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RESUMO                                                             

Esta pesquisa trata das Representações Sociais dos alunos de Educação Física da UFPE 

sobre a disciplina Educação Física Adaptada, tendo como referencial a Teoria das 

Representações Sociais proposta por Serge Moscovici. Entende-se que as representações 

são produtos construídos a partir da realidade em que o indivíduo se encontra e possuem 

um elevado valor, por estarem baseadas nas experiências de alguém ou ainda de alguma 

coisa, além de associadas ao comportamento e ao conhecimento que se tem de si próprio. 

Foram apresentadas opiniões de autores que discutem sobre a Educação Especial, no 

sentido de inclusão e exclusão para entendimento desse atual campo da Educação. 

Utilizou-se o questionário, a associação livre de palavras e a entrevista para coletar os 

dados. Participaram do trabalho 20 alunos do Curso de Educação Física, sendo 10 alunos 

que cursaram e 10 alunos que não cursaram a disciplina de Educação Física Adaptada. 

Para a verificação da associação livre de palavras, que Abric (2001), indica como 

possibilidade de se encontrar o núcleo central das representações, foi utilizado o teste de 

probabilidade estatística qui-quadrado, com nível de significância (p<0,05). Após as 

análises, percebeu-se que a disciplina EFA oferece condições de mudanças de 

pensamentos, preparando o futuro professor de educação física a situações de trabalho 

com pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Palavras-chave: Educação Especial. Educação Inclusiva. Deficiência. Educação Física 

Adaptada. Educação Física. Representação Social. 
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ABSTRACT                                                           

This research refers to the UFPE Physical Education students' Social Representations 

about the Adapted Physical Education (AFE) discipline according to the Social 

Representations Theory proposed by Serge Moscovici. The representations are understood 

as products built from the individual’s current reality and it possess a high value due be 

based on somebody experiences or still some thing, besides associated to the behavior and 

the knowledge that it is had itself. Authors' opinions were presented that discuss about the 

Special Education in the inclusion and exclusion sense for understanding that current 

education field. It was used in the data collection the questionnaire, the words free 

association and the interview. 20 students Physical Education Course participated of this 

work, being 10 students that studied and 10 students that didn't study the Adapted 

Physical Education discipline yet. The Chi-square test, with p<0.05, was used for the 

words free association verification that Abric (2001) indicates as possibility of finding the 

representations central nucleus. After the analyses, it was noticed that the AFE discipline 

offers conditions of thoughts changes, preparing the future teacher of physical education 

to work to handle with situations that has special educational needs people. 

 

Key-words: Special Education. Inclusion Education. Disabled. Adapted Physical 

Education. Physical Education. Social Representation. 
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Na Antiguidade, segundo Honora e Frizanco (2008), quem nascia frágil ou 

deficiente em Esparta, era jogado do alto do Taigeto. Em Atenas, a postura era totalmente 

diferente, havia proteção para os doentes e os deficientes. Além disso, eram ofertadas 

possibilidades dentro das capacidades que cada um pudesse desenvolver.  

No século XIX, segundo Soares (1998), o motivo pelo qual  as pessoas eram 

deixadas de lado, era pelo fato dos corpos não estarem no padrão de uniformidade 

utilitária exigido pela sociedade, na verdade, a visão que se tinha, era de pessoas que não 

eram úteis.  

Hoje, se puxarmos pela nossa memória, qual a lembrança que temos de uma pessoa 

que tenha alguma necessidade especial. Qual é a lembrança? Somos espartanos ou 

atenienses? 

Percebemos que as pessoas com necessidades especiais são pessoas que têm suas 

necessidades, mas não podem ser tratadas com indiferença ou como diferentes. No 

contexto da Educação Física, a Educação Física Adaptada mudou esse pensamento? É um 

questionamento que tentamos responder, que se refere à representação social dos alunos 

de Educação Física da UFPE, sobre a disciplina EFA. 

 Quando falamos de Educação Física, acompanhamos um avanço do ponto de vista 

de ascensão e de inserção social, que é fácil de ser observado e muito bem recebido, que é 

a inclusão que o esporte proporciona. As Paraolimpíadas são um exemplo desse tipo de 

inclusão. A última competição realizada na China, teve uma participação histórica do 

Brasil (GLOBO ESPORTE, 2008).  

Os paraatletas passaram a ser visto de outra maneira, de forma eficiente. 

Realizaram feitos paraatléticos, ou melhor, atléticos. Mas só o esporte não consegue 
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responder por toda a inclusão que se deseja para uma população que corresponde a 

milhões de pessoas.  

Apresentamos o dado acima, em função da competição ser recente, pois foi 

realizada em agosto de 2008. Pelo fato de ser veiculada pelos meios de comunicação de 

massa, onde a abrangência é maior, atingindo todas as classes. Quando esse tipo de 

matéria é veiculado, a notícia não se restringi só às medalhas, apresenta para todos, de 

forma clara, pessoas com algum tipo de deficiência, que antes não eram vistas nas ruas, 

mas que agora modificam até as relações de poder, no sentido de que a mídia constrói 

rapidamente ídolos e na mesma velocidade pode destruí-los, pois quando é do desejo dos 

meios de comunicação, eles apresentam o que querem, mostrando pessoas que 

“teoricamente” não se enquadram no modelo de beleza que é desejado e idealizado pela 

sociedade.  

É ótima, a transformação em ídolos. É a mudança de comportamento. São novas 

representações sociais. O mundo pode ter uma outra visão. Pode olhar de outra forma para 

as pessoas com necessidades especiais, mesmo que ainda a passos lentos. O que torna 

interessante a pesquisa nesse campo. 

Em 1948, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com isso, 

as pessoas com algum tipo de deficiência passaram a ser percebidas e novos olhares foram 

direcionados às suas necessidades. Essa declaração iniciou um processo social, que nos 

anos posteriores, terminaram em leis, que são específicas para essa parcela da população, 

com o intuito de garantir o respeito e os direitos básicos, a que todos os cidadãos têm 

direto.  
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A década de 80, também teve a sua parcela de contribuição, quando em 1981, foi 

declarado o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, através da Organização das 

Nações Unidas – ONU. 

 Apesar dos avanços legais e de todos os esforços que são direcionados às pessoas 

com necessidades educacionais especiais, percebemos que a luta que eles travam no 

cotidiano, ainda requer comprometimento por parte da sociedade, para que se chegue aos 

direitos básicos do cidadão, como o direito a educação. Isso já seria uma verdadeira 

vitória.  

Não podemos negar as melhorias ocorridas no decorrer dos anos. O que se espera 

não são apenas avanços e reconhecimentos, mas também que se coloque realmente em 

prática o que está previsto na legislação.  

É preciso que essa parcela da população tenha seus direitos de igualdade 

respeitados, não só perante a Lei, mas sim com respeito social, educacional e econômico. 

Sendo reconhecido pela sociedade, para que ela possa ser, realmente, igualitária. 

No final de 2003 e início de 2004, último semestre do curso de Licenciatura em 

Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco, trabalhei como voluntário, na 

Associação dos Deficientes Motores de Pernambuco – ADM – PE, para ministrar aulas de 

Tênis de Mesa. Era um desafio. Talvez, fosse a possibilidade de tentar entender algumas 

questões referentes à Educação Física Adaptada – EFA.  

Com pouco tempo que estava ministrando as aulas na ADM – PE, fui percebendo 

que nem tudo poderia ser resolvido de forma prática. Aquelas aulas não eram iguais, dessa 

forma, havia a necessidade de uma outra postura.  

Quando falamos do profissional de Educação Física, temos que olhar para os 

alunos e as disciplinas que cursam, pois, a partir dessas observações que, aparentemente 
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são pequenas, podemos imaginar que tipo de profissional que está sendo formado. 

Ressaltamos a inter-relação existente entre as pessoas com necessidades especiais e a 

disciplina em questão, pelo fato dela ser direcionada exatamente para esse público. Mas o 

conhecimento adquirido na disciplina, deve ser utilizado no que se refere ao trato com 

toda as pessoas.  

No que se refere à disciplina em questão, sobre os conhecimentos e, 

principalmente, as representações sociais construídas pelos os alunos, ambos incidem 

diretamente na formação (indivíduo), como também na forma de atuação do profissional 

(sociedade). Os novos significados que são internalizados, serão os vetores utilizados para 

formação de opinião sobre a disciplina e do público a que ela se destina. 

Na busca do aprofundamento profissional, muitas idéias vieram à tona. Opiniões e 

pensamentos ficavam em ebulição, sobre a disciplina Educação Física Adaptada, que 

cursara na graduação, que era destinada para uma determinada parcela da sociedade. Uma 

pesquisa que pudesse abordar o que se pensava sobre a disciplina, como também sobre as 

pessoas com necessidades especiais, seria muito interessante. 

Para nos situarmos em termos populacionais, mostraremos alguns dados. Segundo  

Honora e Frizanco (2008), no mundo, a estimativa gira em torno de 10% de pessoas com 

necessidades especiais. Esse percentual é valido para o momento em que não há guerra, 

em “tempo de paz”. No último Censo, realizado pelo IBGE, no ano de 2000, foi 

observado que, dentro do total da população do Brasil, aproximadamente, 14,5% ou 24,6 

milhões de pessoas possuíam algum tipo de deficiência.  

No Nordeste, o percentual é de 16,8%, para uma população aproximada de 

52.500.000 habitantes. Em Pernambuco, a população do estado tem um valor aproximado 

de 7.918.344 de pessoas, sendo que desse total, 17,4% representam as pessoas portadoras 
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de algum tipo de deficiência, que gira em torno de 1,4 milhão de pessoas. Na cidade de 

Recife, especificamente, 16% da população, de um total de 1,5 milhão de habitantes, tem 

algum tipo de deficiência.  

Nessa perspectiva, se observarmos os dados populacionais, podemos verificar que 

o estado de Pernambuco possui, aproximadamente, “uma Recife” de pessoas portadoras 

de alguma ou deficiência visual, auditiva, mental, física. Sem dúvida, é um dado muito 

relevante no que se refere ao profissional que pode atuar com essa parcela da população. 

Dentre os profissionais, citamos o professor de Educação Física. O que torna importante a 

disciplina EFA e a participação dos alunos que estão em formação no curso de Educação 

Física da UFPE em uma pesquisa, voltada para esse grupo. 

É possível que esteja ocorrendo uma nova construção, relativa às pessoas com 

necessidades especiais. Isso nos dá oportunidade de verificarmos, através da pesquisa 

sobre representação social, que tipo de reordenamento está ocorrendo, no que se refere às 

atitudes, comportamentos e pensamentos dos alunos de Educação Física da UFPE, no 

contexto educacional e social, sobre os entendimentos que absorvem na disciplina 

Educação Física Adaptada. 

Tendo como base a teoria de Moscovici (1978), referente às representações sociais, 

que derivou da teoria de representação coletiva de Durkheim (1978) e de Abric (2001), no 

que se refere ao núcleo central, desenvolvemos a pesquisa que trata sobre a representação 

social dos alunos de Educação Física da UFPE, sobre a disciplina Educação Física 

Adaptada.  

Para Moscovici (1978), a representação social faz parte do senso comum, estando 

no estado vivo e ativo de ebulição constante, por parte do sujeito ou da coletividade, que 

através da ancoragem e da objetivação dá novos contornos na formação comportamental, 
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com significado de ação, onde a verbalização exerce a função mediadora dessa nova 

construção de significados. Para Abric (2001), toda representação social se organiza em 

torno do núcleo central. 

Ao longo da dissertação é possível observar as mais variadas expressões ou 

palavras que são utilizadas para designar a parcela da população que faz parte da pesquisa. 

Em função dessa diversidade, optamos em usar os diferentes termos encontrados na 

literatura.   

No contexto de corpo perfeito, que ainda hoje é sustentado, com o 

desenvolvimento e as mudanças ocorridas, no sentido de evoluções sociais, educacionais, 

econômicas e políticas, identificar a representação social dos alunos de Educação Física 

da UFPE, sobre a disciplina Educação Física Adaptada torna-se importante, sendo que 

também é o objetivo geral do trabalho. 

Os objetivos específicos são: 1) Entender os fatores que influenciam a construção 

da representação social da disciplina Educação Física Adaptada por parte dos alunos que 

já cursaram a disciplina; 2) Analisar a representação social dos alunos do curso de 

Educação Física que já cursaram a disciplina EFA, como também os que ainda não a 

cursaram, sobre deficiência. 

Os indivíduos participantes da nossa pesquisa são os alunos do curso de Educação 

Física da Universidade Federal de Pernambuco. Direcionamos nossos estudos para um 

grupo de 20 alunos, sendo 10 alunos que não haviam cursado a disciplina e 10 que já 

haviam cursado a EFA. No primeiro semestre de 2009, o número de matriculados na 

disciplina em questão foi de 52 alunos. A EFA faz parte do 5º período.  

A dissertação em questão pode contribuir para o curso de Educação Física, pois a 

análise dos resultados obtidos nos leva a reflexões sobre a disciplina Educação Física 
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Adaptada. Como forma de contribuição para a sociedade, temos as representações sociais 

dos alunos, pois são eles os profissionais que trabalharão no futuro, com essa parcela da 

população, no sentido que são esses mesmos profissionais, inseridos na sociedade, os 

formadores de opinião.  

A teoria de Serge Moscovici, sobre as representações sociais, serviu de aporte 

teórico para o nosso trabalho, que está dividido em três capítulos, contemplados conforme 

abaixo. 

O primeiro capítulo apresenta a teoria da Representação Social de Serge 

Moscovici, que teve como base a teoria de Durkheim, seguindo com a opinião de autores 

sobre inclusão, exclusão na Educação Especial, para terminar o capítulo, apresentamos a 

Educação Física Adaptada. 

O segundo capítulo versa sobre os procedimentos metodológicos, divididos em: 

aproximações com o curso de Educação Física da UFPE, para a realização da pesquisa;  

esclarecimentos da pesquisa para os participantes e os instrumentos utilizados; 

procedimentos para a coleta dos dados; apresentação dos dados e procedimentos para 

analisar os  resultados. 

No terceiro capítulo estão as análises dos resultados coletados com os instrumentos 

que foram aplicados na pesquisa. Para finalizar o nosso trabalho, teceremos nossas 

considerações finais. 

Dessa forma, percebemos que o trabalho trouxe à tona, as representações sociais 

dos alunos sobre a disciplina Educação Física Adaptada, que não se manifesta claramente 

aos nossos olhos, mas que são construídas, passando a fazer parte do comportamento e das 

atitudes dos alunos do curso de Educação Física. 
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Capítulo 1  

DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS AO DESAFIO DA INCLUSÃO 

ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO 
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1.1 – DA IDÉIA DE REPRESENTAÇÃO SOCIAL  

 

  A teoria desenvolvida pelo psicólogo Serge Moscovici, sobre as Representações 

Sociais surgiu na década de 60, no século XX. Teve como base os estudos de Durkheim, 

que elaborou o conceito de Representações Coletivas. 

É com Durkheim que surge, pela primeira vez, a formulação da idéia de 

Representação Coletiva. Através dessa expressão, o autor procurou mostrar de que forma 

o coletivo sobrepuja o individual e que suas idéias estão pautadas no fato de que o 

importante não é a concepção individual, mas sim o pensamento do coletivo, pois, para 

Durkheim (1978, p. 23) “o que importa saber não é a maneira pela qual tal pensador 

concebe individualmente determinada instituição, mas sim a concepção que dela formula 

o grupo; somente esta concepção é socialmente eficaz”.  

Durkheim (1978), reforça sua teoria ao informar que para a existência da 

compreensão da sociedade e do contexto que ela vive, é preciso observar o que ocorre na 

sociedade em si, e não o que fazem os indivíduos que a compõem. Para o autor, as normas 

explicativas direcionadas ao coletivo, jamais poderiam ser as mesmas aplicadas para o 

indivíduo, sem esquecer que para ele é o coletivo, a sociedade que pensa, nunca o sujeito. 

É com a obra A Representação Social da Psicanálise, de Serge Moscovici, que o 

termo representações sociais começa a ser formalmente conceituado e utilizado. Sua 

pesquisa estava baseada no fato de que muitos termos da Psicanálise faziam parte do 

cotidiano de comunidades, independente do status intelectual das pessoas que utilizavam 

esse conhecimento.  

Essa permeabilidade da Psicanálise, observada pelo autor, dava novos rumos ao 

inocente senso comum. É a partir dessa propagação de vasto alcance que Moscovici 
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(1978), propõe uma nova visão do senso comum, procurando saber como aconteceu a 

apropriação desse conhecimento por parte da comunidade francesa. 

Apesar de Moscovici (1978), discordar da fragmentação estrutural teorizada por 

Durkheim, entre o indivíduo e a sociedade, onde as representações coletivas deveriam ser 

estudadas dentro da Sociologia e os indivíduos pela Psicologia. É através da idéia 

elaborada sobre representação coletiva que Moscovici (1994), traça sua concepção sobre 

representação social, concordando no sentido que as representações são coletivas por 

serem racionais e que é a coletividade que traz à tona a racionalidade humana e não 

apenas um único indivíduo.  

Tendo como base a interação entre os sujeitos para a formação da coletividade, 

Moscovici (1978, p. 26), expressa que “a representação social é uma modalidade de 

conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre indivíduos”. 

Para Durkheim (1978), a comunicação entre os sujeitos não era importante, pois o 

individual era relegado, colocado em segundo plano. Na teoria durkheimiana, 

independente da situação do indivíduo ter condições de conhecer e julgar a sua realidade, 

pelo fato de estar inserido no contexto social, não era este sujeito que poderia gerar as 

representações coletivas e sim as condições do seu entorno social é que detinham essa 

força superior.  

Nesse caso, não poderia haver uma gênese comportamental baseado na interação 

entre os indivíduos, através do discernimento da realidade com os outros, como propõe 

Moscovici. Para Durkheim, não haveria argumentos suficientes que pudessem explicar 

como o coletivo teria suas bases nos indivíduos, já que o somatório destes não teria como 

resultado aquele. Ele enxergava-os como fenômenos totalmente diferentes. 
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Durkheim imaginava que existia uma força superior que determinava como o 

indivíduo deveria se portar dentro da coletividade, denominado por ele de coerção.  

Defendia que esse poder coercivo que o exterior exercia sobre o indivíduo, impunha 

mudanças através da força social ao qual o sujeito estava submetido. Segundo o autor, o 

coletivo estava decidido a exercer sobre o indivíduo toda forma de poder, para moldar 

conforme o desejo da sociedade.   

No sistema coercivo de Durkheim (1978), o indivíduo era visto apenas como um 

reprodutor, receptáculo de forma estática da representação que a sociedade queria, que 

estava sendo imposto pelo coletivo ao qual o sujeito fazia parte. Com isso, deixa de lado 

toda a individualidade, a criatividade que o sujeito possui e a possibilidade de produção 

por parte do indivíduo.  

Podemos observar que tudo isso ocorria, através da divisão proposta por Durkheim 

(1978), entre o coletivo e o individual, tentando mostrar que o indivíduo era um produto 

da sociedade e como tal não poderia ter gerência sobre o coletivo, tendo apenas que 

aceitar a coerção a qual estava sendo submetido, já que o pensamento estava reservado à 

sociedade. 

Para Moscovici, diferentemente de Durkheim, não poderia existir essa dicotomia 

entre o individual e o coletivo, pois era a coexistência conflitante entre os dois que servia 

de base para a vida social. A força existente nas representações está na relação entre os 

dois, pois através do seu modo de vida e do contato com o contexto social que se dá a 

possibilidade de construção de processos tanto para o indivíduo como também para a 

sociedade (GUARESCHI & JOVCHELOVITCH, 1994).  

Para Farr (1994), indivíduo-sociedade é uma via de mão dupla, onde a atuação do 

sujeito gera modificações na sociedade e se torna produto do local em que está inserido. 
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Para Moscovici (1978), as representações são produtos construídos a partir da realidade 

em que o indivíduo se encontra e possuem um elevado valor, pois estão baseadas nas 

experiências de alguém ou ainda de alguma coisa, além de estarem associadas ao 

comportamento e ao conhecimento que se tem de si próprio.  

Como a teoria de Durkheim (apud SÁ, 1995) estava pautada nos estudos religiosos 

em sociedades primitivas, conhecimentos amplos e a irredutibilidade por análises 

posteriores às suas proposições, no caso da coerção do coletivo sobre o individual. Era 

uma teoria pensada para uma sociedade em que as mudanças ocorriam de maneira muito 

lenta, totalmente diferente da que vivemos na modernidade. Moscovici (apud SÁ, 1995) 

optou por representações sociais, um termo moderno, em função da complexibilidade 

social, por ser um modo peculiar de conhecimento, e pela proposição da busca da 

estrutura e os mecanismos internos das representações. 

Conforme relata Farr (1994), as representações que encontraremos nos dias atuais, 

dificilmente podem ser classificadas realmente como coletivas. Para Moscovici (apud 

FARR, 1995), representações sociais foi a opção terminológica mais adequada para uma 

sociedade moderna, que vive e que está em constante mudança em função da sua 

voracidade por conhecimento. 

Na teoria de Moscovici (1978), a representação social tem como função a interação 

dos indivíduos, o que torna a comunicação um fator preponderante e de fundamental 

importância para a sociedade. É através da interação que as representações estabelecem os 

processos de mediações sociais, baseados na comunicação.  

Para Moscovici (1978), é a verbalização que atua como mediador entre os diversos 

saberes que se fazem presentes no contexto social, para que possamos ter condições de 

desenvolvimento construtivo, de novos mundos, significados e sentimentos . 
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Segundo Moscovici (1978), a representação social é composta por dois processos, 

onde um procura criar informações, que se dá através da materialização de idéias e 

conceitos, apropriando-se do que antes era estranho, tornando-os familiares. Isso é a 

objetivação. O segundo processo procura colocar em categorias, conforme as referências 

que se possui, o que se mostra como novo, através da classificação e nomeação. Nesse 

caso, é denominado de amarração.   

Objetivar é tentar descobrir dentro de um conceito, seus traços mais característicos, 

para depois reproduzir em uma imagem, para que se torne em algo palpável, quase físico. 

Essa possibilidade emerge através da dialética existente entre o pensamento e a 

linguagem.  Essa transformação ocorre quando associamos idéias às imagens com o 

objetivo de concretizar e materializar o que está presente em nossa realidade.  

Quando conseguimos realizar essa materialização, estamos transformando o que 

não era familiar em algo familiar. Segundo Moscovici (apud SÁ, 1995), é a partir dos 

universos reificados que ocorre a difusão do saber científico para a sociedade, que se 

apropria desses conceitos e passa a discutir sobre esse novo conhecimento de uma forma 

diferenciada, sem a mediação de quem detem o conhecimento específico sobre o assunto. 

Para Moscovici (1978, p. 112), é onde “o universo desconhecido torna-se familiar a 

todos”.  

Segundo Sá (1995), ancorar, que para Moscovici (1978), é denominado de 

amarração, significa trazer para os nossos padrões de referências o que não conhecemos, 

para que seja classificado e nomeado. É nos universos consensuais que o desconhecido 

passa a ser familiar, deixando de ser uma novidade, enraizando-se, o que o torna 

reconhecido pelo corpo social e, consequentemente, passa a ser real.  
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Para Leme (1995), a ancoragem não dá opção de neutralidade, pois parte dos 

valores de referência, segundo uma escala hierárquica de classificação. Moscovici (1978), 

relata que ao fazer a classificação, conseguimos inserir novos valores para dar suporte na 

interação com o meio em que estamos inseridos, como também, com os indivíduos que 

nos cercam. Toda vez que ocorre uma nova classificação, isso acarreta a eliminação da 

que possuíamos anteriormente.  

Moscovici (1978, p. 132), fala que: “a finalidade da classificação: realizar a 

completa transposição das idéias, atualizá-las no meio ambiente de cada um e padronizar 

as várias partes desse meio ambiente”. É por isso que sempre que executamos uma nova 

classificação, estamos atualizando nossos conceitos de forma evolutiva.  

A nomeação significa distinção, inclusão dentro de algo. Quando nomeamos, 

estamos deixando o anonimato de lado para que se possa passar a existir. Passa-se a ter 

uma significação dentro da cultura social. Nomear nada mais é do que denominar. Como o 

próprio Moscovici (apud FARR 1995, p. 38), escreve, “ancorar é classificar e 

denominar”. 

Esses dois processos fornecem as condições necessárias para que as representações 

dos indivíduos possam emergir do e para o corpo social, pois é através delas que podemos 

entender o cotidiano dos sujeitos, buscando o enraizamento das suas verdades, sem deixar 

de lado os valores culturais aos quais eles estão ligados.  

Outro ponto que deve ser levado em consideração é o fato de que, segundo Abric 

(2001), toda representação está organizada em torno de um núcleo central. Este núcleo 

estruturante é composto por duas funções. A função geradora que é responsável por gerar 

e dar valor aos outros elementos que caracterizam a representação. E a função 

organizadora que desenvolve em torno do núcleo central ramificações de forma 
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organizada, tornando-se o ponto mais firme e estável, resistindo às mudanças, mantendo-

se presente nos mais variados contextos.  

Reconhecer o núcleo central é primordial para que se possam efetuar comparações 

entre as representações. Foi baseado nessa teoria de Abric (2001), juntamente com 

Moscovici (1978), que desenvolvemos nosso trabalho, para entendermos as 

representações sociais dos alunos de Educação Física sobre a disciplina Educação Física 

Adaptada. 

O núcleo estruturante, conforme Abric (2001), é municiado pelos elementos 

periféricos, que são responsáveis também pela comunicação entre o que ocorre realmente 

no contexto em que se vive e o núcleo estruturante, dessa forma dando possibilidades a 

possíveis instabilidades, tendendo modificar a estrutura operante, que segundo Moscovici 

(1978), possibilitam a construção de novos universos, de representações sociais. 

Como as representações sociais dos alunos que ainda não cursaram e que os já 

cursaram a disciplina Educação Física Adaptada são elaboradas e compartilhadas no 

contexto educacional? A resposta dessa pergunta é importante, pois as representações 

contribuem de forma efetiva para a construção de novos universos. 

As representações sociais baseiam-se na verbalização das interações entre os 

indivíduos. É através delas que interesses aparentemente inexistentes, que estão ocultos, 

tornam-se reais.  

Essa luta que é travada com a intenção de que certos valores possam vir à tona, 

para que atuem dentro de um determinado domínio social. O indivíduo é o ator que 

protagoniza toda essa luta construtiva, tanto no sentido de construção de imagens, 

significados e sentimentos para si mesmo, como também para a sociedade.  
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Um fato importante foi o grande número de reportagens veiculadas na mídia 

nacional, no segundo semestre de 2008, em função da participação histórica do Brasil 

(GLOBO ESPORTE, 2008), nos Jogos Paraolímpicos realizados na China, mostrando 

pessoas/paraatletas com as mais variadas deficiências. Isso leva à sociedade, uma gama de 

novas informações, que muitas vezes passam despercebidas. Essa veiculação serve de 

subsídios para a elaboração de opiniões, idéias e de representações sociais. 

Os dados apresentados na introdução revelam uma grande população de pessoas 

com deficiência no estado de Pernambuco. É justo falarmos que são necessários 

profissionais gabaritados para atuarem junto a essa parcela da população. Isso é um fato. 

Independente da pessoa é necessário que o profissional possua condições mínimas para 

que possa trabalhar de forma adequada, pois, independendo do público que se trabalha, 

devem ser tomados cuidados específicos.  

Mais importante do que essas condições que fazem parte da formação do 

profissional de Educação Física, é preciso saber o que eles pesam sobre a Educação Física 

Adaptada, como também sobre as pessoas com deficiência.  

Esse é o nosso objetivo, tentar desvendar quais as representações sociais que são 

formadas pelos alunos de Educação Física da UFPE, sobre a disciplina Educação Física 

Adaptada e, para alcançarmos essa meta, utilizamos a teoria das representações sociais.  

É preciso tomar conhecimento das representações sociais dos que estão na 

universidade, que ora são alunos, mas que em breve estarão atuando diretamente como 

profissionais e que deverão estar comprometidos com a sociedade. Para essa finalidade, 

faz-se necessário também, saber o que os autores dizem sobre a Educação Especial. Essa 

discussão faz parte do próximo tópico. 
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1.2 – EDUCAÇÃO ESPECIAL: UM CAMINHO PARA INCLUSÃO  

 

De acordo com Mazzota (2004), os primeiros indícios de uma educação especial 

no Brasil, têm seus registros datados da época do Império. Através do decreto de D. Pedro 

II, em 12 de setembro de 1854, quando foi fundado o Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos.  

A partir desse período, a educação especial, vem se desenvolvendo na busca de 

atingir níveis desejáveis, não de tolerância com os deficientes por parte da sociedade, mas 

níveis de respeito aos seus direitos a uma educação igualitária e de atenção às propostas, 

pois essas ações desembocam em um melhor convívio em sociedade, que é o desejado 

pelos educadores, instituições e, principalmente, pela parcela a que se destina esta 

educação.  

Nesse processo, encontramos sobressaltos. Não é um percurso simples. É na 

verdade muito complexo e requer longas jornadas de discussões. Sabemos que é difícil e 

que requer dedicação. Por estarmos em um eterno aprendizado, temos que superar os 

obstáculos que se apresentam em nossa caminhada.  

Para que essa gênese educacional ocorresse, tivemos a participação de particulares, 

iniciativas de grupos da sociedade civil, com destaque para os abnegados pais, 

exemplificado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 

(MAZZOTTA, 2003). Houve também ajuda por parte do governo federal através das 

políticas voltadas para o setor, desencadeando ações estaduais e municipais. 

Dessa forma, a necessidade de uma educação especial foi gerada em função da 

existência de pessoas que precisavam de uma prática pedagógica que fosse condizente 
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com que se apresentava e que dentro de um contexto educacional, pudesse suprir 

eventuais dificuldades na aprendizagem. 

Podemos observar esse tipo de iniciativa, através da fundação do Imperial Instituto, 

em 1854 (MAZZOTTA, 2004), quando José Alvarez de Azevedo, que era cego, despertou 

interesse por parte do Ministro do Império e do médico da família imperial, que ficou 

admirado, pois Azevedo obteve muito sucesso na educação de sua filha. A iniciativa do 

médico, de cunho particular, somado com o interesse governamental do ministro, 

culminou na criação do referido Instituto. 

Após um período de um século (1854-1957), desde a fundação do Instituto, o 

governo federal, através de uma iniciativa de âmbito nacional, lança a primeira campanha 

destinada à educação especial no Brasil, especificamente para os surdos. Naquela época, o 

conceito que se tinha de educação especial ainda era o de educação para excepcionais 

(MAZZOTTA, 2003).  

As iniciativas governamentais não pararam. No ano de 1971, segundo Bueno 

(2002), a educação especial foi incorporada às Instituições de Ensino Superior, através da 

Lei n. 5.692/71. Esse fato foi muito importante, pois desencadeou resoluções que 

permitiram uma maior permeabilidade da educação especial, através da obrigatoriedade 

de formação de profissionais no ensino superior.  

Na Educação Física, podemos citar a resolução 03/87 do Conselho Federal de 

Educação. Mostrando uma visão de cunho humanístico, com conhecimento filosófico, do 

ser humano e da sociedade.  

Citamos a resolução pois o documento introduz uma maior flexibilidade curricular, 

apontando para as realidades de cada região e que as disciplinas apresentadas não eram 

obrigatórias. Mas o que se pode extrair da resolução de forma bastante significativa, é o 
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caráter mais humano que a resolução propõe para a Educação Física, pois houve um 

avanço no que diz respeito à Educação Especial, no caso em questão, sobre a Educação 

Física Adaptada, onde a resolução, em função da flexibilidade,  oportunizou a inclusão da 

disciplina no currículo do curso. 

Apesar da existência de uma legislação específica, o que teoricamente era uma 

vitória, a obrigatoriedade não surtiu o resultado desejado, pois as resoluções oriundas da 

lei, não atingiram o que estava proposto. Praticamente não tiveram efeito que se pretendia. 

Na verdade, foram observadas acanhadas iniciativas, que vieram de acadêmicos que se 

mostravam preocupados e empenhados em desenvolver o que estava previsto na lei.  

Da mesma forma, segundo Bueno (2002), as IES também não observavam o 

significado da obrigatoriedade constante na legislação, o que dava um ar da necessidade 

de urgência em se criar habilitações que formassem profissionais em educação especial. 

Sem falar na ausência da participação por parte das universidades, junto às políticas 

voltadas para a educação especial e, consequentemente, mostrando-se menos efetiva 

também na tomada de decisões para a educação em questão. 

Na busca de dar melhores condições educacionais e de diminuir as desigualdades, 

em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial - PNEE, tendo como 

objetivo “garantir o atendimento educacional do alunado portador de necessidades 

especiais”.  

Nessa política, podemos destacar os conceitos de alunado da educação especial, 

como também o próprio conceito de educação especial. Tivemos também em 1998, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física, com uma visão mais ampliada de 

cunho humanístico. 
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O significado de aluno da educação especial segundo o PNEE (1998) refere-se aos 

que são chamados de portadores de necessidades educativas especiais, que se enquadram 

em deficiência mental, visual, auditiva e física múltipla e também os que possuem 

problemas de conduta e os superdotados.  

Para que esses sujeitos possam usufruir dos recursos pedagógicos e metodologias 

específicas, devem apresentar necessidades classificadas como próprias do grupo em 

questão e diferentes dos demais alunos que estejam na mesma faixa etária de 

aprendizagem. 

Como parte da Educação, a educação especial é entendida como um processo, 

conforme o PNEE (1998). Dessa forma, tem como objetivo a formação de cidadãos 

também, e para isso busca desenvolver as potencialidades desse alunado específico, 

compatibilizando teoria e prática dentro das necessidades que os alunos apresentem. 

Nesse caminho de transformações, em 1998, tivemos modificações nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Educação Física. A proposta de mudança da prática pedagógica 

para a democratização, humanização e de diversificação. Tornando-se muito mais sensível 

no que se refere ao ser humano, passando a compreender e perceber em uma extensão 

maior as dimensões afetivas, cognitivas e socioculturais e não só a visão biológica que se 

tinha.  

É essa visão do ser humano, proposta pelos PCN da Educação Física, que pode 

favorecer a inclusão dos deficientes, pois a participação mais efetiva, na convivência com 

o grupo possibilita um envolvimento maior. Tendo como objetivo, no que se refere ao 

grupo, o desenvolvimento da solidariedade, do respeito, da aceitação, buscando superar os 

preconceitos que se apresentam. 
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Observamos que na legislação existe uma preocupação significativa que é 

direcionada ao ser humano. Preocupação essa que tem como objetivo de melhorar as 

condições afetivas, educativas e sociais daqueles que não tem seus direitos respeitados e, 

por algum motivo, precisem de uma abordagem específica. 

Esses recursos e as abordagens utilizados, não podem ser classificados como 

diferentes, só em função de uma deficiência, pois dessa maneira, estaremos dando 

relevância à exclusão, e não à inclusão como se pretende.  

Devemos ter em mente que sua classificação deve ser em função das 

potencialidades que possam ser desenvolvidas. Buscando sim, um pouco de mais atenção 

e intenção, que se mostram imprescindíveis, no sentido de colocar novos conhecimentos e 

novas práticas pedagógicas que auxiliem o aprendizado e o desenvolvimento dessa 

parcela da população. 

Tem que ser levado em consideração também, que o desenvolvimento e a 

aprendizagem desejada devem ser observados em relação às possibilidades do próprio 

sujeito e não em função dos outros e muito menos em função das deficiências. Se isso não 

ocorrer, estaremos fadados realmente à expectativa do fracasso predeterminado.  

As ocorrências desse mau êxito podem ser dedicadas à possibilidade de um pontual 

e limitado julgamento, por parte de quem deveria ter uma visão mais ampla e uma 

formação mais adequada ao exercício da função que desempenha.  

Tendo como base a educação, com intuito de darmos oportunidades a todos, para 

uma formação consciente, para que os deficientes que ficam à margem da sociedade, 

possam ter voz ativa e participativa, é saudável que questionamentos venham à tona, com 

a intenção de contribuições para superações, soluções e, consequentemente, para uma 

melhora no processo que constitui a educação especial. 



 

 

33 

A educação especial obteve avanços, mesmo que acanhados. No sentido de uma 

abordagem crítica, Skliar (2004), fala que a educação especial está crise. Para o autor a 

educação especial passa por um momento de indefinição e existe um ponto crítico e que 

deve ser bem definido, que é o seu significado.  

Não se sabe qual a sua real significação e, por outro lado; que também é muito 

importante; é a questão sobre o que não é educação especial. O autor faz sua crítica 

questionando qual o motivo de uma educação específica para uma determinada parcela da 

população e para isso levanta três pontos. 

O primeiro refere-se ao público. Questiona o especial no sentido de serem 

deficientes, o que impõem restrições. Para o autor, a classificação de especial é 

excludente, pois existem outros grupos que também merecem atenção especial, mas que 

não fizeram parte da mesma categorização.  

O segundo ponto, diz respeito às instituições, que são diferentes da educação geral, 

em função da ideologia que gira em torno do seu significado, de suas estruturas educativas 

que são desenvolvidas. Com relação às instituições, o autor é contundente, ao afirmar que 

é excludente também, pois quando se parte para uma educação baseada na deficiência, 

dessa forma que o significado é levantado, só dá oportunidade ao lado terapêutico. Para o 

autor, significa que os alunos não estariam em uma escola e sim em um hospital. 

E por fim, talvez seja o ponto mais agudo, é fato de ser considerada uma educação 

diferenciada, no sentido de ser menor, de serem menos importantes, no que se refere aos 

sujeitos dessa população e às instituições que trabalham com a educação especial. Aqui a 

situação se torna mais crítica, com um ar de exclusão ainda maior. Se existe uma 

educação menor, é sinal de que existe também uma educação maior. O autor questiona 

qual seria essa educação maior que é destinada para outras pessoas? 
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Corroborando com Skliar (2004), Bueno (2002), faz uma observação de que os  

próprios documentos legais, não conseguem responder claramente o significado de 

educação especial e para quem se destina. Essas são perguntas que suas respostas se 

tornam significantes, para uma política educacional mais fundamentada, podendo torná-la 

mais adequada à inclusão (BUENO, 2002).  

Seguindo a linha crítica de pensamento em relação ao modelo clínico, Padilha 

(2001), questiona também esse modelo que é incorporado às discussões, quando se fala de 

pessoas que têm o desenvolvimento aquém do esperado em função da deficiência. Fala 

ainda que o modelo terapêutico, não consegue enxergar a alma que essas pessoas 

possuem.  

Nem todos têm o mesmo olhar sobre o homem, o significado de sentimentos, 

vontade, sensibilidade e existência moral. São essas teorias que a Educação Física, 

segundo os PCNs (1998), procura desenvolver, no sentido de um acesso ainda maior, no 

que se refere à inclusão. 

Para ratificar a sua crítica, Padilha (2001) dá o exemplo de uma criança, que até ser 

adotada, corria risco de vida, e o seu nível de aprendizagem estava abaixo do que era 

previsto para a sua idade. Mas, ao receber afeto e melhores condições para o seu 

aprendizado, seu desenvolvimento tomou um rumo totalmente diferente do que se podia 

imaginar. Melhorou consideravelmente em relação ao seu aprendizado, como também das 

enfermidades. 

Para Padilha (2001), foram as condições socioculturais em que a criança foi 

envolvida, que deram um novo destino a sua vida. Sua crítica recai sobre a medicina que 

ainda não consegue entender o ser social, cultural e histórico. 
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O lado clínico tem seu valor, isso não pode ser negado, mas as discussões sobre 

aprendizagem e desenvolvimento não podem ser conduzidas exclusivamente pelo modelo 

terapêutico. Mostrando uma falsa imagem, como se a essência do homem estivesse na 

perfeição corpórea, que está longe de ser uma verdade absoluta. São as ações pedagógicas 

fundamentadas, que procuram colocar em prática o significado de desenvolvimento 

humano como um ser social, transformando sujeitos em cidadãos, e por isso não podemos 

nos deter apenas nos processos clínicos, patológicos, biológicos tratando deficiência como 

doença (PADILHA, 2001). 

Quando damos voz aos pontos acima listados, a exemplo do deficiente que é visto 

apenas com olhos clínicos como sendo menos importante, estamos contribuindo para 

aumentar o coro dos que vêem as pessoas com deficiências como sendo menos capazes. O 

que não é verdade, pois quando estimulados e acompanhados adequadamente, os 

resultados são surpreendentes.  

Somado a indefinição do seu significado, temos a constatação por parte de 

Carvalho (2003), da inexperiência e da falta de conhecimento de muitas pessoas que 

trabalham com deficientes. A falta de acesso ou mesmo estímulo nos cursos de formação 

no ensino médio e no ensino superior, mostra o lado da desinformação. Falta 

conhecimento necessário para que se desenvolvam adequadamente os processos 

pedagógicos inerentes aos profissionais que trabalham com essa parcela da população.  

A falta de qualificação também foi constatada por Bueno (2002), quando mostra 

que apesar da obrigatoriedade das IES de formarem professores, com conhecimentos para 

atuarem no campo da educação especial, o número de universidades que oferecem esse 

tipo de formação no nível superior de graduação plena, ainda é muito pouco. Como o 
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próprio autor fala em sua pesquisa, apenas 23 universidades seguem a legislação, apesar 

dos anos que se passaram desde a sua regulamentação em 1971.  

Cabe a universidade como formadora de opiniões e através da força que exerce na 

sociedade como instituição, dar o suporte necessário, formando adequadamente os 

profissionais. Contribuindo também com iniciativas que sejam coordenadas em conjunto 

com outras instituições, que podem gerar uma maior capacidade de influenciar a política 

de educação especial e não isoladamente, onde esse poder seria minimizado.  

Um exemplo de iniciativa que pode ser empregada, como diz Bueno (2002), é 

intensificar a utilização dos espaços das entidades particulares, governamentais ou 

internacionais, escolas públicas ou particulares e associações, para estágios, pesquisas, 

investigações. É uma experiência que incidi diretamente na formação dos profissionais, 

dando suporte para atuarem com conhecimento a mais nesta específica área.     

Entendemos que a disciplina Educação Física Adaptada, ofertada pela 

Universidade Federal de Pernambuco, tenta oportunizar uma formação profissional mais 

direcionada, com conhecimentos específicos sobre o assunto. Abrindo possibilidades para 

os alunos adquirirem experiências e que num futuro próximo como profissionais, possam 

atuar na área.  

Acesso à referida área de conhecimento e o mínimo de saberes são oferecidos pela 

disciplina Educação Física Adaptada. Como forma de dar vazão ao que diz Bueno (2002), 

a pesquisa que se refere à representação social dos alunos sobre disciplina em questão, 

torna-se adequada nesse contexto de mudanças. Sem falar que se torna interessante saber 

o que os alunos pensam.  

Os alunos de hoje, serão os profissionais de amanhã. Estarão trabalhando com uma 

parcela específica da população. As representações sociais dos alunos sobre a disciplina 
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são importantes, pois como a representação é dinâmica, e os elementos que surgem após 

terem cursado a disciplina, podem ser agregados ou não aos conceitos já internalizados, 

trazidos pelas experiências adquiridas antes da disciplina.  

Em função das mudanças pelas quais passam a Educação, a Educação Física e, 

mais especificamente, a Educação Especial, as representações sociais que os alunos têm 

da disciplina Educação Física Adaptada são muito importantes, para que se saiba qual o 

pensamento que gira em torno do contexto, que é criado pela disciplina.  

Desta forma, é necessário conhecermos quais são as concepções formadas através 

da Educação Física Adaptada e quais eram as percepções que possuíam antes. São esses 

entendimentos que orientarão o comportamento e as ações dos alunos depois de formados. 

Como profissionais, poderão desenvolver ou seguir práticas pedagógicas que favoreçam a 

inclusão, que tanto buscamos e lutamos para conquistar.  

Sabemos o quanto é importante todo o aparato físico, de material, da instituição em 

si, mas só esse conjunto não pode ser o detentor de todos os olhares. É preciso mudar o 

foco para questão maior, que é o debate sobre a educação especial e dentro desse debate, 

temos a formação dos profissionais.  

Na Educação Física não é diferente e as representações sociais que se apresentam, 

através das teorias que são compartilhadas, podem aflorar novos vetores que se mostram 

com a disciplina em questão.  

Precisamos de ações inclusivas que sejam positivas e que possam contribuir para 

mudança. Que sejam voltadas para o ser humano, dentro do contexto da Educação, onde 

devemos observar os aspectos sociais, culturais e históricos.  

A teoria de Moscovici (1978) oferece essa possibilidade através do estudo do 

pensamento e condutas das pessoas e grupos, pois são teorias do senso comum, que se 
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elaboram coletivamente nas interações sociais, e que são partilhadas pelo grupo que a 

produz, no meio social que se fazem presentes. Tendo como funções a elaboração de 

comportamentos e de comunicação entre os indivíduos. 

Nesse sentido, levantamos pontos que fazem da pesquisa sobre a Representação 

Social dos alunos de Educação Física da UFPE sobre a disciplina Educação Física 

Adaptada, torna-se importante.  

A pesquisa é significante, pois as representações sociais estão baseadas no senso 

comum, nas interações sociais e nos comportamentos e que pode ser enquadrada na 

mesma linha de pensamento de Padilha (2001), que busca superar o modelo clínico.  

Segundo Bueno (2002), a educação especial é um campo com poucas iniciativas. 

Ações voltadas para esta área, no caso a pesquisa sobre a Educação Física Adaptada, que 

busca entender qual a construção que os alunos têm sobre a disciplina, se torna importante 

também.  

Conforme Carvalho (2003), o estímulo (motivação), apesar de ser um ponto de 

grande relevância para os alunos, não tem estado presente nos cursos de formação. 

Pesquisar torna-se interessante, pois a possibilidade da realização de um estudo pode ser 

um estímulo para todos que participam da pesquisa.  

É necessário que a discussão sobre a temática da educação especial venha à tona e 

que a energia gerada por esses debates, seja orientada para o lado que valorize o sujeito, 

dentro de suas condições. Que suas diferenças não sejam vistas como um problema e sim 

como ponto de partida para novos olhares. Na busca de uma solução, onde as 

representações sociais dos alunos de Educação Física podem fazer parte do debate, para 

que se encontrem caminhos para a inclusão. 
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1.3 – INCLUSÃO: UMA (IN)VISÍVEL IGUALDADE 

 

 Existe uma linha tênue que separa a inclusão da exclusão. Podemos passar de um 

lado para o outro sem que se possa perceber, dependendo apenas do critério que se 

escolhe. Isso fica claro quando observamos as formas que são abordadas na Educação 

Especial.  

De um lado, tem-se uma instituição com estrutura física, material e pessoal. Há 

também todo um trabalho, contendo o mínimo para que as atividades pedagógicas possam 

ser realizadas na escola. Mas quando a abordagem utilizada não está em confluência com 

a idéia de inclusão, pouco vale toda a estrutura que se dispõem.  

Há que se respeitar o trabalho realizado com intuito de inclusão dos deficientes na 

sociedade. Segundo Skliar (2004), as escolas não podem olhar para os sujeitos e enxergar 

suas limitações como fracasso educativo pré-existente. Quando se colocam as limitações 

como problemas, estamos simplesmente cooperando com a exclusão, sem que se saiba. É 

nesse sentido que devemos nos preocupar com a diversidade que faz parte dessa parcela 

da população e não apenas rotular suas deficiências.  

O autor não está sozinho, quando condena as práticas fundamentadas em uma 

expectativa de desempenho. Na Educação Física, isso também é condenado, conforme os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p.19):  

“Busca-se reverter o quadro histórico da área de seleção entre 

indivíduos aptos e inaptos para as práticas corporais, resultante da 

valorização exacerbada do desempenho e da eficiência”. 
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O desenvolvimento e a aprendizagem que se deseja, devem ser observados em 

relação às possibilidades do próprio sujeito e não em função dos outros e muito menos em 

relação às deficiências.  

Nessa situação, não podemos comparar os sujeitos. Quando isso acontece, 

estaremos fadados realmente à expectativa do fracasso predeterminado. A ocorrência pode 

ser por um pontual e limitado julgamento, por parte de quem deveria ter um outro tipo de 

visão e uma formação mais adequada ao exercício da função que desempenha.  

Assim como na Educação, a Educação Física, através dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998), tem direcionado seus olhares para novos horizontes, buscando reverter 

a seletividade entre os indivíduos, que sempre foi hegemônica. De acordo com Darido 

(apud SILVIA, 2008), essa nova abordagem prevista nos PCNs (1998), foi uma conquista 

grande, pois propõe a inclusão do aluno através da cultura corporal do movimento, 

voltada para a construção do cidadão. 

Os cursos de Licenciatura em Educação Física e de Técnico em Desportos da 

UFPE foram fundados no ano de 1972. Segundo Cavalcante (2008), o ingresso nesses 

cursos, estava balizado pela realização de provas de aptidão física, além do vestibular. 

Aqueles que não demonstrassem a aptidão necessária eram desclassificados.  

As provas eram divididas em três blocos, a saber: 1) Para ambos os sexos: salto em 

altura, salto em distância, 100 metros rasos, nado livre de 25 metros, teste de Cooper e 

exercícios coordenativos; 2) Para o sexo masculino: corrida de 800 metros, subida na 

corda e oitava e 3) Para o sexo feminino: provas de ritmo e exercícios de flexibilidade. 

Eram verdadeiros atletas, mas a realidade de hoje é outra. Houve uma evolução grande, 

pois as provas de aptidão física foram abolidas do processo de seleção, dando 
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oportunidades para todos, inclusive já tivemos um deficiente visual como aluno no Curso 

de Educação Física da UFPE . 

Hoje, as potencialidades devem continuar sendo observadas e não as restrições, 

para que aquelas possam ser desenvolvidas de acordo com as características de cada 

indivíduo independente da sua condição. É esse o processo que se busca, para que as 

capacidades tenham verdadeiras possibilidades de desenvolvimento.  

Nessa perspectiva, a disciplina Educação Física Adaptada vem com o objetivo de 

oportunizar novos conhecimentos, que possam ser utilizados adequadamente na 

construção do aprendizado e na formação profissional dos alunos. Contribuindo 

positivamente na abordagem que será usada para a inclusão da parcela da população em 

questão. 

 Para que esse potencial possa ser desenvolvido da melhor forma, Beyer (2004) 

levanta um ponto que se refere à importância da identificação da deficiência mental com 

uma maior brevidade possível. Essa identificação precoce tem a intenção de um 

encaminhamento adequado. Nesse sentido, podemos incluir também a visual, a auditiva, a 

física, o que pode favorecer o aprendizado e, principalmente, a inclusão.  

Para o autor, essa iniciativa pode aflorar um problema implícito na precocidade da 

identificação, que deve ser levado em consideração. São os preconceitos que podem ser 

provocados pela classificação das deficiências e, consequentemente, exclusão ou 

rotulação, como o próprio autor fala. 

 Os surdos sofrem com a exclusão também. Com o intuito de trazê-los para o 

mundo da língua oral, como forma de inclusão, muitas vezes seus direitos foram 

negligenciados. Foram proibidos de utilizarem a língua de sinais, pois se tinha como 

pensamento vigente que a utilização da língua de sinais poderia ser um problema para a 



 

 

42 

aprendizagem da língua oral. Essa teoria fracassou, pois conforme Skliar (2004), 

independente da forma de expressão que se utiliza, existirá sempre uma estrutura na 

linguagem, seja ela oral ou de sinais.  

Kruppa (2003), diz que para a escola se tornar inclusiva, é preciso que ela se 

modifique em relação às crianças e não o inverso. Que entenda a existência de uma 

diversidade e com isso possa receber todos os tipos de crianças, inclusive as deficientes. 

Na busca de uma escola inclusiva, para que todos sejam tratados igualmente, 

ninguém pode ser excluído em função de uma condição. É necessário que os direitos de 

todos sejam reconhecidos e respeitados.  

De acordo com Kruppa (2003), esses direitos estão ligados à cidadania, que 

significa o acesso ao direto de votar e de ser votado (direitos políticos), direito à liberdade 

(direitos civis) e os direitos à liberdade, igualdade e fraternidade (direitos sociais). E é 

nesta última categoria de direitos onde explicitamente encontramos o direito a educação.  

A sociedade, por vezes, não reconhece os direitos dos sujeitos, nesse sentido, tem 

uma grande parcela de culpa, quando torna o que é anormal em normal. Só o fato de 

nascermos não nos dá o direito à cidadania. Só somos considerados cidadãos após o 

registro de nascimento. Isso é apenas um exemplo até chegarmos ao que Gentile (2003), 

fala sobre a exclusão.  Não conseguimos enxergar com nossos próprios olhos, apesar de 

ser exposto claramente para nós. 

Só ter o acesso a esses direitos, não garante, explicitamente, ter direitos a eles. O 

acesso à educação especial, não significa inclusão. Muitas vezes, esses direitos são 

negados, quando não temos profissionais qualificados, escolas adequadamente 

estruturadas, políticas que sejam efetivamente colocadas em prática, implicitamente, 

estamos tomando o rumo da exclusão, o que pode ser normal para muitos.  
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Não ter uma escola inclusiva, não ter direito à cidadania é inaceitável. É uma 

realidade que nem todos querem enxergar. Essa invisibilidade é a forma mais fácil de não 

vermos o que é explícito.  O que não enxergamos, não existe, já que não existe, não há 

com que se deva preocupar. Nessa ótica não há necessidade de inclusão, pois não existem 

excluídos. Como não existem excluídos, está tudo normal. É simples. O anormal se 

transforma em normal.   

A inclusão deve ser estruturada, construída. É necessário que o educador seja 

educado, qualificado, para poder perceber e reconhecer as potencialidades do outro, e não 

apenas suas restrições, para que possa contribuir de forma efetiva no processo de inclusão. 

Nessa linha de raciocínio, precisamos educar também a consciência coletiva do 

alunado, para que eles estejam em sintonia com o que se deseja alcançar. A inclusão é um 

processo, que requer ações em conjunto, para que aja uma seqüência de transformações de 

cunho evolutivo. 

Precisamos também rever a utilização dos pronomes, que distanciam as pessoas. 

Quando falamos ele ou eles, estamos colocando barreiras que aparentemente são 

insignificantes.  É através do pronome que podemos atribuir características a outra pessoa. 

Quando falamos o deficiente, estamos dizendo: ele é o deficiente. Fazemos sem a menor 

discriminação, pois é fácil atribuir aos outros algo peculiar, quando não queremos 

participar ou não fazemos parte do problema. O ele nos coloca numa situação de proteção. 

Vejo mas não enxergo. Não é comigo.  

Entendemos que a sociedade é composta do eu e do ele. O eu se protege por uma 

bolha, levantando barreiras, para não tomar conhecimento do que o incomoda.  Mas para 

existir inclusão, temos que pensar no nós. Pensar que eu não faço parte de uma solução 

para um problema que se mostra claro é jogar para ele o predicativo. Ele é o deficiente.  
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Esse tipo de pensamento faz com que as atitudes que se referem à responsabilidade 

ou obrigação moral de apoiar, de colaborar e o incômodo causado pelas injustiças (sociais, 

educacionais, políticas...) não sejam necessárias para a inclusão. Eu não faço parte do 

problema. Pensando dessa forma, não é difícil de perceber quanto o eu é o deficiente. Fica 

a pergunta de quem realmente precisa ser inserido no contexto da vida. Nesse sentido, não 

é difícil de entender quanto o eu é deficiente. Temos que desenvolver a capacidade de 

sermos sensíveis quanto ao aspecto social. 

Na busca de um caminho para a inclusão, é preciso entender que a educação 

especial não vive só de críticas. São mostradas com a intenção de que se possam perceber 

as necessidades de se buscar mais da educação que está sendo apresentada. E, também, 

para que as discussões não se calem e que a educação especial possa participar 

efetivamente dos grandes debates que a norteiam a Educação.  

Se observarmos ao longo da história da humanidade, percebemos os avanços 

conquistados pela educação especial.  Iniciamos com a Redação das Letras e Arte de 

Ensinar os Mudos a Falar, de Jean-Paul Bonet, que foi a primeira publicação para 

educação de deficientes, em 1620, na França e com a primeira instituição para surdos-

mudos, fundada pelo abade Charles M. Eppée, em 1770, em Paris (MAZZOTTA, 2003). 

Do século XV até os dias de hoje, não podemos ser céticos e deixar de perceber o 

quanto a educação especial avançou. Mesmo que a passos lentos, com registros teóricos, 

com as demoras peculiares para se transformar em ações o que já está regulamentado ou 

as negligências de quem detem o poder, como no famoso caso chamado de “ônibus da 

alegria” (MAZZOTTA, 2003). Apesar de todos os obstáculos, a avaliação é positiva e 

houve um avanço.  
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Apesar dos progressos alcançados em relação ao fator humano na educação, a 

discussão sobre deficiência, no que se refere ao desenvolvimento de suas potencialidades 

é uma discussão dos tempos atuais, sendo que a visibilidade das restrições já se arrasta por 

muito tempo.  

Hoje se questiona o modelo, com a intenção de melhorar o que deve ser utilizado 

para que seja feita uma educação especial que seja inclusiva. Atualmente, na Educação 

Física ocorre o mesmo. A resolução 03/87, veio para questionar o modelo que vigorava ao 

incluir no currículo a EFA, dando uma nova vida à Educação. Mas no século XIX, 

conforme Soares (1998), não havia debates na Ginástica que ecoassem ou versassem 

sobre o tema da inclusão. 

  Soares (1998) relata que no século XIX, muitos eram os corpos que ficavam à 

margem, quando estavam fora dos padrões de normalidade exigidos para a Ginástica, 

padrões que eram incorporados, que se resumiam apenas e simplesmente aos corpos, 

enquanto o indivíduo era deixado de lado. Era o belo o conceito em voga, dando um status 

à educação do corpo através da Ginástica. A importância do fator estético, a forma 

perfeita da simetria do corpo, como significado de saúde, onde os corpos que 

interessavam eram aqueles que tivessem alguma utilidade.  

 O que se percebe nas informações relatadas por Soares (1998), é a valorização da 

perfeição corpórea. Para Padilha (2001), o valor que se dá ao ser humano, está baseado no 

homogêneo, aos que são da mesma natureza, como se os deficientes fossem de outro 

mundo, como se a deficiência fosse doença. 

Para Gentile (2003), apesar de viverem no mesmo lugar, parece que são dotados do 

poder de se tornarem invisíveis e são excluídos. Invisíveis no sentido de que nós não 

queremos enxergá-los. Para Skliar (2004), a diversidade não tem o reconhecimento dos 
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outros, pois quando são vistos, é difícil de acreditar no que se vê, pois aparecem “sob a 

forma de um assassinato”.    

No caminho percorrido, são muitas as conquistas. Para que se continue com o que 

desejamos, que é a inclusão, respeitando-se os direitos de todos, precisaremos percorrer 

um pouco mais ainda. Temos que ser realistas. Não podemos negar que poderia ter sido 

melhor, mas também não podemos ficar pensando apenas no que poderia ter avançado. 

Podemos observar esses avanços, em relação à legislação, por exemplo: a Lei de 1971 e as 

resoluções do Conselho Federal de Educação, dentre elas a 03/87 da Educação Física, a 

Carta Magna de 1988, o Estatuto da Criança de 1990, Declaração de Salamanca de 1994, 

a Política Nacional de Educação Especial de 1994, Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Educação Física de 1998. 

Os debates gerados para que tudo isso fosse publicado, as publicações voltadas 

para a educação especial e o empenho das IES para cumprirem o que preconiza CFE, são 

algumas iniciativas que podem ser citadas e que devem ser sempre lembradas, pois são de 

grande relevância para que se possa progredir mais em direção da inclusão. 

Dentro desse contexto evolutivo da educação, que busca oportunizar aos 

deficientes uma educação especial calcada na inclusão, a Educação Física pode contribuir 

de forma significativa também. Contribuição que se inicia com a abordagem que é 

utilizada na formação de seus profissionais, com as disciplinas que são ofertadas e com a 

maneira que são ministradas essas disciplinas. Dentro do que é oferecido na Universidade 

Federal de Pernambuco, podemos direcionar nossos olhares para a Educação Física 

Adaptada, no sentido de saber quais as representações sociais dos alunos. 

As políticas de educação dos governos federal, estadual e/ou municipal, não devem 

responder apenas aos setores que possuem maior influência. Devem ser exercidas de 
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maneira a atender a todos os segmentos da sociedade, incluindo a educação especial nas 

discussões educacionais. 

Para que isso possa ocorrer, é necessário pensarmos em nós, através de uma boa 

análise da atual situação, de maneira que possibilite a correção das distorções, com um 

planejamento adequado que requer a educação especial e, principalmente, que se possam 

realizar avaliações periódicas dos resultados das ações que foram planejadas. 

Apesar da necessidade de lembrarmos das leis, resoluções, regulamentações, 

declarações e planos, é preciso que se tenha em mente que o trabalho a ser desenvolvido 

deve ter a participação todos os setores da sociedade, sejam eles do Legislativo, 

Judiciário, Executivo e a sociedade civil também.  

Precisamos de mecanismos que favoreçam a participação de todos os profissionais, 

entidades e instituições, resguardando as devidas posições que ocupam na tomada de 

decisões, para que sejam estabelecidos objetivos e metas. Requer participação de todos, 

especialmente, na execução dos projetos desenvolvidos, para que não fiquem apenas na 

teoria. 

No caminho de uma sociedade inclusiva, é necessário entender que o eu faz parte 

das soluções e que as ações que nós executamos, devem respeitar a dignidade das pessoas 

deficientes, os direitos de cidadão, que muitas vezes são privados dos seus direitos e 

devem respeitar também o direito que os deficientes têm a uma escola inclusiva decente.  

Dessa forma, as políticas governamentais e a sociedade como um todo, devem 

levar em consideração a necessidade que os deficientes têm de uma educação apropriada, 

com profissionais qualificados, com conhecimentos adequados e que sejam estimulados. 

Onde as instituições sejam bem estruturadas, com uma consciência situacional coletiva 

sobre o significado de ser deficiente e que todos nós fazemos parte da inclusão que tanto 
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desejamos. Acima de tudo, devemos respeitar os seus direitos fundamentais, como 

preconiza a nossa Carta Magna, pois todos nós somos iguais. Na busca dessa igualdade 

prevista em lei, que no caso das pessoas com necessidades especiais pode significar 

inclusão, a disciplina EFA pode ajudar. Dessa forma, conhecer um pouco sobre a 

disciplina torna-se importante. É o que será apresentado no próximo tópico. 

 

 

1.4 – EDUCAÇÃO  FÍSICA ADAPTADA  

 

O objetivo do trabalho está voltado para a representação social dos alunos  de 

Educação Física da UFPE sobre a disciplina Educação Física Adaptada. Nesse sentido, é 

importante conhecermos um pouco sobre a EFA. Para essa introdução, iniciamos com 

terminologias e definições de autores sobre a referida disciplina e depois apresentamos 

dados sobre a disciplina, coletados na Coordenação, na Secretaria do Curso de Educação 

Física e na Diretoria da Divisão de Currículos da UFPE. 

Segundo Pellegrine e Junghannel (1985 apud GONÇALVES, 2002), Educação 

Física Adaptada é um conceito pós-guerra, da década de 50, em função das adaptações 

feitas aos programas e aos esportes em países com a Alemanha, Inglaterra e  Estados 

Unidos, para a grande quantidade de mutilados da Segunda Guerra Mundial. A 

AAHPERD (American Association for Health, Physical Education, Recreation and 

Dance) define da seguinte forma: 

“ um programa diversificado de atividades desenvolvimentistas, jogos 

e ritmos adequados aos interesses, capacidades e limitações de 

estudantes com deficiências que não podem se engajar com 

participação irrestrita, segura e bem-sucedida em atividades vigorosas 

de um programa de educação física geral.”     
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Percebe-se na pesquisa realizada em 1998 (BUENO, 2003), que a Educação Física 

voltada para as pessoas com necessidades educacionais especiais, recebe as mais variadas 

denominações. Encontramos 12 nomes diferentes para a disciplina, com conotação de 

inclusão, como Educação Física Especial, aparece como o nome mais adotado nas IES 

que participaram, assim como Educação Física Adaptada.  

Especificamente, em uma das instituições que participaram da pesquisa, a 

denominação da disciplina parece não atender e não consegue entender o significado de 

inclusão, pois é chamada de Educação Física para Diferenciados. 

As incongruências ocorrem da mesma forma com as definições do que é  Educação 

Física Adaptada. O conceito de Pellegrine e Junghannel, da década de 50, apesar de ser  

da metade do século passado, parece bem atual. Destacamos duas definições que são 

opostas, no que se referem ao princípio que essa disciplina se propõe, que a  inclusão. 

A primeira definição é de Seaman e DePawn (1982 apud GONÇALVES, 2002), 

que propõe uma abordagem com relevância às potencialidades e não às limitações dos 

alunos, que está em conformidade com a proposta de Skliar (2004), que também propõe 

essa mesma forma de atuação na Educação Especial.  

No lado oposto, está outra definição de EFA, que é bem distinta, para VASQUEZ 

(1994 apud GONÇALVES, 2002), a intenção é buscar a normalização, de transformar em 

normal quem não está no padrão que se deseja. Para que isso possa ser concretizado, é 

necessário que se utilizem:  

“próteses, adaptações, aparelhos ortopédicos, de estimulação 

sensorial, estimulação precoce, desenvolvimento de programas e/ou 

adequações motoras individuais através de metodologias específicas.”  
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 Sabemos da necessidade de se utilizar substitutos convenientes para cada tipo de 

deficiência e, que as metodologias sejam específicas também, mas a questão está na 

definição, que é muito impactante do ponto de vista do significado de inclusão. Que 

distancia o ser humano, buscando o homogêneo, os da mesma natureza, conforme relatado 

por Padilha (2001). 

Muitas são as denominações existentes para a Educação Física que está voltada 

para as pessoas com necessidades especiais, porém o termo adaptada, vem ganhando 

terreno no meio da Educação Física. A evolução terminológica na Educação Física, 

apontou para adaptada, em função das adaptações que se fazem necessárias nas atividades 

voltadas para esse grupo específico, que são os alunos com necessidades especiais. O 

próprio Bueno (2003), utiliza o termo Educação Física Adaptada quando se refere à 

Educação Especial na área de Educação Física, apesar de existirem outras designações. 

As primeiras palavras sobre a EFA por parte do Governo Federal, só começam a 

aparecer no início da década de 80, com o Plano de Ação da Comissão do Ano 

Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência, através da Normalização da 

Educação Física para Deficientes, segundo Lima (1998 apud Gonçalves, 2002). 

Na Coordenação e na Secretaria do Curso de Educação Física, foi verificado que a 

disciplina é designada pelo código ED 207. No primeiro semestre de 2009, foram 

ofertadas duas turmas. Uma na sexta-feira, que é a turma A, no horário das 10:00h às 

12:50h e a outra na quarta-feira, que é a turma B, no horário das 13:00h às 15:30h. Na 

turma A, o número de alunos matriculados era de 20 (vinte) e na turma B, a quantidade 

era maior, um total de 32 (trinta e dois) alunos.  

Na sua Ementa constam dois pontos, que são o seguinte A Educação 

Física/Desporto adaptada no contexto socio cultural e As deficiências: características e 
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implicações para a elaboração e aplicação de Educação Física/Desportos na escola e na 

comunidade. 

A disciplina Educação Física Adaptada é obrigatória e faz parte do 5º período. São 

necessárias outras disciplinas para que se possa cursá-la. Verificamos e na Diretoria da 

Divisão de Currículos da UFPE, que no período de 1986 até 1989 fazia parte do perfil 

6702. A partir do ano de 1990, passou para o perfil 6703. Possui uma carga horária total 

de 45 horas, divididas em 30 horas teóricas e 15 horas práticas, correspondendo a 02 

créditos.  

Para que os alunos possam ser matriculados na disciplina, são exigidos pré-

requisitos, que são disciplinas que devem ter sido cursadas nos períodos anteriores. As 

disciplinas são: Anatomia 5 e Biologia 1 do 1º período;  Anatomia Funcional do 2º 

período e Fisiologia 8 que pode ser cursada no 2º ou 3º período e por último a Fisiologia 

do Esforço do 4º período.  

Apesar do momento, onde Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física 

de 1998, buscam por uma Educação Física mais voltada para o ser humano, a 

obrigatoriedade de se cursar disciplinas de cunho anatômico, biológico e fisiológico, 

como forma de se obter uma base para a aquisição de conhecimentos mais aprofundados, 

não minimizam o caráter humanístico que a Educação Física deve disseminar. 

Na verdade, as disciplinas que antecedem a Educação Física Adaptada, precisam 

ser cursadas, pois segundo Gonçalves (2003), a EFA tem como objetivo reunir os 

conhecimentos teóricos e práticos das mais variadas disciplinas, para que possam ser 

trabalhados, nas  atividades educacionais, as funções relativas ao movimento de um grupo 

específico, que são as pessoas com necessidades educacionais especiais. 



 

 

52 

As disciplinas agregam conhecimento, pois esses saberes são necessários para que 

se conheçam as características desse público, que é específico, para a elaboração das 

atividades e, consequentemente, saber que possíveis implicações, poderão ocorrer  durante 

as aulas que serão ministradas.  

Em um segundo momento, durante as aulas, torna-se importante a forma que os 

fundamentos adquiridos serão colocados em prática. É a hora em que se deve oportunizar 

o lado humano, para que ele venha à tona, e com isso possa incidir na concretização do 

desejo dos autores (PADILHA, 2001; SKLIAR, 2004; SILVIA, 2008), de transformar a 

educação mais humana. 

Apresentamos no próximo capítulo a aproximação com o curso e com os alunos, 

esclarecimentos referentes à pesquisa e aos instrumentos, dados pessoais dos 

participantes,  procedimentos para coleta e de análise.   
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Capítulo 2 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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2.1 – CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: primeiras aproximações com os alunos 

 

Com relação às primeiras aproximações com os alunos do curso de Educação 

Física da UFPE, elas ocorreram em março de 2009. Optamos pela referida instituição pelo 

fato de ser graduado no mesmo curso, o que nos dava uma possibilidade maior de 

aproximação como os sujeitos da pesquisa, Secretaria, Coordenação e o Departamento do 

Curso também, pois seria necessário um contato com todos, em função da pesquisa. A 

nossa expectativa foi confirmada, as conversas iniciais foram amistosas. 

Falamos com o Chefe do Departamento de Educação Física, para que o mesmo 

tomasse ciência de que seria realizada uma pesquisa nas dependências do departamento. 

Da mesma forma foi realizado um encontro com o Coordenador da Graduação, para 

informarmos também sobre a pesquisa. 

No contato com o coordenador, perguntamos sobre documentos relativos à 

Educação Física Adaptada, o mesmo solicitou que falássemos com a secretária, que 

prontamente nos atendeu, mas para a nossa surpresa, não havia nenhum registro sobre a 

implantação da referida disciplina no curso. Para resolver esse impasse, fomos à Diretoria 

da Divisão de Currículos, que passou as informações sobre a disciplina, conforme 

registrado no capítulo anterior. 

Aproveitamos a oportunidade e perguntamos sobre as matrículas dos alunos na 

disciplina. Apesar do interesse da pesquisa está focado nos alunos que ainda não cursaram 

e os alunos que já haviam cursado, era importante saber quantos alunos estavam cursando. 

Recebemos a informação que no 1º semestre de 2009, os matriculados estavam divididos 

em duas turmas, uma com 32 alunos e a outra com 20 alunos. Então, naquele semestre, 52 

alunos estavam cursando a Educação Física Adaptada. 
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Esse contato inicial foi muito importante, pois de posse desses dados e passadas as 

devidas apresentações, partimos para o trabalho de campo. Ficávamos observando o 

cotidiano do curso, aguardando uma possibilidade para abordarmos os alunos. 

Conversávamos com os alunos com a intenção de sabermos se os mesmos queriam e se 

poderiam participar da pesquisa. Era um contato meio acanhado, tanto por parte do 

pesquisador, como também do possível participante da pesquisa.  

Com o passar dos dias, a abordagem ficou mais tranqüila, pois os próprios alunos 

já sabiam do que se tratava, pelo fato de estar circulando pelas dependências do curso. 

Quando fazia a apresentação, eles falavam que alguém já havia comentado sobre o 

assunto. Uns paravam para saber mais sobre o assunto. Outros diziam que não tinham 

interesse.  

O contato com os alunos era feito durante o intervalo de cada aula. Onde era 

perguntado se eles desejariam participar de uma pesquisa. Entramos em contato com um 

professor, onde nos foi dada a oportunidade de explanarmos durante uma aula o conteúdo 

da pesquisa. A turma era do 6º período e tinha mais de 30 (trinta) alunos, mas apenas 07 

(sete), quiseram participar da pesquisa. 

Inicialmente, queríamos que participassem da entrevista dois grupos de 20 (vinte), 

com alunos que cursaram e que não cursaram a disciplina, totalizando o número de 40 

(quarenta) alunos e para isso, entramos em contato com muitos alunos, mas nem todos 

estavam dispostos a participarem da pesquisa. Comecei a perceber que teríamos que 

revisar esse número. 

Aproximadamente 30 (trinta) alunos, disseram que participariam e chegaram a 

conversar um pouco mais sobre a pesquisa, mas quando ficavam sabendo que o tempo 
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necessário para todo o processo, seria em torno de 40 minutos, falavam que não poderiam 

participar, alegando motivos particulares, dentre eles, a falta de tempo. 

Em função da possibilidade de não chegarmos aos 40 (quarenta) alunos, e pelo fato 

de alguns terem responder ao questionário e de não terem participado da entrevista, 

decidimos modificar o quantitativo da amostra, levando em consideração também, o 

número de 52 alunos matriculados na disciplina.  Dessa forma, optamos em reduzir para 

20 a quantidade de sujeitos. A pesquisa foi realizada com dois grupos de 10 (dez), o que 

nos dá aproximadamente 10% dos alunos que estavam devidamente matriculados. 

 

 

2.2 – ESCLARECIMENTOS: pesquisa e instrumentos 

 

Para os alunos que participaram da pesquisa, foi esclarecido o que constava no 

documento, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I). Foi 

explicado que as informações cedidas pelos participantes só seriam utilizadas, desde que 

devidamente autorizadas pelos mesmos. Além de existir uma confidencialidade sobre o 

nome das pessoas que dariam as informações e que a participação era voluntária, dando a 

possibilidade de se retirarem a qualquer momento da pesquisa, sem que houvesse 

qualquer prejuízo pessoal.  

Falávamos sobre o objetivo do trabalho, a importância da participação na pesquisa, 

para o aluno, para o pesquisador e para a instituição e, que os resultados poderiam ser 

úteis para todos os envolvidos, principalmente para a sociedade. 

Optamos pela utilização de mais de um instrumento de pesquisa. Segundo Abric 

(2001) é necessário que sejam usados instrumentos interrogativos e associativos, para que 



 

 

57 

se possa extrair, através do cruzamento, o que se tem de melhor dos dados coletados. 

Dentre os possíveis instrumentos, optamos pela combinação de três, de modo que um 

pudesse completar o outro. 

Os instrumentos escolhidos foram: questionário socioeconômico, associação livre 

de palavras/idéias (Anexos II) e entrevista com perguntas abertas (Anexos III). O 

questionário e a entrevista estavam relacionados aos métodos interrogativos, enquanto a 

associação livre aos associativos. Com a intenção de otimizarmos a pesquisa, colocamos a 

técnica de associação livre de palavras como sendo a décima questão, a última do 

questionário socioeconômico.  

Após informar os sujeitos da pesquisa sobre o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo I), passamos para o questionário socioeconômico. Era explicado 

como deveria ser preenchido o questionário. As perguntas 7, 8 e 9, só poderiam ser 

respondidas pelos alunos que já haviam cursado a disciplina Educação Física Adaptada. A 

pergunta de número 10 ficava para uma explicação posterior. 

A escolha do questionário socioeconômico foi baseada na possibilidade de ser ter 

conhecimento do perfil dos sujeitos da pesquisa, que segundo Abric (2001), permite 

conhecer os aspectos quantitativos das representações sociais, como forma de verificar 

quais as diferenças existentes entre os alunos, em função das respostas.  

A coleta dos dados pessoais com a utilização do questionário, segundo Chizzotti 

(1998), é direta, com questões pré-elaboradas, de fácil compreensão, com estrutura 

simples. É uma conversa planejada com antecedência. Isso ajuda muito na tabulação e 

análise das informações. 

O questionário socioeconômico era composto por duas partes. A primeira por 

dados pessoais, como: idade, nome, sexo, período que o sujeito se encontrava, se o aluno 
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tinha estagiado e se o estágio era na área da disciplina, se já havia ou não cursado a 

disciplina Educação Física Adaptada. A segunda, por perguntas abertas, com a finalidade 

de sabermos as possíveis contribuições da disciplina, distribuídas nas questões 7, 8 e 9, 

que eram para os alunos que já haviam cursado a disciplina. Eram expressas pelas 

seguintes perguntas: 

• Em que ela (disciplina) contribuiu para sua prática pedagógica? 

• A referida disciplina fornece bases teóricas e metodológicas suficientes para o 

conhecimento inicial dessa área? SIM (  )   NÃO (  )   Explique. 

• Sua visão de sociedade mudou, após cursar a disciplina? SIM ( ) NÃO (  ) 

Explique. 

Após as respostas constantes no questionário, passávamos para a associação livre 

de palavras/idéias. O último instrumento a ser utilizado era a entrevista, que era composta 

por três momentos. O primeiro era uma pergunta geral para os dois grupos. No segundo, 

havia uma questão especifica para o que não cursou a disciplina. Finalizando com uma 

pergunta para o grupo que já havia cursado a referida disciplina.  

Optamos pela associação livre de palavras/idéias, pois, segundo Abric (2001), é 

uma técnica espontânea, que mostra aspectos implícitos ou latentes na fala ou na escrita 

dos sujeitos e também  pelo fato da entrevista precisar de um outro instrumento, para um 

maior aprofundamento nas informações coletadas  

Para Chizzotti (1998), a entrevista é um diálogo com objetivos definidos que gera 

manifestações pessoas, muito importantes para a nossa pesquisa. Segundo Abric (2001), a 

entrevista é um instrumento indispensável na pesquisa sobre representação social por 

traduzir o discurso do sujeito. Em função disso, optamos por esse instrumento também 

para o nosso trabalho. 
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A entrevista constante no Anexo III foi dividida em três momentos. O primeiro 

consistia em uma pergunta principal, onde era solicitado: “Fale livremente sobre a 

Educação Física Adaptada (o que sente, o que pensa a respeito, qual a contribuição)”. 

Essa pergunta foi respondida pelos dois grupos.  

O segundo e o terceiro momentos possuíam uma pergunta específica para cada 

grupo: “Quais as expectativas em relação à disciplina Educação Física Adaptada, a qual 

irá cursar?” e “Qual o pensamento sobre a disciplina Educação Física Adaptada, antes e 

depois de cursá-la?”.  

Com a amostra definida e com os instrumentos escolhidos, partimos para outra 

fase da pesquisa, a coleta dos dados junto aos alunos do curso de Educação Física. 

 

 

2.3 – COLETA DOS DADOS: procedimentos 

 

Para a coleta das informações, foi cedido o Laboratório de Sociologia do Esporte. 

O que nos dava total tranqüilidade, pois era uma sala reservada, com ar-condicionado, 

mesa, cadeiras. Outro local utilizado para a pesquisa, foi uma sala do Núcleo de Educação 

e Desportos da UFPE. As salas continham tudo que era necessário para executarmos todos 

os procedimentos. Antes de começarmos com a coleta, relembrávamos os passos que 

seriam realizados e a confidencialidade do nome do sujeito. 

A amostra de 20 (vinte) alunos foi dividida em dois grupos de 10 (dez), 

denominados de A e B, com a intenção de fazermos um contraponto em relação à 

representação social dos alunos. A disciplina em questão serve como um divisor de águas, 
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já que optamos em realizar a pesquisa em função dos conhecimentos dos alunos acerca da 

referida disciplina. 

O grupo A foi composto por 10 (dez) alunos que não cursaram a disciplina 

Educação Física Adaptada, sendo 05 (cinco) sujeitos do sexo masculino e 05 (cinco) do 

feminino, coincidentemente, apesar de não ser essa a intenção. O grupo B era formado 

com as mesmas características e tinha o mesmo número de participantes também, sendo 

que os alunos já haviam cursado a disciplina em questão. 

Para cada sujeito que se apresentava para a pesquisa, iniciávamos com o 

preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, constante no Anexo I. 

Após esse primeiro passo, pedíamos que passassem para o questionário socioeconômico. 

Para os alunos que não haviam cursado a disciplina, lembrávamos que as questões de 

número 7, 8 e 9 não deveriam ser respondidas. Pedíamos também, que esperassem pela 

explicação da questão de número 10. 

A associação livre de palavras constante no Anexo II correspondia à questão 10. 

Era esclarecido ao participante que a técnica utilizada consistia em pedir que, através de 

palavras ou expressões, informadas pelo pesquisador, escrevessem 04 (quatro) palavras 

que viessem de imediato à lembrança.  

Após dirimir as dúvidas quanto à técnica, partíamos para um exemplo. 

Utilizávamos a palavra bola, com a intenção de estarmos certos que estava claro o que se 

desejava. Quando pairava uma dúvida, outras palavras que não tivessem relação com a 

pesquisa eram utilizadas para treinarmos.  

Aplicamos a técnica de associação livre de palavras/idéias, conforme as 

orientações dadas. A pergunta ou frase estimuladora era: Quando falo disciplina Educação 

Física Adaptada, escreva as quatro primeiras palavras que vem à sua memória. Após essa 
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primeira etapa, era feito o mesmo com a palavra Deficiência. Quando o aluno tinha tempo 

só para o questionário e para a associação livre de palavras/idéias, era marcado outro 

horário para prosseguirmos com a entrevista. 

Durante a apresentação dos anexos aos alunos, também era explicado sobre a 

necessidade de gravarmos as entrevistas, pois seriam utilizadas posteriormente para serem 

analisadas. Percebemos que durante as explicações, a preocupação demonstrada por parte 

dos alunos, estava voltada para as perguntas que seriam realizadas. 

Em relação a essa ansiedade, tentávamos acalmá-los, dizendo que eram perguntas 

simples e que deveriam ser respondidas sem preocupações, pois apesar daquele momento 

está sendo gravado, era lembrado sobre a confidencialidade. Somente o pesquisador 

saberia quem, exatamente, respondeu determinada questão. Ao final da entrevistas, os 

mais preocupados chegavam à conclusão de que não existiam motivos para demonstrarem 

tanta inquietação. 

 

 

2.4 – PARTICIPANTES: dados pessoais 

 

 Fizeram parte da pesquisa 20 (vinte) alunos do curso de Educação Física da UFPE, 

que estavam matriculados no 1º semestre letivo de 2009. Sendo que 10 (dez) já cursaram e 

os outros 10 (dez) ainda não cursaram. Essa divisão, como dito anteriormente, serviu de 

contraponto para analisarmos a representação social dos alunos de Educação Física da 

UFPE, sobre a disciplina Educação Física Adaptada que é o nosso objetivo. Cada grupo 

estava representado por 5 (cinco) participantes do sexo feminino e 5 (cinco) do sexo 

masculino. 
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 Os dados aqui apresentados seguiram a seqüência das questões Q2, Q3, Q4, Q5 e 

Q6 do questionário socioeconômico conforme o Anexo I, que foi respondido pelos 

sujeitos. Os QUADROS de 1A  a 3A corresponde aos alunos que não cursaram a 

disciplina e os QUADROS de 1B a 3B  referem-se aos alunos que já cursaram.  

 

QUADRO 1A 

ALUNOS NUMERADOS DE 1 A 10, IDADE E SEXO 

NÃO CURSOU A DISCIPLINA 

ALUNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q2 IDADE 38 19 33 18 19 19 20 21 19 18 

Q3 SEXO F F M M F M M M F F 

 

 Observamos no QUADRO 1A, que a amostra é composta por 80% dos alunos com 

a faixa etária entre 18 e 21 anos. Os outros 20% do grupo, estão na faixa etária de 30 a 40 

anos. Isso demonstra que a grande maioria dos sujeitos é de jovens. Com relação ao sexo, 

estão divididos em 5 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, conforme explicado 

anteriormente. 

QUADRO 2A 

ALUNOS NUMERADOS DE 1 A 10 E PERÍODO QUE CURSAM 

NÃO CURSOU A DISCIPLINA 

ALUNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q4 PERÍODO 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 

 

 

Em relação ao período que estavam cursando, no QUADRO 2A, observamos que 

80% fazem parte do 3º período, 10% do 1º período e 10% do 4º período, mas o dado 

relevante é que 90% dos participantes estão na universidade há pouco mais de 01 (um) 

ano. 
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QUADRO 3A 

ALUNOS NUMERADOS DE 1 A 10; TRABALHO; QUANTO TEMPO DE TRABALHO E SE 

É NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA 

NÃO CURSOU A DISCIPLINA 

ALUNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Q5 TRABALHO N N S N N S N N N N 

Q5 TEMPO - - 11 

ANOS 

- - 2 

MESES 

- - - - 

Q6 EFA - - S - - N - - - - 

 O S significa  SIM e o  N significa  NÃO . 

 

Como estão no início do curso, o QUADRO 3A mostra que,  no momento, não 

existe nenhuma obrigatoriedade quanto ao estágio e por ser um grupo predominantemente 

de jovens, era de se esperar que também fossem inexperientes quanto ao trabalho/estágio. 

Isso foi comprovado, pois 80% relataram não trabalhar. Nesse quesito também, temos os 

dois lados distintos. Os 20% que trabalham, estão nos extremos, enquanto um tem muita 

experiência, o outro acabou de ingressar na atividade.  

Apesar de não ter cursado a disciplina, o aluno de número 3 é o único que trabalha 

na área de Educação Física Adaptada. É um dado importante, levando em consideração 

que o mesmo não cursou a disciplina, e que está envolvido com essa atividade há 11 anos. 

 

 

QUADRO 1B 

ALUNOS NUMERADOS DE 1 A 10, IDADE E SEXO 

 CURSOU A DISCIPLINA 

ALUNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q2 IDADE 27 26 22 22 24 23 24 25 25 26 

Q3 SEXO F M F F M M M M F F 
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 No QUADRO 1B, 100% dos alunos que já cursaram a disciplina estão acima dos 

22 anos, para ser mais exato, estão na faixa etária entre 22 e 27 anos. Como a disciplina 

faz parte do 5º período, é normal que o percentual de alunos deste grupo tenha mais idade 

do que o grupo que não cursou a disciplina. A idade pode revelar um pouco mais de 

experiência. Com relação ao sexo, temos 50% do sexo masculino e 50% do sexo 

feminino.  

 

QUADRO 2B 

ALUNOS NUMERADOS DE 1 A 10 E PERÍODO QUE CURSAM 

 CURSOU A DISCIPLINA 

ALUNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q4 PERÍODO 8 8 8 7 7 7 8 6 7 7 

 

Em relação ao período que estavam cursando, o QUADRO 2B mostra que 50%  

faz parte do 7º período, 10% do 6º período e  40% do 8º período, que corresponde ao 

período de conclusão do curso. Observamos também que há um percentual de 90%  de 

alunos que estão próximos de se formarem.  

 

QUADRO 3B 

ALUNOS NUMERADOS DE 1 A 10; TRABALHO; QUANTO TEMPO DE TRABALHO E SE 

É NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA 

 CURSOU A DISCIPLINA 

ALUNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Q5 

TRABALHO 

N S S S S S S S S S 

Q5 TEMPO  

- 

3  

ANOS 

1 

MÊS 

8 

MESES 

1 ANO E 

6 MESES 

3 

ANOS 

2 MESES 1 ANO 

 E 4 

MESES 

6 

MESE

S 

4 

ANOS 

Q6 NA ÁREA 

DA  EFA 

 

- 

S   

PRO-

NIDE 

S 

PRO-

NIDE 

 

N 

 

N 

 

N 

S 

PRÓ-

NIDE 

 

N 

 

N 

 

N 

 O S significa  SIM e o  N significa  NÃO . 
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O QUADRO 3B apresenta que, em função de estarem adiantados no curso, era de 

se esperar fossem experientes quanto ao trabalho/estágio. Os dados revelaram exatamente 

isso, pois 90% informou que trabalha ou já havia trabalhado. Esse percentual pode ser em 

função da obrigatoriedade de estágio e por estarem próximo do término do curso. Só um 

aluno, que corresponde a 10% da amostra, informou não trabalhar.  

Apesar de ter um percentual bastante alto no quesito trabalho, o que se observa é 

que apenas 30% da amostra já teve experiência relacionada com a Educação Física 

Adaptada. O mais interessante é que nenhum aluno adquiriu experiência na área de EFA 

fora do curso, pois os 30%  trabalharam no Projeto do Núcleo de Educação Física e 

Desporto de Iniciação ao Desporto Especial – PRO-NIDE/UFPE, que é oferecido à 

comunidade como projeto de extensão. Essa informação é bastante relevante.  

Levando-se em consideração a amostra, 30% é um percentual baixo, o que nos 

remete a uma reflexão, para encontrar uma forma, de maneira que os alunos que cursaram 

a disciplina, possam participar mais efetivamente junto ao PRO-NIDE.  

 

2.5 – INSTRUMENTOS: procedimentos de análise  

  

Na busca de identificar as representações sociais dos alunos do curso de Educação 

Física da UFPE, sobre a disciplina Educação Física Adaptada, seguimos a perspectiva de 

Moscovici (1978), para analisarmos o que foi coletado, onde é a verbalização que exprime 

as representações.  

Para a validação da associação livre de palavras, foi utilizado o programa PRISMA 

e através do teste de probabilidade estatística qui-quadrado, verificar a diferença 

significativa entre as freqüências observadas e as esperadas (p<0,05). Abric (2001), indica 
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a possibilidade de se encontrar o núcleo central das representações, que está baseado em 

03 (três) proposições feitas pelo autor, que são: a freqüência de evocação (f), a média de 

freqüência da evocação (OM) e a importância do item para o sujeito. 

 Os procedimentos utilizados para a análise dos dados coletados junto aos alunos, se 

referem aos instrumentos utilizados na pesquisa. As respostas das questões abertas do 

questionário, que foram destinadas exclusivamente aos alunos que já haviam cursado a 

disciplina. A associação livre de palavras teve como objetivo o levantamento do conteúdo 

do núcleo central das representações sociais e a entrevista oportunizou a verbalização dos 

alunos sobre a disciplina EFA.  

Parte do questionário já foi abordada no item 1.4, deste capítulo. Dando 

continuidade  ao procedimento de análise, as perguntas de número 7, 8 e 9 do grupo que já 

cursou a disciplina, é composto por dois momentos. O primeiro corresponde à resposta 

objetiva de SIM ou NÃO, para saber se já cursou a disciplina. No segundo momento, o 

participante responde a uma pergunta aberta. No caso da questão 7, para o grupo que já 

cursou a disciplina, a resposta é SIM. A pergunta é : Já cursou a disciplina Educação 

Física Adaptada? Se sim, em que contribuiu para a sua prática pedagógica? 

As respostas objetivas de SIM e NÃO, foram tabuladas e algumas respostas abertas 

foram transcritas pelo fato de exporem idéias formuladas sobre a Educação Física 

Adaptada. As perguntas Q8 e Q9 são respectivamente: 

• A referida disciplina fornece bases teóricas e metodológicas suficientes para o 

conhecimento inicial dessa área?        SIM (   )   NÃO (   )      

Explique. 

• Sua visão de sociedade mudou, após cursar a disciplina? SIM (  ) NÃO (  ) 

Explique. 
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Em relação às entrevistas, participaram 20 (vinte) sujeitos no total, divididos em 

dois grupos de 10 (dez). As entrevistas foram respondidas de forma livre e também foram 

gravadas. Algumas delas foram transcritas para o nosso trabalho, como forma de mostrar 

o pensamento operante dos dois grupos em questão.  

Para uma melhor a análise das respostas, utilizamos a linguagem que os sujeitos 

expressaram, pelo motivo de que, segundo Moscovici (1978), é a verbalização que exerce 

a função mediadora dessa nova construção de significados, das representações sociais. 
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Capítulo 3 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFPE 

SOBRE A DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA: ANÁLIS ES 
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3 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise apresentada neste tópico, refere-se às perguntas abertas do questionário, 

que são em número de 03 (três), à associação livre de palavras/idéias, que é a questão  de 

número 10 do questionário e às entrevistas também. 

 

 

3.1 – QUESTIONÁRIO  

 Começamos pela questão 7 do questionário, respondida pelos alunos que já 

cursaram a disciplina. Pergunta-se:  

• Já cursou a disciplina Educação Física Adaptada? SIM (   )   NÃO (   ) 

                        Se sim, em que ela contribuiu para sua prática pedagógica?  

 

QUADRO 4B 

ALUNOS NUMERADOS DE 1 A 10 E PERÍODO QUE CURSAM 

 CURSOU A DISCIPLINA 

ALUNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q7 

CONTRIBUIU  

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

 

 Os alunos em sua totalidade responderam que a disciplina contribuiu, pois 

apresentou conhecimentos que abordaram as deficiências, dando oportunidade de 

poderem conhecer, com um pouco mais de profundidade, as dificuldades, as limitações, as 

adversidades, dessa parcela da população. Podemos verificar isso, através dos 

depoimentos dos alunos. O primeiro diz: “Maior conhecimento das dificuldades e dos 

procedimentos de aulas para esse grupo.” 
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 Segundo depoimento : 

“Ela abordou temas necessários e importantes para que os alunos 

possam aprender com quem se trabalha, as dificuldades e 

possibilidades das pessoas com algum tipo de situação especial.” 

 

A contribuição foi observada também, através da possibilidade de terem um maior 

contato com esse grupo e pelo que as pessoas com necessidades especiais passam, ao 

realizarem tarefas simples, foi outra questão levantada pelos alunos, quando dizem: “... 

em relação, não só a práticas desportivas como no dia a dia.” e também “... realização de 

tarefas diárias.”.  

Apesar de concordar com a contribuição, apenas um sujeito ressaltou que poderia 

ter sido melhor, mas não exemplificou como poderia ser. Podemos verificar isso em seu 

relato: “Poderia ter contribuído mais, a contribuição efetiva da disciplina foi o contato 

direto com este público observando e participando de aulas no PRO-NIDE.” 

O que se percebe é que a referida disciplina contribui de forma positiva para que os 

alunos possam criar situações que favoreçam o público com que se vai atuar, de maneira 

que leve o futuro professor ao conhecimento crítico dos elementos que determinam a sua 

prática profissional.  

Observa-se essa contribuição na fala de um depoente: 

“A disciplina me deu suporte para compreender melhor as limitações 

de cada deficiência e assim sendo facilitando algumas adaptações na 

minha prática pedagógica.” 

 

O aluno se refere a necessidade de conhecer melhor as potencialidades do grupo 

com quem vai trabalhar, através do limite que as deficiências apresentam para cada 

pessoa. Esse conhecimento é fundamental para as devidas adaptações nas aulas que serão 

ministradas.   
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Sem falar na contribuição que o convívio proporciona, segundo um relato que diz: 

“Contribuiu para que eu tivesse mais contato com as pessoas deficientes.”. Isso é muito 

importante, pois o contato aproxima os alunos com uma a realidade de um outro grupo, 

dando uma nova significância às dificuldades, às limitações e às adversidades. 

 Para Moscovici (1978), é através da interação entre os indivíduos, no caso entre os 

alunos e as pessoas com necessidades especiais, do discernimento da realidade com os 

outros, que se produz uma gênese comportamental, são as representações sociais se 

consolidando. 

 Segundo Guareschi & Jovchelovitch (1994), é na relação indivíduo (aluno) e o 

coletivo (pessoas com necessidades especiais) que reside a força que existe nas 

representações, possibilitando uma construção de mão dupla, tanto individual como 

coletiva dos processos sociais. Sendo que essa relação é oportunizada pelo contato nas 

aulas de EFA.  

 Segundo Serra (2008),  é através da prática pedagógica que se pode gerar  uma 

transformação social, pois a sua utilização transforma primeiro o alunado, seguido da 

escola, para então abranger toda a sociedade. Nesse sentido, as práticas utilizadas na 

disciplina EFA, como foi mostrado, tendem a essa transformação do futuro professor, que 

no convívio, passam a ver as pessoas com necessidades educacionais especiais através das 

suas capacidades, das suas potencialidades, podendo disseminar essa nova visão para o 

meio social, na busca de uma transformação mais ampla.  

 

 O QUADRO 5B, refere-se à pergunta 8  do questionário.  

• 8) A referida disciplina fornece bases teóricas e metodológicas suficientes 

para o conhecimento inicial dessa área?  SIM (   )   NÃO (   ) Explique: 
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QUADRO 5B 

ALUNOS NUMERADOS DE 1 A 10 

 CURSOU A DISCIPLINA 

ALUNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q8  SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM SIM 

 

Com relação às respostas da questão de número 8, apresentadas no QUADRO 5B, 

observamos que 80% dos alunos entendem que a disciplina EFA fornece conhecimentos 

iniciais sobre a área, mas a disciplina poderia ter mais aulas práticas e teóricas também. 

Apesar disso, os alunos levam em consideração é o fato da disciplina ser envolvente, 

fazendo-os perceber melhor as dificuldades desse grupo, conforme relato de um 

participante: “Faz com que o aluno se envolva e consiga vivenciar a dificuldade das 

pessoas portadoras de deficiência.”  

Com relação à disciplina Educação Física Adaptada, entendemos que os alunos 

compreendem que a realidade exigi que sejam feitas adaptações à realidade do deficiente, 

para que se possam executar, da melhor forma possível, as aulas para essa parcela da 

população, conforme a resposta de um entrevistado:  

 

“A disciplina deu uma introdução às dificuldades enfrentadas 

pelos deficientes e ensinou a adaptar o planejamento de aula para 

esta realidade.” 

 

No entanto, dos 20% que responderam que os conhecimentos não eram suficientes, 

um participante falou que poderia haver mais aulas práticas, enquanto o outro sentiu falta 

de aulas teóricas. No entanto, os dois questionaram de forma diferente, o fato do contato 

ser exclusivamente com o PRO-NIDE. Um relatou que as aulas práticas eram só no 

projeto da UFPE. O outro sujeito relatou a falta de conhecer outras instituições que 
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trabalham na área. Confirmando as afirmações que Bueno (2002), fala sobre a falta de um 

maior intercâmbio com outras instituições para estágios, pesquisas e investigações.  

O que se percebe é que a disciplina responde positivamente, no que se refere aos 

conhecimentos iniciais para os alunos, conforme a resposta de 80 % dos alunos. Sendo 

que dentro desse percentual, ecoa por parte dos alunos a necessidade de mais aulas, tanto 

práticas como teóricas, com intuito de se obter mais conhecimentos, para a execução de 

um trabalho mais efetivo junto às pessoas com necessidades educacionais especiais, 

conforme as palavras relatadas por um aluno: “Para um conhecimento inicial sim, porém 

tenho consciência que ainda não estou habilitado.” 

Observa-se que a disciplina fornece condições para que os alunos despertem em 

relação ao assunto, no sentido de vivenciarem uma realidade que antes não era observada, 

que é o conhecimento das deficiências e a prática com pessoas de necessidades especiais. 

É um fato que deve ser levado em consideração, porém o relato dos alunos, no que se 

refere à quantidade maior de aulas, é um ponto relevante, que talvez possa ser discutido  

em um outro momento. 

 

O QUADRO 6B, refere-se à pergunta 9  do questionário.  

• 9) Sua visão de sociedade mudou, após cursar a disciplina?  

      SIM (   )   NÃO (   ) Explique: 

 

QUADRO 6B 

ALUNOS NUMERADOS DE 1 A 10 

 CURSOU A DISCIPLINA 

ALUNO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q9  SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM 
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Apesar de 40% da amostra responder que não mudaram, é um dado interessante, 

pois já traziam um pensamento positivo no que se refere às pessoas com necessidades 

especiais. O convívio que tiveram antes da disciplina, fez com que trouxessem e 

permanecessem com seus significados que construíram, conforme os depoimentos, 

quando dizem: “Alguns anos antes de entrar no curso tive contato com deficientes que 

treinavam no meu antigo colégio” ; “após trabalhar com eles” e “em função do convívio 

com algumas durante algum momento da vida”.  

Os outros 60%, informaram que houve mudança na forma de perceber a realidade 

em que vivem os “futuros alunos”, como também a capacidade de superação e suas 

potencialidades, em função do contato estabelecido com eles, de acordo com o 

depoimento de um participante: “Tive a possibilidade de ver estas pessoas com outros 

olhos, não que eu as discriminasse, mas pude ter noção do potencial deles.” 

Esse relato mostra a importância da convivência, pois o fato de participarem um 

pouco da vida dos portadores de necessidades especiais, isso possibilita que enxerguem as 

capacidades e não só as limitações. Outro fator positivo que podemos observar, é que essa 

visão vem de futuros professores e que está em conformidade com o PNEE (1998), no que 

se refere à Educação Especial, que busca desenvolver as potencialidades, utilizando teoria 

e prática dentro das necessidades que os alunos apresentam. 

Percebe-se a importância que é dada ao convívio, por parte dos alunos, pois é 

significante a força que exerce na forma de enxergar as pessoas com necessidades 

educacionais especiais. É esse contato que possibilita a verificação das potencialidades 

desse grupo.  

Quando estamos distantes, nossas construções são totalmente diferentes, pois a 

impressão que temos, refere-se ao que eles não podem fazer, nos ligamos nas limitações 
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impostas pela deficiência que apresentam. Observamos que, tanto os que responderam sim 

e os que responderam não, reportaram que foi o convívio que trouxe à tona uma melhor 

percepção sobre essa parcela da população.  

São as novas construções sendo formadas com base em novas informações, dando 

um contorno de um novo comportamento. São as representações sociais aflorando. 

Segundo Moscovici (1978), é essa interação, o convívio em grupo que as representações 

se moldam e estabelecem os processos de mediações sociais que são baseados na 

comunicação.   

No relato de um aluno, podemos perceber essa nova construção após cursar a 

disciplina:  

“Pude  perceber  este  público  com  uma  outra  visão,  é  uma área   

carente   de   recursos  e  de  profissionais   adaptados  a  esta 

realidade...” 

 
Nessa forma diferenciada de ver o mundo, observa-se que eles se redirecionaram 

para novos procedimentos, novas idéias e atitudes. É a representação social surgindo, a 

partir da uma nova realidade que se apresenta para os alunos através das aulas 

oportunizadas pela disciplina. 

Outro ponto que merece ser ressaltado, na fala do entrevistado, é a observação que 

ele faz em relação à falta de qualificação e de profissionais. É exatamente o que foi 

constatado por Bueno (2002), em sua pesquisa, sobre a Educação Especial nas 

Universidades Brasileiras.  

Em relação às perguntas, percebe-se que a EFA contribui para prática pedagógica 

através do exercício da reflexão, no que se refere às pessoas com necessidades 

educacionais especiais, na ordenação na utilização dos saberes adquiridos inicialmente, na 
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percepção da sistematização das atividades que são destinadas ao grupo em questão e na 

crítica ao processo de convivência ofertado pela disciplina.  

Toda essa metodologia desenvolvida pela disciplina, são fatores positivos, que levam 

os alunos a uma significante mudança comportamental, baseada na motivação que se 

constrói em função da proximidade que se estabelece nas aulas de EFA. Esse convívio vai 

mais além, pois segundo Berger (1985), a partir desse momento, passa a existir uma 

identificação entre todos, pois cada grupo passa a vivenciar o mundo do outro, em função 

de compartilharem as situações que são vividas, mesmo que seja naquele momento, que é 

ofertado pela disciplina.   

Dessa forma, observa-se que a disciplina Educação Física Adaptada contribui para 

aquisição de conhecimentos iniciais, baseada na metodologia utilizada nas aulas teóricas e 

práticas e que o convívio oferecido pela disciplina, proporciona condições para que o 

aluno possa refletir sobre esse grupo específico, que é determinante para a mudança de 

postura e construção de novas representações sociais. 

 

 

3.2 – ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS/IDÉIAS 

 

Apresentaremos a discussão sobre as evocações obtidas na associação livre de 

palavras/idéias. As respostas se referem aos 20 (vinte) participantes da pesquisa, divididos 

em dois grupos, os que cursaram e os que não cursaram a disciplina. Utilizamos o 

estímulo: disciplina Educação Física Adaptada e Deficiência para os dois grupos. 

 Foram feitos dois QUADROS 7A e 7B, com o resumo dos resultados das 

evocações dos alunos. Posteriormente, para uma melhor análise, as evocações foram 
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organizadas conforme a proximidade dos significados, constante no QUADRO 8A (1 e 2) 

e QUADRO 8B (1 e 2).  

 

QUADRO 7A 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS PALAVRAS EVOCADAS PELOS SUJEITOS 

ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS DE QUEM NÃO CURSOU 

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA  DEFICIÊNCIA 

NÚMERO TOTAL DE 
EVOCAÇÕES 

40  NÚMERO TOTAL DE 
EVOCAÇÕES 

40 

NÚMERO DE PALAVRAS 
DIFERENTES 

35  NÚMERO DE PALAVRAS 
DIFERENTES 

29 

EVOCAÇÃO POR SUJEITO 4  EVOCAÇÃO POR SUJEITO 4 
SUJEITOS 10  SUJEITOS 10 

 

 O que observamos no QUADRO 7A,  foi a enorme variedade de palavras do grupo 

que não cursou a disciplina, verificada através da freqüência simples de cada uma. Para  

Educação Física Adaptada foram evocadas 35 palavras diferentes. Para Deficiência, o 

número foi bem maior, totalizando 29 evocações distintas. Percebemos que os estímulos 

apresentados aos alunos, fazem aflorar da mente dos participantes, uma quantidade 

enorme de significados, onde os números mostram um maior número de palavras para 

Educação Física Adaptada. 

 

QUADRO 7B 

RESUMO DOS RESULTADOS DAS PALAVRAS EVOCADAS PELOS SUJEITOS 

ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS DE QUEM CURSOU 

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA  DEFICIÊNCIA 

NÚMERO TOTAL DE 
EVOCAÇÕES 

40  NÚMERO TOTAL DE 
EVOCAÇÕES 

40 

NÚMERO DE PALAVRAS 
DIFERENTES 

33  NÚMERO DE PALAVRAS 
DIFERENTES 

30 

EVOCAÇÃO POR SUJEITO 4  EVOCAÇÃO POR SUJEITO 4 
SUJEITOS 10  SUJEITOS 10 
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A freqüência simples das evocações no QUADRO 7B, apresenta uma grande 

quantidade de palavras produzidas pelo grupo que cursou a disciplina. Isso mostra uma 

variação significativa do que os alunos pensam e expressam, através das palavras, as suas 

significações para os termos utilizados como estímulo. Não há diferença significativa 

entre a quantidade de evocações dos dois grupos, pois os números são muito próximos. 

Percebe-se uma quantidade maior de diferentes evocações para Educação Física 

Adaptada. Para quem cursou, as evocações somaram 33 palavras distintas. 

Um segundo momento da análise da técnica de associação livre de palavras, foi a 

obtenção da ordem média das evocações, que consiste em somar o valor das palavras 

evocadas e dividir pelo número dos participantes, que no caso são 10 (dez).  

O procedimento foi realizado para os dois grupos. Desta forma, foram atribuídos 

valores às palavras evocadas, conforme a seqüência de evocações realizadas pelos 

sujeitos, sendo que a primeira palavra evocada recebeu o peso 4, a segunda 3, a terceira 2 

e a última recebeu o valor de 1, para o cálculo da ordem média.  

A metodologia visa obter a ordem média (OM), como explicado, pois os valores 

mais altos, teoricamente, segundo Abric (2001), podem revelar o núcleo central das 

representações sociais dos alunos. Posteriormente, as evocações foram categorizadas em 

campos iguais para os dois grupos, para que se pudesse realizar uma análise das 

representações que se fazem presentes para os alunos. Os campos são: Aprendizagem, 

Ajuda, Dificuldades, Preconceito, Reabilitação, Deficiência, Superação e Respeito.  

Dentro de cada campo foi efetuado o somatório das ordens médias.  

Para o tratamento estatístico dos campos, utilizamos o programa PRISMA. O teste 

de probabilidade estatística qui-quadrado apresentou diferença significativa entre as 

freqüências observadas e as esperadas para o estímulo DEFICIÊNCIA (p<0,001) e para o 
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estímulo EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA (p<0,014), indicando associação entre os 

grupos avaliados e confirmando a fidedignidade deste resultado.  

Os QUADROS 8A (1 e 2) destinam-se aos alunos que não cursaram a disciplina e 

8B (1e 2) referem-se aos alunos que cursaram. Para a confecção, utilizamos os campos em 

que foram reagrupadas as evocações, a quantidade de evocação para cada campo e o 

somatório das ordens médias de cada evocação.   

O quadro abaixo se refere às evocações dos alunos que não cursaram a disciplina, 

face ao estímulo EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA 

 

QUADRO 8A1 
 

ALUNOS QUE NÃO CURSARAM A DISCIPLINA 
ESTÍMULO: EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA 

CAMPO EVOCAÇÕES OM 
APRENDIZAGEM 10 2,8 

DEFICIÊNCIA 8 2,1 
AJUDA 7 1,8 

SUPERAÇÃO 6 1,4 
REABILITAÇÃO 6 1,2 
PRECONCEITO 3 0,7 
DIFICULDADES 0 0 

RESPEITO 0 0 
TOTAL 40 10 

 

O QUADRO 8A1, apresenta as OM (ordem média), de cada campo, em relação à 

palavra à Educação Física Adaptada, dos alunos que não cursaram a disciplina, sendo que 

aprendizagem  foi o campo que obteve a maior freqüência, de uma quantidade de 35 

palavras diferentes, do total de 40 evocações. 

Podemos indicar que para os alunos que não cursaram a disciplina, aprendizagem, 

deficiência e ajuda, fazem parte do núcleo central das representações sociais, sobre a 

disciplina EFA.  
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Apesar de ainda não terem cursado e pelo fato de fazer parte do currículo, existe 

uma expectativa, por parte dos alunos, em relação à disciplina, no que se refere à 

aprendizagem. O valor que depositam neste campo, mostra o entendimento e a 

importância dos conhecimentos que serão adquiridos nas aulas teóricas e práticas, como 

parte da formação profissional. Isso pode ser percebido ao observarmos a ordem média e 

o número de evocações que foram destinadas ao campo.  

Percebe-se a importância do aprendizado que a disciplina vai proporcionar 

também, no depoimento de um aluno: 

“Pra que esses profissionais possam tá contribuindo na inserção 

dessas pessoas que tenham algum tipo de deficiência, é 

fundamental a Educação Física Adaptada nesse sentido. E, além de 

capacitar e trazer conhecimento sobre algo tão rico, que essa 

questão do ser humano”. 

 

Outro ponto importante que foi levantado pelos alunos, refere-se à deficiência. Os 

participantes da pesquisa demonstram entendimento sobre a disciplina, pois as evocações 

apontam com significância para o campo deficiência. Os alunos entendem que a disciplina 

está voltada para a  aprendizagem, mas dentro desse contexto, a deficiência será o centro 

das informações que serão passadas, conforme o relato de um aluno: “Ele... ele... ele tem... 

ele tem deficiência, todos nós temos, talvez aquela disciplina, ela pode atuar bem nisso, 

nesse sentido.” Da mesma forma o campo ajuda pode indicar que a disciplina passará 

conhecimentos que possam ser utilizados no sentido de ajudar às pessoas com 

necessidades educacionais especiais em atividades.  
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O quadro a seguir refere-se às evocações dos alunos que já cursaram a disciplina, 

sendo estimulados por EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA. 

 

QUADRO 8B1 
 

ALUNOS QUE CURSARAM A DISCIPLINA 
ESTÍMULO: EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA 

 EVOCAÇÕES OM 
APRENDIZAGEM 10 3,1 

DEFICIÊNCIA 11 2,3 
RESPEITO 7 1,7 

SUPERAÇÃO 4 1,0 
PRECONCEITO 3 0,8 

AJUDA 3 0,6 
DIFICULDADES 2 0,5 
REABILITAÇÃO 0 0 

TOTAL 40 10 
 

No QUADRO 8B1, apresentamos as evocações reagrupadas em campos, onde 

percebemos que  a aprendizagem tem a maior ordem média, enquanto deficiência possui o 

maior número de evocações. Neste caso, apesar de deficiência ter mais evocações, o ponto 

focal dos alunos reside em  aprendizagem, pois a ordem média apresentada é o somatório 

das ordens médias de cada evocação. Lembrando que o valor dado às evocações, faz 

menção ao grau de importância que o sujeito dá às evocações e varia de 4, para a mais 

importante até 1 para a menos importante. As palavras diferentes que foram evocadas em 

relação ao estímulo EFA somam 33, do total de 40 evocações. 

Os campos aprendizagem, deficiência e respeito, sinalizam para o núcleo central 

das representações sociais dos alunos que já cursaram a disciplina,  através do estímulo 

Educação Física Adaptada. 

 Quando observamos o núcleo central apresentado pelas evocações, percebemos o 

campo respeito, apresenta uma ordem média alta, mas a análise que queremos mostrar é 
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outra.  O diferencial entre o grupo que cursou e o que não cursou está neste campo, 

representado por uma palavra simples, mas carregado de significados. Ao cursarem a 

disciplina, os alunos passam por tudo que pode ser ofertado. Aulas teóricas, onde os 

saberes são disseminados, aulas práticas que fortalecem a convivência através da interação 

que o contato pode proporcionar.  

Tudo isso ajuda a construção de novos valores que são internalizados através da 

ancoragem e da objetivação que dá novos contornos na formação comportamental, quando 

conceitos são materializados, se familiarizando com o que antes era desconhecido 

(MOSCOVICI, 1978). É a EFA que proporciona essa mudança de significados e, 

consequentemente, a gênese de novas representações sociais. 

Quando comparamos as evocações constantes nos campos, pode transparecer que a 

representação dos alunos que não cursaram a disciplina e os que cursaram, aparentemente, 

é a mesma, em função do núcleo central girar em torno de aprendizagem e deficiência, 

mas são os outros campos que nos ajudam a encontrar significações diferentes para a 

EFA, como o apresentado em relação ao respeito.  

Os que não cursaram entendem que a EFA vai proporcionar conhecimentos que 

podem ser utilizados na reabilitação, que segundo a ementa, não é proposta da disciplina 

e está em desacordo com Padilha (2001). A autora critica a transformação da Educação 

Especial em tratamento, pois para a autora, deficiência não é doença. 

Outro ponto que os alunos que irão cursar a disciplina, não conseguem perceber 

são as dificuldades que esse grupo passa no cotidiano. É aceitável, pois conforme dito 

antes, o convívio é determinante para uma mudança de pensamento e, consequentemente, 

de comportamento. 
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A aprendizagem que se adquiri com a deficiência, gera o respeito que os alunos 

passam a demonstrar pelas pessoas com necessidades educacionais especiais, mas isso só 

é possível com o convívio, pois a representação social está associada à ação, à conduta 

dos grupos, nesse sentido a disciplina Educação Física Adaptada dá essa oportunidade aos 

alunos.  

O quadro a seguir, refere-se às evocações dos alunos que não cursaram a 

disciplina, sendo estimulados por DEFICIÊNCIA 

QUADRO 8A2 
 

ALUNOS QUE NÃO CURSARAM A DISCIPLINA 
ESTÍMULO: DEFICIÊNCIA 

CAMPO EVOCAÇÕES OM 
DEFICIÊNCIA 8 2,3 

AJUDA 7 1,5 
PRECONCEITO 6 1,3 
DIFICULDADES 5 1,3 

APRENDIZAGEM 5 1,2 
REABILITAÇÃO 5 1,2 

SUPERAÇÃO 4 1,2 
RESPEITO 0 0 

TOTAL 40 10 
 

 

Apresentamos no QUADRO 8A2, as OM (ordem média), as evocações dos alunos 

que não cursaram a disciplina em relação à palavra indutora DEFICIÊNCIA. Dentre as 

palavras oriundas dos alunos, no universo de 40 palavras evocadas, 29 eram variadas. 

Após serem reagrupadas, os campos que tiveram destaque e que indicam o núcleo central 

dos alunos são: deficiência, ajuda e preconceito. 

O fato de o campo deficiência receber um destaque maior pelos alunos, tem que ser 

visto como um fator positivo, pois eles conseguem perceber a existência da deficiência. 

Essa percepção, apesar de ainda não terem cursado a disciplina, demonstra que estão 
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atentos ao contexto em que vivem. Só perceber não é o suficiente, é necessário que se 

reconheça, que se entenda que as pessoas com necessidades especiais são parte integrante 

da sociedade.  

Perceber a deficiência é o primeiro passo, para que possa entender as pessoas com 

necessidades educacionais especiais. Nesse primeiro momento, existe um certo 

distanciamento. Vejo, enxergo, mas ainda não compreendo e não entendo. Essa postura 

pode ser observada no depoimento de um aluno: “... conheço pouco, talvez até por não ter 

tido oportunidade de verificar alguma coisa, de trabalhar com esse grupo.”. Demonstra 

que tem conhecimento, mas ainda é pouco. Sei que existem, mas ainda não fazem parte da 

minha vida. 

Essa aproximação é importante, pois apesar do distanciamento, o aluno revela que 

ainda não teve oportunidade. A deficiência pode não fazer parte do seu cotidiano, mas está 

latente no seu pensamento. Para os que têm consciência da existência de pessoas com 

necessidades especiais, o segundo passo, para que se possa ter uma outra postura em 

relação ao assunto, é  o envolvimento, contato com essa parcela da população. Podemos 

observar esse segundo momento, nas palavras de um entrevistado: “A partir do momento 

em que a pessoa conhece mais isso, vai vendo a realidade com outros olhos”. 

Como os alunos não cursaram a disciplina, a impressão que eles têm é que a 

deficiência precisa de ajuda. Realmente, precisa-se de ajuda, mas não aquela que vem 

carregada de preconceito, de assistencialismo. Ajuda no sentido de construção da 

inclusão. Essa construção passa pela qualificação e a EFA faz parte desse processo. 

O preconceito que se mostra como parte do núcleo central das representações 

referente à DEFICIÊNCIA, está no meio social e não pode ser encarado como normal. 

Deve ser combatido e revertido com iniciativas que favoreçam a inclusão.  
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O  quadro a seguir, refere-se às evocações dos alunos que já cursaram a disciplina, 

sendo estimulados por DEFICIÊNCIA. 

QUADRO 8B2 
 

ALUNOS QUE CURSARAM A DISCIPLINA 
ESTÍMULO: DEFICIÊNCIA 

CAMPO EVOCAÇÕES OM 
SUPERAÇÃO 15 3,7 
DEFICIÊNCIA 7 2,4 

PRECONCEITO 7 1,4 
AJUDA 5 1,2 

DIFICULDADES 3 0,7 
RESPEITO 3 0,6 

APRENDIZAGEM 0 0 
REABILITAÇÃO 0 0 

TOTAL 40 10 
 

 

No QUADRO 8B2, é apresentado o reagrupamento das evocações em campos. No 

universo de 40 evocações, onde a variação de palavras foi igual a 30, observa-se que 

superação obteve a maior ordem média de todos os reagrupamentos e a maior quantidade 

de evocações também, tendo como estímulo DEFICIÊNCIA.  

Os campos superação, deficiência e preconceito apontam para o núcleo central das 

representações sociais dos alunos que já cursaram a disciplina. 

Tanto os alunos que não cursaram quanto os que cursaram a disciplina, têm em seu 

núcleo central a deficiência e preconceito, porém o campo superação, que é parte 

componente do centro das representações dos que cursaram, dá um significado diferente 

aos outros dois campos. 

Independente de terem cursado ou não a disciplina, os alunos demonstram que 

reconhecem que a deficiência e o preconceito estão presentes no meio em que se vivi. Mas 

quando falamos em superação, a deficiência e o preconceito tomam outra conotação, pois 

os alunos que já cursaram a disciplina, passaram por experiências que demonstram que as 
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pessoas com necessidades educacionais especiais são capazes, dentro das suas condições, 

de superar dificuldades. Podemos observar isso através de um depoimento que retrata 

exatamente o núcleo central dos alunos em relação à DEFICIÊNCIA. O aluno fala de 

preconceito, de deficiência e de superação:  

“Não tinha preconceito com esta população e depois desta experiência 

(no colégio) descobri que eles têm uma capacidade maior do que eu 

imaginava.” 

 

 O preconceito que se manifesta através de atitudes que discriminam pessoas, não 

faz parte da realidade que vive, suas atitudes demonstram conhecimento do grupo a que se 

refere, pois é resultado de experiência de vida. O pensamento do aluno é louvável e deve 

ser incentivado.  

A deficiência se faz presente quando se refere a “esta população”, para o aluno 

trata-se de algo natural, pois em seu pensamento pessoas com necessidades especiais 

fazem parte da sociedade também.    

Por fim toca na superação, quando diz “eles tem uma capacidade maior do que eu 

imaginava.”. Apesar de encarar a deficiência sem preconceitos, é a experiência, o 

convívio que leva ao descobrimento das potencialidades que podem ser desenvolvidas, 

são as capacidades se revelando. É a superação sendo desvendada.  

Quando reconhecemos que a superação faz parte da vida das pessoas com 

necessidades especiais, o preconceito passa a ser uma lembrança, passamos a observar as 

potencialidades, as capacidades e não as limitações da deficiência. Isso também significa 

superação. Em outro depoimento, o aluno diz: “... eu continuo com a mesma visão da 

deficiência como superação.” 

Dessa forma, temos que buscar o potencial de cada um. Para que isso possa ser 

desenvolvido dentro das características dos indivíduos, sem colocar a deficiência como 
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um limitador na execução das atividades, pois ultrapassar obstáculos preconceituosos que 

minam a sociedade, onde o que se vê é o indivíduo a partir das suas limitações, é superar 

barreiras para a construção social mais inclusiva. A superação do preconceito e da 

deficiência tem que partir primeiro de nós mesmos. 

 

 

3.3 – ENTREVISTAS  

 

As entrevistas foram divididas em três partes, como explicado anteriormente.  A 

análise seguirá o Roteiro das Entrevistas, conforme o Anexo III. Algumas das entrevistas 

gravadas, foram transcritas para o nosso trabalho.  

Apresentamos transcrições das entrevistas dos alunos que não cursaram a 

disciplina  e dos alunos que já cursaram.  

Depoimentos de alunos, referente à pergunta principal: 

• O que você entende por Educação Física Adaptada?  

No primeiro depoimento, o aluno que não cursou a disciplina fala sobre a 

importância da disciplina e sobre a capacitação profissional.  

“Eu vejo que ela é muito importante pra trazer esse conhecimento 

da, da... com relação a... ao... a pessoa com necessidade especial, 

né.” [...] “Vejo que a disciplina é importantíssima né. É uma área 

bem específica.” [...] “... o mais importante é você vivenciar na 

prática. Você quanto deficiente, mesmo não sendo, se colocar na 

situação do deficiente, isso ocorre, mas o mais importante é o 

aluno ter o contato com as demais deficiências.” [...] “Então eu 

vejo que a disciplina é fundamental pra capacitar o aluno, o futuro 

profissional. Pra que ele possa atender bem e atuar bem como 

profissional, com relação àquele segmento.” 
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O entrevistado entende que a disciplina é importante, pois vai trazer informações 

sobre pessoas com necessidades especiais. Essa visão apresentada pelo aluno, demonstra o 

conhecimento sobre o assunto que será tratado na EFA e a relação que ela tem com esse 

público. No seu pensamento, a disciplina é importante não só para a aquisição de novos 

saberes, mas por tratar de uma especificidade que é a deficiência. O que dá um sentido 

diferente à referida disciplina. 

Relata também que o contato que pode ser estabelecido através da prática faz total 

diferença, pois essa atividade dá a possibilidade de se ver a realidade em que vivem essas 

pessoas com diferentes deficiências. Outro ponto que é de grande relevância, é que além 

de ver, há outra oportunidade, a de se viver a experiência dessas pessoas, tornando a 

prática mais próxima da realidade possível. Para o entrevistado, isso pode ocorrer quando 

ele fala: “se colocar na situação do deficiente”. Podemos citar como exemplo: vendar os 

alhos e tentar se deslocar em uma cadeira de rodas. 

Além disso, fala da importância da capacitação do profissional através da EFA, 

para que se possa trabalhar da melhor forma possível com esse grupo. Esse relato retrata a 

seriedade com que se deve proceder com a referida disciplina, pois Bueno (2002), ressalta 

a falta de qualificação constatada nas IES, apesar da obrigatoriedade de formarem 

professores com conhecimentos para a Educação Especial. Segundo o depoimento do 

aluno, as informações têm grande valor, pois serão utilizadas na realização de atividades 

destinadas ao grupo com quem se vai atuar. Vale lembrar que no caso a Educação Física 

Adaptada do curso de Educação Física da UFPE, a disciplina já faz parte do currículo 

desde 1986, segundo a Diretoria da Divisão de Currículos da UFPE. 

O que se percebe é que a disciplina é importante, pois trata de uma área específica 

e que a qualificação é um ponto inquestionável para que o profissional possa ter uma 
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atuação à altura das necessidades desse grupo, mas tudo isso tem um ponto que é 

fundamental, que é a convivência que se estabelece nas práticas que podem ser realizadas 

nas aulas de Educação Física Adaptada.  

Segundo depoimento, aluno que já cursou a disciplina: 

“Educação Física Adaptada é muito importante pra... meio que a 

gente vive. É... pra gente puder trabalhar com as diferenças. 

Inserir as pessoas ditas especiais na sociedade e saber como lidar 

com isso. É... acabar com o estigma do que é normal, do que é 

especial, do que é deficiente. São exemplos a ser citados.” [...] 

“Aprender, principalmente aprender. A gente acha que as pessoas 

ditas normais, que levam uma vida normal têm muito a ensinar. 

Não, a gente tem muito a aprender. A adaptar-se também a outros 

meios e não apenas é... as outras pessoas se adaptar ao nosso 

meio. É muito... é uma coisa muito cultural dizer que os 

deficientes é... O mundo é feito para pessoas normais e os 

deficientes  têm que se adaptar. Isso não existe.” 

 

 Ao relatar: ... meio que a gente vive, o entrevistado define o nível de importância 

que a disciplina representa não só para ele, mas para todos. É uma visão avançada, pois 

parte do princípio que o envolvimento deve ser de todos e não apenas dos que estamos 

acostumados a ver, envolvidos em atividades, que são os pais, amigos e os profissionais e 

sim de todos daqueles que desejam a inclusão para esse grupo. Porém deixa indefinido 

que local é esse. Essa indefinição é positiva, pois demonstra o desejo que disciplina possa 

alcançar todos os locais possíveis, no sentido que os conhecimentos adquiridos sejam eles 

teóricos, práticos ou de convivência, devam ser disseminados,  por todos os lugares: 

trabalho, em casa, com os amigos. Essa permeabilidade desejada pelo entrevistado, revela 

outro lado positivo que é a possibilidade da discussão sobre o assunto, por um número 

maior de pessoas.  
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A importância se mostra não só pelo fato da disciplina está voltada para as 

diferenças, mas pela proposta de inclusão. Essa proposta está atrelada à superação de um 

assunto que muitos se sentem incomodados em dar suas opiniões, que é o preconceito. 

Para o aluno, a disciplina pode contribuir  na mudança de pensamento, no que se refere a 

uma nova significação em relação ao normal, especial, deficiente, pois todos fazemos 

parte de uma mesma sociedade. 

  Vai mais além, quando fala que a aprendizagem não é só das pessoas com 

necessidades especiais que se fazem presentes nas aulas. Faz referência ao ensino-

aprendizagem. Para saber como trabalhar com  esse grupo, é preciso aprender exatamente 

com eles. Nesse sentido, o aprendizado maior é de quem está ministrando a aula, pois o 

contato proporcionado pelas atividades onde ocorre a  interação, é a ocasião em que as 

adaptações se processam para uma realidade nova, que se apresenta a cada instante.  

Nesse momento, percebemos que somos nós devemos nos adaptar ao que se mostra como 

novidade. Exigir deles uma adaptação, é como o depoente fala: “Isso não existe.” 

Terceiro depoimento, aluno que já cursou a disciplina. 

“Educação Física Adaptada. É uma disciplina onde... vai 

proporcionar aos alunos de Educação Física, a teoria sobre como, 

como se dá as deficiências. Temos vários..., tipos variados. E 

como é... assim, nós podemos tratar os deficientes e... a nossa 

metodologia de ensino para esse grupo especial. É... eu realmente 

pensava com relação à Educação Física Adaptada que não seria 

uma disciplina, assim... tão atrativa, até antes de fazê-la. Após ela, 

realmente, a gente tem esse, esse novo olhar sobre a deficiência. 

Apesar de que eu já tinha visto, já tinha trabalhado no PRO-

NIDE.” 
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O entendimento sobre EFA está bem claro para o aluno. Ele relata a importância da 

teoria, pois a disciplina proporciona a aquisição de saberes sobre diversas deficiências, 

que se tornam importantes para o desenvolvimento de uma metodologia específica e que 

sejam utilizadas em atividades direcionadas a esse grupo. 

Observando a fala do entrevistado, percebe-se o quanto a Educação Física 

Adaptada é importante na modificação e na construção de novos pensamentos. Cursar a  

disciplina, na visão do entrevistado, tem uma enorme relevância, no sentido de que ela dá 

oportunidade aos alunos de experimentarem novas realidades, que são importantes para 

uma avaliação do que se pensa a respeito das pessoas com necessidades educacionais 

especiais. A partir da disciplina, o olhar que se lança sobre as pessoas é totalmente 

diferente. Ela faz com que o pensamento seja modificado. 

Segundo a teoria de Moscovici (1978), constroem-se representações sociais 

baseada na realidade que o indivíduo se encontra, nas suas experiências. A partir do 

momento que o individuo toma conhecimento de uma outra realidade, processos internos 

começam a serem estabelecidos, para que possam ser classificados, com o objetivo de que 

os novos conceitos sejam atualizados com o sentido de evolução, que culmina na 

formação de novas representações sociais.  

No caso da Educação Física Adaptada, segundo o relato dos alunos, ela oferece 

condições para se conviver com uma nova realidade. Com isso, os novos conceitos 

adquiridos, se estabelecem. A disciplina é capaz de criar novas representações sociais, de 

modificar a maneira de pensar, de forma positiva, sobre o significado que se tem sobre 

pessoas com necessidades especiais, conforme observado nas entrevistas.  
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Em relação à segunda parte da entrevista, começaremos com a pergunta para o 

grupo que não cursou a disciplina. Apresentamos abaixo o relato de alunos, que 

responderam a seguinte pergunta: 

• Quais as suas expectativas em relação à disciplina Educação Física 

Adaptada, a qual irá cursar? 

Primeiro depoimento, aluno que não cursou a disciplina: 

“Eu espero que venha só acrescentar mais ao meu currículo no 

caso de...de... de ser um profissional da área. Até porque... assim, 

tenho curiosidade e conheço pouco, talvez até por não ter tido 

oportunidade de verificar alguma coisa, de trabalhar com esse 

grupo. Às vezes, a gente busca mais quando a gente tem 

necessidade de mais informação, no momento eu não... não 

trabalho na área, não pego esse grupo, a curiosidade ainda não é o 

suficiente pra eu buscar uma informação. O que tenho é o que tudo 

mundo tem, é... é.... o que tem publicado por aí, assim... televisão, 

rádio, escrito mesmo. Alguma coisa muito sutil, assim... nada... 

Espero que essa disciplina venha justamente preencher esse... esse 

vazio né, que fica entre aquelas informaçõeszinhas sempre tem 

uma lacunazinha que a gente tem que preencher com algumas 

coisas. Eu espero que ela complete, só isso.” 

 

 Como um profissional de Educação Física, o conhecimento é importante para o 

currículo do entrevistado. A expectativa do aluno refere-se ao preenchimento das lacunas 

das informações veiculadas pela mídia.  O interesse pela disciplina só vai ocorrer quando 

estiver cursando, pois no momento, não trabalha na área e o seu desejo de obter mais 

conhecimento ainda não foi despertado.  
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 Apesar da opinião do aluno não um ser consenso entre os entrevistados, que já é 

uma vitória, o que se percebe neste relato é a realidade que ocorre na sociedade. Temos 

muitas pessoas envolvidas no contexto da Educação Especial, mas ainda é muito pouco.   

O entrevistado é realista ao falar do  conhecimento que possui. É exatamente o que 

todo mundo tem: “alguma coisa muito sutil”. Mais uma verdade. Existe um vazio que 

precisa ser preenchido. O que transparece na fala do depoente, é que existe um recipiente 

em que as informações devem ser depositadas, até ficar cheio.  Após o preenchimento, 

obrigado. As discussões ficam para depois. 

 Diferentemente do segundo depoimento sobre a pergunta principal, onde o aluno 

deseja que as informações adquiridas possam gerar discussões em todos os lugares e com 

o maior número de pessoas possíveis. Aqui nesta entrevista, a expectativa é uma só, que 

ocorra uma mudança em um lugar,  na lacuna do seu currículo, que ele seja  preenchido. 

No momento, o aluno ainda não tem tempo para se preocupar com a referida 

disciplina e, consequentemente, com os questionamentos que estão implícitos nos 

assuntos abordados. Esse relato confirma exatamente com o que Gentile (2003), fala sobre 

o problema da exclusão. Não é comigo, então não preciso me preocupar. 

O depoimento reforça o quem vem sendo observado em relação à importância da 

disciplina. Os alunos, após cursarem a EFA, passam a perceber a deficiência e as pessoas 

com necessidades especiais de uma outra forma. Novas representações sociais são 

construídas quando o mundo das pessoas com necessidades educacionais especiais se 

transforma em algo natural. Dessa forma, essas novas informações são classificadas, os 

conceitos são atualizados, dando vida às novas representações. 
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Segundo depoimento, aluno que não cursou a disciplina: 

“Vai enriquecer muito o jeito de pensar da gente. Porque quando a 

gente anda pelas ruas e vê gente com alguma necessidade a pessoa 

pensa de uma maneira. A partir do momento em que a pessoa 

conhece mais isso, vai vendo a realidade com outros olhos” [...] 

“Pensar de uma maneira diferente, vai ajudar.” 

 

Apesar do aluno não ter cursado, ele entende que a disciplina será muito 

importante, pois a idéia que se tem dos deficientes quando não se tem contato, é 

totalmente diferente quando se passar a conviver com eles. Na rua é diferente, você não 

está interagindo, mas a partir do momento que você passa a conviver, o juízo que se fazia 

antes muda. A relação de convivência, o contato com os deficientes, produz novas 

informações. São novos valores sendo internalizadas, construindo significados que antes 

não faziam parte do pensamento. 

Os relatos acima, pertencerem a dois alunos que ainda não cursaram a disciplina,  

percebemos que são expectativas totalmente diferentes, enquanto um deseja ter o seu 

currículo preenchido com mais uma disciplina e se preocupar quando estiver cursando, o 

outro tem uma visão mais ampla no que se refere à disciplina, mostrando a importância 

quanto ao conhecimento, que traz novos saberes, trazendo novas idéias ao pensamento, 

com novos valores, que podem produzir novas representações sociais, e não preenchendo 

apenas o currículo. 

Nesta terceira fase da entrevista, apresentamos 04 (quatro) depoimentos de alunos 

que já cursaram a disciplina, onde responderam a seguinte pergunta: 

• Qual o seu pensamento sobre  a disciplina Educação Física Adaptada, antes 

e depois de cursá-la?  
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Primeiro depoimento, aluno já cursou a disciplina: 

“Após a disciplina, a pessoa avança, aumenta a visão de mundo, 

sobre esse mundo, que é da pessoa com deficiência, o que mudou 

muito o meu olhar antes e após a disciplina. Depois da disciplina a 

gente tem realmente condições maiores sobre como eles... como 

eles convivem na sociedade e como nós podemos inseri-los na 

sociedade. O que é mais importante.”  

 

Para o aluno, a Educação Física Adaptada dar oportunidade de conhecer uma outra 

realidade. A visão que ele tinha antes, torna-se diferente, muda, quando passa a conhecer 

melhor o cotidiano da pessoa com deficiência. Há uma ampliação dos conceitos, das 

idéias em relação a essa nova vivência, em função dos conhecimentos ofertados pela 

disciplina, pois revelam as oportunidades e possibilidades de inserção que podem ser 

colocadas em  prática, que antes não eram percebidas. Para o entrevistado, a inclusão 

social é o ponto de maior relevância de aprendizado, após ter cursado a disciplina. 

A convivência com o grupo, que a disciplina trabalha, faz com que a maneira de 

olhar o outro seja modificada. Há uma transformação quanto ao pensamento. Muda a 

percepção e a postura “sobre esse mundo”, que é específico. O desconhecido passa a fazer 

parte do contexto em que se vivi. Aquilo que era estranho passa a ser familiar. Essa nova 

forma de perceber o outro, é levada para o meio social, onde a “visão de mundo”, de 

sociedade é amplificada.  

Segundo Farr (1994), essa transformação é uma via de mão dupla, o indivíduo 

passa a ser produto do lugar em que se encontra e leva as modificações para a sociedade. 

Para  Guareschi e Jovchelovitch (1994), na relação entre indivíduo e sociedade é que se 

possibilita a construção de representações tanto para um como para o outro. Quando isso 

ocorre, novas idéias, que aparentemente eram desconhecidas, se levantam, dando uma 
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direção para a aquisição de um novo comportamento. Originando novas atitudes e 

representações sociais em relação ao indivíduo e a sociedade. 

Segundo depoimento, aluno já cursou a disciplina: 

A disciplina é importante porque a gente aprende a ter respeito por 

esse público.É um público... não é que seja grande. É um público 

deficiente de atenção.” [...] “Ela mudou a minha visão. No começo 

da disciplina eu não queria trabalhar com esse tipo de público. 

Depois que eu tive a notícia do meu primo, o quanto ele tava 

sofrendo pra tentar uma escola que aceitasse ele. No ano passado ele 

não conseguiu. Aí eu vi a dificuldade que tem. E, até então foi 

quando eu comecei a procurar. Ele ia participar comigo no projeto, 

mas ele sozinho... Eu não tenho condições de trazer ele sozinho” [...]  

“A disciplina mudou. É...  questão de respeito né. Tratar igual.” 

 

No relato do aluno, visualizamos que houve mudança após ter cursado a disciplina. 

Essa modificação, inicialmente, baseou se no respeito que se deve ter com esse grupo. O 

entrevistado relata também, que não queria trabalhar com o público que a EFA se destina, 

mas quando tomou conhecimento de que o primo não havia conseguido uma escola que o 

aceitasse, sua opinião mudou.  

O depoente passou a enxergar quão difícil é a realidade em que vivem as pessoas 

com necessidades especiais, em todos os sentidos. Após procurar uma escola, o aluno 

conseguiu  o projeto (PRO-NIDE), mas verificou que o apesar de ter a oportunidade de 

uma vaga, não significava que o primo pudesse participar realmente. Apareceu outro 

problema: como levá-lo? 

Quando compartilhamos uma realidade, no sentido de interação, passamos a fazer 

parte dela também. A convivência que a disciplina oferece com essa parcela da população, 

é muito oportuna, pois exerce uma função primordial no que se refere à construção de 
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novas referências. O que ocorreu com os alunos, segundo Moscovici (1978), foi uma nova 

classificação, que gera uma troca de idéias, acarretando a eliminação da que se tinha antes, 

sem se desligar dos seus valores culturais, tendo como processo final as novas 

representações sociais sobre esse grupo. 

Terceiro depoimento, aluno já cursou a disciplina: 

 “Com relação a antes eu já tinha um pensamento, uma opinião 

formada, por mais incrível que pareça, em relação a projetos que a 

gente vê, como AACD, como... alguns outros projetos que existem 

mais pro sul do país. Mas assim... com relação à vivência é 

muito.... diferente de você vê, você ter uma opinião formada, mas 

você vê, mas outra coisa é você conviver.” [...] “Nós professores 

estamos aqui pra estimular, principalmente essas pessoas. Então 

com relação a isso, a antes e depois é mais a questão de visão é... 

de fora e aquela visão com o convívio, o contato. Tá entendendo? 

É uma coisa diferente, mas em relação à opinião, é a mesma 

opinião, que não existem pessoas normais e não existem pessoas 

especiais. Existem pessoas pra tal capacidade.” 

 

 No relato, o aluno informa ser possuidor de opinião própria, antes de ter cursado a 

disciplina. Mesmo tendo desenvolvido uma opinião, não esconde que a idéia formulada 

está baseada em informações veiculados na mídia, em função dos projetos serem de outros 

estados. O fato de estar informado sobre o assunto, dá ao aluno a possibilidade de 

estabelecer os próprios conceitos, mesmo não vivenciando a situação.  

O entrevistado é bem sincero quando fala que o entendimento de quem vê, no 

sentido de distanciamento com o objeto, é totalmente diferente daquele que vivencia a 

realidade de forma direta, que é está incluso nas atividades, no convívio. O que se percebe 

é que a disciplina consegue agregar conceitos que são baseados no contato e na interação 

aluno/professor, fazendo com novas opiniões sejam formuladas.   
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Para o aluno, todos são iguais dentro de suas capacidades, no sentido de que  não 

deve existir comparação entre as pessoas e sim verificar até que ponto cada um pode 

caminhar por si mesmo, dentro de seus limites, sem ter que ser comparado aos outros. 

Essa postura está em conformidade com Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação 

Física – PCN  (1998), que propõem reverter o processo hegemônico da seletividade entre 

os indivíduos e com a Política Nacional de Educação Especial – PNEE (1994),  que tem a 

proposta do desenvolvimento das potencialidades do indivíduo, dentro das suas 

necessidades e das suas capacidades. Segundo o aluno, para que isso ocorra, é necessário 

que todos sejam estimulados. 

A aproximação, a convivência e a interação entre indivíduo e a sociedade ou 

contexto social que está inserido, no caso as aulas de Educação Física Adaptada, fazem 

com que novos comportamentos sejam elaborados. O ponto de maior força, constante nas 

representações sociais, está justamente nessa relação de convívio com o outro. Sendo 

baseada na comunicação existente entre os sujeitos. Isso gera oportunidades de realização 

de processos de modificações tanto na sociedade, como no indivíduo também, pois este 

passa a ser produto do meio em que está inserido, em função das novas representações 

sociais internalizadas pelo sujeito. 

Quarto depoimento, aluno já cursou a disciplina: 

“Deu para perceber que as pessoas são diferentes, todas elas, 

independente se ele tem alguma deficiência mental significante. 

Todos são diferentes e que a gente precisa adaptar 

independentemente disso, pra tudo. Porque é... você tem que 

pensar nas questões que envolvem aquela pessoa, contribuiu com 

isso. Porque a gente tinha que analisar se a pessoa tem é... por 

exemplo: uma deficiência é... visual. Tinha que adaptar aquela 

atividade pra que essa pessoa... sem deixá-la também à margem 
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do grupo, sem deixá-la é... com sentimento de exclusão, nada 

disso, pelo contrário, tentar incluí-la no processo. Nisso a 

disciplina me ajudou”. 

 

O aluno dá ênfase à adaptação que a disciplina pode oferecer,  pois dependendo da 

deficiência que se apresenta, é necessário que as atividades sejam adaptadas para que 

possam ser executadas, dessa forma consegue-se incluir o alunado nas atividades que são 

realizadas .  

Quando fala em adaptar, observamos que o entrevistado fornece dados que nos 

levam a indicar que a disciplina favoreceu a modificação das idéias, dos seus 

pensamentos,  pois está implícito, no contexto das novas atividades, a inclusão. Quando é 

estabelecido o contato, você passar a pensar nas questões que envolvem aquele grupo. No 

caso da disciplina, a execução de uma atividade é uma delas. Nesse sentido, após as 

adaptações, elas passam a ficar no nível de execução do grupo. Que segundo o relato, 

contribui no processo de inclusão. 

O tem que pensar,  é o termo demarcatório entre o antes e o depois, pois dá 

significado ao envolvimento com as pessoas com necessidades educacionais especiais. A 

disciplina favorece o contato que, consequentemente, leva o entrevistado a ter atitudes que 

envolvam certos compromissos. Passa a participar daquelas circunstâncias que não 

estavam presentes em sua vida, isso tudo em função da disciplina. Essa imersão faz o 

aluno começar a perceber questões que antes não faziam parte do contexto que estava 

inserido. Esse envolvimento só é possível, a partir do momento em que há contato, 

quando passa a conviver com o grupo.  

Segundo Moscovici (1978), são as representações sendo formadas, pois essas 

modificações são processos de transformação do desconhecido, daquilo que estava fora do 
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habitual, que acontecia no cotidiano, mas que agora passa a ser conhecido, em função da 

familiarização com os novos acontecimentos. 

Percebemos nos relatos das entrevistas, no questionário e na associação livre, a 

importância do convívio, da interação, da experiência de vida que é compartilhada pelos 

alunos do curso de Educação Física da UFPE, com as pessoas com necessidades especiais, 

tudo oportunizado pela disciplina Educação Física Adaptada, favorecendo a construção de 

novas representações sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Como suporte para este trabalho, utilizamos a Teoria das Representações Sociais 

de Serge Moscovici, que vem sendo empregada na área da Educação com uma freqüência 

maior, tendo a intenção de buscar através do pensamento, entendimentos sobre as atitudes 

dos indivíduos, que refleti diretamente no comportamento humano. Dentro da teoria de 

Moscovici (1978), existe a possibilidade de se estudar o pensamento, as condutas de 

indivíduos ou grupos, pois são elaboradas na coletividade, no convívio, sendo produzidas 

e partilhadas pelos grupos que se fazem presentes no meio social.  

O objetivo desta pesquisa foi identificar as representações sociais dos alunos de 

Educação Física da UFPE sobre a disciplina Educação Física Adaptada.  Para alcançar o 

objetivo proposto, usamos a pesquisa qualitativa. Na análise das evocações dos alunos, 

optamos em utilizar a teoria de Abric (2001), que versa sobre o núcleo central. Para a 

analisar as entrevistas, seguimos a perspectiva de Moscovici (1978), onde é a verbalização 

que exprime as representações sociais. Os sujeitos da pesquisa foram 20 (vinte) alunos do 

curso de Educação Física da UFPE. 

Através do questionário constatamos que a disciplina contribuiu para a prática 

pedagógica, pois os saberes que foram abordados se referiam à deficiência,  possibilitando 

o conhecimento das dificuldades, das limitações e as adversidades pelas quais as pessoas 

com necessidades especiais passam, não só nas atividades das aulas, mas nas tarefas 

diárias, dando a oportunidade aos alunos de criarem situações que favoreçam a inclusão. 

Fortalecendo o pensamento crítico sobre os elementos que compõem a prática pedagógica 

dos futuros profissionais. 

Nesse sentido, após o conhecimento do que representa a deficiência, é o contato, 

convívio, a interação que dá um novo vetor aos alunos, que proporciona a mudança de 
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comportamento, onde os alunos passam a ter uma nova visão através das capacidades, das 

potencialidades, que leva a reflexão sobre esse grupo, podendo disseminar essa nova 

representação para o meio social, na busca de uma transformação mais ampla da 

sociedade, no que se refere a inclusão. 

Ao analisar a representação social dos alunos do curso de Educação Física que já 

cursaram a disciplina EFA, como também os que ainda não cursaram, temos posturas 

diferentes sobre deficiência, como era de se esperar, pois são grupos distintos, como 

veremos agora.   

Tendo como estímulo Deficiência, para o grupo que não cursou a disciplina, o 

centro das representações está focado nos campos deficiência, ajuda e preconceito. Os 

alunos percebem a existência da deficiência, mas acham que a ajuda faz parte de um 

entendimento maior sobre o assunto, que não é a melhor forma de se pensar, pois gera um 

ar de preconceito, que não pode se visto como normal e que deve ser combatido, como 

dito antes.  

O estímulo Deficiência para os alunos que já cursaram a disciplina, apontou como 

núcleo central das representações sociais os campos superação, deficiência e preconceito. 

O reagrupamento do campo superação converge com o questionário, no que se refere ao 

desenvolvimento das potencialidades, dentro das capacidades de cada indivíduo, o que 

reforça a teoria de Abric (2001). Essa maneira de visualizar as pessoas com necessidades 

especiais através da superação, dá um significado de evolução aos outros dois campos, 

pois a experiência demonstra que essas pessoas são capazes de superar a própria 

deficiência e de derrubar preconceitos. 

A representação social construída sobre a EFA pelos alunos, está baseada no nível 

de credibilidade que depositam na disciplina, pois o que se constrói sobre a disciplina, vai 
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além do conhecimento que faz parte de todas as disciplinas. Através da associação livre de 

palavras/idéias, entendemos que os fatores que levam os alunos a essa construção são os 

campos aprendizagem, deficiência e respeito, que segundo a teoria de Abric (2001), 

fazem parte do núcleo central.  

A  aprendizagem está baseada no que se adquiri, na via de mão dupla ensino-

aprendizagem, com as pessoas com necessidades educacionais especiais durante a 

convivência nas aulas práticas. A deficiência se reveste com a ampliação de uma visão 

sobre esse novo mundo. O respeito passa a ter um patamar mais elevado em relação a 

essas pessoas, pois se descobre que dentro das possibilidades, elas desenvolvem todas as 

suas capacidades possíveis, tudo isso é relatado pelos alunos, pelo fato de cursarem a 

disciplina Educação Física Adaptada. Por isso é creditado à disciplina um alto grau de 

importância. 

A análise dos dados coletados na entrevista indica que a disciplina Educação Física 

Adaptada é vista pelos alunos como sendo importante, pois as aulas proporcionam  a 

possibilidade de adquirirem conhecimentos teóricos e, principalmente, práticos, onde é 

possível o contato com pessoas com necessidades educacionais especiais.  

É através do convívio, da interação, que segundo Moscovici (1978), que se 

estabelecem as representações sociais, tendo como base a comunicação entre os 

indivíduos. É exatamente o que ocorre, pois as representações que são construídas tendo 

como base a interação durante as aulas de EFA. 

Percebe-se na análise das entrevistas que após cursarem a disciplina, os alunos 

passaram a ter outros olhares em relação ao grupo que a Educação Física Adaptada 

trabalha. É uma nova visão de mundo, de sociedade sendo construída, tendo como base as 
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representações formadas pelos alunos, a partir da convivência saudável com as pessoas 

com necessidades educacionais especiais. 

A disciplina EFA deve ser vista como um diferencial para a aquisição de um 

comportamento mais humano, pois a representação social que os alunos construíram é 

determinante para a transformação de uma sociedade mais igualitária. Estamos falando de 

um pequeno grupo de alunos, mas que a cada semestre aumenta. Trabalhar a inclusão 

requer dedicação e força de vontade, pois o preconceito se faz presente na sociedade, mas 

não deve ser motivo e nem obstáculo para o não desenvolvimento de atitudes que 

demonstrem o real significado da necessidade de inclusão. A disciplina é apenas o início 

desse trabalho que deve ser ampliado por todos nós.  

Ela exerce a função de semeadora para que no futuro outros possam usufruir deste 

momento e que a sociedade possa reconhecer que todos são iguais, não só perante a lei, 

mas diante dos comportamentos e através de atitudes inclusivas também. Para que isso 

possa ocorrer, é preciso que o conhecimento adquirido pelos alunos e principalmente, que 

as novas representações sociais sobre a disciplina, sejam disseminadas. Desta forma 

podemos ganhar adeptos para a causa nobre que é a inclusão que tanto desejamos. 

 Acreditamos que as novas construções de representações sociais, no que se refere à 

disciplina Educação Física Adaptada, passa pela possibilidade da existência do contato 

com pessoas com necessidades educacionais especiais. É esse convívio que proporciona 

novos aprendizados para os alunos do curso Educação Física. Nesse sentido, é necessário 

que o maior número de indivíduos passe a ter contato com as pessoas com deficiência, 

para que tenham a oportunidade de construírem também suas representações e que sejam 

representações sociais atenienses. 
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 Entendemos que é um estudo inicial e que requer outras intervenções neste campo, 

mas que contribui significativamente para mostrar a importância que a disciplina 

Educação Física Adaptada exerce na formação acadêmica dos futuros profissionais, que 

atuarão com pessoas com necessidades educacionais especiais e que é primordial para a 

mudança comportamental, pois oferece condições para a construção das representações 

em torno da referida disciplina. 

 Dessa forma, concluímos, preliminarmente, que a superação do preconceito basea-

se na percepção da deficiência a partir das capacidades e não dos limites e que a 

representação social dos alunos de Educação Física da UFPE sobre a disciplina Educação 

Física Adaptada tem sua força motriz no núcleo aprendizagem, deficiência e respeito, mas 

a pesquisa demonstrou também a real necessidade de uma maior convivência, para que se 

possa conhecer a realidade em que as pessoas com necessidades especiais vivem, pois é o 

convívio o ponto focal e que pode gerar novas representações sociais em todos nós. 
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Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-graduação em Educação/Mestrado 

Pesquisa de Campo 

 

Pesquisador: Onassis Ferreira dos Santos 

Orientador: Prof. Dr. Edilson Fernandes de Souza 

ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECID O 

Autorização do aluno do curso de Educação Física da UFPE, para inclusão no 

estudo sobre: REPRESENTAÇÃO SOCIAL DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 

UFPE, SOBRE A DISCIPLINA EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA. 

 

1. PROPOSTA DO ESTUDO 

Você está convidado (a) a participar de um estudo sobre: REPRESENTAÇÃO 

SOCIAL DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UFPE SOBRE A DISCIPLINA 

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA. 

 

2. OBJETIVO GERAL  

Analisar as representações sociais sobre a disciplina Educação Física Adaptada 

conforme as opiniões dos alunos de Educação Física. 

 

3.EXPLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS  

Sua participação será submeter-se a uma entrevista. 

 

4. POSSÍVEIS RISCOS E DESCONFORTOS 
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Os procedimentos poderão lhe trazer desconforto de responder perguntas sobre a 

vida pessoal. 

 

5. BENEFÍCIOS 

O benefício principal para os alunos é a possibilidade de identificação a 

representação social sobre a disciplina Educação Física Adaptada e possíveis 

propostas para a referida disciplina. 

 

6. RETIRADA DO ESTUDO 

Sua participação no estudo é voluntária, podendo retirar-se dele, por qualquer 

motivo, sem nem um prejuízo pessoal. 

 

7. CONFIDENCIALIDADE  

A identidade dos sujeitos participantes das entrevistas será mantida em total sigilo. 

Os resultados poderão ser divulgados em congressos, revistas científicas e ou outros 

eventos sem que o seu nome seja citado. 

 

8. DECLARAÇÃO DO ENTREVISTADO  

Ao assinar este termo de consentimento você estará autorizando a 

realização da nossa investigação científica. 
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Eu,...........................................................................................................,voluntariamente, 

concordo em participar deste estudo após ter analisado e compreendido todos os itens 

deste termo de consentimento. 

 

 

                                                                                               Recife      /      / 

                                                                                                 

 

----------------------------------------                                        ----------------------------------- 

 

Assinatura do sujeito/responsável                                          Assinatura do pesquisador 

 

 

----------------------------------------                                        ----------------------------------- 

 

 Assinatura da testemunha                                                      Assinatura de testemunha 

 

 

Caso surja alguma dúvida, favor entrar em contato com Onassis Ferreira dos 

Santos, Av. Armindo Moura, 581, quadra B, bloco 11ª, Apto. 102. Boa Viagem. Recife-

PE. Fone: (81) 3462-6591/ 8889-8309 ou Edílson Fernandes de Souza, Vitória de Santo 

Antão-PE. Fone: (81) 99895810. 
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Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-graduação em Educação/Mestrado 

Pesquisa de Campo 

 

Pesquisador: Onassis Ferreira dos Santos 

Orientador: Prof. Dr. Edilson Fernandes de Souza 

ANEXO II – QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO 

 

1 - Nome:___________________________________________________________ 

2 - Idade: ________          3 - Sexo: M (  )  F (  ) 

4 - Período que se encontra no curso de Educação Física: _____________________ 

5 - Já trabalha ou realiza estágio: SIM (   )   NÃO (   ) 

Se sim, há quanto tempo? _________________________________________ 

6 - Seu trabalho/estágio é na área da Educação Física Adaptada: SIM (   )  NÃO (   ) 

Se sim, informe o local/instituição/empresa:__________________________ 

7 - Já cursou a disciplina Educação Física Adaptada? SIM (   )   NÃO (   ) 

Se sim, em que ela contribuiu para sua prática pedagógica? ______________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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8 - A referida disciplina fornece bases teóricas e metodológicas suficientes para o 

conhecimento inicial dessa área? SIM (   )   NÃO (   ) 

 Explique. _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9 - Sua visão de sociedade mudou, após cursar a disciplina? SIM (   )   NÃO (   ) 

Explique. _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10 – Associação livre de palavras: 

 

Disciplina Educação Física Adaptada                    Deficiência 
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Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-graduação em Educação/Mestrado 

Pesquisa de Campo 

 

Pesquisador: Onassis Ferreira dos Santos 

Orientador: Prof. Dr. Edilson Fernandes de Souza 

ANEXO III– ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

1 - Pergunta principal: 

• O que você entende por Educação Física Adaptada? 

2 - Perguntas específicas para o grupo que não cursou a disciplina 

• Quais as suas expectativas em relação à disciplina Educação Física Adaptada, a 

qual irá cursar? 

3 - Perguntas específicas para o grupo que já cursou a disciplina 

• Qual o seu pensamento sobre a disciplina Educação Física Adaptada, antes e 

depois de cursá-la? 

 
 
 


