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Resumo 

 
No presente artigo, buscamos refletir sobre a prática dos discentes do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal de 
São João del-Rei (UFSJ) ocorrida na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e também relatar as experiências adquiridas 

nas intervenções. Buscamos, ainda, discutir possíveis efeitos dessas experiências na formação de professores. Identificamos, mediante relatos 

das pessoas com deficiências (PcDs), os resultados alcançados por meio das atividades de educação física. O projeto de extensão na APAE, 
aliado à disciplina Educação Física Adaptada, possibilitou aos acadêmicos do curso vivenciar a teoria e a prática, capacitando-os ao trabalho 

com as PcDs. O processo de aprendizado e a troca de experiência entre os universitários e as PcDs teve uma importância significativa para 

ambos. Pelos relatos, observamos, ao longo do processo, mudança de valores e atitudes, do mesmo modo que a descoberta de novas 
possibilidades de intervenções nessa área. 

 

Palavras-chave: Pessoas com Deficiência; formação profissional.  

 

Abstract 
 
In this paper, we discuss about the practice of students of the bachelor’s degree in Physical Education of the Federal University of São João 

del-Rei (UFSJ) occurred in the Association of Parents and Friends of Exceptional (APAE), as well as the experiences that could be held 
through these interventions. We also tried to report the importance and benefits of this work for future teachers. The project realized on 

APAE, associated with the discipline “Adapted Physical Education” made possible for the students of the course to live both theory and 

practical experiences, enabling them to work with the PD. The process of learning and exchange of experience between the students and the 
PD had a significant importance for both. Through the reports is possible to observe a change in values and in attitudes, as well as to figure 

out new possibilities for interventions in this field of research. 

 

Keywords: People with Disability; professional education.  
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Introdução 

 

O tema sobre a inclusão social das pessoas com 

deficiência (PcDs) tem sido amplamente discutido 

nos últimos anos, sobretudo no ambiente escolar. 

Porém, em termos práticos, poucos avanços foram 

obtidos para efetivar essa proposta, permitindo a 

interação e o processo de ensino-aprendizagem 

desses educandos. 

Andrade, Pacheco e Faria (no prelo) entendem 

os termos inclusão e incluir como sinônimos e os 

definem como “abranger, envolver, introduzir, fazer 

parte”. Para esses autores, essa última expressão, 

“fazer parte”, “exprime o desejo de união, 

conciliação, compreensão e respeito entre as 

pessoas diferentes”. Considerando essa perspectiva, 

a inclusão parte do princípio da valorização da 

diversidade humana, independente dos aspectos 

culturais, competências e/ou habilidades 

individuais, como talentos e deficiências (física, 

sensorial ou cognitiva). 

Carvalho-Freitas (2009) define a pessoa com 

deficiência como aquela que possui alteração 

parcial ou completa de um ou mais segmentos de 

seu corpo, acarretando comprometimento da função 

física, auditiva, visual ou intelectual e que “em 

função de contingências histórias, sociais e 

espaciais, essa alteração poderá resultar em perda 

da autonomia para a pessoa, trazer problemas de 

discriminação social e dificultar a inserção social 

das pessoas com deficiência” (p. 124). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2000), 14,5% da população 

brasileira (24,5 milhões de pessoas) têm algum tipo 

de deficiência, sendo que, destas, 48% apresentam 

deficiência visual, 27% possuem deficiência física, 

16,7% têm dificuldade auditiva e 8,3% revelam 

algum tipo de deficiência intelectual.  

A Declaração dos Direitos das Pessoas 

Deficientes (1975) assegura aos indivíduos com 

deficiência os mesmos direitos civis e políticos que 

outros seres humanos. De acordo com Gorgatti e 

Costa (2005), apesar de esses direitos serem 

assegurados, muitas ações sociais, como segregação 

por limitação, doença e invalidez, refletem a 

influência de modelos precursores, que, por sua 

vez, determinam atitudes excludentes para com as 

pessoas com deficiência.  

Com a necessidade de complementar os 

currículos de formação de docentes, os cursos de 

licenciaturas estão tendo que se adaptar no intuito 

de formar profissionais capazes de lidar com as 

PcDs no âmbito escolar. Prova disso é a 

obrigatoriedade do ensino da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), Decreto 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, determinando que todos os 

cursos de licenciatura nas diferentes áreas do 

conhecimento e o de Pedagogia incluam essa 

disciplina no currículo de formação como 

obrigatória.  

Rodrigues (2003) comenta que a Educação 

Inclusiva, na maioria dos países que subscreveram a 

Declaração de Salamanca
5
, em 1994, procura 

desenvolver e construir modelos educativos que não 

apenas incluam todos os alunos, rejeitando a 

exclusão, como promovam uma aprendizagem livre 

de barreiras. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) (Brasil, 1996), no 

capítulo V – “da Educação Especial”, enfatiza a 

inclusão de todas as PcDs no ensino regular. 

Rodrigues (2003) explana também que, embora as 

aparências indiquem que quase não há dificuldades 

na inclusão de alunos com deficiência nas aulas 

curriculares de Educação Física, a realidade indica, 

no entanto, que o professor de Educação Física se 

encontra pouco preparado para lidar com os 

desafios da inclusão. 

Vaz, Alves, Santana, Campos e Silva, (2009) 

consideram expressivo o número de professores que 

não tiveram, durante sua formação, disciplinas 

relacionadas a PcDs ou que não conseguem aliar 

teoria e prática, nem tampouco transmitir 

conhecimentos importantes dentro da política de 

inclusão. Para tanto, é indispensável que os cursos 

de graduação em Educação Física formem 

professores capacitados para desenvolverem 

competências, a fim de que a inclusão das pessoas 

com deficiência ocorra da melhor forma possível no 

ambiente escolar.  

 

A APAE como instituição de Educação 

Especial 
 

O presente trabalho teve por objetivo 

demonstrar a importância de um projeto existente 

no curso de Educação Física da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ), realizado na 

cidade de mesmo nome, para formar o profissional 

mais consciente e humanizado e, ao mesmo tempo, 

                                                           
5 Declaração de Salamanca: “Reconvocando as várias 
declarações das Nações Unidas que culminaram no documento 

das Nações Unidas ‘Regras Padrões sobre Equalização de 

Oportunidades para Pessoas com Deficiências’, o qual demanda 
que os Estados assegurem que a educação de pessoas com 

deficiências seja parte integrante do sistema educacional”. 
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contribuir para a melhoria de vida das PcDs 

assistidas pelo projeto. Visou-se, também, a refletir 

sobre as ações de intervenção e experiências 

desenvolvidas pelos discentes do curso no 

atendimento a seus alunos.  

Esse projeto foi realizado na Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São 

João del-Rei, sendo esta uma entidade civil, 

filantrópica, de caráter cultural, assistencial e 

educacional, sem fins lucrativos, com duração 

indeterminada, que tem foro e sede no município 

onde estiver situada. Ela possui também autonomia 

administrativa e jurídica perante a administração 

pública e as entidades privadas, sendo vedada 

qualquer forma de vinculação que comprometa a 

filosofia e os objetivos do movimento (Estatuto da 

Federação Nacional das APAEs).  

A APAE de São João del-Rei foi fundada em 

30 de setembro de 1967 e tem como objetivos 

proporcionar aos seus educandos oportunidade de 

desenvolver suas potencialidades, ao mesmo em 

tempo que busca, por meio de parcerias e 

participação efetiva da família e da comunidade, 

incluí-los na Rede Regular de Ensino e no mercado 

de trabalho, preparando-os para o exercício pleno 

da cidadania. 

 

A inserção dos alunos do curso de 

Educação Física da UFSJ no ambiente 

da APAE 
 

O projeto de extensão intitulado “Educação 

Física para pessoas com deficiência: uma proposta 

de intervenção junto aos alunos da APAE de São 

João del-Rei” iniciou-se no segundo semestre de 

2007, por meio de uma parceria entre o curso de 

Licenciatura em Educação Física da UFSJ e a 

APAE, com o intuito de aproximar o discente da 

realidade das PcDs e, ao mesmo tempo, levar vários 

benefícios a ambas as partes.  

Inicialmente, esse projeto de extensão era 

voltado para os graduandos da Educação Física que 

tinham interesse em realizar trabalhos por meio de 

ações voluntárias com as PcDs. Posteriormente, foi 

vinculado à disciplina Educação Física Adaptada, 

oferecida no 5º período, o que permitiu aos alunos 

conectarem as propostas de intervenção da 

disciplina à proposta já existente no projeto, aliando 

teoria e prática. Essa conexão realizada auxiliou no 

andamento do projeto, uma vez que a assiduidade 

dos alunos participantes passou a ser mais efetiva 

devido à exigência da disciplina.   

A disciplina Educação Física Adaptada, parte 

do currículo do curso de Licenciatura em Educação 

Física, tem como objetivo, além do estudo, a 

intervenção profissional junto às pessoas com 

deficiência para a prática de atividades físicas. 

Por meio da vivência de atividades práticas e 

corporais diferenciadas, o projeto busca reverter 

possíveis tendências ao ócio, à apatia e ao 

isolamento por parte dos alunos atendidos. O 

projeto caracteriza-se por uma ação social mediada 

pelas práticas da cultura corporal com o intuito de 

possibilitar aos assistidos atividades físicas e 

recreativas, proporcionando autonomia e qualidade 

de vida, além de favorecer, de forma mais efetiva e 

positiva, o tripé ensino, pesquisa e extensão. 

Essa aproximação dos discentes com as PcDs 

traz a eles a possibilidade não só de conhecer a 

realidade vivida pelas PcDs, bem como de 

identificar suas potencialidades, contribuindo no 

processo de humanização e interação social. 

 

O processo de aprendizado e troca de 

experiências 
 

Participaram do projeto realizado em 2010 um 

total de 60 alunos da instituição APAE, de ambos 

os sexos, com idade entre 15 e 50 anos, sendo um 

grupo heterogêneo em relação à diversidade de 

deficiências apresentadas pelas pessoas, a saber: 

auditiva, mental e física (paralisia cerebral). A 

proposta do projeto foi promover uma melhora na 

condição motora, qualidade de vida e saúde, 

auxiliar a pessoa com deficiência a atingir uma 

plena integração afetivo-social, favorecer o seu 

desempenho sociocultural, estimular a memória, a 

atenção e o raciocínio e, para os universitários, criar 

a oportunidade de aliar a teoria à prática. 

O grupo de graduandos, no primeiro semestre, 

foi formado por 30 pessoas, dividido pela docente 

da disciplina em duas turmas para atuarem nos 

turnos matutino e vespertino, ocorrendo troca dos 

turnos na metade do semestre. Os alunos da APAE 

do turno da manhã possuíam uma homogeneidade 

de deficiências, enquanto os alunos da tarde eram 

mais heterogêneos. Já o grupo de graduandos do 

segundo semestre foi formado por 40 universitários, 

ocorrendo o mesmo procedimento. As intervenções 

eram realizadas duas vezes na semana por cada 

grupo, totalizando duas horas de duração. 

Todo o trabalho foi acompanhado pela 

professora da disciplina e pelos professores da 

APAE, sendo o professor de Educação Física da 

instituição APAE, do turno da manhã, o mais 

presente. Durante todas as intervenções, foram 

feitas anotações sobre comportamento e interação 
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dos estagiários e das PcDs, a fim de observar as 

mudanças ocorridas nos sujeitos envolvidos. 

Após orientações em aulas teóricas, por 

intermédio da docente da disciplina, a respeito das 

intervenções, os acadêmicos foram encaminhados à 

instituição para, em um primeiro momento, terem 

oportunidade de conhecerem as PcDs, de se 

apresentarem mediados pelos professores e, 

também, de conhecerem o local da prática. Alguns 

graduandos se mostraram insatisfeitos por terem 

que realizar um trabalho na instituição e outros 

relataram ficar em estado de choque com a situação 

das PcDs. A partir dos comentários entre os pares, 

pode-se perceber a angústia e o medo de alguns 

diante do desconhecido. Foram comentadas as 

limitações mais visíveis, sendo as deficiências 

físicas as mais perceptíveis. Eram frequentes 

perguntas do tipo: “Como vou ensinar alguma coisa 

para pessoas com tantas limitações?” e “O que 

poderia ser ensinado a essas pessoas?”. Os 

graduandos demonstravam a falta de preparo 

inicial, pois percebiam apenas as limitações das 

PcDs, subestimando suas potencialidades. A 

constatação acerca do despreparo e insegurança 

frente à atuação com as PcDs foi feita a partir dos 

relatos dos universitários. 

À medida que o contato entre os discentes e as 

PcDs foram se intensificando, tornou-se perceptível 

o sentimento de confiança mútua, possibilitando-

lhes níveis gradativos de descontração, amenizando 

a insegurança inicial e ajudando a quebrar uma 

barreira invisível que existia em relação às PcDs 

por parte dos graduandos.      

 Nas três primeiras aulas, os estagiários 

apenas ajudaram o professor da instituição na 

condução da aula, orientando os alunos nas 

atividades. O primeiro desafio enfrentado e 

superado pelos estagiários foi em relação às 

perguntas iniciais sobre os conteúdos e a maneira 

como os mesmos deveriam ser ministrados. Cada 

um dos grupos (vespertino e matutino) se reuniu e, 

com a mediação da professora da disciplina, o 

grupo da manhã decidiu trabalhar com o conteúdo 

basquetebol e o grupo da tarde optou por separar os 

alunos por deficiência, e cada subgrupo decidiu sua 

atividade. Na troca dos grupos, o conteúdo 

trabalhado foi futebol com o grupo da manhã e 

dança (quadrilha) com o grupo da tarde. 

A escolha dos conteúdos dá-se em decorrência 

das possibilidades de movimento trazidas pelas 

atividades para as PcDs, principalmente quando se 

percebe que elas são capazes de executar as 

habilidades motoras de forma independente 

(Gorgatti, 2005). Segundo Azevedo e Barros 

(2004), o esporte, a brincadeira e as danças buscam, 

nos fundamentos da atividade física, levar saúde e 

qualidade de vida aos praticantes, desde que 

incluídos, tratados e orientados na forma correta do 

fazer. 

Além das orientações da professora da 

disciplina e das aulas sobre as deficiências 

realizadas, os graduandos buscaram informações 

com professores, fisioterapeutas e funcionários da 

instituição, a fim de obterem maiores 

conhecimentos a respeito dos alunos com os quais 

estavam trabalhando. Essa atitude por parte de 

alguns universitários levou-os a um maior 

entendimento não só das deficiências de cada aluno, 

como também a conhecer suas histórias de vida e, 

principalmente, suas potencialidades.   

O apoio da professora da disciplina em escutar 

e desenvolver estratégias com os acadêmicos, 

acrescido da presença do profissional atuante na 

área, foi de extrema importância para os 

graduandos. Pôde-se perceber, em diversos 

momentos, como essa presença foi sentida por eles. 

Durante as aulas iniciais, ministradas pelo professor 

efetivo de Educação Física da APAE, os 

graduandos puderam perceber como se dava a 

relação entre ele e seus alunos, como eram suas 

aulas e suas metodologias de ensino, de forma que 

esse professor atuou como um modelo para suas 

intervenções.  

A referência do professor da APAE era sempre 

citada em sala de aula, diminuindo as angústias de 

se intervir com as PcDs. O outro grupo de 

universitários que estava atuando com uma turma 

mais heterogênea não teve em quem se espelhar, ou 

melhor, não teve um professor da disciplina 

presente no início e durante as atuações, o que 

gerou conflitos maiores do que os da turma que 

tinha um professor acompanhando. Isso mostrou 

como a figura do professor, mesmo estando apenas 

presente no local das aulas, contribuiu para um 

aprendizado mais significativo por parte dos alunos 

envolvidos. 

A condução da aula pelos graduandos foi outro 

desafio enfrentado. Durante a realização delas, 

vários fatos serviram ao aprendizado, não apenas 

aulas que saíram como planejadas, mas também as 

que não saíram como esperado. O aprendizado 

ocorreu de forma intercambiável entre os pares. As 

experiências positivas realizadas com um 

determinado grupo de alunos eram discutidas em 

sala, depois das intervenções, possibilitando 

compartilhá-las também com o outro grupo. Pode-

se perceber que o maior aprendizado deveu-se a 

angústia de nada ter saído como esperado após um 
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dia de trabalho. Essa angústia estava ligada ao 

sentimento de incapacidade frente ao desconhecido, 

ao não saber que atividade poderia ser ministrada e, 

também, à maneira ou forma de intervir. Em um dia 

de intervenção, um grupo de graduandos teve 

dificuldades de assumir a turma com 

heterogeneidade de deficiências, não conseguindo 

atingir o objetivo esperado para a aula. Devido a 

isso, esse grupo buscou contornar a situação, por 

meio de discussões entre os pares, repensando sua 

atuação nesse dia, com a mediação da professora 

que, por sua vez, conduziu as discussões na busca 

de soluções concretas para o problema. 

O processo de reflexão crítica permitiu aos 

futuros professores avançar em seu processo de 

transformação da prática pedagógica. Nesse 

sentido, Freire (1996) afirma que, “na formação 

permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. 

É pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática” (p. 

44). Segundo Batista e Andrade (2010), 

“aprendemos, na relação, nas trocas e na 

convivência entre os sujeitos, experiências que 

envolvem aspectos afetivos, cognitivos e sociais” 

(p. 4). Sendo assim, a construção do conhecimento 

é “um processo coletivo, participativo e contínuo 

que ocorre em diversos espaços da vida” (ibidem). 

A melhoria em relação à autonomia para as 

PcDs durante esse processo foi percebida pelos 

próprios discentes do curso e por todas as pessoas 

envolvidas. Na aula de encerramento das atividades 

do semestre, uma das alunas da APAE declarou que 

as aulas foram muito importantes para ela, 

ajudando-a a ter um melhor equilíbrio. As 

professoras da instituição também relataram a 

importância do projeto e todos os benefícios que os 

alunos obtiveram. As atividades desenvolvidas, 

além de melhorarem a coordenação motora, como 

citado pela aluna, também proporcionaram um 

aumento progressivo da concentração, da memória 

e do raciocínio, favorecendo o desenvolvimento da 

criatividade e da espontaneidade. 

O tempo de contato dos universitários com as 

PcDs trouxe muito mais que um aprendizado 

acadêmico focado no saber fazer; mudou também a 

visão sobre a deficiência. As potencialidades das 

PcDs foram sendo percebidas ao invés de apenas as 

suas limitações. 

 

Reflexões finais 
 

O aprendizado observado tanto para os 

universitários quanto para os alunos da instituição 

foi visível durante o processo. Por meio das práticas 

de atividades físicas, as pessoas com deficiência 

vivenciaram suas qualidades, limitações, emoções, 

cultura, sentimentos, convívio social e 

independência. Além disso, essas práticas 

proporcionaram uma melhora na condição motora, 

força, resistência e flexibilidade, possibilitando 

melhor qualidade de vida e saúde. 

O contato dos futuros professores de Educação 

Física com pessoas com deficiências foi de grande 

importância e despertou, para alguns deles, o 

interesse por atuar nessa área. 

A oportunidade de vivenciar teoria e prática por 

meio da participação ativa dos discentes torna o 

trabalho gratificante e faz com que os mesmos 

assumam uma postura mais positiva frente às PcDs, 

conseguindo trabalhar com as potencialidades. 
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