escolhido foi o esporte adaptado. 

Utilizamos como metodologia para esse trabalho a pesquisa qualitativa e descritiva, do tipo 

memorial. As trajetórias de vida/formação tomam um papel central no trabalho, pois elas 

trazem os sentidos e significados da nossa formação. Elas se evidenciam a partir das 

proporções que  tomaram, de seus desdobramentos, como foi, no caso, o do estágio no ensino 

médio. A temática da inclusão transversalizou as aulas de educação física para além da 

apropriação do esporte como prática corporal da cultura humana, e atingiu a reflexão da 

in/exclusão proposta por Alfredo Veiga-Neto. Inferimos que, a partir de nossa mediação nas 

aulas de educação física, os alunos ampliaram o olhar acerca da deficiência e da pessoa com 

deficiência, porém ainda apresentam indícios de uma visão assistencialista e heroica quando 

se trata dessa temática. 

 

Palavras-chaves: educação física; esporte adaptado; inclusão; estágio supervisionado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo em tela visa analisar nossa experiência de estágio supervisionado no ensino 

médio que teve como proposta de ensino os esportes adaptados. O estágio foi realizado no 

primeiro semestre de 2013, durante o Curso de Licenciatura em Educação Física, da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em uma escola de ensino fundamental e 

médio da rede estadual de ensino do Espírito Santo (ES), localizada no Município da Serra. 

A escolha por esse tema tem sua relevância na necessidade de apresentar a 

possibilidade de ensino dos esportes adaptados nas aulas de educação física, não como um 

conteúdo delimitado para um público que apresenta alguma deficiência, mas como uma 

prática corporal que faz parte da produção de conhecimento e cultura humana. Além disso, 

esse conteúdo considera a inclusão do aluno com deficiência como uma possibilidade forte no 

exercício docente do professor, bem como sugere a problematização do olhar que a sociedade 

lança sobre a deficiência e as relações que vêm sendo constituídas a partir dessa ótica.  

Nesse sentido, o estágio foi uma oportunidade de nos colocar o desafio de propor o 

esporte adaptado como conteúdo de ensino nas aulas de educação física, na condição de que 

não é um conhecimento comumente tratado e desenvolvido pelos professores no espaço 

escolar, mas que se apresenta como uma inovação, não somente para os alunos, mas para todo 

o corpo docente, entendendo-se que, muitas vezes, com seu limite, não se vislumbra como 

sendo possível a materialização desse conteúdo na escola.  

Nessa perspectiva, o estágio se configura para nós como sendo uma “[...] estratégia 

formativa que contribui para a compreensão das práticas pedagógicas e para a articulação 

entre o conhecimento específico de ensino e o conhecimento pedagógico na totalidade do 

conhecimento socialmente produzido” (AROEIRA; ALMEIDA, 2012, p. 6). Além disso, a 

experiência docente permitiu-nos encontrar no estágio um lugar da “[...] pesquisa e da 

reflexão como dispositivos importantes na construção de saberes” (p. 9).  

Dessa forma, optamos em conduzir esse estudo investigando a docência por meio das 

nossas narrativas
1
 sobre a trajetória de vida e formação inicial, por entender que elas nos 

ajudam a refletir sobre a construção de nossa identidade docente e suas relações com a 

proposta de ensino em tela.  

                                                           
1
A narrativa neste estudo é entendida, segundo Benjamin (2012) como “[...] a faculdade de intercambiar 

experiências” (p. 213). 
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Já a experiência, conforme Bondía (2002) é definida como “[...] o que nos passa, o que 

nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca” (p. 21). 

A experiência acontece a partir do encontro do sujeito com a realidade e a reflexão sobre esse 

momento, observando e analisando o que foi produzido em nós, professoras/estagiárias, a 

partir do exercício docente. Desse modo, “o narrador retira o que ele conta da experiência: de 

sua própria experiência ou da relatada por outros” (BENJAMIN, 2012, p. 217). 

As narrativas de experiência, no contexto educativo, são instrumentos potenciais que, 

além de favorecerem a formação e a sistematização dos saberes docentes produzidos nas/pelas 

experiências, também possibilitam ao professor em constante processo de formação, olhar e 

buscar a si, analisar suas angústias, aquilo que o intriga, motiva e realiza, gerando, assim, um 

processo de autoconhecimento, de aprendizado de novos fazeres, de reconstrução e 

construção da identidade em sua integralidade, não somente em sua dimensão docente, mas 

como ser humano (VENTORIM et al., 2011). 

Para Molina Neto (2005), a produção da narrativa serve como procedimento de 

pesquisa e alternativa de formação. Nesse sentido, as narrativas produzidas de nossas 

experiências pedagógicas nos possibilitam viver um processo pedagógico. O autor aponta que 

é por meio da narrativa que podemos identificar, organizar e nomear os significados que 

atribuímos a inúmeros fatos que vivemos, que possibilita reconstruirmos compreensões sobre 

nós mesmos.  

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa e descritiva, do tipo 

memorial, e para análise dos dados utilizamos Análise de conteúdo (BARDIN, 1977). Dito o 

caminho percorrido neste trabalho, no seu decorrer, traremos a problematização acerca da 

inclusão, contextualizando-a, discutindo os desdobramentos de seus discursos e sua relação 

com a educação física.  

Veiga-Neto (2011) identifica que os processos inclusivos não são dissociados dos 

processos anteriores, no caso, de exclusão, e por isso ele utiliza o termo “in/exclusão”. Para 

haver a necessidade de práticas inclusivas, também ocorreram (e ocorrem) processos de 

exclusão, funcionando como faces da mesma moeda, pois“[...] as atuais formas de inclusão e 

de exclusão caracterizam um modo contemporâneo de operação que não opõe a inclusão à 

exclusão, mas as articulam de tal forma que uma só opera na relação com a outra e por meio 

do sujeito, de sua subjetividade” (p. 130).  

O autor ainda aponta a necessidade do questionamento e problematização acerca dos 

usos da palavra “inclusão”, como um imperativo dos tempos atuais, bem como das políticas 
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que a promovem, que consequentemente levam a uma naturalização de seus discursos e 

práticas, tornando-a banalizada e superficial.   

Em seguida, contaremos o que passou conosco até o nosso encontro na formação e o 

que o nosso reencontro nos proporcionou durante o estágio, a partir de nossas narrativas sobre 

as trajetórias de vida e formação. Para finalizar, articularemos nossas trajetórias com a 

experiência do estágio, destacando a importância da caminhada do professor em formação na 

construção de sua identidade docente. 

Para nortear os relatos e as análises, faremos alguns questionamentos que serão 

problematizados no decorrer da pesquisa, pois desenvolver uma proposta de ensino a partir da 

educação física na qual a inclusão é uma temática nos inquieta. Qual a dimensão da temática 

“inclusão na escola”? Como é desenvolver essa proposta em um grupo no qual uma das 

professoras/estagiárias é cadeirante? Para isso, pensamos que rememorar o caminho por nós 

percorrido até o presente, que é cheio de significados, auxilie na busca da elaboração de 

resposta a esses questionamentos. E entendemos que a contextualização e a historicidade da 

vida das professoras aqui em formação fazem parte da construção dessa proposta. 

Para nossa fundamentação teórica, iremos dialogar ao longo do trabalho com alguns 

autores de cujas ideias nos aproximamos durante a formação, tais como: Amaral (1998); 

Aroeira e Almeida (2012); Benjamin (2012), Pimenta (2005), Veiga-Neto (2011) e Ventorim 

et al. (2011). 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa e descritiva, do tipo 

memorial. É uma abordagem qualitativa, pois se apresenta como um método que não se 

restringe em mensurar ou quantificar dados, mas em “[...] apresentar contribuições no 

processo de mudança, criação ou formação de opiniões de determinado grupo e permitir, em 

maior grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos comportamentos ou 

atitudes dos indivíduos” (OLIVEIRA, 2004, p. 117). Também destacamos esta pesquisa como 

descritiva, ao utilizar a descrição da experiência do estágio, bem como dos sujeitos 

investigados, uma vez que tem “[...] como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno” e ainda “[...] levantar as opiniões, atitudes e crenças 

de uma população” (GIL, 2002, p. 42). 

Nosso trabalho ainda se configura como memorial, pois apresentamos nossas histórias 

de vida e formação que se compõem a partir dos fenômenos, das experiências, das relações 

que estabelecemos, dos conflitos gerados dessas relações com o outro e com nós mesmas, e 

ainda dos diálogos e confrontos com os conhecimentos mobilizados durante a formação 

inicial. A reflexão sobre nossas trajetórias se mostra como um processo capaz de trazer 

sentidos e significados ao rememorar a nossa própria história. 

Conforme Passeggi (2008), “a finalidade de escrever sobre a própria aprendizagem é 

justamente a de poder (aprender) a situar-se, deliberadamente, do lado do processo e não do 

produto, da ação e não da produção, pois se volta para a relação da pessoa com o 

conhecimento” (p. 35). Nesse sentido, a escolha pelo memorial resulta da necessidade de 

assumir o protagonismo em nossa formação, auxiliando-nos no processo de percepção dos 

aprendizados produzidos e a própria constituição de nossa identidade docente. 

Adotamos como fonte de dados o diário de campo, em uma perspectiva próxima à 

sugerida por Barbier, de “diário de itinerância”. Segundo o autor, esse diário se apresenta 

como sendo um “bloco de apontamentos no qual cada um anota o que sente, o que pensa, o 

que medita, o que poetiza, o que retém de uma teoria, de uma conversa, o que constrói para 

dar sentido à sua vida” (p. 133). A “itinerância”, como característica marcante desse diário, 

traz vida, cotidiano e impressões das relações que vão sendo construídas nos diferentes 

caminhos dos sujeitos e do grupo (BARBIER, 2007). Além disso, utilizamos registros 

audiovisuais (videogravações e fotos) e as narrativas escritas pelos sujeitos envolvidos no 

processo de intervenção: os alunos, o professor regente do turno matutino e a professora 
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supervisora do estágio. Para resguardarmos a identidade dos sujeitos envolvidos, usaremos 

pseudônimos durante o trabalho. 

Os sujeitos participantes foram, aproximadamente, 35 adolescentes, na faixa etária 

entre 15 e 18 anos, de uma turma de segundo ano, do turno matutino, da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Belmiro Teixeira Pimenta. Durante as intervenções, os 

estagiários se dividiam entre o que conduzia a aula, o que dava suporte a este e o que ficava 

responsável pelo registro audiovisual. Após cada aula, os professores/estagiários refletiam 

sobre os procedimentos didático-metodológicos utilizados naquele dia e, em seguida, 

avaliavam e planejavam as próximas intervenções, tomando como eixo destas discussões as 

impressões, proposições e percepções captadas na aula anterior, sem perder de vista, o foco da 

proposta de ensino, bem como os interesses dos envolvidos. 

Optamos como procedimento de análise dos dados a Análise de conteúdo (BARDIN, 

1977), pois evidencia o sentido e os significados daquilo que é comunicado, uma vez que 

“[...] procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça. [...] é 

uma busca de outras realidades através das mensagens” (p. 45). Dentro das fases que esse 

método preconiza, iniciamos com a pré-análise, ao fazer uma “leitura flutuante” da escrita 

dos alunos sobre a experiência deles nas aulas com o esporte adaptado. Esse momento “[...] 

consiste em estabelecer contacto com os elementos a analisar e em conhecer o texto deixando-

se invadir por impressões e orientações” (idem, 1997, p. 122). Já no segundo momento, 

procuramos categorizar as escritas dos alunos, isolando os elementos que coincidem e se 

agrupam em uma determinada classificação (idem, 1977). Lembramos que não determinamos 

as categorias a priori, mas deixamos que elas surgissem à medida que os dados apontaram 

pistas e indícios de como poderíamos classificá-los em conformidade com o referencial 

teórico.  
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3 INCLUSÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA: UM DIÁLOGO POSSÍVEL 

 

“Nós vos pedimos com insistência 

não digam nunca: isso é natural!  

diante dos acontecimentos de cada dia  

numa época em que reina a confusão  

em que corre o sangue  

em que o arbítrio tem força de lei  

em que a humanidade se desumaniza  

não digam nunca: isso é natural!  

para que nada possa ser imutável!” 

(Bertolt Brecht) 

 

Falar de inclusão na atualidade passou a ser visto como algo natural, como sendo bom, 

mas é preciso conhecer os discursos que norteiam esse ideário na atualidade. Para alguns 

autores, conceber a discussão sobre a inclusão como sendo natural, no sentido de “[...] que 

está de acordo com as leis da natureza” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 1996, p. 191) acarreta 

consequências, como a sua própria banalização, a partir da qual todos são “colocados no 

mesmo pacote”, descaracterizando os sujeitos e os processos que levaram à necessidade de 

incluir. 

Para Veiga-Neto (2011, p. 126), “a naturalização dos processos sociais funciona como 

uma espessa camada de concreto que sepulta, sob si, o caráter inventado de tais processos. 

Esquecendo-se de que foram inventados, de que dependeram de determinadas contingências 

históricas localizadas e datadas [...] e, assim, imunes à crítica”. Para desnaturalizar a inclusão, 

acreditamos que se faz necessária a sua contextualização, discutindo os processos históricos 

da pessoa com deficiência, da inclusão, da educação física e sua relação com os esportes 

adaptados. 

Durante grande parte da história da humanidade até o século XX, a civilização negou à 

pessoa com deficiência o seu direito à existência
2
 na condição de ser humano, isto é, “[...] o 

modo de ser próprio do homem; o relacionamento do homem consigo mesmo e com o outro 

[...]; relacionamento que se resolve em termos de possibilidade” (ABBAGNANO, 2007). Ao 

longo desse período a tendência de boa parte da sociedade foi manter o olhar sobre as 

impossibilidades e incapacidades dessas pessoas, reafirmando a sua condição de deficiência. 

Dessa forma, foi-se esquecendo da presença da pessoa, do ser humano por trás do 

substantivo deficiência e foi-se atribuindo a essa palavra um sentido negativo, pejorativo e 

despotencializador. Dialogando com Amaral (1994 apud SILVA, 2003, p. 51), 

                                                           
2 Segundo a corrente existencialista contemporânea, o termo existência “designa o modo de ser próprio existente 

humano, a realidade humana naquilo que tem de absurdo, de deliberado [...]” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 

1996). 
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[...] cada grupo social, na tentativa de viver em harmonia coletiva, constrói regras ou 

normas sociais que devem ser seguidas por todos. Aqueles/as que, por questões 

raciais, comportamentais ou físicas, violam essas normas passam a ser denominados 

anormais, excepcionais ou desviantes, sendo excluídos, de forma parcial ou não, do 

convívio da coletividade. São muitas as possibilidades de se rotular esses indivíduos. 

Basicamente, o que ocorre com freqüência é que os indivíduos deficientes vêem-se 

carentes de algum instrumento ao qual a sociedade empresta grande importância, 

desvalorizando-os por essa ausência. 

 

Com base nessas considerações, podemos inferir que esses sujeitos, que não se 

enquadram nos padrões e estereótipos instituídos pela sociedade, vêm sofrendo preconceitos 

ao longo da história. A deficiência era, e em muitos casos ainda é, entendida como uma 

lacuna na vida dessas pessoas, agregando apenas incapacidades e limitações à construção de 

suas identidades e a forma como esses sujeitos se percebem. A partir da década de 80, as 

pessoas com deficiência passam a organizar-se com o objetivo de encontrar terminologias que 

tirassem o valor pejorativo e excludente de suas vidas e nesse sentido outros movimentos 

iniciam-se com o mesmo intuito de possibilitar a criação de novos olhares e práticas sociais 

que passam a defender um lugar menos estigmatizante para as pessoas com deficiência. 

Para nos aprofundarmos na história da pessoa com deficiência e compreender esse 

processo, dialogamos com Chicon (2004), o qual nos explica que a exclusão da pessoa com 

deficiência na sociedade se dá desde a pré-história, período no qual ocorria a denominada 

“seleção natural”. Na luta pela sobrevivência, os mais fortes eram favorecidos, pois era 

necessária a agilidade para a procura de alimentos e também nas situações de perigo. Entre os 

desprivilegiados nessas situações estavam os “deficientes”. Também percebemos essa mesma 

lógica nos tempos helênicos, nas cidades-estado da Grécia, nas quais a cidadania era exclusiva 

de uma elite, enquanto aquele grupo era marginalizado pelo corpo social. 

Ainda de acordo com o autor, na era medieval, período do pensamento religioso, as 

pessoas com deficiência eram vistas como demoníacas e enfeitiçadas, ou até mesmo como 

sendo castigadas por Deus. Após o advento do Cristianismo, os “deficientes” passaram a ser 

assistidos pelas Instituições religiosas, surgindo assim um movimento ambíguo de 

protecionismo-segregação. 

Nos tempos modernos, as pessoas com deficiência, segundo o sistema mercadológico, 

eram inúteis para a manutenção da produtividade e o acúmulo de riquezas por meio do 

trabalho, e nesse contexto eram mantidas em hospitais e instituições segregadoras. É a  partir 

do século XIX que a sociedade passa a desenvolver e direcionar outro olhar para a pessoa 

com deficiência. É nesse momento que se iniciam os atendimentos educacionais segregados 

em instituições especializadas e logo depois em classes especiais. 
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Ainda segundo Chicon (2004), atualmente a sociedade encontra-se em um momento 

de transição da prática de integração das pessoas com deficiência, conceitualmente entendida 

como o processo da pessoa com deficiência adequar-se a sociedade, ao estágio de inclusão 

social, no qual a sociedade modifica-se para atender aos direitos de todos os cidadãos, 

incluindo as pessoas com deficiência. Resumindo, segundo Sassaki (2006), 

A sociedade, em todas as culturas, atravessou diversas fases no que se refere às 

práticas sociais. Ela começou praticando a exclusão social de pessoas que – por 

causa das condições atípicas – não lhe pareciam pertencer à maioria da população. 

Em seguida, desenvolveu o atendimento segregado dentro de instituições, passou 

para a prática da integração social e recentemente adotou a filosofia da inclusão 

social para modificar os sistemas gerais (p. 16, grifos do autor).  

 

Corroborando com o autor, acreditamos que a prática inclusiva não requer somente 

modificações em esferas arquitetônicas ou metodológicas, mas, além disso, e principalmente, 

que a transformação ocorra em microdimensões, as que acontecem na constituição do sujeito, 

para que as pessoas com deficiência sintam-se verdadeiramente pertencentes deste corpo 

social. A partir disso, é necessário articular políticas públicas que promovam ações efetivas no 

sentido de ampliar as possibilidades de acesso e contribuir para a valorização da diversidade 

humana, tendo o cuidado de, ao falar em políticas públicas, que elas não venham a ser um 

processo de enquadramento, uma vez que Veiga-Neto (2011) nos alerta que “os sujeitos e a 

inclusão são, também, produtos das inúmeras técnicas de governamento
3
, tanto sobre a 

população quanto de uns sobre os outros” (p. 126), mas que sejam alinhadas aos reais 

interesses daqueles que passam pelos processos de “in/exclusão” (VEIGA-NETO, 2011). 

Pensando nisso, a proposta de ensino que desenvolvemos no estágio realizou uma 

tentativa de problematizar e instigar possíveis reflexões acerca desse processo de 

“in/exclusão” a partir da experiência com os “esportes adaptados”, a fim de que os alunos 

tivessem um contato inicial com um universo que se revelava pouco conhecido e foi 

revelando-se à medida que as intervenções aconteceram. Ao usar o conteúdo “esportes 

adaptados”, fizemos o exercício de explorar no espaço-tempo escolar outras possibilidades 

que se revelaram no processo. 

A educação física durante a maior parte de sua história, predominantemente entre a 

década de 30 e a de 80, nem sempre teve como perspectiva, e em muitos casos ainda não tem, 

as potencialidades dos sujeitos como ponto de partida para a construção de sua prática 

pedagógica. Esse modelo de educação era pautado na busca pela aptidão física, pelo belo, 

pelo corpo forte e saudável. A educação física, nesse período histórico, tinha como finalidade 

                                                           
3
 Veiga-Neto (2011) conceitua governamento como o próprio ato ou efeito de governar. 
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primordial a eugenia, a purificação da nação, a educação de corpos dóceis e produtivos. Nesse 

sentido, as pessoas com deficiência, inseridas nesse contexto de educação física, eram 

excluídas e vistas como inválidas, incapazes, pois jamais se encaixariam no modelo de 

homem exigido pelo modo de produção capitalista. De acordo com Berto e Silva (2003): 

Podemos enxergar nesse contexto a importância que a aptidão física do indivíduo 

representava para o desenvolvimento e o progresso da sociedade, na medida em que, 

sendo esse homem resistente, obediente e saudável, ele atenderia ao ideal de ser 

humano concebido pela ideologia burguesa capitalista, não havendo assim lugar 

para aqueles “menos capacitados”, considerados socialmente a parte dispensável da 

população (p. 4). 

 

Dessa forma, os esportes adaptados surgem inicialmente como programas para atender 

as pessoas com deficiência, vítimas provenientes da segunda guerra mundial, dentro de uma 

visão médica que precisava tratar desses corpos que até ali eram compreendidos como 

improdutivos, desviantes e incapazes. Em seguida, conforme Costa e Sousa (2004), surgiriam 

dois enfoques para tratar o esporte adaptado: o médico, para reabilitação de pacientes, e o 

esportivo, como forma de inserção social. Com o avanço da prática dos esportes adaptados, a 

educação física, mesmo sendo pautada em uma perspectiva do rendimento e da aptidão física, 

foi 

[...] uma das áreas do conhecimento que mais se desenvolveu nos últimos 

anos em relação à especificidade de atendimento [à pessoa com deficiência]. 

Podemos dizer que foi percebendo a diferença e valorizando principalmente 

a potencialidade dos deficientes que estes avanços puderam ser 

materializados (COSTA; SOUSA, 2004, p. 31). 

 

Assim nasce a educação física adaptada, e mesmo apresentando-se como uma 

precursora no atendimento da pessoa com deficiência acabava, muitas vezes, sendo 

excludente. 

Como avanço, dentro de uma perspectiva inclusiva, esses mesmos autores apontam 

algumas considerações relacionadas às ações necessárias para romper com os preconceitos 

das relações sociais; para levar o conhecimento da educação física adaptada para o espaço 

escolar como conteúdo relevante nas aulas de educação física; para suscitar uma nova 

compreensão da diversidade e uma nova forma de se pensar a organização escolar. 

Em nosso entender, a prática pedagógica da educação física escolar, quando opera 

com elementos inclusivistas, apresenta-se como uma ferramenta facilitadora para a descoberta 

das capacidades próprias dos indivíduos, à medida que desvia o olhar da deficiência, das 

incapacidades e das limitações e passa a enxergar as possibilidades dos sujeitos, 

potencializando, assim, a implementação do paradigma inclusivo. É a partir da compreensão e 

análise desse modelo de educação física, a qual exclui, segrega e despotencializa, que 
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propomos, nesse estudo, outra maneira de se pensar e construir a educação física, mesmo na 

ausência de alunos com deficiência. 

Essa proposta, além de apresentar e proporcionar momentos de vivência dos “esportes 

adaptados”,instiga reflexões acerca da pessoa com deficiência e suas relações com a 

sociedade. Enfim, propõe-se uma prática voltada para a valorização da diversidade e 

singularidade dos indivíduos, para o entendimento de que as diferenças podem enriquecer e 

contribuir para um convívio que promova mais generosidade e solidariedade. 
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4 TRAJETÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO 

 

“Cada um de nós compõe a sua própria história 

E cada ser em si carrega o dom de ser capaz 

De ser feliz” 

(Renato Teixeira) 

 

É na composição do “eu”, do “nós”, da história, da vida, que nos permitimos 

rememorar nossas trajetórias para irmos à realização do sonho de uma proposta diferenciada 

no contexto escolar. Por mais que se pareça simples contar uma história, contar a nossa 

própria história passa por processos que são revividos durante o ato de narrar, como a água do 

aquário que teve seu fundo agitado no qual aquilo que está encoberto nas profundezas do 

nosso ser vem à superfície. Faz-nos entrar em contato com emoções não resolvidas, não 

amadurecidas, veladas, intocadas, e também com emoções de prazer, alegria, satisfação. O 

reconhecimento de transformações também se fez presente, trazendo a dimensão de como 

somos “borboletas” e passamos pelo processo de metamorfose. 

Resgatar neste memorial nossas trajetórias é, como diz Benjamin (2012), “(...) uma 

forma artesanal de comunicação” (p. 221), onde o vivido, o aprendido, o construído, o 

produzido e as novas formas de viver se revelam à medida que a narrativa é tecida. O autor 

ainda nos diz que a narrativa “[...] conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz 

de desdobramentos” (BENJAMIN, 2012, p. 220). E a partir do processo de rememorar nossas 

trajetórias é que apontaremos os desdobramentos que se fizeram na vida acadêmica e no 

estágio. 

 

 

LAÍS, QUEM SOU EU 

 

 “Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, 

Estrada eu sou” 

(Renato Teixeira) 

 

Meu nome é Laís Albuquerque Rodrigues, filha de Virgínia Coeli Passos de 

Albuquerque, professora aposentada da Universidade Federal do Espírito Santo, e de Jadilson 

Rodrigues Ribeiro, que mal terminou o ensino fundamental. Sou nascida em Vila Velha, no 

Espírito Santo, tenho 26 anos, resido em Vitória, no bairro Barro Vermelho. Minha formação 

básica foi toda desenvolvida em escola pública, mais especificamente na Escola de Primeiro 

Grau da UFES. Já o ensino médio, do primeiro ano ao pré-vestibular, foi desenvolvido em 
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escola particular. Tive uma pequena experiência em ensino superior, na FAESA, cursando os 

dois primeiros semestres de Comunicação Social (Audiovisual). Durante esse período não me 

envolvi muito com a faculdade, eu trabalhava em comércio e não possuía muita convicção do 

que realmente queria fazer profissionalmente, ocasionando o abandono da faculdade no final 

do segundo semestre. 

Antes de dar início ao curso de Comunicação, eu já havia tentado três vestibulares 

para três cursos diferentes, um deles foi Jornalismo. Fiquei um ano trabalhando e bem confusa 

quanto ao que eu gostaria de fazer. Logo depois, tentei Jornalismo novamente. Frequentei um 

curso preparatório para o vestibular, mas não fui aprovada. Continuei trabalhando, migrando 

em alguns empregos. Novamente tentei outro vestibular no meio do ano, para Terapia 

Ocupacional, e novamente não fui aprovada. Durante toda a minha adolescência busquei 

caminhos para encontrar-me profissionalmente. Honestamente, nunca gostei muito de estudar, 

pelo menos da forma como a escola propõe, minhas afinidades com o processo de ensino-

aprendizagem eram outras, principalmente com as práticas corporais. Sempre tive afinidade 

com esse tipo de conhecimento, se é que posso denominar assim, “mais corporal”. Sempre 

gostei muito de praticar esportes, dançar e jogar capoeira. 

Minha família sempre questionava porque eu não tentava educação física. Em um 

momento até cheguei a pensar nessa possibilidade, mas por uma questão de preconceito, por 

haver em meu imaginário que a educação física não trabalhava a “mente”, eu acreditava que 

profissionalmente ela não me daria o mesmo status que outra profissão poderia me 

proporcionar. No final das contas, eu sempre fui um ser humano um pouco confuso quanto às 

escolhas, infelizmente levado pela correnteza do sistema do qual fazemos parte, e acabei 

dando prioridade a alguns aspectos da vida que me aprisionaram em uma ilusão durante um 

longo tempo. 

Pulando uma longa parte de minha história, continuo essa narrativa a partir do ano de 

2009, quando iniciei práticas de Hatha Yoga
4
 em uma academia no bairro onde morava. 

Nesse mesmo momento, mais precisamente na mesma semana, meu pai morreu assassinado, e 

não tenho problemas em dizer, com um tiro na cabeça. Várias vezes fiz a reflexão quanto ao 

fato de ter iniciado essa prática na mesma semana que esse evento aconteceu. Independente 

do que acreditamos em um nível espiritual ou religioso, isso fez uma grande diferença em 

minha vida, principalmente como uma ferramenta de reflexão quanto aos caminhos que estava 

                                                           
4
 O Hatha Yoga é uma prática que faz parte de um sistema filosófico milenar indiano, de aproximadamente 

cinco mil anos, chamado Yoga. Essa filosofia tem como objetivo principal o autoconhecimento. Em outras 
palavras, o Yoga pode ser considerado como uma filosofia que possibilita a introspecção, o contato com o 
nosso Self. 
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traçando. Acredito que a morte provoca muitos questionamentos e um deles é quanto ao real 

motivo de nossa existência, como pergunta o poeta Caetano Veloso: afinal “existirmos, a que 

será que se destina?” Sempre digo que essas duas situações foram “divisores de água” no meu 

processo vital. A filosofia do Yoga
5
, a partir desse momento, e até hoje, tem sido norteadora 

em minhas escolhas e decisões. Nem sempre consigo me alinhar ao que realmente essa 

filosofia prescreve e orienta, mas posso dizer que o fato de ter escolhido a temática desse 

trabalho tem influências fortíssimas a partir dessa filosofia, pois é uma prática que possibilita 

encontrar estratégias e caminhos que até então eu não havia experimentado, entre os quais o 

principal deles é  o autoconhecimento. E assim questionei-me: o que vim fazer neste mundo? 

A partir do momento que iniciei esse processo de autoconhecimento, comecei a aceitar 

minhas subjetividades, potencialidades, gostos, minhas afinidades e limitações que até então 

foram ignoradas por simplesmente acreditar que eu deveria suprir necessidades que nem eram 

minhas, mas de uma sociedade que valoriza determinados saberes e práticas, muitos deles 

relacionados à competição, ao status social, ao acúmulo e consumo de bens materiais etc. 

Decidi então tentar educação física. 

A respeito da escolha pela educação física, tenho a dizer que um dos motivos foi a boa 

relação com as práticas corporais, como a maioria dos estudantes da área. Mas diferente da 

maioria, não foi pelo fato de ser atleta, mas por ter experimentado uma diversidade de práticas 

corporais. O fato de ter a intenção de instruir aulas de Hatha Yoga também foi um motivo, 

pois acreditava que para ensinar qualquer prática corporal eu deveria fazer a graduação de 

Educação Física. Claro que atualmente eu percebo que, em termos práticos, essa 

obrigatoriedade não existe, mas é importante destacar que a formação me proporcionou um 

olhar diferenciado para as práticas corporais, analisando-as não somente no seu aspecto 

anatomofisiológico, mas a partir de um olhar antropológico, social e filosófico. 

Em relação à escolha pela licenciatura, não fazia ideia que seria um curso que tivesse 

unicamente a proposta de formar para dar aula apenas em escola, não era essa a informação 

que eu tinha. Mesmo com o estranhamento de apenas poder dar aula em escola, procurei 

dedicar-me a ser professora, independente dos espaços nos quais irei atuar. Ao mesmo tempo 

em que iniciei a graduação, eu também trabalhava em uma loja de shopping como caixa. 

Algumas discussões em sala de aula relacionadas ao sistema neoliberal fizeram-me começar a 

analisar o meu modo de vida e reconhecer alguns elementos desse sistema em minhas ações 

                                                           
5
 Segundo Saraswati (2009) “A palavra Yoga significa ‘unidade’ e é derivada da palavra sânscrita ‘Yug’ que 

significa ‘unir’. Essa unidade ou união é descrita em termos espirituais como a união da consciência individual 
com a consciência cósmica. Em um nível mais prático, Yoga é um meio de equilibrar e harmonizar o corpo, a 
mente e as emoções” (p. 1). 
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diárias. Aliada a isso, a filosofia do Yoga também auxiliava como um instrumento de 

autopercepção. Desde então, algumas tensões se iniciaram em meu cotidiano, principalmente 

no trabalho. Eu me perguntava o quanto era fruto, vítima e colaboradora para perpetuar esse 

sistema. Claro, que já era de se esperar, fui demitida. Confesso que achei maravilhoso, isso 

possibilitou dedicar-me à formação inicial. Foi a partir desse momento que me comprometi 

com o objetivo de ser professora, ou sempre tornar-me professora, e foi assim que dei início a 

minha trajetória no LAEFA
6
. 

Lembro como se fosse ontem, o professor coordenador apresentando o trabalho 

desenvolvido e convidando-nos a participar. Prática que até hoje o professor mantém. O 

laboratório oferecia, e ainda oferece, várias práticas corporais para pessoas com deficiência 

intelectual. Duas delas: capoeira e natação. Interessei-me duplamente. Primeiro, por oferecer 

capoeira, atividade com que já me afinava e em que tinha experiência havia aproximadamente 

sete anos. E, em segundo lugar, por atender pessoas com deficiência. Mas o significado da 

palavra deficiência, para mim, naquele momento, tinha uma conotação pejorativa, carregada 

de preconceitos, tristeza e pena. Enxergava a deficiência no sentido da falta, da ausência, da 

patologia, de algo que não funciona, e como desviante da normalidade. Nunca tinha entrado 

em contato com pessoas com deficiência, nem sabia como me referir a uma pessoa nessa 

condição, tinha aquela mesma impressão que a maioria das pessoas têm, que são seres de 

outro mundo e que eu talvez devesse “ajudá-los”. Sentia-me, como Amaral (1998) define, 

“[...] tal como um avestruz, que esconde a cabeça na areia”, uma espécie de “mecanismo de 

defesa”, não querendo deparar-me com a realidade, nem encarar a situação que se apresenta. 

Depois do contato com os alunos do projeto, pude refletir sobre meu papel nessa relação. 

Quando esse laboratório foi apresentando, eu não fazia ideia do impacto que ele 

gerava na vida dos participantes do projeto e o quanto eu poderia contribuir também. Estava 

atravessando naquele instante a “ponte movediça” que me permitiria o encontro com os 

“crocodilos” e “mitos”, em outras palavras, com preconceitos, estigmas e estereótipos que me 

impediam de enxergar a realidade (AMARAL, 1998). Junto a essas experiências, as 

discussões sobre educação fervilhavam e estava descobrindo ferramentas para refletir sobre as 

relações humanas. Experiências transformadoras que ainda se mostram em curso. 

A primeira intervenção com o grupo de alunos do LAEFA possibilitou uma série de 

sensações, diferentes das que eu já tinha experimentado. Desde o entusiasmo, estranhamento 

do diferente, do que foi escondido, excluído e marginalizado, ao medo de errar. Medo de dizer 

                                                           
6
 Laboratório de Educação Física Adaptada, do Centro de Educação Física e Desportos, da Universidade Federal 

do Espírito Santo.  



21 

algo que ferisse e machucasse os alunos. Não sabia como tocar, agir e falar. Assim foi dado 

início ao processo de transformação. E nesse ínterim ouço a fala do professor coordenador: 

“Vocês não estão aqui para vê-los como coitados. Não estamos aqui fazendo assistencialismo, 

muito menos caridade. Vocês estão aqui oferecendo o que é de direito desses seres humanos 

que estão nessa condição humana de deficiência”. Algo se moveu, despertou, incomodou, 

ocorreu um insight, uma “ficha caiu”. Como não havia pensado nisso antes? Como somos 

todos educados a ver as pessoas que têm deficiência como aberrações e doentes que 

necessitam de “ajuda”? 

E pergunto novamente, o que é estar nesse lugar, hoje, problematizando essa “práxis 

inclusiva”, desenvolvendo este estudo e trabalho com uma companheira cadeirante? E ainda, 

me colocar em um lugar onde eu não sei estar. O desafio está posto. E o que é mais intrigante, 

minha companheira de formação, Renata, já foi andante, já esteve nas duas condições, já 

experimentou as duas situações. Mas quem é a Renata? Ela mesma contará um pouco de sua 

história. 

 

 

RENATA, MUITO PRAZER 

 

“Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso 

Porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte 

Mais feliz quem sabe 

Eu só levo a certeza 

De que muito pouco eu sei 

Nada sei” 

(Renato Teixeira) 

 

Assim como fez Laís, não poderia pontuar do lugar que hoje falo sem apresentar a 

minha trajetória. Meu nome é Renata de Souza Santos e convido aquele que agora faz o 

exercício desta leitura a divagar nessa não linear caminhada que traz a minha história de vida 

e de formação acadêmica. 

Comecei a engatinhar aos seis meses de idade, a andar por volta dos doze e com vinte 

e alguns anos aprendi novas formas de andar. Brincar de pique-pega, amarelinha, pular corda, 

pique-esconde e outras brincadeiras foi uma prática muito presente na minha infância e que 

antecede a entrada da Educação Física na minha vida. Posso até dizer que as práticas 

corporais se constituíram na minha vida muito mais intensamente fora da escola do que dentro 

dela. 
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A rua era o ambiente preferido para a constituição das práticas corporais. Lembro-me 

nitidamente das relações que ali eram estabelecidas. Os muros ainda não faziam parte da 

estrutura dos prédios, não nos aprisionava. O meio fio era o lugar do equilíbrio. As grades das 

janelas eram o dos rolamentos. Os degraus das escadas, o do saltar. As árvores, o do trepar. E 

os amigos vinham de toda parte. Éramos maioria entre os carros e não precisávamos de 

autorização da Administração municipal para interditar a rua na hora do jogo, qualquer que 

fosse ele. O brincar e o jogar ali faziam sentido! Já na escola... 

A escola se apresentava como um lugar estranho de socialização dos conhecimentos e 

das relações humanas, um espaço do desconhecido e do conhecer, e às vezes um lugar do 

saber. A estranheza se dava pela contradição entre a curiosidade sedenta pelo saber e a falta 

de sentido dos conteúdos, das regras impostas, dos comportamentos, da função social da 

escola. O movimento entre o desconhecido e o conhecer era pontual e, quando acontecia, era 

mágico. 

Na educação infantil, a figura do professor de Educação Física ainda não era presente, 

devido a sua não obrigatoriedade. Então era apenas uma professora, a famosa “tia”, que 

desenvolvia todas as atividades. A entrada no ensino fundamental gerou mudanças 

significativas: não era mais apenas uma a figura do professor, ela se duplicara; a organização 

dos alunos na sala dispensava o círculo para enfileirar-nos, abrindo mão do “olho no olho” 

para o “olho na nuca”; o compromisso da atividade que se pautava na “liberdade” começou a 

ser quantificado, avaliado. Nesse período pré-escolar e o primeiro ano do ensino fundamental, 

estudei em escolas particulares. 

Na segunda série do ensino fundamental veio a grande mudança: estudar na escola 

pública. Não se diferenciava na sua organização em geral, mas duas coisas me chamaram a 

atenção: o recreio e as aulas de Educação Física. O recreio era o pior momento para mim. 

Pode soar estranha essa revelação, mas eu não conseguia entender o porquê de servirem sopa. 

Maior estranhamento para mim era ver as crianças formarem filas enormes para se servirem e 

comerem satisfeitas, felizes. Não fazia sentido para mim. Não conseguia entender aquela 

realidade e ninguém na escola teve a preocupação de falar sobre isso. Já as aulas de Educação 

Física eram o espaço do contentamento pela oportunidade de fazer o atletismo e a ginástica. 

As “cambalhotas”, os saltos, as corridas possibilitavam que eu me sentisse livre e feliz. Ali 

não importava o sentido, mas as possibilidades que se apresentavam de movimentar-me de 

diferentes formas. Então a realidade bateu à minha porta e apresentou-me a greve. Como 

resultado disso, fui matriculada no segundo semestre da minha segunda série em uma escola 

particular e de lá só saí na oitava série. Sempre fui uma aluna comprometida com o estudo, 
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gostava muito de estudar, tinha um bom desempenho nas avaliações, mas não tinha o 

desempenho equivalente nas aulas de Educação Física. O não saber conforme o ideal/o padrão 

e o compromisso com a técnica das modalidades esportivas causavam um distanciamento 

entre mim e os meus colegas e, consequentemente, desconforto e dor. Em contraste, no ensino 

médio, construí uma relação muito forte com a Educação Física, pois ganhava certo destaque 

nos jogos de futebol e de handebol junto com minha melhor amiga. 

Entre o ensino médio e a entrada na universidade existem três anos dedicados ao 

vestibular para Psicologia. Havia um encantamento dentro de mim na busca pelo 

conhecimento de como se dão as relações interpessoais, como se dá a constituição do psique, 

dos pensamentos, do ser humano. Por outro lado, os fracassos abafaram esse encantamento e 

me fizeram buscar outro caminho. As discursivas que eram cobradas para o curso de 

Psicologia já apontam para esse outro caminho, a Educação Física. Mas não só elas. Como 

dito anteriormente, as práticas corporais fizeram parte intensamente do meu cotidiano fora dos 

muros da escola e deram-me ânimo para reforçar a escolha pela Educação Física. Tal escolha 

me tirou de casa, em Vitória (ES), e levou-me para a Universidade Estadual de Feira de 

Santana, em Feira de Santana na Bahia (BA). 

A entrada na universidade pública proporcionou-me desvendar os olhos para o 

desconhecido, ou melhor, para a situação de subjugada que me encontrara no trabalho e na 

sociedade. Foi o despertar para um mundo que eu não conhecia enquanto estava ocupada com 

o trabalho e com meus próprios interesses. Durante a formação, procurei encontrar o sentido 

que buscava quando criança/adolescente nas aulas de Educação Física. E o trabalho que 

apresentaremos aqui é também resultado do achado dessa busca. 

Ter o conteúdo “esportes adaptados” dentro da proposta de ensino da Educação Física 

no estágio supervisionado envolveu muito mais do que o desafio de uma proposta inovadora e 

a expectativa de seus sucessos e fracassos, pois a concretização dessa proposta é o reflexo de 

uma trajetória acadêmica em torno da inclusão e do movimento de aproximação que se faz 

com e para ela. 

Minha aproximação da temática inclusão “antecede” a minha trajetória acadêmica na 

formação inicial, pois ela já existia, ainda que timidamente, com a presença dos meus amigos 

surdos. Cada dia eu buscava soluções para os problemas que poderiam ser evitados, mas esses 

se apresentavam diante deles e colocavam-nos numa situação de desigualdade, excluindo-os. 

Já na universidade, no meu primeiro período, em um trabalho em grupo, resolvemos 

falar sobre a inclusão. Não conseguia entender, plenamente, o porquê de haver tanta 

diferenciação entre as terminologias usadas para definir uma classe de pessoas que tinham 
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alguma deficiência. Era algo distante de mim, pois eu não conseguia colocar-me no lugar do 

outro que tem autoridade para falar desse lugar. Integração, adaptação, inclusão eram 

terminologias facilmente decoradas e transcritas no papel, e até mesmo incorporadas em um 

discurso, mas que não tinham uma real aplicação com a finalidade a que se propunham. E 

esse distanciamento que se repetia só reafirmava uma realidade que eu não conhecia, de que 

não fazia parte. Eu estava em uma situação que é tida como “normal”, dentro de uma visão 

médico higienista, que busca enquadrar pessoas em um padrão de normalidade. Hoje, entendo 

o acolhimento da diferença como uma atitude inicial dentro do paradigma inclusivo, porém o 

movimento de padronização sobrepõe-se ao de acolhimento da diferença, caracterizando um 

processo de normalização, de “trazer para os planos da normalidade aqueles que se situam 

fora de tais planos” (VEIGA-NETO, 2011, p. 2). 

Durante o primeiro momento da formação, em cada disciplina, eu buscava 

possibilidades de intervenção dentro da perspectiva da inclusão. Eu já havia incorporado esse 

discurso, mas eu não conseguia visualizar as possibilidades que eu buscava, uma vez que me 

era negado por cada professor. Nesse momento, eu ainda não era cadeirante. O que me 

inquietava e incomodava ainda era em função do outro e não de mim mesma. Talvez a minha 

“normal” condição tenha deixado os professores à vontade para dizer que discussões acerca 

da inclusão e suas possibilidades haveria na disciplina de Educação Física Adaptada. 

Infelizmente, essa disciplina não tem condições de abarcar tudo que a inclusão se propõe e as 

possibilidades que se têm a partir dela dentro da educação física. Discutir e problematizar a 

inclusão, seja na perspectiva da deficiência, seja de qualquer outra, deve permear toda 

formação e não se reduzir a uma ou duas disciplinas. Ao mesmo tempo, pergunto-me como 

podem os professores incluir se vivemos numa sociedade excludente. Aprenderam eles a 

incluir vivendo apenas a exclusão? Certamente as tentativas de se libertar das amarras da 

exclusão existem, senão não faria sentido discutir e defender a inclusão neste trabalho. E é por 

existir possibilidades de inclusão e pela necessidade de compartilhá-las que nos debruçamos 

aqui. 

Uma grande pausa se pôs na minha formação. Foram quase quatro anos de uma 

turbulenta pausa. Pensamentos, movimentos e sentimentos conturbados em busca da 

continuidade dos planos, dos sonhos, da vida. A perda progressiva do controle de alguns 

movimentos desnorteava-me. Os pensamentos iam e viam em busca de soluções, respostas, 

mas elas se esvaíam. As lacunas davam abertura para o olhar perverso e preconceituoso do 

outro. As lágrimas confortavam. A fé fortalecia. Foram dias difíceis. Dias de aprendizado 

literal de anatomia, fisiologia, psicologia e sociologia. E como se fosse de uma forma 
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repentina, o aprendizado de uma nova forma de viver. Vida sobre rodas. Ainda parecia tudo 

tão aterrorizante. Eu só via perdas. E um dia as possibilidades se apresentaram para mim. Não 

como um discurso vazio mais, mas como possibilidades reais e concretas. E são essas 

possibilidades que me movem para frente e fazem-me querer sempre mais. 

Depois do “tsunami” por que passei, eu só via o hoje à minha frente. Ainda não havia 

possibilidades de voltar para a universidade. Minha formação havia começado em Feira de 

Santana-BA e eu estava em casa, em Vitória-ES. Não tinha recebido alta médica. Ainda havia 

risco de morte; reduzido, mas havia. Dediquei-me então ao basquete em cadeira de rodas. Não 

aprendi apenas sobre o esporte adaptado. Foi sentada na cadeira, já de modo permanente, que 

tive tempo e sensibilidade de olhar para o outro como humano, respeitando sua história. 

Rememorando, retomei um momento semelhante durante a formação: foi sentada na cadeira 

de basquete, por alguns minutos apenas, em uma aula da disciplina de educação física 

adaptada, que essa reflexão se fez de modo tão superficial. Se é que houve mesmo alguma 

reflexão, pois a experiência acabou ali, e o que se faz dela é pessoal, ainda que a expectativa 

seja a de atingir o coletivo de tal forma que se leve para a sua prática dentro do cotidiano 

escolar. Não havia o alcance do que se vive cotidianamente nessa condição de cadeirante. Não 

havia a clareza de como os direitos “se perdem”, de como o preconceito se reafirma, de como 

tem que se fazer um esforço diário para ser visto como humano. A deficiência prevalece como 

um incapacitador que rouba seu nome, sua sexualidade, sua inteligência, seu respeito, sua 

história, sua vida. 

Quero ressaltar aqui que não é necessário ser cadeirante ou possuir alguma deficiência 

para sensibilizar-se com a inclusão. Sensibilizar-se com a inclusão é conseguir ver a 

desigualdade e não se manter indiferente, buscando possibilidades de promoção da equidade 

na apropriação dos conhecimentos, na garantia dos direitos, no exercício da cidadania. 

Após uma passagem intensa pelo basquete em cadeira de rodas, comecei a dedicar-me 

à natação. Já havia recebido alta médica e comecei a pensar meios de voltar a estudar. Foi na 

natação que surgiu o convite ao grupo de atletas da natação de fazerem parte do Dia Escolar 

Paralímpico, evento realizado pelos alunos e professor da disciplina de Educação Física, 

Adaptação e Inclusão. Voltar ao espaço da universidade e lidar com a perspectiva que sempre 

me inquietou durante a minha formação reanimou-me a retornar os estudos. Como retornar à 

Bahia era inviável, precisei passar pela prova de transferência para estudar na UFES. Antes 

mesmo que ela se concretizasse, tive a oportunidade de retomar minha vida acadêmica no 

LAEFA como voluntária. Fui acolhida no LAEFA, a despeito da acessibilidade arquitetônica 

da UFES que me excluía (e ainda exclui). Cerca de três meses depois, já era aluna regular 
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desta universidade. Logo em seguida, tornei-me pesquisadora bolsista do projeto de “Capoeira 

para jovens e adultos com deficiência intelectual”. Foi uma oportunidade incrível de 

aprendizado em relação ao conteúdo, ao público e à proposta de ser um professor-

pesquisador. 

Algumas inquietações ainda se mostravam presentes. Da mesma forma quando estava 

em curso na Bahia, o temido trabalho de conclusão de curso se mostrava como um desafio de 

produção daquilo que deveria ser um rico retorno à sociedade acadêmica, e principalmente à 

sociedade que me instiga a promover novas possibilidades de atuação pedagógica para uma 

educação transformadora. 

 

 

O ENCONTRO E O REENCONTRO 

 

“Vou mostrando como sou e vou sendo como posso 

Jogando o meu corpo no mundo 

Andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros 

Eu deixo e recebo um tanto” 

 (Novos Baianos) 

 

Nosso encontro aconteceu no parque aquático da UFES. Laís era uma das estagiárias 

que ministrava as aulas de natação para os jovens e adultos com deficiência intelectual do 

LAEFA. Renata havia sido convidada pelo professor coordenador do LAEFA para conhecer 

as atividades e projetos desenvolvidos no laboratório. A junção da curiosidade de Renata em 

conhecer o laboratório com o acolhimento de Laís para apresentar esse universo gerou o 

encontro. Foi nesse momento que conversamos sobre a condição de Renata como cadeirante e 

Laís tratou a deficiência como uma característica, sem desconsiderá-la. Ao mesmo tempo, 

Renata não se colocou como uma vítima, mas como alguém que passou por experiências 

diferentes daquelas vividas por Laís. 

Foi nesse espaço-tempo que começamos a trabalhar juntas. Nosso trabalho se 

complementava. Enquanto Laís era responsável pelas intervenções, Renata era pela pesquisa, 

mas o processo de planejar e replanejar atentando às pistas deixadas pelos alunos em cada 

aula era conjunto. E nesse processo fomos afinando e intensificando a nossa prática 

pedagógica dentro do campo da inclusão. 

Depois de um ano e meio da formação, demo-nos a oportunidade de trabalhar juntas 

novamente no estágio supervisionado da educação física no ensino médio. E com isso veio a 

possibilidade de trabalhar com o conteúdo “esportes adaptados” para alunos sem deficiência. 
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A novidade da proposta estava em proporcionar vivências em que os alunos experimentassem 

se colocar no lugar do outro, em situações diferentes das que se apresentam como “normais”, 

indo para além, como normalmente se apresenta (ou deveria), da necessidade de incluir um 

aluno com deficiência nas aulas de educação física. 

Quanto à nossa relação, pensamos e principalmente sentimos que foi construída na 

base do respeito, pois, ainda que nosso discurso nos aproxime, nossas diferenças poderiam 

nos distanciar. O respeito à diversidade nos colocou à disposição uma da outra como 

colaboradoras para a construção da nossa identidade docente e, principalmente, a construção 

de novos saberes. 

Arriscamo-nos a apontar que é preciso despir-se de preconceitos, de concepções, 

paradigmas, julgamentos e não cabe e nem combina o tal do “politicamente correto”, porque, 

nessa relação, simular atitudes como “Entendo você”, “Faremos o que é possível” ou até 

mesmo “A sua situação é complicada” não resolvem uma necessidade de viver que não pode 

ser deixada para depois, pois está acontecendo no agora. E se entre nós existissem as 

“barreiras atitudinais”, definidas por Amaral (1994) como "[...] anteparos interpostos nas 

relações entre duas pessoas, onde uma tem a predisposição desfavorável em relação à outra, 

por ser esta significativamente diferente, em especial quanto às condições preconizadas como 

ideais" (p. 17), nossa relação seria frágil e incoerente seria propor um trabalho que destoasse 

do nosso viver. 

Pensamos que para construir essa relação foi importante – e ainda é, pois as relações 

se fazem a cada instante – colocar-se no lugar do outro e, sobretudo, estarmos abertas para a 

experiência do aprender. Deixamos e recebemos um tanto, uma da outra. 
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5 A REALIZAÇÃO DO SONHO NA EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO 

 

“[...]posto que não se pode antecipar o resultado,a 

experiência não é o caminho até um objetivo previsto, 

até uma meta que se pode de antemão, mas é uma 

abertura para o desconhecido, para o que não se pode 

antecipar nem ‘pré-ver’ nem ‘pré-dizer’.” (Jorge 

Larrosa Bondía) 

 

Reservamos esse momento do texto especialmente para destacar a nossa experiência 

da docência no Estágio Supervisionado, como sinalizamos inicialmente. Para isso 

compartilharemos as experiências no intuito de trazer algumas reflexões e considerações 

acerca do vivido, pois acreditamos que elas são fontes de conhecimento, e é na ação que 

materializamos e construímos os saberes da vida. Nisso, incluem-se os saberes da docência, 

os quais, de acordo com Pimenta (2005), o professor “[...] não pode constituir seu saber-fazer 

senão a partir de seu próprio fazer” (p. 26). 

As observações e as intervenções aconteceram semanalmente no horário da manhã, 

entre 7h55 e 8h50. O grupo do estágio foi composto por três estagiários. Inicialmente, 

realizamos um diagnóstico por meio da observação de uma turma em quatro aulas de 

Educação Física. Dentro dessas observações procuramos entender, principalmente, sobre 

questões relacionadas com as práticas corporais vivenciadas pelos alunos. Nos dias destinados 

à observação, pudemos notar que as aulas eram utilizadas para treino de voleibol. Deixamos, 

com isso, de conhecer como o professor regente fazia suas intervenções e as relações que ali 

se estabeleciam. Mais um fato inesperado foi a alteração do horário das turmas que acarretou 

modificação do grupo que estávamos observando, resultando em uma intervenção na turma de 

1º ano e seis intervenções na turma de 2º ano. 

Utilizamos, como dados para análise da experiência, o diário de itinerância que foi 

produzido pelo grupo de estágio, o qual escrevia e relatava sua impressão acerca das 

intervenções; os registros audiovisuais das aulas; as escritas dos alunos sobre as suas 

experiências nas aulas; e as narrativas do professor regente de educação física e da professora 

supervisora do estágio. As escritas dos alunos foram construídas em duas intervenções, nas 

quais pedimos para que eles dissertassem sobre as seguintes questões: o que eu pensava sobre 

a pessoa com deficiência inserida na sociedade antes das aulas? Como eu penso hoje e qual o 

meu papel na sociedade diante dessa temática? 

Escolhemos como método de análise da escrita dos alunos a Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 1977) que preconiza o uso de categorização dos elementos que se mostram 
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evidentes nas mensagens. A partir dessa estratégia, classificamos esses registros em três 

categorias: a) visão assistencialista; b) visão “heroica”; c) visão próxima ao discurso 

inclusivo. Além dessas categorias, encontramos registros que não mostravam uma clareza nas 

ideias quanto ao que foi solicitado, em face da ausência de indícios que dialogassem com as 

categorias criadas. Para nos referirmos aos alunos durante o trabalho, a fim de resguardar a 

identidade de cada um deles, usaremos nomes de deuses gregos. 

Faremos as análises dos registros de forma concomitante à abordagem sobre nossas 

intervenções nas aulas de educação física durante o estágio. Num primeiro momento, fizemos 

nossa intervenção com a turma do 1º ano do ensino médio. Começamos a aula perguntando se 

eles conheciam os esportes adaptados e apenas um aluno disse que eram “esportes para 

deficientes”. Dentro daquilo que iríamos propor, perguntamos se eles já tiveram a experiência 

de estar “sem visão”. Alguns alunos relataram que haviam brincado de “cabra-cega” apenas. 

Então propusemos uma atividade na qual, de olhos vendados, eles teriam que explorar aquele 

ambiente tão comum para eles: o percurso até a quadra, a quadra em si e o espaço em torno 

dela. Houve resistência por parte dos alunos. Ainda assim, grande parte da turma participou, 

superando nossas expectativas. 

Após a modificação das turmas, iniciamos o trabalho com a turma do 2° ano, 

utilizando o mesmo plano e a mesma proposta de ensino. Ao questioná-los sobre o 

conhecimento que tinham acerca dos esportes adaptados, os alunos mostraram que conheciam 

o voleibol sentado, o goalball
7
 e o “futebol para cegos”. Diante disso, explicamos que a 

primeira modalidade que desenvolveríamos nas aulas seria o futebol de cinco. Propusemos 

que eles experimentassem uma situação que, na condição de “ausência de visão”, explorassem 

um espaço comum para eles. Diferentemente da resistência da turma anterior, os alunos 

esboçavam curiosidade diante da proposta e todos participaram da atividade. Se, num 

primeiro momento, trabalhar com esse conteúdo causou ansiedade, a completa participação 

dos alunos da segunda turma nos encorajou a dar continuidade à nossa proposta. Situação que 

impactou também o professor regente conforme registro: 

O professor regente ficou muito impressionado com a adesão dos alunos e analisou 

conosco o que poderia ter contribuído para que a adesão fosse maior nessa turma 

que, segundo ele, nunca achou que poderia acontecer por ser uma turma mais 

resistente, com alunos mais velhos. [Contribuições:] conteúdo diferente, maior 

abertura e menos ansiedade por parte dos estagiários, menor pressão do professor 

regente e capacidade argumentativa por parte dos estagiários. (Diário de itinerância, 

fl. 29/verso e 30) 

 

                                                           
7
 O goalball é uma modalidade paralímpica desenvolvida exclusivamente para pessoas com deficiência visual, e 

os jogadores devem balançar a rede adversária com seu arremesso rasteiro (CPB, 2014). 
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A segunda turma seria nossa no período do estágio. E a reação deles em cada atividade 

constituía o ponto de partida para o nosso planejamento, pois, se num primeiro momento 

solicitamos que eles se colocassem no lugar do outro, um “outro” que não tem a visão, em 

seguida pedimos que eles experimentassem a brincadeira do “João Bobo”, que foi apenas uma 

resposta à necessidade apresentada por eles durante a atividade inicial de ter segurança no 

outro, naquele que “me guia”. “Eu senti insegurança e dor porque Hera me machucou”., disse 

a aluna Deméter. “Na aula passada eu aprendi que não posso confiar na Artêmis”, disse o 

aluno rindo. 

Essa atitude pedagógica é tão somente o que Libâneo (1994) destaca como a 

necessidade de que o professor, ao longo de todo o processo de ensino, registre suas 

experiências pedagógicas e com isso construa suas próprias estratégias e metodologias, 

possibilitando a si uma constante reflexão da ação, e o planejamento é um instrumento 

necessário para que esse processo ocorra. Nesse sentido, o professor, afirma o autor, “[...] vai 

criando e recriando a sua própria didática, vai enriquecendo sua prática profissional e 

ganhando mais segurança. Agindo assim, o professor usa o planejamento como oportunidade 

de reflexão e avaliação da sua prática [...]” (LIBÂNEO, 1994, p. 225). 

Ao longo de todas as aulas procuramos possibilitar momentos nos quais os alunos 

pudessem expressar suas experiências. Para que isso acontecesse, uma estratégia por nós 

utilizada e valorizada foi a “roda de conversa”, na qual, sentados em círculo, os alunos 

puderam olhar uns para os outros e expressar verbalmente suas impressões acerca do 

vivenciado consigo e na relação com o outro. Nas duas primeiras aulas, devido à dificuldade 

de eles ouvirem a si mesmos e à necessidade de dar destaque à fala dos alunos, usamos a bola 

de guizo
8
 como um “bastão sagrado”, conotando a ideia de que o momento da fala era 

importante para que os alunos ouvissem o colega sem se adiantar nas suas contribuições. E 

esses momentos foram muito ricos pelas pistas deixadas por cada aluno, semeando ideias para 

as nossas intervenções, como já foi citado. 

Na segunda aula, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais do 

futebol de cinco. Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o futebol de cinco é uma 

modalidade esportiva exclusiva para cegos ou pessoas com deficiência visual, sendo que o 

goleiro é o único em campo que não tem deficiência visual. O objetivo do jogo continua 

sendo fazer o gol. Os elementos que diferenciam essa modalidade do futsal são: o tamanho da 

quadra; o uso de viseiras para impossibilitar a diferença da visão, pois alguns conseguem ver 

                                                           
8
 A bola de guizo é um material específico utilizado no futebol de cinco por conter guizos em sua parte interna, 

permitindo que os jogadores a localizem dentro da quadra. 
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vultos; a bola não tem saída lateral permitindo que ela toque as paredes existentes em volta da 

quadra; a presença do chamador do time adversário na área de ataque indicando o local do 

gol; a presença do treinador de cada time no meio do campo fazendo as devidas orientações 

durante o jogo; a bola possui guizos e a torcida deve manter-se em silêncio durante o jogo, 

podendo manifestar-se sutilmente apenas depois do gol. Nessa aula, eles puderam 

experimentar essas situações do jogo em si. Como a escola não possibilitava uma estrutura 

adequada para o jogo, dividimos a turma em quatro grupos, enquanto dois times jogavam, os 

outros dois cumpriam o papel de “parede humana”. 

Na terceira intervenção, exibimos um vídeo, um documentário que explicava sobre 

essa modalidade por meio de quem o pratica. Nosso objetivo era que eles percebessem as 

dificuldades e as possibilidades de se jogar o futebol de cinco e os reflexos disso no cotidiano. 

Após o vídeo e as aulas vivenciadas com o futebol de cinco, fizemos um momento avaliativo 

por meio de produção de texto a respeito das pessoas com deficiência e os papéis atribuídos a 

elas e à sociedade. 

Diante dos registros dos alunos, tivemos a preocupação em categorizá-los a fim de 

destacar os significados e sentidos que os alunos dão à deficiência e às pessoas com 

deficiência, não nos interessando aqui julgar qual a melhor análise dos alunos, mas apontar se 

o processo de reflexão pelo qual os alunos passaram foi significativo em relação a temática 

abordada. Pudemos perceber que, em algumas falas, o assistencialismo aparecia como 

elemento principal: 

Eu acredito que o peso que eles carregam é algo que eles não precisam carregar 

sozinhos, afinal eles têm a sociedade para ajudá-los a se incluir com os mesmos. 

(Aluno Posêidon, grifos nossos) 

 

Eu acho que as pessoas deviam se preocupar mais com os deficientes. Eu pensava 

que a vida do deficiente era fácil, mas com as aulas de como é a vida do deficiente 

percebi que não é fácil. Eles precisam de nossa ajuda para se adaptar na 

sociedade. O que eu acho é que as pessoas deviam ter um pouco mais de afeto com 

os deficientes. Né [sic] porque eles são cegos, mudos, que eles vão ser diferentes. 

Todos nós somos iguais. Antes eu nem me importava com os deficientes, mas hoje 

vejo que eles precisam da minha ajuda. (Aluno Ares, grifos nossos) 

 

A partir das escritas dos alunos: “eles não precisam carregar sozinhos [...] têm a 

sociedade para ajudá-los” e “eles precisam de nossa ajuda para se adaptar na sociedade”, 

podemos notar sentimentos de pena, como se as pessoas com deficiência precisassem da 

misericórdia alheia para sobreviverem, reforçando o sentido assistencialista nas falas que 

destacamos acima. 

O registro de Ares “Né [sic] porque eles são cegos, mudos, que eles vão ser diferentes. 

Todos nós somos iguais” ratifica a ideia de Veiga-Neto de (2011) “[...] que, no mundo que é 
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tomado a priori como isotrópico, qualquer diferenciação que viermos a encontrar nele – isto 

é, qualquer situação anisotrópica, qualquer distribuição desigual – é vista como uma 

disfunção, como uma situação que contraria a natureza do mundo” (p. 127). Ao mesmo 

tempo, traz a negação da diferença, da diversidade como enriquecedora do existir e ainda 

reforça a ideia da necessidade dos sujeitos nas suas relações sociais de trazer para a 

“normalidade”, para a “ordem natural” aqueles que desviam dos padrões determinados 

(VEIGA-NETO, 2011). 

Dentro da visão “heroica”, caracterizada por “[...] aquele que supera todos os 

obstáculos, ultrapassa todas as barreiras, é ‘o bom’ – corporeificação do bem – até mesmo o 

melhor” (AMARAL, 1998, p. 18), encontramos outros registros. 

Tenho uma grande admiração pela força de vontade, de vencer, superar 

obstáculos, viver normalmente, das pessoas com qualquer tipo de deficiência.  

[...] Nas aulas de EF  que estão nos proporcionando, estamos aprendendo, fazendo 

refletir com tudo que passa pelas pessoas com deficiência, porque estamos agir da 

mesma maneira, usando vendas, jogando vôlei sentado. Achei muito interessante, 

estamos precisando de algo diferente, porque às vezes existem pessoas com mais 

problemas que a gente e mesmo assim estão alegres com força de vontade, sempre 

determinados (Aluna Afrodite, grifos nossos). 

 

[...] nós vemos pessoas deficientes que são alegres, de bem com a vida, que tem uma 

linda lição de vida e com essas aulas eu tenho parado para refletir mais sobre isso e 

tenho parado para pensar sobre tudo o que essas pessoas com deficiência passam no 

seu dia-a-dia e se eu fosse definir essas pessoas com palavras, com certeza as 

palavras que eu escolheria seria superação, dedicação, lição de vida e muitas 

outras palavras que traduzem o que essas pessoas realmente são (Aluna Gaia, grifos 

nossos). 

 

Aqui, podemos notar que as alunas Afrodite e Gaia supervalorizam a pessoa com 

deficiência, colocando um contraponto da deficiência na força de vontade. 

Por outro lado, alguns alunos avançam, dentro da visão próxima ao discurso inclusivo, 

em relação ao entendimento do que seja a deficiência e de como se dá, ou deveria, a relação 

da pessoa com deficiência e a sociedade. A experiência de vivenciar, ainda que bem 

superficialmente, as sensações que uma pessoa com deficiência visual sente, foi revelador 

para alguns alunos, como é expresso em suas falas. 

O cego perante à sociedade é visto como um ser incapaz de ser parte integrante de 

todas as atividades exercidas por um cidadão comum, muito por conta da falta de 

conhecimento das outras pessoas (Aluno Hermes). 

 

Depois dessa experiência, meu modo de pensar no assunto mudou, pois tenho 

conhecimento sobre como é a vida de um deficiente visual. Agora tenho mais 

respeito sobre eles (Aluna Íris). 

 

Nossa sociedade deveria pensar mais nos deficientes, já que eles também são 

cidadãos. Muita coisa já foi feita como a adaptação do esporte, a linguagem de 

sinais, a linguagem em Braille, as rampas e outros exemplos. Mas essa mudança 

deve começar primeiro em mim ou em nós (Aluna Atena). 
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Os alunos Hermes e Íris apontam a necessidade de se apropriar do conhecimento para 

conseguir enxergar o outro como alguém que faz parte do seu contexto como um cidadão. Já a 

aluna Atena, ao trazer a necessidade da nossa mudança, vem corroborar o que Amaral (1994) 

defende, quando diz sobre a necessidade de se problematizar os conceitos, seus 

desdobramentos e tudo aquilo que está implícito, "[...] que ponha a descoberto que uma 

sociedade abstrata também não existe, pois cada um de nós a constitui e, portanto, cada um de 

nós pode subverter alguns dos postulados vigentes, revolucionar a mentalidade hegemônica" 

(p. 26). 

Os elementos trazidos pelos alunos através de seus escritos puderam ser contemplados 

pelas categorias de análise sugeridas por nós para essa pesquisa. Alguns revelaram uma visão 

assistencialista, outros uma perspectiva heroica, e ainda alguns apresentaram um olhar mais 

próximo do discurso inclusivo, que se caracteriza pela parceria da sociedade e das pessoas 

com deficiência, articulando-se para desenvolver soluções às questões relacionadas à 

equidade de oportunidade a todos os cidadãos (SASSAKI, 2006). Porém, em todas as escritas, 

podemos perceber uma mistura de entendimentos, refletindo que “[...] são evidentes os muitos 

casos onde a inclusão se articula sobre o sujeito por meio de uma trama discursiva que o 

posiciona ora como um anormal a ser contido, ora como um anormal a ser conduzido e ora 

como um anormal a ser tutelado. A dominação por tutela não reconhece desejo e, tampouco, 

capacidade de autonomia moral do outro” (VEIGA-NETO, 2011, p. 5). 

Após a experiência com o futebol de cinco, separamos o primeiro momento da aula 

para refletirmos, em uma roda de conversa, sobre os conceitos, as terminologias e os discursos 

que apareceram nas escritas dos alunos a fim de provocá-los a ampliar seus olhares sobre a 

pessoa com deficiência e o processo de inclusão. Como exemplo disso, podemos destacar o 

momento em que as professoras/estagiárias provocaram os alunos a pensarem possibilidades 

de inclusão em situações cotidianas: ir ao cinema, andar na rua e outros. Os alunos 

participaram efetivamente, mostraram-se envolvidos e interessados na discussão, e ainda 

apontaram o intérprete de libras, o piso tátil nas calçadas e a audiodescrição como elementos 

necessários para essas situações colocadas pelas professoras/estagiárias. 

Nesse mesmo dia, buscamos explorar a experiência com outro tipo de deficiência, a 

física, por meio da modalidade do voleibol sentado. O CPB define o voleibol sentado como 

uma modalidade paralímpica, na qual os jogadores (geralmente amputados ou com sequelas 

de poliomielite) devem jogar sempre em contato com o chão. No início, houve certa 

resistência pelo fato de as experiências se darem em contato direto com o chão. Na primeira 
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aula de iniciação ao voleibol sentado eles aceitaram realizar essa experiência por ter sido em 

um local mais reservado e limpo. Propusemos uma brincadeira na qual, sentados, deveriam 

correr do pegador. Logo depois sugerimos que em pequenos grupos, experimentassem os 

fundamentos (toque e manchete) do voleibol, mas sentados, sem retirar os quadris do solo 

conforme prevê o jogo. 

Já na segunda aula, essa resistência se fortaleceu, visto que a aula se deu em um 

ginásio comunitário (enquanto a quadra da escola encontrava-se em reforma), cujo uso era 

mais frequente e a limpeza deixava a desejar. Isso resultou em metade da turma recusando 

fazer a aula, enquanto a parte restante se envolveu na atividade proposta. Em relação a isso, 

houve um movimento, por parte dos alunos que demonstraram maior interesse pela prática, de 

repúdio pela atitude dos colegas e de repreensão pela (ir)responsabilidade que cada aluno 

tinha na aula, uma vez que havia um combinado de se levar uma roupa extra para fazer a aula. 

Ainda assim, a atitude de recusa nos fez repensar a nossa prática, questionar a atitude de 

resistência dos alunos e buscar outras possibilidades. 

Então, para finalizar a nossa proposta de estágio, mudamos a sugestão inicial de fazer 

uma aula com três diferentes modalidades do esporte adaptado (futebol de cinco, voleibol 

sentado e goalball), alterando para uma brincadeira que eles pudessem se divertir e propor 

soluções para a situação colocada: a participação ativa, com uma função clara no jogo, de uma 

pessoa cadeirante e uma com deficiência visual. 

Encontramos, a cada aula, desafios da profissão docente, em face do objetivo que nos 

mobilizava, como também nos surpreendemos com as possibilidades que se mostraram em 

cada intervenção. Os principais desafios por nós enfrentados foram: trabalhar um conteúdo 

(esportes adaptados) que não é comum no ambiente escolar; desenvolver esse conteúdo sem 

ter tido essa experiência em outros estágios e não saber como os alunos iriam receber esse 

conteúdo; desmistificar a ideia de que incluir é tornar igual, mas ao contrário disso é saber 

como lidar com as diferenças e a diversidade (VEIGA-NETO, 2011). 

Outro desafio enfrentado por nós estava relacionado à falta de materiais para as aulas 

de educação física, e por isso tivemos que utilizar materiais emprestados da Universidade. 

Além disso, a falta do espaço da escola acessível a todos, conforme prevê a Norma de 

Acessibilidade (Decreto nº 5296/2004), também foi um obstáculo, caracterizando um descaso, 

não somente da escola, mas dos órgãos que orientam e mantém essa instituição. Outro ponto 

se refere ao desafio de trabalhar com os esportes adaptados no ensino médio visando 

justamente desconstruir uma visão de sociedade em relação à deficiência sem a articulação 

com os outros sujeitos escolares (coordenadores, supervisores, pedagogos e diretor). 
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Além dos desafios, a experiência desse estágio supervisionado também nos fez 

vislumbrar inúmeras possibilidades: trabalhar com os alunos um conteúdo diferente daqueles 

comumente vistos no ambiente escolar; poder problematizar sobre a temática da deficiência 

(que como percebemos no início das intervenções estava muito reduzida ao olhar negativo 

que a sociedade emprega sobre a pessoa com deficiência) e com isso a satisfação em poder 

enriquecer nosso processo de formação docente; trazer para o ambiente escolar a vivência de 

alguns esportes adaptados, no caso futebol de cinco e o voleibol sentado. 

E diante das tensões e satisfações que permearam o nosso estágio, podemos considerar 

que a experiência produz pistas e indícios com que nos aproximamos do objetivo proposto, 

também visível nas narrativas dos professores supervisor do estágio e regente da turma. 

Há que se destacar que a turma em questão, antes do estágio de regência desse 

grupo, não se envolvia intencionalmente nas aulas que eu ministrava. Poderia 

apresentar os conteúdos pelas mais diversas possibilidades do currículo. Mas o que 

faltava a ser explorado nessa turma foi exatamente o que eu ainda não havia 

percebido: Uma abordagem sinestésica que estava internalizada na fala de todos os 

estagiários nos conteúdos apresentados pela Educação Física adaptada. Durante as 

aulas dos estagiários, todos os alunos da turma, sem exceção, participavam 

intensamente das aulas debatendo sobre os temas apresentados, refletindo e 

assumindo o lugar das pessoas que precisam de atenção especial na escola e na 

sociedade. Observou-se durante as aulas o quanto que os jovens e adolescentes 

precisam de carinho e atenção (Professor regente da turma). 

 

A contribuição do professor regente nos permitiu perceber que levar essa prática 

diferenciada foi enriquecedor, no sentido de mostrar a possibilidade de se materializar uma 

proposta que se mantém tão distante do cotidiano dos professores nas aulas de educação física 

– o esporte adaptado – e mostrou-se como uma metodologia diferenciada por valorizar os 

sujeitos que participavam das intervenções, levando em consideração suas contribuições no 

processo de construção das aulas e do cotidiano escolar. Além disso, mostrou como as 

discussões ali levadas são pertinentes e relevantes dentro do contexto social excludente em 

que vivemos. 

O estágio com práticas inclusivas na educação física retrata uma dessas tentativas 

bem sucedidas de conciliar formação e qualidade de intervenção. Apesar das 

resistências encontradas e nem sempre superadas, a experiência levou a turma 

(turma essa difícil de se trabalhar, segundo o próprio professor regente!) e os 

próprios estagiários a olhar para a educação física de uma forma diferenciada. 

Foram materiais, conversas, atividades não muito convencionais e confesso que no 

início, pensava que a proposta não fosse se concretizar, porém, o tempo na escola, a 

aproximação com a turma, as conversas constantes, os planejamentos reflexivos 

reforçaram e alimentaram a idealização do planejamento inicial de trabalhar, através 

dos esportes adaptados, a sensibilidade dos alunos com o “outro” e o seu 

reconhecimento como um legítimo “outro”, por meio das suas próprias 

particularidades (Professora supervisora do estágio). 
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O mesmo notamos na narrativa da professora supervisora do estágio, mas além disso 

ela observou e apontou a importância da constituição da identidade docente a partir de 

elementos que fazem parte da formação do professor como o planejamento, a articulação dos 

conhecimentos, as discussões, os debates. Para além disso, ela destacou inicialmente a 

dificuldade de vislumbrar a concretização da proposta, por essa se caracterizar de forma 

diferenciada ao que é normalmente encontrado no espaço escolar, e a surpresa quanto à sua 

materialização. Esse relato foi significativo para o desfecho do trabalho solicitado ao final do 

estágio, o qual originou este trabalho de conclusão de curso, pois a narrativa da professora foi 

um estímulo para levá-lo adiante e até desenvolver possíveis projetos futuros. 

Diante das considerações até aqui levantadas, questionamos sobre a dimensão que essa 

temática tomou na escola, sobre o reflexo de nossas ações naquele ambiente. Inicialmente, 

encontramos uma escola aparentemente fechada para um possível diálogo. Entendemos que a 

escola tem outros tempos e espaços, outras dinâmicas e prioridades, e atender um grupo de 

estágio nem sempre é uma tarefa prioritária para a referida instituição. Por isso, tomamos o 

cuidado em não sermos taxativas ao nos referirmos a respeito dessa falta de abertura. 

Queremos apenas apontar isso como um limite que se apresentou durante essa experiência, e 

nos impediu de tomar conhecimento da proporção que essa temática tomou nesse espaço. 

Podemos apenas destacar a provocação daquilo a que nos propusemos na microdimensão do 

universo dos alunos e do professor, que já foi exposta nesse capítulo. 

Sendo assim, consideramos que “[...] por meio do Estágio Supervisionado, o tornar-se 

professor assume a centralidade do processo, no qual as identidades docentes se constituem e 

se ressignificam na confluência de diferentes saberes e trajetórias” (VENTORIM et al, 2011, 

p. 45). Portanto, foi na retomada de nossas trajetórias que pudemos compreender como se 

iniciou a constituição de nossas identidades docentes e como ambas imbricam-se com a 

experiência do estágio. 

A busca pelo autoconhecimento e pelo sentido das coisas nos levou, por fim, a um 

mesmo lugar na formação – o estágio. Pensamos que a experiência por nós vivida no estágio 

foi um momento oportuno para materializar dentro da escola aquilo que permeava a nossa 

prática no espaço de extensão da UFES. Este era específico para o atendimento de pessoas 

com deficiência, enquanto no estágio houve a possibilidade para aqueles que não têm 

deficiência de se apropriarem de um conhecimento que é da humanidade. Ocorreram dúvidas 

e questões: como fazer? Por que fazer? Haverá interesse? Por mais que já soubéssemos o que 

fazer dentro dessa temática, naquele espaço eram outras relações, outros sujeitos, um outro 

universo, os quais nos desafiaram. 
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Percebemos o quanto foram significativas e substanciosas nossas histórias e trajetórias 

no estágio, pois elas representam impressões constituídas daquilo que foi vivido, não somente 

com essa temática, mas também por outras experiências docentes, pelos conhecimentos 

movidos por outras disciplinas, pelas inquietações dos sujeitos que constroem a formação 

conosco, uma vez que nossas histórias não podem ser contadas sozinhas, não somos 

identidades construídas solitárias, mas na relação com o outro. Assim, concordamos com 

Ventorim et al (2011) quando diz que “[...] uma pessoa faz sua história pelas interações com o 

contexto e com os sujeitos sócio-histórico-culturais” (p. 45). 

O estágio é o lugar onde conseguimos perceber a teoria e a prática e tentar concretizar 

o alinhamento entre elas. Paralelo a isso, também se constitui como o lugar da 

retroalimentação, onde a prática alimenta e provoca a teoria e vice-versa. (AROEIRA; 

ALMEIDA, 2012). Onde o acerto e o erro ocorrem. Onde os erros e desafios são positivos 

para elaborarmos outras possibilidades de ação. Onde o certo também encontra 

questionamentos daqueles que se sentem provocados ao ponto de respondê-los. O estágio se 

mostrou de fato como um lugar de construção de saberes pedagógicos. Não tivemos a 

pretensão de mostrar uma teoria que foi criada, mas compartilhar uma experiência que foi 

construída a partir dos saberes da docência (PIMENTA, 2005). 

O fato de uma de nós ser cadeirante não é o fator determinante para sucesso ou 

fracasso da proposta, apenas pode enriquecer o trabalho e instigar os sujeitos envolvidos nos 

processos educacionais por verem propriedade pelo lugar que se fala e age, e não desqualifica 

ou desmerece a outra por não ter uma deficiência. É a atitude de se materializar a proposta 

que nos levou até a realização do sonho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

"Não havíamos marcado hora, não havíamos marcado 

lugar. E, na infinita possibilidade de lugares, na infinita 

possibilidade de tempos, nossos tempos e nossos 

lugares coincidiram. E deu-se o encontro" 

(Rubem Alves) 

 

Este trabalho é fruto do desejo de se compartilhar a experiência do estágio que nos 

permitimos realizar juntas, fluindo em um encontro criativo que se mostrou cheio de 

possibilidades, tanto formativas quanto de amizade. Além disso, é fato que nos unirmos neste 

trabalho foi um desafio pelas tensões que também se apresentaram em momentos de escolhas 

e de discussões. Porém, nossas escolhas, como as do estágio, foram marcadas por nossas 

trajetórias de vida/formação e os encontros proporcionados por elas. Por isso, a necessidade 

de retomar nossas trajetórias, pois elas resgatam algumas experiências que nos marcaram e 

foram significativas para os aprendizados necessários para sugestão dessa proposta de ensino 

dos esportes adaptados, em uma realidade específica. 

Consideramos que nos deixamos afetar pelo processo investigativo, de análise, de 

orientações e sugestões daqueles que coparticiparam dessa caminhada. E surpreendemo-nos, 

pois, inicialmente, a ideia e a construção do trabalho se constituíam como uma espécie de 

fórmula mágica para salvar o mundo. Nossa visão era restrita, pois ainda não havíamos 

expandido o olhar para aquilo que está por trás dos discursos inclusivos. Foi como uma 

atitude de “colocar os pés no chão” para compreendermos a timidez do alcance desta 

proposta. Primeiro, pensávamos em uma abordagem jurídica, pautada no discurso legal, a fim 

de legitimarmos a necessidade de mudança da realidade que encontramos. À medida que nos 

perguntávamos o que foi mais impactante — o reflexo em nossa formação ou o reflexo 

naquele espaço de maneira pontual — percebemos que uma não está dissociada da outra, mas 

elas se complementam. 

A partir da análise das experiências do estágio, identificamos, através das escritas dos 

alunos, uma visão predominantemente assistencialista, na dimensão da “ajuda”; ainda assim 

esse espaço-tempo do estágio foi uma oportunidade para esses alunos entrarem em contato 

com diferentes modos de interagir com o meio e a maioria deles não conhecia. Optamos por 

metodologias que os alunos pudessem perceber-se nas condições propostas, como a ausência 

de visão e a mobilidade reduzida. Os alunos expuseram em suas falas que as aulas de 

educação física foram provocativas no sentido de levá-los a refletir sobre a pessoa com 

deficiência e suas relações constituídas na sociedade. 
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Podemos considerar que foi enriquecedora a experiência da docência no que diz 

respeito a vários aspectos: na elaboração de estratégias e práticas pedagógicas relacionadas a 

um conteúdo pouco trabalhado no cotidiano escolar; no desenvolvimento de uma prática 

docente que extrapola fronteiras técnicas; na nossa sensibilização,  professoras em formação e 

dos alunos do ensino médio, de repensar determinadas práticas do cotidiano no que tange à 

relação com o outro e o cuidado com esse outro, principalmente quando se trata da pessoa 

com deficiência no processo de ensino-aprendizagem. Pensamos ainda o quanto desenvolver 

esse conteúdo produziu mudanças nos alunos dessa escola, mas principalmente em nós, 

professores que fizemos essa proposta, de tal forma que foi importante dar continuidade à 

produção deste trabalho. 

Aqui, não nos atrevemos a dar um ponto final, mas colocamos as reticências que se 

mostram no processo de construção docente, quer seja no espaço acadêmico ou da escola, 

quer seja no espaço da formação continuada. Enfim, a experiência é passível de ser repensada 

pela própria dinamicidade inerente à vida, mobilizando sempre novos aprendizados, novos 

caminhos, a partir de novas lentes, novos olhares. 

Nosso sonho começou com a idealização de uma proposta diferenciada com o esporte 

adaptado no contexto escolar. Tendo em vista que alcançamos nuances desse sonho, ele não 

se acabou ali. Ele vem se renovando e provocando consigo a esperança de que um dia nem 

precisemos nos debruçar sobre a temática “inclusão”, mas que o respeito e o acolhimento 

façam parte das práticas sociais e cotidianas. Que as diferenças, sejam elas quais forem, não 

sejam mais vistas como uma barreira, mas uma ponte nas relações que possibilitam o 

enriquecimento das interações, as trocas, os encontros e os reencontros. 



40 

7 REFERÊNCIAS 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução da primeira edição brasileira 

coordenada e revista por Alfredo Bossi; revisão da tradução e tradução dos novos textos Ivone 

Castilho Benedetti.  5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 

AMARAL, Lígia Assumpção. Sobre crocodilos e avestruzes: falando de diferenças físicas, 

preconceitos e sua superação. In: AQUINO, Julio Groppa (Org.). Diferenças e preconceitos 

na escola: alternativas teóricas e práticas.  São Paulo: Summus, 1998. 

 

AROEIRA, Kalline Pereira; ALMEIDA, Maria Isabel de. Estágio supervisionado e 

possibilidades formativas na construção/reconstrução de saberes docentes. In: Encontro 

Nacional de Didática e Práticas de Ensine, 16., 2012, Campinas. Anais... Unicamp – 

Campinas: ENDIPE, 2012. 

 

BARBIER, René. A pesquisa-ação. Tradução de Lucie Didio. – Brasília: Liber Livro 

Editora, Série Pesquisa, v. 3, 2007. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdos. Lisboa: Edições 70, 1977. 

 

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. (Obras Escolhidas). 

 

BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista 

Brasileira de Educação. Campinas, n. 19, p. 20-28, Jan./abr. 2002. 

 

CHICON, José Francisco; CARLETE, Juliana Mezardri. História de pessoas com deficiência. 

In: CHICON, José Francisco (Org.). Educação Especial: fundamentos para a prática 

pedagógica. Vitória: EDUFES – CEFD, 2004. (Coleção gnosis; n. 14). 

 

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO. Modalidades: futebol de cinco. Disponível em: 

<http://www.cpb.org.br/portfolio/futebol-de-cinco/>. Acesso em: 17 fev. 2014. 

 

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO. Modalidades: goalball. Disponível em: 

<http://www.cpb.org.br/portfolio/goalball/>. Acesso em: 17 fev. 2014. 

 

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO. Modalidades: voleibol sentado. Disponível em: 

<http://www.cpb.org.br/portfolio/voleibol-sentado/>. Acesso em: 17 fev. 2014. 

 

COSTA, Alberto Martins da; SOUSA, Sônia Bertoni. Educação física e esporte adaptado: 

história, avanços e retrocessos em relação aos princípios da integração/inclusão e perspectivas 

para o século XXI. Rev. Bras. Cien. Esporte, Campinas, v. 25, n. 3, p. 27-42, maio 2004. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 

2002. 

 

JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1996. 

 



41 

OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisa, TGI, 

TCC, monografias, dissertações e teses. – São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 

 

PASSEGGI, Maria da Conceição. Memoriais auto-bio-gráficos: a arte profissional de tecer 

uma figura pública de si. In: PASSEGGI, Maria da Conceição; BARBOSA, Tatyana Mabel 

Nobre (Org.). Memórias, memoriais: pesquisa e formação docente. - Natal, RN: EDUFRN; 

São Paulo: Paulus, 2008. 

 

PIMENTA, Selma Garrido. Formação de professores: identidade e saberes da docência. In: 

______. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

SILVA, Maria das Graças Carvalho; BERTO, Rosianny Campos. O paradigma da aptidão 

física no cotidiano das aulas de educação física: um mecanismo de exclusão. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, v.13, 2003. Caxambu, Anais... 

Caxambu: CBCE, 2003. 

 

SILVA, Maria das Graças Carvalho. A autopercepção de alunos que apresentam 

necessidades educativas especiais e suas redes de significações. [Dissertação de Mestrado]. 

Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, Brasil. Ano de Obtenção: 2004. 

 

SARASWATI, Swami S. Asana Paranayama Mudra Bandha. Satyananda Yoga Center, 

Brasil. Yoga Publications Trust, Murger, Bihar, Índia, 2008. 

 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. 7. ed. Rio de 

Janeiro: WWA, 2006. 

 

SATCHIDANANDA, Swami. Yoga Sutra de Patanjali. Transcrito e comentado por Swami 

Satchidananda. Tradução de Antônio Galvão Mendes. Belo Horizonte, Gráfica e Editora Del 

Rey Ltda, 2000. 

 

VEIGA-NETO, Alfredo; LOPES, Maura Corcini. Inclusão como dominação do outro pelo 

mesmo. In: Colóquio Internacional Michel Foucault, 7., 2011, São Paulo. Anais... PUC-SP: 

Outubro/2011. 12p. 

 

______. Inclusão, exclusão, in/exclusão.Verve, 20: 121-135, 2011. 

 

VENTORIM, Silvana et al. Estágio Supervisionado 1. – Vitória: UFES, Núcleo de Educação 

Aberta e a Distância, 2011. 67p. 


