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Resumo Pesquisa Qualitativa no intuito de descrever e analisar os desafios que perpassam os modos 

de formação inicial de professores para atuar em contextos educacionais inclusivos, a partir da 

experiência ensino/pesquisa/extensão desenvolvido no/pelo LEAFA/CEFED/UFES , a partir de uma 

proposta pedagógica com base na Ginástica Geral para jovens e adultos com deficiência intelectual, 

nos processos de formação inicial de 05 acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Vislumbramos nesta experiência, uma significativa 

possibilidade para se potencializar o conhecimento construído na/pela experiência de ser professor 

que pesquisa a sua própria prática docente numa perspectiva inclusiva. O referencial teórico se apoia 

no debate que permeia os movimentos de formação de professores a partir de pressupostos alicerçados 

no reconhecimento a Diversidade Humana enquanto uma premissa de vida e, também, na 

compreensão acerca das complexas relações presentes aos diferentes/diversos espaços educativos 

suas interfaces a/s cultura/s vigentes. Adota como eixo central no âmbito teórico-metodológico a 

pesquisa-ação crítico-colaborativo, pela perspectiva de que esta possibilita aos sujeitos a partir de 

processos coletivos de colaboração, a construção de um questionamento crítico acerca de sua prática, 

com o intento de transformá-la/(re)significá-la. Os sujeitos participantes do estudo em tela foram 05 

alunos do curso de licenciatura em Educação Física do CEFD/UFES e bolsistas do Laboratório de 

Educação Física Adaptada (LAEFA). As intervenções acontecerão semanalmente de agosto a 

novembro de 2012, totalizando 15 aulas. Os dados foram coletados por meio de diários de campo, 

grupos focais, filmagens e fotografias. Os resultados nos apontam que esta experiência potencializa 

e enriquece os modos de formação de professores pela via de uma concepção de currículo 

comprometido com movimentos constante de reflexão critica e rigorosa dos/sobre os 

diferentes/diversos contextos que permeiam os processos de formação de professores e suas interfaces 

com atitudes comprometidas com uma sociedade alicerçada em pressupostos de 

coletividade/colaboração, equidade e ética. Cumpre destacar que tais movimentos favorecem a 

constituição de profissionais mais autonomos e, por consequencia pesquisador de sua própria prática. 
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