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RESUMO

Este estudo trata de uma investigação com o objetivo de analisar como a formação de professores de
educação física interfere no trato pedagógico com pessoas com deficiência, além de descrever os dilemas e
desafios encontrados pelos professores na sua atuação com a educação física adaptada. Foi realizado um
estudo de campo, de caráter exploratório e abordagem qualitativa, no qual os dados foram coletados através
de uma entrevista aplicada com seis professores de Educação Física que ministram aulas de educação física
para os alunos com deficiência em instituições de atendimento educacional especializado na cidade de Feira
de Santana – Bahia. Através da análise de conteúdo das falas dos professores, ficou evidenciado que os
mesmos não receberam em sua formação inicial o embasamento teórico científico para trabalhar com os
alunos com deficiência.
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ABSTRACT

This study is an investigation with the aim of examining how the training of physical education teachers in
pedagogical approach interferes with people with disabilities, and describe the dilemmas and challenges faced
by teachers in their performance with the adapted physical education. A field study of exploratory and
qualitative approach, in which data were collected through an applied six physical education teachers who
teach physical education for students with disabilities in specialized education institutions in the city interview
was conducted Feira de Santana - Bahia. Through content analysis of the speeches of the teachers, it was
evident that they did not receive their initial training in the theoretical scientific basis for working with
students with disabilities.

Keywords: teacher education; pedagogical approach; deficiency.

1 INTRODUÇÃO

O desafio constante que nós educadores temos, e mais especificamente dos formadores de professores, diz
respeito à qualidade da educação, visto que as representações que são construídas pela sociedade, de modo
geral, é que há uma percepção generalizada sobre a pouca qualidade da educação ofertada pela escola.
Sabemos que não podemos falar de qualidade de processo de ensino-aprendizado, se não atrelarmos à
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formação de professores.

Entretanto, essa formação tem assumido um caráter fragmentado em cursos de curta duração, não
articulando essa formação com as experiências já desenvolvidas pelos professores, com questões reais do seu
cotidiano, e dessa forma, o discurso distante da prática pedagógica reforça o conceito da distinção entre o
saber e o fazer, principalmente quando falamos em educação física adaptada e/ou inclusiva.

Importante lembrar que a educação de alunos nas instituições de atendimento especializado, na maioria das
vezes, se constitui como a única oportunidade de escolarização para os alunos com necessidades educativas
especiais, e por isso existe a necessidade ainda maior em refletir sobre o papel dos professores como sujeitos
que possuem, utilizam e produzem saberes específicos no desempenho de suas funções. E neste estudo,
interessar-se pelos saberes e subjetividades desses professores é tentar penetrar no próprio cerne do
processo concreto de escolarização, tal como ele se realiza a partir do trabalho cotidiano dos professores em
interação com os alunos e com outros atores educacionais, conforme menciona Tardif (2002).

Parece prudente que não tenhamos respostas acabadas, sob o risco de retirar dos professores de educação
física em formação o tino, o golpe de vista, a astúcia de buscar suas próprias pistas e alternativas. Como
professores, podemos aprender a “trabalhar com a cumplicidade dos nossos possíveis”, como bem traduz
Bavcar (2003, p.190).

As discussões sobre os saberes da docência evidenciam a necessidade de se repensar a organização dos
cursos de formação inicial e continuada de professores de educação física, no sentido de promover de forma
mais efetiva a articulação entre teoria e prática e de valorização dos saberes da experiência. Atrelado a isso,
ainda encontra-se o desafio de se preconizar a formação de professor de educação física pautada nos
princípios de uma escola inclusiva, tendo uma mediação favorável com ações/atitudes que possam
desencadear mudanças nos professores.

Diante desse contexto este estudo tem como objetivo analisar como a formação de professores de educação
física interfere no trato pedagógico com pessoas com deficiência e descrever os dilemas e desafios
encontrados pelos professores na sua atuação com a educação física adaptada.

2. IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE E O TRABALHO COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Traçar uma discussão acerca da identidade profissional docente torna-se aspecto relevante dentro deste
estudo, pois essa identidade vai sendo construída e reflete na atuação do professor de educação física.

Baseada nas reflexões de Pereira e Martins (2002) o conceito de identidade profissional perpassa pela prática
social construída pela ação de influências e grupos que configuram a existência humana. De acordo com
Dubar (1997) a constituição da identidade está atrelada a um processo biográfico e a um processo relacional,
sistêmico, comunicacional.

O processo biográfico refere-se à trajetória de cada ser humano, a partir das suas vivências, da referencia de
família, de formação escolar, profissional. Por isso é perceptível à (crase) estreita relação da identidade
profissional com o trabalho destinado às pessoas com deficiência, haja vista que a referência que um
professor, durante sua trajetória de vida, tem construída acerca da deficiência interfere no seu trabalho com
as pessoas com deficiência. Importante destacar também que Dubar (1997) menciona que desde a infância
que o ser humano herda uma identidade de gênero, de ética e de classe social, ligadas à família e que na
escola vivencia a identidade social.

Se tomarmos como ponto de partida o fato de que não fomos, ao longo das nossas vidas, acostumados a
conviver com as diferenças, vamos ter indícios que muitos professores de educação física apresentam lacunas
na sua formação pelo fato de não se atentar às diferenças que constituem a diversidade humana.

Precisamos compreender, entretanto, que as identidades nunca se encontram prontas, já que é um processo
construtivo e em permanente transformação. O processo relacional segundo Dubar (1997) remete às relações
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estabelecidas em atividades de cunho coletivas, organizações e instituições. Tardif (2002, p. 36) destaca a
partir dos seus estudos que o saber docente, assim como outros saberes, é "um saber plural, formado pela
amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares,
curriculares e experienciais”.

Ainda segundo o mesmo autor, os saberes da formação profissional se constituem como o conjunto de
saberes que baseiam-se nas ciências e na erudição e são mediados pelos professores em seu processo de
formação, bem como os conhecimentos pedagógicos (técnicas e métodos de ensino). Quanto aos saberes
curriculares considera-os como os conhecimentos relacionados à forma como as instituições educacionais
organizam o conteúdo, são apresentados através dos programas e dos métodos institucionais. O autor aponta
que os saberes disciplinares são os conteúdos propriamente ditos, reconhecidos e identificados como
integrantes dos diferentes campos do conhecimento. Os saberes experienciais, são aqueles que segundo o
autor, resultam do próprio exercício da atividade profissional do docente, ou seja, são produzidos e adquiridos
através da vivencia profissional. Sendo assim, o saber docente se constitui, a partir de um compêndio de
saberes.

Os conhecimentos atrelados aos saberes disciplinares são elencados pela instituição universitária e se
constituem nas várias disciplinas (componentes curriculares) oferecidas pelos cursos de ensino superior. Aqui
já podemos mencionar as mazelas relacionadas à formação de professores de educação física para o trabalho
com as pessoas com deficiência, pois poucas são as discussões promovidas nos componentes curriculares,
haja vista que na maioria das vezes essas discussões ficam restritas apenas a disciplina que versa sobre a
educação física adaptada. (TARDIF, 2002).

3. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Ao falar da formação de professores de educação física no trato pedagógico com as pessoas com deficiência,
não podemos esquecer que a cada dia as pessoas que possuem deficiência estão participando das atividades
físicas e/ou esportivas e por isso estão permeando a intervenção do professor de Educação Física. A busca da
melhoria na qualidade de vida nos últimos anos é que vem levando um número cada vez maior de pessoas
com deficiência a procurar as diferentes práticas corporais e esportivas, visando aperfeiçoar seu bem-estar
físico e psicológico, precisando os professores estarem preparados para atender as necessidades específicas
desses alunos.

Um aspecto relevante destacado por Cruz e Ferreira (2005) é a necessidade de possibilitar enfoque ao
movimento corporal e não a deficiência do aluno, e essa é a postura que deve ser assumida desde o período
de graduação, para que seja oportunizado às pessoas com deficiência condições satisfatórias de interação
com seu ambiente físico-social. Essa competência necessária precisa traduzir a reunião de conceitos,
procedimentos e atitudes - obtidos durante o processo de formação, tudo isso sem perder de vista sua
responsabilidade na apresentação de respostas possíveis às solicitações de seu entorno social.

É evidenciado também por Cruz e Ferreira (2005) que embora existam muitos avanços na área de atuação
profissional do Educador Físico, ainda existe uma distância entre o conhecimento produzido academicamente
e os serviços ofertados para pessoas com deficiência. Vale ressaltar, que muitos dos profissionais não têm a
vivência com a Educação Física adaptada e inclusiva após a graduação e possivelmente isso se justifique pelo
despreparo em atuar nesse campo.

Muitos professores de Educação Física podem se sentir desmotivados ao se depararem com as dificuldades
que são encontradas quando ministram aulas de educação física para alunos com deficiência física,
intelectual, sensorial, pois muitas das vezes não conseguem estabelecer relações interativas com seus alunos
ou uma comunicação e linguagem verbal, já que alguns alunos apresentam alguns déficits dessa natureza.

De acordo com Orrú (2010) uma das responsabilidades do professor é a de intervir na vida humana por meio
da reflexão e da ação reflexiva, geradoras de estratégias pedagógicas para o bem comum do aluno. Dessa
forma, é impossível fazer de conta que a deficiência não existe, o que precisa ser feito é o professor buscar
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maneiras inovadoras, facilitadoras, diferenciadas e produtivas para a construção de uma melhor qualidade de
vida para essas pessoas.

Ao se referir ao trabalho com alunos com deficiência são imprencidíveis algumas reflexões por parte dos
educadores sobre como lidar com pessoas com necessidades especiais, pois ensinar a essa clientela vai além
do que planejar atividades e pôr em prática, mas várias adaptações metodológicas são necessárias para
contemplar cada aluno de acordo com suas limitações e potencialidades impostas pela deficiência, seja ela
visual, auditiva, mental ou física. (NOGUEIRA; JESUS, 2007).

4 METODOLOGIA

Este estudo trata de um estudo de campo que segundo Gil (2009), procura o aprofundamento de uma
realidade específica. De acordo com os objetivos caracteriza-se com caráter exploratório (GIL, 2009) e tem
abordagem qualitativa.

A pesquisa foi realizada com 06 professores de educação física formados (04 licenciados e 02 bacharéis) que
atuam com a educação física adaptada em instituições de atendimento especializado na cidade de Feira de
Santana, Bahia. Como a pesquisa tem abordagem qualitativa o número de sujeitos que compôs o quadro das
entrevistas não pôde ser determinado a priori, visto que dependeu da qualidade das informações obtidas em
cada entrevista realizada, bem como da profundidade e do grau de recorrência e divergência destas
informações contidas nas falas de cada sujeito pesquisado. Por isso a coleta dos dados foi sendo realizada e
quando foi possível identificar padrões simbólicos, práticas, sistemas classificatórios, categorias de análise da
realidade e visões de mundo e do universo em questão, as recorrências atingiram o “ponto de saturação”.

A coleta de dados foi realizada a partir de uma entrevista baseada em um roteiro semi-estruturado.
Utilizou-se, então, como recurso para levantamento de conteúdo o método interrogativo, mais
especificamente a entrevista, por ser um processo de interação social no qual o entrevistador tem a finalidade
de obter informações do entrevistado. Com essa técnica, extraímos dos professores de educação física um
discurso livre e espontâneo. Este método foi capaz de revelar as crenças, valores e atitudes, para uma análise
com foco na essência da realidade concreta do discurso dos atores sociais da pesquisa.

A análise e interpretação dos dados foram realizadas através análise do conteúdo na perspectiva de Bardin
(1977) que é um conjunto de técnicas de análise de comunicação propondo-se alcançar através dos
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam
a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das mensagens.

Vale ressaltar que esta pesquisa está baseada na Resolução 466/12 da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP) e que todos os sujeitos da pesquisa assinaram, em duas vias, o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Os professores responderam a uma entrevista semi-estruturada contendo 09 perguntas, sendo 05 para
caracterizar o perfil dos sujeitos da pesquisa e 04 para captar a concepção dos professores em relação a
maiores lacunas na formação atrelada ao trato pedagógico da pessoa com deficiência; dilemas referentes ao
trabalho com pessoas com deficiência; os desafios no campo da educação física adaptada e como a formação
de professores interfere no trato pedagógico com as pessoas com deficiência.

A amostra do estudo totalizou seis professores todos com o ensino superior completo e que atuam na área da
educação física adaptada em escolas de atendimento educacional especializado. O tempo de formação inicial
em educação física desses professores variou de 03 anos a 19 anos e o tempo que atuam com a educação
física adaptada variou também de 03 a 19 anos de experiência. Ademais, cinco professores afirmaram que
tiveram em sua formação inicial uma disciplina específica para tratar das questões referentes à pessoa com
deficiência e apenas 01 mencionou não ter tido nenhuma disciplina com a ementa voltada para as questões
da pessoa com deficiência, vale a pena ressaltar que este professor é o que tem 19 anos de formado e de
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experiencia com a referida área. Dos seis professores 03 são formados por uma universidade estadual pública
e 03 por instituição do ensino superior privada.

Um aspecto importante é que todos os professores afirmaram que fizeram curso complementares, ou seja,
participaram de cursos de extensão, palestras, congressos, seminários com a temática da pessoa com
deficiência para subsidiar sua prática pedagógica.Â Pensar nesta formação continuada é um aspecto crucial,
haja vista que os cursos de formação inicial abordam de forma superficial o processo de escolarização das
pessoas com deficiência. Entretanto, Nóvoa (1992) chama atenção que a formação não se constrói por
acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas sim através de um trabalho de reflexividade
crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão
importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência.

Ao serem indagados acerca das maiores lacunas na sua formação atrelada ao trato pedagógico da pessoa
com deficiência, emergiu das falas dos professores a categoria da dificuldade ao acesso de informações acerca
do tema, referindo-se em vários contextos, como na universidade, que abre poucos espaços para essas
discussões. As falas abaixo expressam as concepções dos professores:

Penso que a universidade deveria proporcionar mais momentos de vivências nos
ambientes que futuramente serão os locais de trabalho dos formandos. Pelo menos,
na minha época isso não aconteceu. (Prof. 01)

A lacuna é a falta de esclarecimento sobre as atividades para serem aplicadas para
essa clientela (Prof.02)

[...] não existem literaturas, pesquisas ou simples relatos publicados que possam
nos subsidiar quando nossos alunos são tão comprometidos mentalmente. Em certa
medida nos tornamos cuidadores, e não professores.Â Bom senso, sensibilidade e
instinto são nossos parceiros nessa tarefa (Prof.03)

Lacunas existentes durante todo o processo de formação, pois apesar de ter tido um
contato durante 3 anos (escolha própria), a faculdade proporciona de maneira bem
superficial um conhecimento e uma vivencia pratica, comÂ isso consequentemente
os alunos não conseguem ao menos entender e tentar mudar a sua visão a respeito
do trato á pessoa com deficiência. (Prof.04)

Não tive nenhuma disciplina que tratasse das pessoas com deficiência. (Prof.05)

Acredito que a lacuna seja os professores não compreenderem os limites e as
potencialidades dos alunos com deficiência. Sei que não temos uma formação inicial
que nos dê o embasamento científico necessário para trabalhar com a educação
física adaptada e/ou inclusiva, mas precisamos procurar aprender na pratica diária.
(Prof. 06)

Ficou evidenciado nas falas dos sujeitos que realmente a falta de conhecimentos acerca das pessoas com
deficiência se constitui como a maior lacuna, o que é também conseqüência de uma formação inicial que não
prioriza as discussões referentes à educação física adaptada e quando tem uma disciplina a discussão acaba
sendo superficial, voltada para as “deficiências mais conhecidas”, como deficiência física, intelectual, visual e
auditiva, ficando de fora as questões voltadas para o transtornos global do desenvolvimento, transtornos
desintegrativos da infância, transtornos de condutas, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, entre
outros, transtornos esses que geram grandes demandas para os professores. É importante observar que um
dos professores (prof.05) cita que não teve em sua formação inicial nenhuma disciplina para discutir sobre as
pessoas com deficiência.

A concepção do professor 03 também expressa que a lacuna está atrelada à não "existência de literaturas,
pesquisas ou simples relatos publicados que possamÂ nos subsidiar quando nossos alunos são tão
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comprometidos mentalmente”. Em relação a esse aspecto é perceptível que a cada dia aumenta a produção
do conhecimento voltada para a área da educação para essas pessoas e as publicações crescem no meio
científico. É necessário, porém que o professor tenha o interesse em acompanhar as publicações através de
estudos, participação em fóruns temáticos e a discussão coletiva dos saberes produzidos na escola.

Talvez o que precisa melhorar é estreitar a produção científica do trato pedagógico, como mencionam Cruz e
Ferreira (2005) ao afirmar que os debates realizados nos meios acadêmicos que dão apoio à Educação Física
necessitam ser aprimorados e estar mais próximos das questões vivenciadas no dia-a-dia da intervenção
profissional. Notamos uma significativa produção que focaliza o professor como sujeito de sua própria prática
pedagógica, de experiências e sujeito em formação. Se, por um lado, esse deslocamento de estudos para a
pessoa e para a prática do professor traz contributos inquestionáveis ao campo da profissão, por outro lado, é
visível, um certo distanciamento entre os achados desses estudos e os cursos de formação, materializados
pelos currículos praticados. (FIGUEIREDO, 2009).

Ademais, Coutinho (2010) relata que a sociedade está em constantes transformações, o que reflete no
processo educativo também, porém grande parte dos professores não conseguem acompanhar o ritmo das
mudanças ocorridas, tornando comum encontrar um distanciamento do educar e dos novos conhecimentos
disponíveis.

A segunda categoria temática referiu-se aos dilemas no trato pedagógico com as pessoas com deficiência,
ficando evidenciado que uma parcela dos professores atrela ao planejamento esse dilema, como pode ser
visto nas falas abaixo:

Â

O planejamento de aulas para turmas mistas, a lenta evolução de alguns alunos por
conta do comprometimento severo. (Prof.02)

As inúmeras dificuldades, tanto em ensinar, quanto em se comunicar; as
potencialidades presentes, e a diversidade no âmbito deficiência, tornando-se difícil o
planejamento mediante as possibilidades. (Prof. 04)

Podemos mencionar o planejamento, a articulação de ações bem definidos, com
critérios bem definidos do que ensinar, como ensinar e os instrumentos para avaliar.
(Prof. 06)

Â

Sabemos que as características motoras, cognitivas e sócio-afetivas das crianças com deficiência exigem
adaptações em todo o processo de ensino e aprendizagem, como na metodologia de ensino, materiais
utilizados e atitudes do professor. Isto gera demandas para o professor, que, quando não está preparado para
supri-las, cria-se um problema para o mesmo, para os alunos e, principalmente, para a criança com
deficiência. (NOGUEIRA; JESUS, 2007). Por isso grande dificuldade dos professores está vinculada no
planejamento e, acreditamos também, na materialização das ações planejadas.

É importante destacar que de acordo com Serra (2010) as práticas pedagógicas precisam ser bastante
eficazes e apropriadas para atender as necessidades de cada deficiência, além de que, são essenciais para a
evolução dos alunos. Entretanto, o professor só consegue planejar e desenvolver essas atividades propostas a
partir do momento que recebe o referencial teórico e a assessoria pedagógica adequada.

E talvez essa seja uma questão a ser repensada na escola. Será que os professores têm esse embasamento
científico Será que tem recebido essa assessoria pedagógica A formação centrada na escola convoca a
organização do trabalho docente coletivo e implica eleger um profissional que possa articular os momentos de
formação e reflexão. Ao coordenador pedagógico vem sendo solicitada essa função na expectativa de que ele
opere como mediador das reflexões sobre a prática em um contexto de trocas e acolhida para o ouvir e o falar
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dos professores.

Para além do planejamento, um professor mencionou uma reflexão importante, afirmando que a maior lacuna
é “o cumprimento das leis que não são obedecidas.” (Prof. 05). Hoje existem várias leis nacionais e
internacionais que trazem disposições referentes a todos os aspectos da vida da pessoa com deficiência, como
a Declaração de Salamanca, Estatuto da pessoa com deficiência, entre outras leis, declarações e decretos e
que nem sempre são cumpridas. Essas leis foram elaboradas para que haja mais empenho a favor das
pessoas com deficiência e que sejam efetivamente postas em prática em seu benefício, garantindo-lhes a
proteção e o amparo devidos.

Outro professor também fez uma associação diferenciada em relação às lacunas que extrapolou pensá-las no
âmbito do planejamento. A fala abaixo retrata a percepção do professor:

O trabalho com os deficientes é igual a qualquer outro no que se refere ao estudo e
às experiências. O grande dilema é a experiência. A pessoa só vai aprender a
trabalhar, trabalhando. Até porque, cada pessoa com deficiência ou não possui
características particulares e é no dia a dia que o professor vai aprendendo a lidar
com os alunos e suas particularidades (Prof.01)

Â

O professor 01 trouxe um aspecto crucial ao pensamos sobre o processo de formação, numa perspectiva das
experiências. Josso (2002) também vai enfatizar que se não for experiencial, não é formação. Em relação a
isso a autora menciona que:

É aprender a analisar os contributos das nossas atividades, dos nossos contextos de
vida, das nossas relações electivas e de acontecimentos que em nós tomam forma; é
descobrir que, neste desenvolvimento das nossas vivências transformamos algumas,
mais ou menos conscientemente, em experiências fundadoras; é aprender a investir
o nosso presente de tal maneira que as nossas vivências possam tornar-se
experiências formadoras que vivificam ou alimentam as nossas buscas; é aprender a
descobrir os pressupostos cognitivos das nossas interpretações bem como os nossos
registros de expressão privilegiados. (JOSSO, 2002, p. 141)

Larossa (2002) afirma que os sujeitos encontram no seu cotidiano condições para que a experiência aconteça.
Ele ainda complementa que é preciso existir situações mínimas que se revelam como condições
indispensáveis para que o sujeito viva experiências e, desta forma, tenha nelas fonte de formação contínua.

Sabemos que isso, na maioria das vezes acontece, pois mesmo sem ter uma formação inicial que dê o
embasamento cientifico preciso, é a partir das experiências que essa formação acontece. Podemos mencionar
Macedo (2010) que faz alusão à questão da autoformação e heteroformação. Trazendo à especificidade do
professor, o autor cita que o sujeito que conceber a formação como um produto exterodeterminado, nega a
sua própria condição do ser em formação e que nos contextos formativos, idealizar que os conteúdos
educativos serão meramente simples e reproduzidos pelos professores em formação é desconhecer que a
formação é uma experiência própria do Ser. A esse reconhecimento do outro na formação, Macedo (2010)
optou denominar de heteroformação, isto é, uma formação a partir de experiências compartilhada,
cooperativa, mútua e mediada.

Ao serem questionados em relação aos desafios no campo da educação física adaptada, foi perceptível uma
variedade de desafios relatados pelos professores, conforme expressam as falas a seguir:

Aprender cada vez mais. (Prof.01)

Aplicar aulas para alunos com comprometimento severo e com pouco esclarecimento
sobre a deficiência. (Prof. 02)
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Até o mês passado era tentar convencer um aluno autista altamente comprometido
pegar uma simples bolinha de plástico no chão da quadra da escola e colocar em
minhas mãos. Não consegui. Mais que isso não ouso desafiar. Portanto, sem
desafios. (Prof. 03)

Não só na trajetória acadêmica, mas como um todo, no nosso dia a dia, em planejar
a atividades e tentar adaptar ao perfil dos alunos; A dificuldade em comunicação, ou
seja, obter um feedback mediante ao seu planejamento, tudo isso vai sendo
melhorado a partir do momento em que estudamos. Por isso estou sempre lendo,
pesquisando. (Prof.04)

Promover meios para que as pessoas com deficiência possam melhorar a sua
qualidade de vida. (Prof. 05)

A cada dia me debruçar nos estudos referentes à pessoa com deficiência e ajudar na
elaboração de estratégias que possam favorecer o processo de ensino e
aprendizagem das pessoas com deficiência. (Prof. 06)

Embora as falas tragam vários elementos podemos observar que as mesmas conduzem à categoria da
necessidade da busca do professor por melhorias na sua prática e que isso só ocorrerá através de estudos,
novos aprendizados e sistematização de ações que melhorem a vida das pessoas com deficiência.

Portanto, as falas dos professores contemplam a necessidade que os mesmos têm em não parar de estudar e
procurar meios eficazes para organizar seu trabalho pedagógico. De acordo com Giovani (1998) a formação
profissional não pode ficar restrita aos espaços formais, mas necessita ser encarada como algo contínuo
ocorrendo antes, durante e depois do processo formal, servindo assim, como espaços no qual o professor
pode refletir sobre sua própria prática pedagógica. Isto significa dizer que o processo formativo tem sua
origem quando escolhemos a profissão, percorre os cursos de formação inicial e se prolonga por todos os
momentos do exercício profissional ao longo da carreira, incluindo também a participação em eventos, cursos
de extensão e capacitação, projetos e programas de formação continuada ou permanente.

Ao responderem a pergunta: “Como a formação de professores interfere no trato pedagógico com as pessoas
com deficiência”, a fala dos professores nos conduz a elencar a categoria temática intitulada: A formação de
professores traz embasamento científico e melhorias no trato pedagógico, conforme expressam as falas dos
06 professores:

Quanto mais você se capacita, teoricamente melhor será o seu desempenho no
trabalho. Penso que quanto melhor formado for o professor, mais facilidade ele terá
no trato pedagógico. (Prof.01)

Tendo mais disciplinas na área da atividade física adaptada, pois o que é passado na
graduação é muito pouco e superficial. Com mais conhecimento conseguimos
melhorar nossa prática na escola (Prof.02)

Através de uma outra vertente, trazer possibilidades práticas, tanto em
comunicação, em planejamento, quanto em embasamento teórico, aperfeiçoando e
tentando transformar a visão distorcida da sociedade, o que irá proporcionar um
retorno social a essa clientela. (Prof.04)

Com a formação os professores terão um embasamento melhor para planejar suas
atividades (Prof. 05)

Sem dúvidas uma boa formação inicial e continuada irão favorecer um trabalho mais
sistematizado e uma ação mais consciente dos professores ao ministrar aulas para
alunos com deficiência (Prof. 06)
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Ao realizar um levantamento bibliográfico percebe-se que, os professores têm como missão educar pessoas,
formar cidadãos, numa tarefa árdua e de grande responsabilidade. Um aspecto que chama atenção é o fato
de que alguns estudos evidenciam que no que se refere à formação do professor, é necessário direcionar o
olhar para a compreensão da diversidade, oportunizando a aprendizagem de seus alunos e respeitando suas
especificidades. Entretanto, sabe-se que existem algumas problemáticas que estão atreladas à formação do
professor.

Um dos professores confessa nem saber como a formação de professores interfere no trato pedagógico com
as pessoas com deficiência, ao afirma que “minha formação referente a trabalhar com as pessoas com
deficiência foi tão defasada... que nem sei...” (Prof. 03)

Em relação a essa questão da formação acadêmica, Taffarel e colaboradores (2006) afirmam que a formação
nos cursos de Educação Física, ainda hoje, apresenta problemas curriculares referentes a uma inconsistente
base teórica, processos de gestão antidemocráticos, separação entre teoria e prática, currículos extensivos e
esportivizantes sem articulação entre ensino-pesquisa-extensão, com teorias do conhecimento idealistas,
voltados para atender demandas de mercado, com perfil de formação direcionado às competências mínimas.

Além disso, é importante destacar que, ainda que, a disciplina de Educação Física ao longo do tempo tenha
sido reconhecida por se aprofundar na abordagem tradicional, por meio de uma Educação Física com
características competitivista e tecnicista, a qual reproduz nas aulas o esporte, de alto rendimento, na qual a
ginástica, o treinamento, os jogos recreativos, etc., ficam submetidos a visões que são reflexos do desporto
de rendimento. Entretanto, da forma como a educação física está estruturada favorece a exclusão dos alunos
que não conseguem atingir essa esportivização, mas especificamente os alunos com autismo.

Em relação à questão da formação do professor, é destacado por Serra (2010, p. 43) que:

Até recentemente, somente os professores que possuíam um interesse pela
Educação Especial é que se dirigiam para a formação específica e depois,
obviamente, faziam escolhas profissionais ou não que envolviam a Educação
Especial. Infelizmente, a demanda da inclusão chega às escolas antes da preparação
do professor e a solução tem sido a capacitação do profissional em serviço, através
dos programas de formação continuada.

Â

O ser educador exige uma formação que fomente na relação de ensino e aprendizagem o diálogo e a troca de
saberes, nas quais os professores devem adotar um conjunto de ações, pré, inter e pós-ativas, para que a
educação seja efetiva e significativa. (GARCÍA, 1999).

4 CONCLUSÃO

Acreditamos que só poderemos avançar na formação de professor, a partir do momento em que os
educadores compreenderem que os processos formativos necessitam ser reconhecidos e vivenciados como
processos identitários, entendendo a escola como um espaço para expressão de seus sentimentos, incertezas
anseios e se constituir enquanto professor.

Diante desse contexto, percebe-se que existe a necessidade emergencial de repensar a formação inicial e
contínua como uma das demandas prioritárias, uma vez que os processos de formação adotados que não
levem em consideração as experiências não são mais suficientes para a compreensão das mediações pelas
quais se opera a produção das desigualdades nas práticas pedagógicas e docentes que ocorrem nas
organizações escolares.

Â
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