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RESUMO 

 

Estudo qualitativo, exploratório e descritivo com base em alguns pressupostos da pesquisa-

ação integral, no intuito de narrar e discutir as contribuições de uma proposta pedagógica 

fundamentada nas Práticas Corporais da Juventude na/para os processos de formação integral 

de 40 jovens e adultos em situação de deficiência participantes de projetos de extensão do 

LAEFA/CEFD/UFES. Os sujeitos participantes são oriundos da APAE de Vitória/ES, da 

Pestalozzi (Serra) e da comunidade em geral. Os dados captados nos possibilitam concluir 

que, no caso da experiência em tela, as práticas corporais voltadas para a juventude, 

contribuíram como um agente potencializador e enriquecedor aos processos de 

desenvolvimento integral dos envolvidos, ao oportunizar situações que tomam a juventude 

com eixo balizador das ações. 

 

 

Palavras-chave: Práticas corporais da Juventude; Formação integral; Inclusão. 
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1. Introdução 

 

Este estudo originou-se a partir do projeto de pesquisa e extensão intitulado Prática 

pedagógica de Educação Física adaptada para pessoas com deficiência, dividido em um 

subprojeto denominado Práticas Corporais da Juventude (PCJ), desenvolvido no Laboratório 

de Educação Física Adaptada (LAEFA), cujas ações articuladas no âmbito do ensino, da 

pesquisa e da extensão, buscam contribuir para a inclusão social das pessoas com deficiência. 

Para tanto, fomenta situações didático-pedagógicas com caráter inclusivo com vistas a uma 

apropriação e (re) significação de conhecimentos para que esta população alcance plenas 

condições para o exercício da sua cidadania, de forma autônoma e com independência social 

como nos evidencia Sassaki (2006, p.35), a saber: 

 

Embora sejam sinônimas, ‘[...] as palavras autonomia e independência tem 

significados diferentes dentro do movimento de pessoas com deficiência'. 

'Autonomia é a condição de domínio no ambiente físico e social, preservando ao 

máximo a privacidade e a dignidade da pessoa que a exerce [...]'. 'Independência é a 

faculdade de decidir sem depender de outras pessoas, tais como: membros da 

família, profissionais especializados ou professores [...]'. 

 

Em nosso entender, estes elementos se apresentam como fundamentais para a 

materialização da perspectiva inclusiva por nós defendida, no sentido da promoção de um 

processo pelo qual a sociedade precisa se reorganizar para acolher e potencializar as 

diferenças em sua plenitude. Assim sendo, se faz necessária uma reorganização social, que 

não se limita ao contexto das estruturas físicas, mas também e principalmente, de ordem 

sócio-filosófica acerca da forma como pensamos os processos de vida e suas relações sociais  

atrelados a pressupostos éticos, estéticos e emancipatórios a todos (SASSAKI, 2006).  

Ao encontro desta perspectiva, o autor (2006) chama a nossa atenção para a importância 

da promoção e consolidação de políticas sociais com foco na equalização de oportunidades e 

de participação social a todos/as, especialmente no que se refere as pessoas com deficiência 

na medida em que tais ações oportunizam o direito ao acesso e a permanência nos espaços 

sociais (construídos e/ou naturais) de forma autônoma e independente, favorecendo assim, um 

maior desenvolvimento pessoal e social.  

Entretanto, ao refletirmos acerca dos processos sociais vividos por esta população, 

percebemos que apesar da nossa Constituição Federal (BRASIL, 1988) reconhecer a 

necessidade da oferta e da garantia dos diretos sociais (educação, saúde, lazer, esporte, entre 

outros) enquanto ferramenta promovedoras do desenvolvimento integral das pessoas com 

deficiência, sem perder de vista o reconhecimento de suas limitações e potencialidades 
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conforme o destaca o artigo 23, inciso II: "[...] É competência comum da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios: (...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da 

proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência [...]". Infelizmente o que podemos 

observar é que, passados trinta e seis anos desta promulgação, ainda há muito a que se fazer 

com vistas a materialização de tais políticas, em especial ao jovem e adulto com deficiência.  

 Em frente a esta realidade, bem como observando os processos de intervenções 

anteriores
1
, sentimos a necessidade da construção de um subprojeto que contemplasse o 

ensino das práticas corporais
2
 da juventude

3
 tendo em vista que nosso público alvo era 

composto por alunos/as com idades variadas entre 15 a 60 anos
4
, cujos comportamentos 

inerentes à cultura jovem
5
, eclodiam ao longo do desenvolvimento de todas as atividades 

propostas, tais como: namorar, dançar, se expressar entre outras manifestações afetas a 

juventude.   

Assim sendo, buscamos potencializar a formação integral dos/as alunos/as envolvidos/as 

em suas diferentes dimensões (social, afetivo, motora, cognitiva entre outros), por 

acreditarmos que a promoção dessa ação (subprojeto), contribua para gerar um processo 

constante de (re)construção de suas identidades
6
, tendo em vista que, a cada nova experiência 

o sujeito aprende e apreende outras/novas informações e/ou referenciais sobre si e o mundo, 

constituindo assim, a sua/s identidade/s. 

Desse modo, buscamos ao longo deste estudo analisar situações didático-pedagógicas de 

forma que os/as alunos/as envolvidos/as sejam capazes de compreender, vivenciar e 

resignificar as diversas práticas corporais existentes em nossa cultura juvenil, sejam elas 

emergentes ou não, tais como: esportes radicais (skate, slackline, bicicleta entre outros), 

práticas corporais na natureza, hip hop e seus elementos, esportes aquáticos (polo aquático, 

                                                 
1
 No período compreendido de 2010-2012 o Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA) ofertava um 

subprojeto com foco na Ginástica Geral para os Jovens e Adultos com deficiência intelectual.  
2
 As práticas corporais são elementos culturais, ou manifestações culturais que “[...] dizem respeito ao ser 

humano em movimento, a sua gestualidade e seus modos de se expressar [...]” (CARVALHO apud 

BUNGENSTAB, 2013, p. 12). 
3

 Juventude é uma construção cultural, que se modifica ao longo do tempo, tendo influencias sociais, 

econômicas e políticas, além de “[...] normas, comportamentos e instituições que sejam capazes de distinguir os 

jovens dos outros grupos etários, e uma série de imagens culturais associadas especificamente aos jovens 

(valores, símbolos, roupas, adereços, músicas) que vão constituir uma cultura especificamente juvenil” 

(GRACIOLI, 2006, p. 16). 
4
 Apesar da idade avançada de alguns participantes (60 anos), adotamos a categoria social de juventude a todos, 

pois percebermos características da juventude em todo o grupo,  independentemente de sua faixa etária. 
5
 Aqui concebido como um modo de ser e pensar da juventude, onde há uma identificação dos jovens por 

praticas esportivas e significativas, tendo relação também com a economia de mercado (GOEDERT, 2005).   
6
 Identidade não é um processo imutável, nem adquirido, mas sim “[...] um processo de construção do sujeito 

[...]” (PIMENTA, 1997 p.75). 
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vôlei aquático), basquete de rua, entre outras, despertando nos participantes a descoberta de 

suas potencialidades enquanto sujeitos independentes, autônomos, sociais, sem perder de vista 

o caráter lúdico e prazeroso que estas vivências promovem. 

Para tanto, traçamos como objetivo: narrar e discutir as contribuições de uma proposta 

pedagógica fundamentada nas Práticas Corporais da Juventude na/para os processos de 

formação integral de jovens e adultos em situação de deficiência do LAEFA/CEFD/UFES. 

 

 

2. Delineamento teórico-metodológico  

 

O estudo em tela adota como eixo central de suas ações no âmbito teórico-

metodológico o estudo qualitativo, exploratório e descritivo com base em alguns pressupostos 

da pesquisa-ação integral (BARBIER, 2007), pela possibilidade que esta perspectiva no 

subsidia para que juntamente com todos os membros envolvidos, numa perspectiva 

colaborativa, possamos planejar, organizar, discutir e fomentar possíveis mudanças, sem 

perder de vista a busca pelo exercício constante da reflexão crítica acerca da realidade social e 

dos saberes produzidos no/pelo grupo como nos alerta Almeida (2011, p. 113) “[...] a 

pesquisa-ação se configura num processo de construção de conhecimentos pela via do 

diálogo, da crítica e da reflexão sobre/para a práxis [...]”. 

Os sujeitos participantes do projeto Práticas Corporais da Juventude foram 40 jovens 

e adultos com deficiência intelectual, procedentes da APAE de Vitória/ES, da Pestalozzi 

(Serra) e da comunidade. O período de coleta de dados ocorreu durante o semestre de 2013, e 

foram utilizados como instrumentos: os registros das aulas, relatórios finais solicitados aos 

estagiários, fotografias e videogravações dos momentos de intervenção.  

As intervenções ocorreram às quintas-feiras, onde os alunos eram subdivididos em 

duas turmas com, aproximadamente, 20 alunos cada, para que além das práticas corporais da 

juventude, experimentassem também a Dança. Sendo que a primeira turma era atendida de 14 

às 15 horas e a segunda das 15 às 16 horas. 

No atendimento, os professores e estagiários eram divididos em diferentes funções 

como: os que davam a aula, os que auxiliavam e um que fazia os registros fotográficos. Após 

cada intervenção, professores e estagiários se reuniam para discutir a metodologia utilizada 

naquela aula, e em seguida planejavam as próximas intervenções, tomando como eixo as 
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impressões, proposições apreendidas nas aulas anteriores, sem perder o foco do projeto, e os 

interesses dos envolvidos. 

O método de análise de dados é com base na Análise de conteúdos (BARDIN, 2004) 

pela possibilidade que nos oferece para investigar um problema de pesquisa tendo como 

instrumentos os  diários de campo produzidos ao final de cada intervenção.  

 

 

3. Juventude, Educação Física e inclusão 

 

 Neste item buscaremos discutir o contexto que envolve a juventude, com destaque 

para o seu conceito, características, as relações sociais juvenis e, também, as políticas 

publicas voltadas a este segmento. A opção por este recorte, toma por base a noção de que, a 

busca pela promoção de contextos educacionais inclusivos no âmbito da Educação Física, 

voltados para jovens e adultos com deficiência necessita desta compreensão. 

 Para tanto, adotamos o conceito de juventude enquanto uma categoria social, que não 

se remete somente a uma faixa etária, mas também a diferentes maneiras de pensar e agir a 

vida, isto é, cada grupo de jovens tem um modo de ver e pensar o mundo, constituindo assim 

uma grande diversidade de modos de ser e estar no mundo. Assim corroboramos com Pais 

apud Gracioli (2006, p. 29) ao afirmar que “[...] a juventude é uma categoria socialmente 

construída, formulada no contexto de particulares circunstâncias econômicas, sociais ou 

políticas; uma categoria sujeita, pois, a modificar-se ao longo do tempo [...]”.  

 Corroboramos Bauman, apud Bungenstab (2013) ao afirmar que os jovens se 

caracterizam por serem heterogêneos e dinâmicos e estarem presentes em diferentes contextos 

juvenis, sempre de forma individualista, e não se prendendo a lugar ou ao tempo, uma vez que 

quanto mais rápido se movem mais conhecimento adquirem. Nesta direção, Maffesoli apud 

Bungenstab (2013), chamam a nossa atenção para o fato de que, os jovens exploram suas 

características, através de regras e valores, transmitindo e/ou absorvendo diferentes 

experiências, aumentando a motivação de pertencer a um determinado grupo social, ou seja, 

“[...] determinadas características podem ser próprias dos jovens em função da frequência 

com que são observadas nesses grupos independente das relações que possam caracterizá-los 

em diferentes sociedades [...]” (MARTINS; MELO, 2004, p. 7).  

 Nesse aspecto, as diferentes relações constituídas pelas gerações juvenis, diferem do 

tempo e contexto social vividos por cada uma, como as manifestações relacionadas a vivência 



8 

 

das práticas corporais, uma vez que através destas, há uma aproximação entre pessoas de  

meios sociais distintos (BUNGENSTAB, 2013). Esta aproximação provoca nos jovens uma 

intensa vivencia das práticas corporais, visto que buscam não só adquirir, mas também 

transmitir novas experiências através de modalidades que nunca haviam praticado ou que já 

praticaram, porém os jovens modificam a vivencia destas práticas a medida que se sentem 

seguros e pelas influências econômicas, sociais e políticas presentes na modernidade 

(GRACIOLI, 2006). 

Ao observarmos as modificações ocorridas quanto à vivência de práticas corporais 

pelos jovens, percebemos que além dos esportes tradicionais (futebol, vôlei, basquete e 

handebol), os mesmos também vivenciam novas práticas corporais emergentes ou não, bem 

como as práticas radicais, práticas da natureza, esportes aquáticos, dentre outros. A demanda 

apresentada pelos jovens ao experimentarem essas novas práticas fez com que originassem 

diversas políticas que abrangessem a cultura jovem, para que a juventude pudesse usufruir dos 

espaços públicos e de seus direitos (BUNGENSTAB, 2013). 

Neste sentido, segundo o Estatuto da juventude para que os jovens alcancem seu pleno 

desenvolvimento e melhor qualidade de vida, devem ter acesso ao direito de vivenciar as 

práticas corporais. Outro aspecto a se destacar é de extrema importância a participação juvenil 

em espaços públicos uma vez que, favorecerá para que sejam reconhecidos como pessoas 

livres, ativas e responsáveis na sociedade. Neste bojo, as políticas públicas voltadas para as 

demandas juvenis, atuam por meio da oferta de projetos e espaços sociais para que possam 

vivenciar as diferentes modalidades praticadas na sociedade, sem perder de vista, a 

importância do jovem no âmbito da Educação Física, uma vez que a escola deve propiciar 

locais apropriados para as praticas dessas atividades (SECRETARIA NACIONAL DE 

JUVENTUDE, 2013).  

Ao encontro dessa perspectiva, observamos que as políticas públicas são de extrema 

importância para os jovens atualmente. Entretanto, estas mesmas políticas, não oferecem 

estruturas sociais e físicas para que os jovens e adultos com deficiência possam usufruir 

igualmente dos direitos e das políticas oferecidas, não dando oportunidade para que esses 

sujeitos possam conviver e vivenciar atividades com outras pessoas em espaços públicos, 

prejudicando o desenvolvimento pessoal e social destes indivíduos, pois segundo Sassaki 

(2006) todas as pessoas, deficientes ou não, devem ter acesso a todos os direitos sociais. 

Visto isso, vislumbramos através das ações produzidas no subprojeto intitulado 

Práticas Corporais da Juventude, uma possibilidade para se oferecer aos jovens e adultos 

com deficiência, momentos de experimentação das práticas corporais praticadas pelos jovens 
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na sociedade para que tivessem contato com a cultura jovem, uma vez que a maioria é 

pertencente a esta categoria social. 

 

 

4. As práticas corporais fomentando processos inclusivos para jovens e 

adultos com deficiência  

 

Como forma de melhor situar este estudo, buscaremos, a seguir, contextualizar  acerca 

da trajetória que envolve a origem e a evolução das práticas corporais na sociedade 

contemporânea na tentativa de se compreender como tais práticas estão inseridas nos espaços 

educativos na perspectiva inclusiva, visto que estas se constituem num elemento de extrema 

importância para o desenvolvimento da formação integral do sujeito. 

Esta terminologia, práticas corporais, foi assim denominada por pesquisadores do 

campo da Educação, da Educação Física, das Ciências Humanas e Sociais, visto serem 

consideradas elementos produzidos na/pela cultura, como uma forma de linguagem, 

transmitida corporalmente (SILVA et al., 2009). Estas se constituem num componente 

cultural que possibilita diferentes e diversas formas do ser humano se manifestar por meio do 

seu corpo, ou seja, “[...] sua gestualidade, os modos de se expressar corporalmente, atribuindo 

valores, sentidos e significados ao conteúdo e à intervenção” (CARVALHO, apud MARTINS 

et al., 2013, p. 114).   

Historicamente esse componente cultural emerge no final do século XIX, mais 

precisamente a partir da revolução industrial tendo em vista que, em virtude da necessidade 

de que os trabalhadores, tanto homens quanto mulheres, atuassem de forma cada vez mais 

'eficiente', na produção industrial, deveriam valorizar o cuidado ao corpo e a práticas de 

higiene a fim de se tornarem extremamente sadios e fortes.   

Nessa direção, os governantes se empenhavam na disseminação de ações voltadas para 

a disciplina, a moral, a higiene e a ordem nos grandes polos urbanos da época. Dentre tais 

ações destacamos a criação de espaços abertos para as práticas corporais, tais como praças, 

parques, jardins entre outros, com a finalidade de que, mesmo nos momentos de não trabalho, 

os cidadãos realizassem atividades de cunho gimnásticos e esportivizantes no intuito de 

potencializar a aptidão física de seus praticantes (SCHNEIDER; LOCATELLI, 2013).  

Em meio a esse contexto, surgem as instituições escolares, influenciadas pelo modelo 

político e econômico de cunho capitalista, que impulsionou a implantação das grandes 
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indústrias, e consequentemente a criação de máquinas de produção em série. Assim, 

necessitava-se preparar os indivíduos para exercerem a operação dessas máquinas de forma 

eficiente e de baixo custo (CHICON; SÁ, 2010).  Nesse sentido, a escola como instrumento 

dessa preparação, buscava educar a todos desde a infância não somente na dimensão corporal, 

mas também no âmbito das atitudes numa perspectiva “[...] corretiva, disciplinar e de controle 

[...]”, afim de que fosse reconhecida como espaço de socialização e disciplinarização 

(SCHNEIDER; LOCATELLI, 2013, p. 43).   

Desse modo, surgiram nas escolas à educação física como prática pedagógica, com o 

intuito de incutir desde a infância a ideia de homem completo e universal, por meio de um 

conjunto de práticas corporais, a ginástica. Nesse bojo, as aulas de educação física se 

pautavam “[...] na exercitação corporal com vistas ao desenvolvimento da aptidão física, da 

autodisciplina, de hábitos higiênicos, da capacidade de suportar a dor, da coragem e do 

respeito à hierarquia, no intuito da “formação do caráter” patriótico [...]” (CHICON; SÁ, 

2010, p. 15-16). 

 No entanto, este modelo de educação física escolar mostrou-se excludente a quem 

não se enquadrava nesse perfil, pois era concebida a partir da ordem e da disciplina, tendo 

como base, para que se cumprisse esse objetivo, a submissão dos indivíduos aos exercícios 

físicos. Para tanto, a disciplinarização era uma premissa a ser fomentada em todas as 

instâncias, de forma que aqueles que subvertiam a esta lógica eram implacavelmente punidos 

como forma de exemplo aos que, por ventura, desejasse seguir essa mesma linha de 

comportamento (CHICON; SÁ, 2010).  

 Nesse contexto, a educação física escolar passa por modificações em seu currículo, 

incorporando os esportes a fim de melhorar o desenvolvimento motor, afetivo e psicológico 

dos alunos com o intuito de extrair outros benefícios da escolarização, não somente a aptidão 

física (SCHNEIDER; LOCATELLI, 2013). 

Ao nos referirmos mais especificamente ao contexto atual da Educação Física escolar, 

observamos que apesar desse campo de conhecimento tratar a cultura de movimento
7
 como 

conteúdo curricular, ainda identificamos o fato de que muitos professores apenas 

                                                 
7
 Aqui concebido enquanto um conhecimento que envolve corpo, natureza e cultura sendo construído e 

reconstruído ao decorrer de nossas vidas e da história. Sendo, como nos afirma Mendes e Nobrega “[...] Um 

conhecimento marcado pela linguagem sensível, que emerge do corpo e é revelada no movimento que é gesto, 

abarcando os aspectos bioculturais, sociais e históricos, não se resumindo às manifestações de jogos, danças, 

esportes, ginásticas ou lutas, mas abrangendo as diversas maneiras como o ser humano faz uso do seu corpo, ou 

seja, como cria e vivencia as técnicas corporais [...]” (2009, p. 4). 
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desenvolvem aulas pautadas em conteúdos com foco nos esportes coletivos. Em nosso 

entender, isto pode promover a não participação de muitos jovens que, por ventura, não se 

sentem atraídos pela prática destes conteúdos, uma vez que, na maioria das vezes, vivenciam 

essas mesmas atividades ao longo de todo o processo de escolarização (BASEI, 2008). 

Com isso, muitos jovens procuram vivenciar tais práticas (o skate, a natação, lutas e 

esportes de aventura, entre outras modalidades) fora do âmbito escolar e sem uma orientação 

e acompanhamento pedagógico, visto que poucos professores concebem tais práticas 

enquanto conteúdos a serem ensinados no contexto escolar. Como nos alerta Bungenstab 

(2013, p. 68): 

 

[...] ainda se enraiza sob as quatro modalidades esportivas de quadra (vôlei, 

basquete, handebol e futsal), deixando de lado outras tantas formas de práticas 

corporais que permeiam o cotidiano. Os jovens, por sua vez, demonstram vontade de 

conhecer e praticar novas atividades fora da escola, em clubes, na praia, em 

escolinhas ou em academias.  

 

Neste sentido, as práticas corporais da juventude também deveriam estar presentes nos 

espaços educativos numa perspectiva inclusiva, visto que contribuem para os processos de 

formação e inserção dos alunos na cultura de movimento, expressão da juventude local e do 

momento histórico.  

No entanto, enquanto os jovens buscam outros espaços além dos educativos para 

vivenciarem as práticas corporais, os jovens e adultos com deficiência, não encontram muitas 

condições para vivenciar estas práticas. Os motivos são os mais diversos, tais como: as 

dificuldades econômicas para aquisição de tais equipamentos, a falta de acesso a tais espaços, 

bem como pela infantilização da pessoa com deficiência intelectual, fator muito recorrente 

nos contextos familiares dessas pessoas que, muitas vezes, por excesso de amor e zêlo, não os 

reconhecem como sujeitos sociais capazes de tomarem suas próprias escolhas e decisões, e 

consequentemente, de realizarem as mesmas atividades praticadas pelos jovens ditos normais, 

ficando restritos as suas casas e as escolas especiais. 

Na tentativa de minimizar essas privações emerge uma nova reorganização social 

inclusiva — a equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência —
8
, que possibilita 

que os jovens e adultos com deficiência possam usufruir dos mesmos espaços e direitos que 

todos, uma vez que, a sociedade busca acolher as potencialidades desses indivíduos, dando 

                                                 
8
  “Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com deficiencia” (Nações Unidas, 1996, apud 

Sassaki, 2006, p. 38). 
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lhes oportunidades de acesso aos contextos sociais. Assim corroboramos com Sassaki (2006, 

p. 40) ao dizer que a inclusão baseia-se em princípios como “[...] a aceitação das diferenças 

individuais, a valorização de cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana, a 

aprendizagem através da cooperação [...]”.  

 

 

5. O campo empírico: narrativas acerca do protagonismo dos envolvidos 

 

Nesse momento, a luz do embasamento teórico produzido, passamos a narrar e discutir 

as contribuições de uma proposta pedagógica fundamentada nas Práticas Corporais da 

Juventude na/para os processos de formação integral de jovens e adultos em situação de 

deficiência do LAEFA/CEFD/UFES.  

Para fomentar a análise e discussão dos dados, destacamos do diário de campo três 

situações de ensino aprendizagem que revelam as potencialidades do trabalho realizado, ao 

tematizar as práticas corporais da juventude como conteúdo de ensino nas aulas de Educação 

Física, na perspectiva da inclusão.  

O primeiro episódio destacado se refere a uma das intervenções em que trabalhamos 

com os esportes radicais, tendo como objetivo a vivência dos alunos de forma mais dinâmica 

e autônoma. 

 

 

Nesta intervenção, priorizamos a dinamicidade e a autonomia dos alunos ao 

vivenciarem alguns esportes radicais, tais como o skate, o slackline, a bicicleta e a 

tábua de equilíbrio. Para tanto, deixamos os alunos/as livres para que escolhessem 

em quais elementos gostariam de vivenciar nesta aula. Neste momento o aluno Z. foi 

o primeiro a escolher andar de bicicleta, perguntado o por que dessa escolha, 

respondeu: ‘prefiro a bicicleta pois eu sempre ando e gosto muito, e tenho medo de 

andar no slackline por causa da altura’. No mesmo momento da aula, a aluna A. 

pegou o skate, e perguntada o porquê de ser o skate escolhido por ela, respondeu: 

‘eu gosto do skate tia, porque ele é legal’, e disse também que não iria no slackline 

pois tinha medo de altura, e  quis ir para um ambiente mais plano, chegando lá, 

deslocava-se com a ajuda de uma professora pelo espaço, a professora, porém 

propôs que ela andasse em pé no skate, pois ela só andava sentada, mas ela 

respondeu: ‘quero não tia, eu quero andar sentada’, apostando, depois, corrida 

sentadas, se divertindo muito, e sempre falando a frase:’que legal tia’, após este 

momento ela quis vivenciar o novo elemento, a tabua de equilíbrio (DIÁRIO DE 

CAMPO, 24-10-2013).  

 

 

Nessa narrativa, evidenciamos no caso do aluno Z. que a prática de andar de bicicleta 

já compõe o seu repertório motor e parece ser uma atividade do seu cotidiano, gerando 
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segurança e autonomia na realização da mesma, o que nos parece, foi determinante na sua 

escolha. Assim, no caso de Z. como de outros alunos nessa situação de aula, a estratégia foi 

começarmos pelos pontos fortes deles para, na sequência, levá-los a ter experiências com os 

outros aparelhos. No caso da aluna A., o que é significativo revelar foi que sua escolha pelo 

skate, diferente do aluno Z., recaiu por ela já ter experimentado anteriormente o uso desse 

aparelho, não na forma usual, na posição em pé, mas sentada, o que lhe proporcionou 

segurança e prazer, motivando sua escolha para novamente fazer uso desse aparelho da 

mesma forma. Dessa vez, é possível perceber na narrativa, que o instrumento ganhou uma 

dimensão lúdica e um sentido de uso ainda maior, na mediação da estagiária/professora com 

ela, ao brincar de corrida.  

Nesse sentido, corroboramos com Sassaki (2006) ao afirmar que os processos 

inclusivos necessitam de situações em que seus envolvidos sejam estimulados a tomarem 

decisões acerca das situações vividas. Para tanto, precisamos investir cotidianamente em 

atividades que tenham sentido/significado para os alunos, especialmente, aqueles que 

apresentam deficiência, com foco na autonomia, sem perder de vista as limitações e 

potencialidades, privilegiando, assim, as peculiaridades inerentes a cada um, como pode ser 

evidenciado no modo como a aluna A. resignificou a maneira de fazer uso do skate para 

atender aos seus anseios. 

O segundo episódio destacado, se refere ao relato de um aluno sobre sua experiência 

com as práticas corporais da juventude, a saber: 

 

Ao serem perguntados se conheciam ou tinham alguma experiência com as práticas 

corporais skate, slackline e bicicleta a maioria dos alunos disseram que não, 

apenas o aluno G. disse que tinha contato com o skate: ‘eu conheço porque meu 

irmão anda de skate, mas eu não sei andar’. Indagado sobre o slackline e a 

bicicleta ele respondeu: ‘nunca andei na corda (assim era chamada por ele e por 

muitos outros alunos), mas já vi na televisão o pessoal andando e pulando nela 

parece ser legal, e na bicicleta sempre ando gosto muito’. Durante a vivencia os 

alunos souberam explorar os elementos juntamente com o auxilio de professores e 

dos próprios alunos. O aluno G. foi um dos alunos que no inicio teve ajuda dos 

professores para poder vivenciar os elementos, mais no decorrer da aula, ele já 

estava ajudando os colegas. Após as vivencias dessas práticas os alunos foram 

indagados sobre o que mais gostaram e o que mais acharam difícil. O aluno G. Foi 

o primeiro a responder: ‘eu gostei muito do skate, é muito legal, a corda é mais 

difícil porque balança, mais gostei também (DIARIO DE CAMPO, 18-06-2013). 

 

Os dados nos evidenciam a importância que esta experiência operou para a formação 

integral destes indivíduos, uma vez que, ao experimentarem situações que socialmente se 

encontram associadas a cultura juvenil, estes passam a se perceber também como pertencentes 

a este grupo. Essa aproximação provoca nos jovens uma sensação de protagonistas de suas 
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próprias praticas, visto que buscam não somente o ato de conhecer e de vivenciar tais 

experimentações, mas também, se sentem em condições para transmitir novas experiências a 

outros colegas que ainda não se sentem seguros para tal, mesmo que para isto necessitem 

resignificar a medida que se sentem seguros para tal ( GRACIOLI, 2006), como foi o caso da 

Aluna A. no primeiro episódio em relação ao uso do skate. 

No terceiro episódio, destacamos uma situação em que o aluno E. que não tomou como 

um obstáculo sua idade avançada (60 anos) e suas limitações físicas ao praticar as atividades 

propostas com muita vontade. 

 
Nesta aula tivemos como vivencia as práticas corporais skate, slackline e bicicleta. 

Começamos a intervenção perguntando aos alunos se eles se lembravam o que 

haviam vivenciado na aula anterior. O aluno E. foi o primeiro a responder: ‘foi a 

corda’ (como assim chamava o slackline), perguntando se haviam mais elementos 

ele respondeu: ‘skate e a bicicleta’.  

Durante as vivencias, o aluno E. vivenciou todos os elementos respeitando suas 

limitações, sempre sorrindo e demonstrando com gestos que estava gostando da 

aula. Ao final da intervenção os alunos foram perguntados do que mais haviam 

gostado na aula e o que mais foi difícil. Indagado o aluno E. disse: ‘eu gostei  da 

corda, foi legal’, perguntado o que foi mais difícil, ele respondeu: ‘o skate’(DIÁRIO 

DE CAMPO, 01/08/2013). 

 

Assim, percebemos que a experiência com as práticas corporais da juventude através 

da Educação Física, foi um fator essencial para o reconhecimento dos jovens e adultos com 

deficiência como jovens capazes de compreender e de vivenciar as diversas práticas corporais 

existentes em nossa cultura juvenil bem como os esportes radicais, de aventura, dentre outros. 

Reconhecendo-se e sendo reconhecidos como sujeitos com potencialidades e capazes de 

compartilhar e adquirir conhecimento com as experiências vividas em seu cotidiano pessoal e 

social (SASSAKI, 2006).  

 

 

6. Considerações finais 

 

Os dados nos anunciam que, no caso da experiência em tela, as práticas corporais 

voltadas para a juventude contribuíram como um agente potencializador e enriquecedor aos 

processos inclusivos dos envolvidos visto que, colaborou para o desenvolvimento da 

autonomia destes ao privilegiar, no contexto das aulas, a tomada de decisões acerca das 

situações vividas.  

Neste sentido, não poderíamos deixar de evidenciar o quanto, os momentos de 

experimentação dessas práticas, favoreceram para que os envolvidos se afirmassem como 
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jovens pertencentes a uma sociedade, uma vez que os professores/estagiários fomentaram 

situações em que os alunos pudessem se reconhecer como sujeitos potenciais, capazes de 

compreender, vivenciar, compartilhar e absorver conhecimentos com as experiências vividas. 

Além disso, as práticas corporais da juventude auxiliaram no desenvolvimento da 

formação integral dos sujeitos participantes, tanto no aspecto afetivo e social quanto no 

cognitivo e motor. Neste viés, destacamos que os sujeitos participantes, no decorrer das aulas, 

demonstraram que as vivencias destas práticas fortaleciam as relações entre aluno-aluno, 

professor-aluno e aluno-sociedade, oportunizando momentos para que eles pudessem adquirir 

e até mesmo resignificar os conhecimentos práticos e teóricos sobre estas práticas, 

estimulando seu acervo motor ao se empenharem na pratica das atividades propostas. 

Por fim, consideramos que estes elementos, acima citados, colaboraram para a 

constituição da identidade dos alunos, pois através das experiências vividas os mesmos 

conseguiram aprender e apreender novas informações e referenciais sobre si e o mundo, 

tornando-os indivíduos mais conscientes e ativos na sociedade, sem perder de vista as 

capacidades, competências e limitações de cada um. 
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