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RESUMO 

 

 

O estudo tem por objetivo narrar e analisar a minha experiência de vida/formação no 

Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA) ao participar da proposta pedagógica 

denominada: ―Brincando e aprendendo na brinquedoteca‖. Para essa finalidade adota como 

recurso metodológico o memorial de formação, que se constitui em uma autobiografia 

configurando-se como uma narrativa simultaneamente histórica e reflexiva. Deve-se então ser 

composto sob a forma de um relato histórico, analítico e crítico, que dê conta dos fatos e 

acontecimentos relevantes acerca da minha aprendizagem pessoal e acadêmica/profissional, 

apresentando sinais que explicam minha trajetória no campo da educação inclusiva seguindo 

orientação teórico metodológica na abordagem histórico cultural. Os resultados revelam uma 

pessoa mais enriquecida e madura, que passou por constantes desafios em sua trajetória 

pessoal e acadêmica/profissional ao atuar no trabalho educacional com crianças com e sem 

deficiência interagindo no mesmo espaço-tempo de aprendizado. Uma experiência que define 

o contorno de uma identidade docente em construção, que leva em sua subjetividade uma 

concepção diferenciada e esperançosa em relação a inclusão de alunos com deficiência na 

escola. Além disso, manifesta que o lado humano que se reflete ao participar dessa 

experiência de formação no Laefa, vem superar toda inexperiência ou insegurança por parte 

da autora, fazendo-a refletir sobre a necessidade de constantemente buscar novos 

conhecimentos, praticar o amor por ensinar, planejar e se colocar disponível para acolher a 

diversidade/diferença em seu espaço de trabalho.  

 

Palavras-chave: Brinquedoteca. Educação Inclusiva. Formação. Memorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The study aims to narrate and analyze my life/training experience in the Laboratory of 

Adapted Physical Education (LAEFA) by participating in the pedagogical proposal called: 

―Playing and learning in the toy library". For this purpose, it adopts as methodological 

resource the memorial of formation, which is constituted in an autobiography configuring 

itself as a narrative simultaneously historical and reflective. It should be composed in the form 

of a historical, analytical and critical account of the relevant facts and events about my 

personal and academic/professional learning, presenting signs that explain my trajectory in 

the field of inclusive education, following theoretical guidance methodological in cultural 

historical approach. The results reveal a more enriched and mature person, who went through 

constant challenges in her personal and academic/professional trajectory when working in 

educational work with children with and without disabilities interacting in the same space-

learning period. An experience that defines the outline of a teacher identity under 

construction, which carries in its subjectivity a different and hopeful conception regarding the 

inclusion of students with disabilities in school. In addition, it manifests that the human side 

that is reflected in participating in this training experience in Laefa overcomes all 

inexperience or insecurity on the part of the author, making her reflect on the need to 

constantly seek new knowledge, practice the love of teaching, plan and become available to 

welcome diversity/difference in her work space. 

 

Keywords: Toy library. Inclusive education. Formation. Memorial. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente memorial tem por objetivo narrar e analisar minha experiência de formação 

no Laboratório de Educação Física Adaptada do Centro de Educação Física e Desportos da 

Universidade Federal do Espírito Santo (Laefa/Cefd/Ufes), participando da proposta 

pedagógica denominada ―Brincando e aprendendo na brinquedoteca‖. 

Primeiramente é fundamental elucidar a respeito de que tipo de memorial me refiro. A 

fim de abranger as diferentes denominações encontradas em editais e propostas de curso, 

Passeggi e Barbosa (2008) sugerem o termo memorial autobiográfico como designação 

genérica do conjunto dessas escritas de si. Devido às demandas institucionais e ao processo de 

escrita, as autoras fazem uma diferenciação entre o memorial acadêmico e o memorial de 

formação.  

Para fins deste estudo, trabalharei com o memorial de formação. O memorial de 

formação é um documento que tem por objetivo descrever o sujeito, no qual aparecem suas 

expressões a respeito da sua aprendizagem, além de relatos da sua vida e situações 

consideradas relevantes, apresentando sinais que justificam sua trajetória. Desse modo, o 

texto caracteriza-se como reflexivo de crítica e autocrítica. 

Conforme Severino (2001, p. 175), 

[O memorial é] uma autobiografia configurando-se como uma narrativa 

simultaneamente histórica e reflexiva. Deve-se então ser composto sob a forma de 

um relato histórico, analítico e crítico, que dê conta dos fatos e acontecimentos que 

constituíram a trajetória acadêmico-profissional de seu autor, de tal modo que possa 

ter uma informação completa e precisa do itinerário percorrido.  

O memorial é um tipo de registro de vivências, memórias, experiências e reflexões, em 

que o indivíduo pode descrever e refletir sobre os acontecimentos vivenciados desde sua 

infância até sua vida profissional, relatando os momentos de dificuldades e desafios, assim 

como os de aprendizagens e superação.  

Segundo Souza (2007), o processo da escrita reflexiva assegura que o sujeito elabore 

um conhecimento sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o seu cotidiano. Com isso, ocorre 

uma potencialização da reflexão sobre sua identidade e singularidade. Logo, esse método de 

escrita caracteriza-se como processo de formação e de conhecimento fundamentado nas 

experiências do indivíduo.  

A organização e a construção da narrativa de si implicam colocar o sujeito em 

contato com suas experiências formadoras, as quais são perspectivadas a partir 

daquilo que cada um viveu e vive, das simbolizações e subjetivações construídas ao 

longo da vida (SOUZA, 2007, p. 16). 
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Passeggi (2000) salienta que, as narrativas acerca da formação são desenvolvidas 

como processos de intervenção que potencializam a transformação do sujeito. Na mesma 

perspectiva, Prado e Soligo (2007, p. 48) entendem que:  

A narrativa supõe uma sequência de acontecimentos, é um tipo de discurso que nos 

presenteia com a possibilidade de dar à luz o nosso desejo de os revelar. Podemos 

dizer que a narrativa comporta dois aspectos essenciais: uma sequência de 

acontecimentos e uma valorização implícita dos acontecimentos relatados. 

Nessa perspectiva, desenvolvi o presente memorial a fim de narrar de forma crítica e 

reflexiva momentos da minha vida pessoal, acadêmica e profissional, acentuando vivências e 

aprendizados construídos ao longo dos processos que perpetuam essas diferentes fases da 

vida. Por meio desse percurso biográfico, descreverei memórias de situações que me 

envolveram direta ou indiretamente em ações inclusivas, as quais transformaram e ampliaram 

o meu ―ver e compreender o sujeito‖, sem julgamentos, mas sim com uma sensibilidade para 

criar possibilidades que garantam a sua inclusão no contexto em que está inserido.  

Escrever esse memorial significou resgatar para o presente sonhos, desafios, 

realizações e momentos da minha vida que já estavam adormecidos em minhas memórias, 

mas que somados constituem a formação do meu ser, dos meus valores e conceitos, os quais 

me fizeram optar por ser professora de Educação Física, tendo como alicerce a educação 

inclusiva. Então, convido você, querido leitor, a embarcar nessa viagem comigo, pelos 

percursos que constituíram e redimensionaram a minha mediação pedagógica, diante das 

vivências e experiências nos atendimentos às crianças com e sem deficiência na 

Brinquedoteca.  

 

2. MERGULHANDO EM MINHAS MEMÓRIAS  

 

Algumas vezes, rememorar a passagem dos anos pode representar uma tarefa difícil, 

entretanto, também pode impulsionar o indivíduo a realizar uma reflexão crítica para obter 

uma transformação a partir da soma do passado com o presente, na perspectiva de construir 

um futuro melhor.  

Narrar acontecimentos de minha infância é um exercício bastante agradável, já que 

possuo tantas lembranças exultantes. Eu não tinha o costume de brincar na rua devido à 

violência, mas quando me reunia nesse espaço com meus amigos da vizinhança, a diversão 

era garantida. Recordo-me das variadas brincadeiras que tive acesso, tais como: amarelinha, 

cabra-cega, polícia e ladrão, diferentes piques, morto-vivo, queimada, pular corda, soltar pipa 
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e bolinhas de sabão, entre outras. Além dessas experiências de rua, brincava em minha casa 

de escolinha com minhas bonecas. Posicionava-as sentadas em volta de uma mesa. Escrevia 

na lousa, fazia chamada, colava bilhetinhos para os pais, corrigia as provas e deveres que eu 

mesma tinha que fazer. Lembro-me que por diversas vezes fazia as tarefas erradas ou escrevia 

as palavras de forma inadequada só para ter o prazer de circular os erros no momento que eu 

fosse corrigir. Acredito que nessa época já despertava em mim a vontade de ser professora. 

Também brincava de casinha, de salão de beleza e de vendinha. 

Essas experiências lúdicas marcaram a minha infância. Por meio delas me apropriei da 

cultura infantil, me relacionei com os colegas e desenvolvi habilidades psicomotoras. Na 

brincadeira de escolinha, já realizava meus primeiros ensaios sobre o trabalho docente, 

atividade que atualmente escolhi para exercer profissionalmente.  

De acordo com Chicon (2013, p. 136), nesse tipo de brincadeira "[...] a criança recria 

situações vivenciadas na vida real, estabelece novas forma de relação com objetos e assume 

papéis que, via de regra, não são possíveis no plano do real". A partir dessas vivências, 

incorporei a ludicidade como ferramenta importante para me posicionar na ação docente com 

crianças, entendendo seus interesses e motivações, suas formas peculiares de comportamento 

e expressão. É maravilhoso relembrar esses momentos que foram marcados pela diversão, 

criatividade e brincadeiras fantásticas. Às vezes, sinto saudades dessa época, em que as 

situações poderiam ser resolvidas a base da imaginação.  

O meu processo de escolarização na educação infantil foi marcado por uma professora 

de Educação Física. Recordo-me perfeitamente do seu jeito acolhedor, cativante e paciente ao 

lidar comigo e com as demais crianças da minha turma. O afeto é imprescindível na atividade 

de ensinar, pois influência no comportamento e no desenvolvimento cognitivo do ser humano. 

Logo, o professor sempre deve demonstrar afetividade para com seus alunos, transmitindo 

confiança, segurança e carinho. Assim, o caráter afetivo do ensino concede ao professor a 

possibilidade de orientar, por meio de suas aulas, responsabilidade e prazer, tornando-as mais 

eficazes e fazendo com que os educandos se sintam mais motivados a aprender. 

A cultura do cuidado (CARVALHO, 1998) não se manifesta em contraposição às 

influências da instrução. Ao contrário, ela é um elemento significativo no processo de 

elaboração das práticas de instrução dos docentes. A percepção de profissionalismo não 

aparece desassociada dos aspectos afetivos da prática pedagógica, mas inserida em uma 

posição de ênfase em relação aos aspectos técnicos. Mais do que isso, a cultura do cuidado 

apresenta-se como elemento favorável e positivo que harmoniza a identidade profissional dos 

professores. 
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Lembro-me com entusiasmo quando essa professora realizava com a turma 

brincadeiras de roda que envolviam diversas cantigas, além dos momentos reservados à 

contação de histórias e confecção de brinquedos com materiais alternativos ou recicláveis. 

Dentre os brinquedos mais fascinantes de se criar, destaco o telefone sem fio, bilboquê, vai-e- 

vem e pé-de-lata. 

 Souza e Bernardino (2011, p. 237) indicam que:  

A ludicidade com jogos, danças, brincadeiras e contação de histórias no processo de 

ensino e aprendizagem desenvolvem a responsabilidade e a autoexpressão, assim a 

criança sente-se estimulada e, sem perceber desenvolve e constrói seu conhecimento 

sobre o mundo. Em meio ao prazer, à maravilha e ao divertimento que as narrativas 

criam, vários tipos de aprendizagem acontecem. 

 

Já no ensino fundamental, tive a oportunidade de estudar um uma escola que possuía 

duas quadras poliesportivas, campo de futebol, piscina e sala de dança. Por isso, minhas aulas 

de Educação Física eram realizadas em espaços variados. Durante essa fase da minha vida, os 

professores dessa disciplina trabalharam com diferentes atividades, como natação, atletismo, 

dança folclórica e regional, variados jogos e esportes coletivos, entre outros. Hoje olho para 

trás e reflito as contribuições que esses professores me proporcionaram ao ministrar aulas que 

envolveram diversas práticas corporais, demonstrando comprometimento em ampliar o acervo 

cultural de seus alunos. 

Segundo Betti e Zuliani (2002, p. 75) a Educação Física enquanto componente 

curricular da Educação básica deve: 

[...] introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento, formando o 

cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, instrumentalizando-o para 

usufruir do jogo, do esporte, das atividades rítmicas e dança, das ginásticas e 

práticas de aptidão física, em benefício da qualidade da vida. 

 

A escola em que eu realizei o ensino médio tinha uma quadra poliesportiva. O 

professor de Educação Física contextualizava em sala de aula alguns elementos sobre 

determinado conteúdo da disciplina e depois ministrava as aulas na quadra abordando os 

assuntos trabalhados de maneira prática. Recordo-me que esse docente também apresentava 

atividades diversificadas, como boxe, jogos de tabuleiro e slackline. Considero relevante 

mencionar que durante as aulas sobre os esportes coletivos, o professor sempre reforçava a 

importância do trabalho em equipe para se obter um bom resultado nos jogos. Desse modo, 

suas aulas abordavam valores como a honestidade, cooperação, respeito e solidariedade por 

meio das práticas e experimentações dos alunos, possibilitando assim, uma rica e consistente 

vivência de sensações e ações. 
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Desde criança, eu sempre presenciei por meio da minha família o gosto por lecionar. 

Por intermédio da minha mãe, da minha avó e das minhas tias, que são professoras, tive a 

oportunidade de acompanhar e aprender a arte de ensinar. Apresento grande admiração pela 

atuação docente da minha mãe e sempre que eu tinha a oportunidade, pedia a ela para 

acompanhá-la na escola em que dava aula, com o intuito de poder ajudá-la em sua atuação e 

para ter contato com o processo de aprendizado dos seus alunos. 

Sinto um grande entusiasmo em poder relembrar um episódio que presenciei durante 

uma das visitas à escola em que minha mãe lecionava. Ela dava aula para uma turma do 

segundo ano do Ensino Fundamental que continha uma criança cadeirante. Durante o evento 

da Mostra Cultural, seus alunos apresentaram uma coreografia de congo, que é um dos muitos 

conjuntos de danças, músicas e manifestações folclóricas. Observei que os estudantes da 

turma estavam alegres e junto com a professora incluíram o aluno cadeirante na dança, de 

forma que ele participasse plenamente da coreografia de acordo com as suas limitações. 

Percebi em seu semblante a satisfação de se sentir inserido naquele contexto. Com esse fato, 

verifiquei a importância do papel do professor em conscientizar os alunos sobre o valor da 

inclusão. Conforme Chicon e Sá (2012) a inclusão pode ser entendida como um movimento 

socioeducacional que visa à garantia, a todos, do acesso ao espaço comum da vida em 

sociedade, sociedade essa que deve assumir relações de acolhimento à diversidade humana.  

A escolha da minha carreira profissional teve como inspiração o magnífico trabalho 

docente realizado por pessoas queridas da minha família e por diferentes professores que 

marcaram minha trajetória escolar. Tenho consciência que o magistério exige muito esforço, 

conhecimento, pesquisa, tempo e dedicação. É uma profissão árdua, sem dúvida, todavia, 

indescritivelmente bela e gratificante. 

Iniciei a graduação no Curso de Educação Física em 2016. Optei por esse curso devido 

ao fato de gostar e apreciar as amplas práticas corporais que ele abrange. Compreendo que ser 

professor é reconhecer o contexto de seus alunos, seus gostos, anseios e necessidades. Para 

isso, é preciso se despir de ilusões da realidade e se confrontar com o contexto social, 

histórico e cultural deles para conseguir desenvolver um processo de aprendizagem eficaz a 

fim de formar sujeitos autônomos e críticos.   

Percebo que elaborei um vínculo a um modelo de professor que formei durante todo o 

período da minha escolarização e que, com a complementação de ricos saberes obtidos ao 

longo do curso de licenciatura, poderei construir a minha identidade profissional, que estará 

em contínua transformação e formação, a partir de uma perspectiva crítica e reflexiva. 
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3. MINHA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO NO LAEFA: JOGO, MEDIAÇÃO E 

INCLUSÃO 

 

 

3.1 O ENCONTRO COM A PRÁTICA DOCENTE 

 

O Laefa em seu programa de extensão denominado ―Práticas corporais de esporte e 

lazer para pessoas com deficiência e seus familiares‖, abriga três projetos de extensão: a) 

Prática pedagógica de Educação Física adaptada para pessoas com deficiência; b) 

Brinquedoteca: aprender brincando; c) Cuidadores que dançam.  

Iniciado em março de 2009, o projeto de extensão ―Brinquedoteca: aprender 

brincando‖, que nos interessa neste estudo, vem se configurando como um espaço 

significativo de intervenção pedagógica, formação profissional e de pesquisa no atendimento 

educacional de crianças com e sem deficiência em processo de inclusão. Nesse projeto são 

desenvolvidas duas propostas pedagógicas de ensino, a saber: brincando e aprendendo na 

brinquedoteca e brincando e aprendendo com a ginástica. Nesse contexto, irei me debruçar 

para narrar minhas experiências de formação ao participar da atividade ―brincando e 

aprendendo na brinquedoteca‖.  

A experiência aqui relatada se concretizou no período de agosto de 2015 a dezembro 

de 2017. Participaram do projeto 55 crianças de ambos os sexos, com idades entre três e seis 

anos, sendo 40 do Centro de Educação Infantil Criarte-Ufes, que não apresentam deficiência e 

quinze com deficiência — 14 com transtorno global do desenvolvimento (autismo)
1
 e uma 

com síndrome de Down, necessitando de acompanhamento individualizado. As aulas foram 

realizadas na sala da brinquedoteca do Centro de Educação Física e Desportos/UFES, sendo 

dois encontros semanais, todas as segundas e quintas-feiras, das 14 às 15 horas. Logo após as 

aulas, das 15 às 17h30min, a equipe de trabalho se reunia para avaliação, planejamento e 

grupo de estudo (versando sobre conteúdos referentes ao eixo jogo, mediação e inclusão). 

A equipe de trabalho foi composta por uma professora e duas bolsistas, uma delas é a 

autora e dez estagiários do curso de Educação Física, que dividiam entre si as tarefas na 

intervenção. Nós, bolsistas, coordenávamos as atividades relacionadas ao grupo das crianças 

não deficientes nas atividades dirigidas e os outros acadêmicos eram designados e orientados 

a acompanhar as crianças com deficiência em suas necessidades, de forma individualizada ou 

no coletivo, dependendo das características individuais delas. 

                                                             
1
 Distúrbio comportamental de causas múltiplas, caracterizado por déficit na comunicação, interação social e 

restrição de interesses (RIVIÈRE, 2004). 
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Para elaborar minha narrativa de formação, resolvi organizar minhas reflexões 

passando por algumas categorias que melhor elucidam os saberes e experiências docentes 

necessários a prática pedagógica em turmas inclusivas no espaço de uma brinquedoteca 

universitária, procurando evidenciar as possibilidades, as dificuldades e desafios presentes a 

toda e qualquer ação docente, por sua complexidade (CUNHA, 2010). 

 

3.2 O CONTEXTO/CENÁRIO DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

— A BRINQUEDOTECA UNIVERSITÁRIA 

 

A proposta pedagógica de ensino ―brincando e aprendendo na brinquedoteca‖ é 

desenvolvida na brinquedoteca universitária e em outros espaços da Universidade, como a 

piscina, o pátio externo, o playground do Centro de Educação Infantil (CEI), a sala de lutas, 

sala de dança, entre outros. A brinquedoteca é um espaço criado para favorecer o brincar, 

onde a criança pode escolher livremente seus brinquedos e expressar espontaneamente suas 

fantasias, tendo todo o estímulo à manifestação de suas potencialidades e necessidades lúdicas 

(CUNHA, 2001).  

Na brinquedoteca é possível encontrar condições que estimulam e potencializam o 

brincar em um espaço acolhedor e agradável, onde os diferentes brinquedos são organizados 

em cantinhos temáticos, como casinha, fantasia, escolinha, miniaturas, jogos, música, 

fantoches e pelúcias. As paredes e o piso do ambiente são decorados com diferentes pinturas 

de elementos do contexto infantil. Além disso, o espaço contém uma variedade de brinquedos 

que correspondem à faixa etária e ao desenvolvimento cognitivo e psicomotor dos alunos 

atendidos. Esses recursos são imprescindíveis para a criança experimentar as diferentes 

formas de brincar e de interagir com outras crianças, com adultos e consigo mesma.  

Segundo Chicon (2013, p. 31) na Universidade ―[...] a brinquedoteca, além do 

atendimento infantil, tem por objetivo o desenvolvimento de pesquisas, a formação de 

recursos humanos e a prestação de serviço à comunidade‖. Nesse sentido, esse espaço engloba 

os trabalhos de ensino, pesquisa e extensão, agregando estudos práticos e teóricos sobre a 

mediação pedagógica em turmas inclusivas, nas quais as crianças com e sem deficiência 

exploram os brinquedos, realizam brincadeiras e experimentam diferentes formas de se 

movimentar e se relacionar. 

Nessa direção, Cunha (2010) declara que a brinquedoteca é um ambiente que deve 

estimular a criatividade e para isso também deve ser preparada de maneira criativa, com 
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espaços que potencializem a brincadeira de ―faz de conta‖, a vontade de inventar e a 

socialização.  

Segundo Salles (2018, p. 28), na brinquedoteca as crianças, 

[...] brincam sozinhas, de faz de conta, com outras crianças ou com adultos, em 

grupo, correndo, saltando, jogando bola, experimentando e desenvolvendo 

habilidades, inventando, aprendendo, jogando e competindo. Todas as formas de 

brincar são importantes e necessárias para que a criança conheça coisas novas e 

adquira conhecimentos em diferentes dimensões — biológica, psicológica e social. 

Nesse espaço, estão presentes os brinquedistas, que são considerados educadores que 

estimulam e promovem as atividades lúdicas das crianças. Conforme Chicon (2013, p. 35), os 

brinquedistas são,  

[...] pessoas que atuam na brinquedoteca, fornecendo os recursos, orientando o uso 

adequado dos brinquedos, incentivando o brincar, remodelando os cantinhos, 

quando necessário, e se colocando como parceiro na brincadeira, procurando 

ampliar as possibilidades lúdicas da criança. 

Com o intuito de atender às especificidades dos alunos com deficiência, em especial 

àqueles que apresentam dificuldade de interação, foram designados professores/ brinquedistas 

para acompanhá-los individualmente nas intervenções, de maneira a atendê-los em suas 

respectivas necessidades educacionais, trabalhando com o objetivo de mantê-los o maior 

tempo possível no grupo ou promovendo-lhes os estímulos que envolvessem a proposta 

pedagógica da aula, respeitando às diferenças, modos de ser e de aprender de cada um.  

Devemos considerar que as múltiplas formas de brincar são importantes e essenciais 

para que a criança amplie o seu repertório cultural e adquira novos conhecimentos. Nesse 

sentido, Chicon et al. (2016, p. 281) abordam em seus estudos a importância do contexto 

inclusivo da brinquedoteca universitária para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças 

com e sem deficiência: 

[...] o ambiente da brinquedoteca, que é rico em estímulos materiais (brinquedos), 

será rico também em sua diversidade, potencializando práticas inclusivas, mediadas 

por princípios como: a aceitação das diferenças individuais, a valorização da cada 

pessoa, a convivência dentro da diversidade humana e a aprendizagem por meio da 

cooperação.  

Considero pertinente abordar que, nesse contexto o brincar apresenta um parâmetro 

intencional e planejado colaborando para o desenvolvimento dos alunos. Em vista disso, as 

condutas e procedimentos desenvolvidos viabilizam a interação entre as crianças com e sem 

deficiência no mesmo espaço, participando da mesma perspectiva pedagógica, tendo como 

conteúdo de ensino da cultura corporal de movimento os jogos, brinquedos e brincadeiras 

infantis.  
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De acordo com Chicon (2013), ao estabelecer o contato com os jogos, brinquedos e 

brincadeiras no cenário da brinquedoteca, a criança passa a se relacionar com os conteúdos 

culturais e deles se apropria, ressignificando-os no seu cotidiano, visto que esse espaço é 

marcado pela ludicidade. Desse modo, o brincar das crianças pode ser potencializado, quando 

orientado e enriquecido por outras crianças e pelo adulto.  

Fundamentando esses preceitos, Vygotsky (2010) afirma que, o docente interfere nos 

processos de desenvolvimento dos interesses da criança e age sobre eles quando organiza o 

meio e o brincar desse sujeito.  

 

3.3 O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 

ENSINO — A BRINCADEIRA COMO TEMA DA CULTURA CORPORAL DE 

MOVIMENTO 

 

O projeto baseia-se na abordagem histórico-cultural que compreende a criança como 

um ser social e histórico, por esse motivo o seu processo de desenvolvimento é socialmente 

constituído (VYGOTSKY, 1997). A criança se desenvolve a partir das constantes interações 

com o meio em que vive, pois as suas funções psicológicas superiores emergem da vida 

social, sempre mediada pelo outro. Por isso, as atividades planejadas para as aulas foram 

vinculadas ao lúdico, pois é a forma com que as crianças se comunicam com o mundo.  

De acordo com essa abordagem, a mediação pedagógica é realizada em um contexto 

social plausível ao desenvolvimento de todos os alunos, buscando o seu potencial. Chiote 

(2015) afirma que essa abordagem possibilita a compreensão da importância de situar a 

criança com deficiência no contexto social, tendo como base a sua significação e constituição 

pelo outro, considerando suas especificidades de um indivíduo que deseja, pensa, sente e 

retrata o mundo de uma forma particular. 

Vygotsky (1997) afirma que o desenvolvimento inicial da criança é um processo de 

entrada no mundo do homem, isto é, processo de hominização, no qual são construídas 

capacidades e condutas que possibilitam o sujeito de pertencer a um grupo social. Seguindo 

essa perspectiva, o autor ainda declara que as funções psicológicas superiores são de origem 

sócio-cultural e emergem de processos psicológicos elementares, através da interação da 

criança com membros experientes da cultura.  

Conforme Chiote (2015, p.96),  

O desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tipicamente humanas, como 

o pensamento, a memória mediada, a atenção voluntária, a imaginação, dentre 

outras, se dá nas condições concretas de vida dos sujeitos, a partir das relações 
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sociais que lhes são possibilitadas nos processos mediados por outras pessoas, pela 

linguagem e pelos instrumentos. 

Portanto, como aponta Vygotsky (1997), não devemos estipular limites a priori para as 

crianças com deficiência, porque o destino do indivíduo será marcado pela maneira como lhe 

é possibilitado o desenvolvimento cultural. Pinto e Góes (2006, p. 12) complementam essa 

concepção afirmando que: 

Esse ―destino‖ depende das relações do sujeito com outros, de sua imersão em 

diferentes esferas da atividade da cultura e da qualidade das experiências vividas. 

Está ligado à sua inserção na vida coletiva, em que encontra as bases para construir 

suas funções internas, para fazer-se indivíduo.  

A visão cultural do desenvolvimento é, portanto, marcada por uma referência 

prospectiva. Vincula-se a uma concepção de estrutura psíquica do próprio sujeito 

como configuração complexa, plástica e flexível, que admite transformações 

qualitativas. 

 

Segundo Siqueira e Chicon (2016), os processos psicológicos superiores têm origem 

em processos sociais e estão ―[...] nas categorias interpsicológicas (relação criança com as 

pessoas) e intrapsicológicas (dentro da criança). O desenvolvimento depende da inter-relação 

com o outro. É no encontro com o outro (diferente) que o indivíduo experimenta formas de 

ser, estar e pertencer ao mundo social, que permitirão constituir a nossa forma de ser.‖ 

Portanto, foi imprescindível o nosso ato de observar atentamente as crianças durante as 

intervenções, analisando a interação que estabeleceram com o meio físico e social, 

entendendo que o papel constitutivo do outro e das relações é importante para avanços em seu 

desenvolvimento.  

Chiote (2015) afirma que o brincar ―[...] não é uma atividade natural da criança, mas 

sim uma prática cultural, socialmente construída e potencializadora de seu desenvolvimento.‖ 

Logo, a criança aprende a brincar por meio das relações que estabelece com outras pessoas 

consideradas experientes. Tendo como base esse fundamento, assumimos o papel de provocar 

e propor atividades que englobassem as formas convencionais de agir com os objetos e 

interagir com as pessoas, inserindo a criança no universo simbólico. Essa mediação
2
 é 

necessária para que possamos ensinar as crianças significados e ações culturais da 

humanidade, permitindo com que elas se apropriem das funções psicológicas superiores.  

Entendendo que a abordagem histórico-cultural é baseada na participação do outro na 

constituição do sujeito em sua relação com o mundo, destaco a importância da minha 

                                                             
2
 Segundo Oliveira (1993, p. 26), ―Mediação, em termos genéricos, é o processo de intervenção de um elemento 

intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento‖. 
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mediação fundamentada em seus pressupostos teóricos que enriqueceram e organizaram os 

princípios da minha ação pedagógica com as crianças. 

A base do processo de intervenção constituiu-se no planejamento participativo e 

dialético dos conteúdos a serem trabalhados, partindo de uma ação criada pelo coletivo que 

pretendeu sistematizar atividades e propostas para alcançar um determinado objetivo que 

atingisse a todas as crianças e promovesse nelas satisfação e alegria, além do 

desenvolvimento de competências associadas às dimensões afetivas, cognitivas, sociais, 

psicomotoras e a internalização de valores. A fim de que o trabalho fosse sistematizado e 

organizado, ocorreu a elaboração de variados materiais didáticos e construção de brinquedos 

para enriquecerem e qualificarem as intervenções.  

Utilizamos como instrumento do nosso trabalho docente o plano de aula onde 

especificamos de forma detalhada o que seria trabalhado nas intervenções e quais estratégias 

metodológicas adotaríamos para que todos os alunos pudessem realizar as atividades 

propostas dentro das suas possibilidades, buscando com isso melhorar o seu aprendizado.  

Apesar do plano de aula ser uma ferramenta que descreve detalhadamente os 

elementos necessários para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, deparei-me 

em diversas situações com imprevistos que me fizeram realizar mudanças na organização da 

aula. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de compreendermos a importância de o 

plano ser flexível, a fim de permitir adaptações ao longo do processo, possibilitando a 

colaboração dos alunos por meio de sugestões, enriquecendo assim as vivências durante a 

aula.  

Freitas (2008, p. 168) realiza determinadas reflexões sobre o planejamento: 

Em seu planejamento, o professor traça ‗os caminhos‘ (recursos e algumas 

intervenções) que conduzirão ao ensino, à realização de seus objetivos. No entanto, é 

durante a realização da aula, na relação estabelecida com as crianças, que ele vai 

saber se ‗os caminhos‘ propostos levaram aos resultados esperados.  

Planejar é essencial em qualquer etapa educativa. Mesmo quando se torna um material 

de apoio, o planejamento se faz necessário. Ele deve ser uma ferramenta composta por 

reflexões anteriores e objeto de constante reavaliação e reformulação. Logo, é impossível 

realizar um processo de ensino e aprendizagem sem planejar, pois o planejamento é inerente 

ao ser humano. Entendo que o planejamento não pode se tornar uma receita que deve ser 

seguida passo a passo, sem poder ser alterada. Por isso, é crucial estar preparado para 

repensar, reorganizar o plano original e fazer ajustes quando necessário.  

O inesperado sempre pode acontecer, e por isso, planejar também significa tentar 

prever as possibilidades de não realização plena, de um retorno da turma diferente do 
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previsto, ou de realizar de outro modo aquilo que se planejou, visando sempre o sucesso 

educativo dos alunos. Desse modo, acredito que todo o planejamento deve ser flexível para 

que seja viável, permitindo que ajustes sejam feitos a depender do desenrolar das propostas e 

momentos vivenciados pelas crianças. 

Considero fundamental destacar que ao elaborar e organizar o plano de aula tinha 

como objetivo imprimir as intencionalidades que favorecessem as minhas intervenções a 

serviço das aprendizagens e do desenvolvimento dos alunos, antecipando e proporcionando as 

condições mais adequadas a cada tipo de situação, além de oferecer um olhar mais amplo em 

busca de regulação de todo o processo, considerando as experiências dos alunos e suas 

especificidades.  

Por conseguinte, os planejamentos me possibilitaram pensar em agrupamentos e 

parcerias a favor das aprendizagens; organizar o espaço e materiais necessários para cada 

atividade; controlar o tempo respeitando as possibilidades dos alunos, oferecendo dinâmicas 

diferentes para melhor administrar o tempo de permanência em cada atividade; tomar 

decisões refletidas e fundamentadas; prever momentos de observação dos alunos, sobre cada 

eixo do trabalho; entre outras possibilidades, que foram analisadas e retomadas a partir das 

necessidades das crianças. 

Siqueira e Chicon (2016) afirmam que cada educando com deficiência é único e não 

podemos limitar sua capacidade de avançar, mas, sim, promover experiências de novos 

conhecimentos e aprendizagens com o grupo social ao qual pertence. Em consonância com 

essa concepção, Lopes (1997) enfatiza que esses alunos apresentam diferentes especificidades 

e cada um atingirá um desempenho diferente, mediante cada conhecimento.   

Logo, torna-se necessário um planejamento que vise o desenvolvimento dessas 

crianças por meio da aplicação de estratégias pedagógicas que levem em conta seus limites e 

talentos, as facilidades e dificuldades, assim como as competências e interesses de cada uma. 

Nessa perspectiva, sempre estive em processo de reorganização e qualificação das minhas 

condutas e métodos que objetivavam incluir os alunos nas aulas de acordo com suas 

possibilidades.  

No caso das crianças com deficiência que apresentavam resistência para participar das 

atividades coletivas, criamos em parceria com os brinquedistas que realizavam o 

acompanhamento a esses alunos, o plano de ensino individualizado (PEI)
3
, que representava 

                                                             
3
 O PEI é definido por Rodrigues (1991, p. 78), ―[...] como o conjunto de estratégias de ensino que visa adaptar 

o processo de ensino aprendizagem a cada estudante de modo a proporcionar uma compatibilidade face às suas 

necessidades, interesses e principalmente características individuais‖. 
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um suporte de ação pedagógica que caminhava sempre do individual para o coletivo e do 

coletivo para o individual. Dessa forma, o PEI visava sistematizar estratégias de ensino a fim 

de que o acompanhante pudesse proporcionar diferentes atividades para esses alunos, 

considerando seus interesses.  

Quando fornecíamos o apoio necessário às crianças com necessidades especiais, 

possibilitávamos o aumento no seu potencial de aprendizado, reconhecendo que cada uma 

possui diferentes necessidades cognitivas, psicomotoras e de convivência.  Assim, o plano de 

ensino individualizado era formado pela elaboração de ações mediadoras que pudessem fazer 

com que esses alunos explorassem novos ambientes, tivessem experiências corporais 

diversificadas no uso de diferentes brinquedos de maneira convencional, desenvolvessem 

habilidades motoras por meio de situações lúdicas e participassem da roda de conversa junto 

com os colegas, promovendo uma interação da criança com deficiência com outros alunos. 

Portanto, foi fundamental o acompanhante ter um olhar sensível acerca da participação do 

aluno com deficiência nas brincadeiras, buscando potencializar seu envolvimento nas aulas, 

respeitando sua singularidade e tempo.  

Conforme Alarcão (1996), a reflexão sobre a prática surge como estratégia possível 

para a obtenção do saber profissional, permitindo uma integração entre teoria e prática.  Essa 

abordagem permite a reconsideração e revisão dos saberes científicos tendo em vista a 

apresentação pedagógica. Baseando-se nessa consideração, as mediações com os alunos 

precisam ser avaliadas durante cada aula, sendo fundamental que essas ações ocorram de 

maneira natural e que os métodos de intervenção sejam variados quando necessário, visando 

as possibilidades de implementação de princípios inclusivos que facilitem a criança com 

deficiência de se apropriar dos conhecimentos ofertados de acordo com suas particularidades 

e potencialidades. 

É importante destacar, que as avaliações só fazem sentido se forem consideradas como 

parte integrante e essencial do processo educacional ao fornecerem dados sobre em que 

medida os objetivos de aprendizagem dos alunos têm sido alcançados, e quando não, quais 

são os procedimentos pedagógicos que precisam ser corrigidos.  

Os processos de avaliação foram desenvolvidos pelos professores coordenadores, 

professores colaboradores, bolsistas, estagiários e voluntários que se reuniram depois de cada 

intervenção para a realização de reuniões nas quais todos manifestaram suas críticas 

construtivas em torno da participação docente de cada um, trocando experiências e avaliando 

o progresso ou dificuldade que cada criança apresentou. A partir disso, estabelecemos 

reflexões e sugestões para as aulas seguintes por meio de diálogos coletivos. 
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Esse processo avaliativo e reflexivo baseou-se no registro de determinados pontos, 

relacionados ao desenvolvimento de cada criança, observados durante os atendimentos. 

Assim, estabelecemos alguns elementos para a avaliação, por exemplo: autonomia, 

permanência nas brincadeiras, compreensão das regras dos jogos, utilização de objetos de 

maneira convencional, ressignificação de brincadeiras de faz de conta, desenvolvimento 

psicomotor, linguagem verbalizada ou não verbalizada, vínculo afetivo, entre outros. Esse 

processo de avaliação do desenvolvimento dos alunos foi registrado por meio de diários de 

campo, entrevistas, relatórios, fichas de anamnese, questionários, vídeos, fotografias e 

observações das mudanças comportamentais evidenciadas nos depoimentos dos pais e/ou 

responsáveis.  

Nas considerações sobre o resultado do trabalho, observamos que algumas crianças 

com deficiência adquiriram mais independência e autonomia, melhorando a autoestima e 

superando obstáculos e barreiras que consideravam difíceis de serem transpostas por eles no 

dia a dia. Enfim, as práticas corporais, quando bem orientadas, proporcionam um ambiente 

rico para a conquista da independência nas atividades da vida diária e nas relações familiares 

e sociais dos participantes. 

Com essa experiência, pude ressignificar meu olhar às pessoas com deficiências e 

perceber que não podemos subestimar a inteligência e capacidade das crianças. É preciso 

possibilitar uma aprendizagem verdadeira, pois as crianças são indivíduos em processo de 

desenvolvimento e precisam ser estimuladas a fazer uso das suas capacidades intelectuais por 

meio de conhecimentos reais, significativos e contextualizados. Essas experiências têm me 

mostrado o quanto é importante permitir que as crianças participem de atividades lúdicas, 

possibilitando a construção da atenção, favorecendo também que sejam incorporados à sua 

representação detalhes pessoais de sua criação e interpretação.  

 

3.4 A CONDUÇÃO DA AULA NAS SUAS MÚLTIPLAS POSSIBILIDADES — O 

PROCESSO DE INTERVENÇÃO COM AS CRIANÇAS 
 

Conhecer e compreender o jeito próprio de cada criança é um grande desafio. Embora 

os conhecimentos da minha formação acadêmica possam ser de grande valia para desvendar o 

universo infantil, indicando algumas características comuns das crianças, elas permanecem 

únicas perante suas diferenças e individualidades. Portanto, elas apresentam uma natureza 

singular, que as caracteriza como seres que pensam e sentem o mundo de um modo particular.   
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As crianças aprendem a partir das interações que estabelecem com o meio em que 

vivem e com outras pessoas. Vale ressaltar, que esse conhecimento adquirido não é construído 

como uma cópia da realidade, mas, sim, como um resultado da criação, significação e 

ressignificação de suas experiências socioafetivas, cognitivas e psicomotoras. Nessa 

concepção, a criança é um sujeito histórico e social que por meio das brincadeiras manifesta 

seus modos de ser e estar no mundo.  

Considero pertinente que a minha atuação durante os atendimentos aos alunos com e 

sem deficiência no ambiente da brinquedoteca tenha se baseado na compreensão acerca de 

seus comportamentos, tomando como foco a autonomia desses indivíduos e não o seu 

condicionamento. Constantemente me deparei refletindo sobre minhas práticas, debatendo 

com a equipe do projeto e dialogando com os familiares das crianças com deficiência, com o 

objetivo de buscar informações que me auxiliassem a melhor conhecê-las, para melhor 

exercer a prática docente. Julgo como instrumentos essenciais para a contemplação dessa 

atitude: a observação, o registro, o planejamento e a avaliação.  

Durante as intervenções, tivemos a preocupação de rever e aprimorar algumas 

concepções didáticas. Buscamos a superação do modelo tradicional em direção a novas 

formas emergentes de um agir pedagógico coerente, acerca de conceitos revisados e 

ampliados. Compreendo que educar para a diversidade é assumir estratégias e ações concretas 

de abertura à variedade e flexibilidade no ensino.  

Tendo como propósito orientar nossos alunos nas intervenções de uma forma 

qualificada, nos baseamos em uma fundamentação teórico-prática, como forma de dar suporte 

para a nossa mediação pedagógica que visou fornecer às crianças elementos relacionados às 

mais diversificadas sensações e linguagens, além de conhecimentos para a construção de uma 

identidade autônoma e consciente sobre o respeito às diferenças. 

A dinâmica inicial de todas as aulas era caracterizada pelo acolhimento e a conversa 

inicial (ritos de entrada) com as crianças sentadas em círculo no centro da brinquedoteca. Esse 

era o momento em que dialogávamos com elas, relembrando fatos e acontecimentos da aula 

anterior e organizando as ações posteriores. Na sequência, era incrementada uma atividade 

dirigida, associada à arte de contar histórias e aos jogos, brinquedos e brincadeiras infantis, 

sempre buscando trabalhar com os alunos a questão da inclusão. Em seguida, os alunos eram 

incentivados a brincar e explorar os cantinhos e seus brinquedos de forma espontânea, a partir 

de seu próprio interesse. Em paralelo a essas escolhas, os brinquedistas atuavam como 

mediadores de diferentes situações iniciadas pelas crianças, estimulando e enriquecendo as 

brincadeiras. Próximo ao término do atendimento, as crianças eram estimuladas a organizar a 
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brinquedoteca e em seguida convidadas a se posicionar na roda de conversa (ritos de saída), 

com o objetivo de avaliar o realizado e sugerir atividades para a próxima aula. 

O conteúdo abordado durante as intervenções foi equivalente para todas as crianças, 

independentemente se algumas não faziam as mesmas atividades e no mesmo tempo das 

demais. Por isso, ofereci estratégias e mediações pedagógicas que atingissem a todas, mesmo 

que fosse por caminhos diferentes, mas que atendessem ao mesmo objetivo e proposta da 

aula.  

Conforme Chicon e Sá (2012, p. 58), quando pensamos em prática pedagógica 

adaptada devemos tomar como lógica, ―[...] aquilo que o aluno é capaz de fazer 

(possibilidade) na atividade proposta, mesmo que para isso precisemos criar condições 

diferenciadas para o aluno com deficiência‖. 

Seguindo essa concepção, Chiote (2015, p. 25) declara que:  

É primordial que o professor em sua prática educativa conheça o aluno com 

deficiência, identifique suas potencialidades, assim como as suas necessidades 

educativas, a fim de planejar um trabalho a ser realizado com ele, articulando-o com 

aquele elaborado para a turma como um todo, sistematizando suas intervenções. 

 

Diante do exposto, gostaria de mencionar que Rubem Alves promoveu 

questionamentos relevantes acerca da inclusão em uma crônica escrita para o jornal ―Folha de 

São Paulo‖, intitulado ―Cada um corre do jeito que pode‖. Nesse texto, ele citou uma 

passagem do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, para promover a reflexão 

sobre como os sujeitos que possuem características diferentes podem atingir um mesmo 

objetivo (ALVES, 2011).  

De acordo com esse episódio, encontramos Alice e seus amigos completamente 

molhados — haviam caído dentro de um tanque. A turma da Alice é formada pelo pássaro 

Dodô, o rato, o caranguejo, o pato, o pombo, a arara, a coruja, a marmota, o macaco, entre 

outros. Todos estavam encharcados e com frio. Esses animais eram diferentes, mas todos 

pensavam apenas em uma coisa: o que fazer para ficar secos? A fim de solucionar esse 

problema, o pássaro Dodô sugeriu uma corrida para que pudessem se aquecer. Alice queria 

saber sobre as regras e ele explicou que era necessário marcar o caminho da corrida, que seria 

em forma de círculo, e que ninguém iria anunciar o início da partida. Então todos se 

posicionaram em lugares diferentes ao longo do percurso. Cada um começou a correr quando 

se sentiu seguro e abandonou a corrida quando desejou. Como as criaturas apresentavam 

características diversificadas, cada uma correu da maneira que conseguiu: para frente, para 

trás, pulando, para os lados e em ziguezague. O pássaro Dodô só avisou que a corrida tinha 

terminado quando percebeu que todos os animais estavam secos. Em seguida, eles se 
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reuniram em torno dele para saber quem tinha sido o vencedor. Como cada um correu do jeito 

que desejou, o pássaro Dodô declarou que todos tinham sido vencedores das suas próprias 

corridas e que ambos deveriam ganhar seus prêmios. 

Para Alves (2011), a corrida entre diferentes representa o processo de inclusão e o 

objetivo comum é a aquisição de conhecimento, entretanto com cada indivíduo correndo do 

seu jeito. Nessa perspectiva, não é justo que o sujeito com deficiência corra a mesma corrida, 

com regras criadas para atender os padrões de pessoas ditas normais, pois nessa situação os 

deficientes encontram-se em enorme desvantagem frente aos seus pares.  

Na corrida do pássaro Dodô, todos correm do modo que são capazes. Todos recebem 

prêmios porque todos ganham. O que ganham: saberes, superação, competências, 

convivência, cooperação e alegria. Para que esse processo se torne real, é necessário que o 

professor entenda que os alunos não apresentam o mesmo ritmo de aprendizagem, sendo 

necessária a adaptação de estratégias de ensino a fim de atender as necessidades e 

especificidades de cada um. 

Sendo assim, trabalhei tendo como perspectiva a inclusão, visando que a intervenção 

fosse contemplada por todos. Em razão disso, foi necessário mediar para que algumas 

crianças com deficiência se inserissem no grupo maior, dentro das suas possibilidades e 

condições. Durante determinadas situações, algumas crianças do Centro de Educação Infantil 

Criarte-Ufes exigiram uma atenção diferenciada, devido ao fato de se isolarem ou serem 

introspectivas. Dessa maneira, tornou-se necessário criar mecanismos para integrá-las ao 

grupo, atuando assim sobre o contexto de forma a modificá-lo, tendo um olhar de zelo e 

cuidado para cada um. Esse contexto revela que, qualquer aluno pode em algum momento da 

aula, precisar de atenção especial do professor para ajudá-lo em suas dificuldades mais 

imediatas.  

A fim de sensibilizar as crianças não deficientes sobre o respeito às diferenças de cada 

ser humano, adotamos como estratégia a arte de contar histórias para explicar como elas 

podem ser protagonistas no papel de ajudar e ensinar os alunos com deficiência a brincar. 

Desse modo, incentivamos os alunos a criar iniciativas de apoio à mediação com as crianças 

deficientes, chamando-as para brincar junto. Tornou-se evidente que esse processo favoreceu 

a interação entre eles.  

As histórias foram vivenciadas sempre com grande interesse e participação das 

crianças. Acredito que por meio da literatura infantil, os alunos puderam criar vários 

questionamentos e realizar grandes descobertas. Uma das contações abordou a história ―O 

Reino das Borboletas Brancas‖ da autora Marli Assunção Gomes Pereira (2015), que descreve 
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as aventuras de uma borboleta que nasceu em um reino onde tudo era branco. A história assim 

foi desenvolvida: 

Um belo dia, ela voou e foi para um lugar além daqueles que estava acostumada. Esse 

novo lugar era lindo e cheio de flores coloridas. A borboleta ficou tão encantada que 

aproximou-se de uma flor azul e lhe deu um terno beijo. Essa flor por sua vez, nunca tinha 

sido admirada e em agradecimento, derrubou uma gota de orvalho sobre uma das asinhas da 

borboleta. Quando ela voltou para o reino com a asa manchada, sofreu com o preconceito das 

outras borboletas que a julgaram como diferente. No decorrer da história, algumas borboletas 

foram até o local apontado pela pequena borboleta e se encantaram com o que viram: flores 

de todas as cores. Beijaram todas as pétalas e quando voltaram para o reino estavam com as 

asas coloridas. Esse episódio acabou com o reino das borboletas brancas e originou um novo 

reino, o Reino das Borboletas Coloridas, onde as diferenças das borboletas as tornaram únicas 

(PEREIRA, 2015).  

A partir da contação da história dessa borboleta corajosa que rompeu as barreiras do 

preconceito e transformou seu reino em um lugar mais feliz, propomos para os alunos uma 

reflexão sobre o respeito que devemos ter com todos os que nos cercam. Trabalhando de 

forma gradativa, tentamos conscientizar os alunos sobre a necessidade de aceitar e conviver 

com as diferenças. Por meio desse diálogo, eles compreenderam que somos todos diferentes, 

mas igualmente importantes. Logo, a educação inclusiva não é somente para o sujeito com 

deficiência, mas para todos.  

Com o intuito de tornar as aulas mais atrativas para as crianças, utilizamos durante as 

contações de histórias diversificados materiais, como instrumentos musicais, máscaras, 

fantasias, imagens, entre outros. Também confeccionamos livros grandes para que os alunos 

pudessem visualizar melhor as histórias e prestar mais atenção no enredo. Percebemos que ao 

adotar essas estratégias, as aulas se tornaram mais lúdicas e divertidas. 

Um dos conteúdos da cultura corporal de movimento que priorizamos para fomentar 

uma intervenção pedagógica a partir da perspectiva inclusiva foi o jogo, brinquedo e 

brincadeira infantil. Vygotsky (1998) relaciona o ato de brincar com a constituição do 

pensamento infantil, pois é brincando e jogando que a criança revela seu estado cognitivo, 

visual, auditivo, tátil e motor, assim como o seu modo de aprender e estabelecer relações 

sociais e simbólicas.  

Seguindo essa concepção, demos ênfase aos jogos cooperativos, que permitem o 

envolvimento de todos os alunos, independentemente de suas habilidades; possibilita a 
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aceitação mútua, já que todos brincam juntos; promove o ato de compartilhar e confiar no 

outro, estabelecendo um senso de unidade.  

Considero importante apontar que a cooperação é um elemento favorável para o 

processo de interação social, em que os objetivos são comuns, as ações são compartilhadas e 

os benefícios são distribuídos para todos os alunos. A estrutura alternativa dos jogos 

cooperativos permite que os sujeitos joguem uns com os outros em vez de contra os outros, 

pois o outro é sempre visto como parceiro e não como adversário. Logo, o propósito desses 

jogos não é derrotar o outro, mas superar desafios. 

Para tratar os jogos cooperativos nas intervenções foi importante que, durante as 

vivências, todos os alunos pudessem participar, de acordo com suas especificidades. A turma 

foi incentivada a refletir sobre a importância da inclusão e sobre as diferentes estratégias que 

podem ser adotadas para que todos pudessem participar e aprender.  

Um dos jogos que as crianças puderam experimentar foi a ―Travessia do rio‖ que teve 

como objetivo principal fazer com que elas pudessem cooperar para atingir uma meta comum. 

Organizamos a turma em duas equipes e distribuímos uma folha de jornal para cada aluno. 

Pedimos para que imaginassem a seguinte situação: ―Um povo indígena estava em busca de 

alimentos, porém, durante o seu deslocamento pela floresta, encontraram um rio muito difícil 

de atravessar. Quando olharam na direção da margem oposta, viram outro povo indígena que 

também não sabia como atravessá-lo‖. Em seguida, solicitamos para que cada equipe ficasse 

em um lado da brinquedoteca, posicionando-se em lados opostos. Colocamos entre as equipes 

um TNT azul esticado no chão para representar o rio. Falamos para as crianças que cada 

equipe representava um dos povos da história, que entre eles tinha um grande rio cheio de 

jacarés e que as folhas de jornal simbolizavam pequenos barcos. Desafiamos, então, as duas 

equipes a iniciar a travessia do rio, deixando claro que o objetivo era chegar à margem oposta 

de modo cooperativo. Ressaltamos que nenhuma parte do corpo poderia tocar na água e que 

as folhas de jornal deveriam ser utilizadas para isso.  

Os alunos começaram a enfileirar as folhas de jornal para passar um a um, mas logo 

perceberam que a quantidade de folhas era menor que o comprimento da travessia. Então, 

indagamos as crianças sobre o que poderia ser feito para solucionar aquela situação e 

explicamos que eles poderiam usar a ajuda da outra equipe, sempre ressaltando que ambas 

tinham objetivos em comum. Após em curto período de tempo refletindo sobre o caso, um 

dos alunos da CRIARTE gritou com entusiasmo que eles poderiam emprestar as folhas e vice-

versa. Dessa forma, um dos grupos fez o caminho com jornal até a metade do rio e o outro 
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grupo também, formando um único caminho pelo qual todos puderam fazer seus respectivos 

percursos.  

No final da atividade, reunimos os alunos para discutir a importância da cooperação 

para a execução da brincadeira, ajudando-os a assimilar os valores e os sentimentos que 

envolveram a travessia, como o de jogar com o outro, superar desafios em equipe, sentir 

satisfação ao alcançar metas comuns e ampliar a confiança pessoal e interpessoal. Cabe 

enfatizar que, instigamos a participação dos alunos por meio de perguntas, reconhecendo o 

protagonismo deles.  

Tivemos o envolvimento de todos os alunos nesse jogo. Cada um contribuiu de 

alguma forma para a realização da atividade. Alguns alunos com deficiência apresentaram 

dificuldades para se manter no jogo em tempo integral, entretanto, por diversas vezes, 

pararam para observar a movimentação das crianças na dinâmica e voltaram para o jogo 

quando determinada tarefa lhes chamou a atenção, participando junto com o grupo de acordo 

com seus interesses e possibilidades. 

Outro jogo cooperativo que desenvolvemos com a turma foi o ―Paraquedas‖ 

confeccionado com um tecido grande. Iniciamos a atividade incentivando o contato dos 

alunos com o material. Pedimos para que cada criança segurasse a parte externa do 

paraquedas e, ao nosso comando, realizasse alguns movimentos, como fazer ondas por meio 

do balanço dos braços; correr em círculo segurando o paraquedas, ora para a direita, ora para 

a esquerda; levantá-lo e se deslocar até o centro dele sem soltá-lo; entre outras instruções. 

Depois de realizar essas diferentes manipulações, desafiamos os alunos a transportar uma bola 

dentro do paraquedas. Para isso, eles deveriam sair de um ponto e chegar a outro sem deixar a 

bola cair no chão, bem como tentar colocá-la dentro de bambolês ou pneus posicionados no 

chão.   

Penso ser interessante mencionar que esse jogo cooperativo agradou muito as crianças 

com deficiência, inclusive aquelas que apresentam dificuldades para interagir com os demais 

alunos. Acredito que os movimentos realizados com o pano tenham chamado à atenção delas, 

que realizaram com muita alegria os comandos propostos junto com o grupo. Ao perceber que 

esse material estava facilitando a participação delas na atividade dirigida, pedimos para que os 

alunos estendessem o paraquedas no chão e se sentassem sobre ele. Utilizamos essa estratégia 

como artifício para manter os alunos com deficiência no momento da discussão sobre a 

atividade, ampliando o momento de interação entre eles. Realizamos algumas perguntas para 

as crianças, como: ―Foi difícil transportar a bola com o paraquedas? Por quê?‖, ―Quais 
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atitudes ajudaram o grupo a acertar o alvo?‖ e ―Foi importante a participação de todos na 

execução do jogo?‖. 

Esclarecemos para os alunos por meio de diálogos que nos jogos cooperativos todos os 

jogadores são beneficiados e todos saem vitoriosos. Acredito que por meio dessas vivências, 

as crianças puderam compreender que o mais importante não é a competição, mas sim a 

participação de todos por um propósito coletivo. Nessas brincadeiras, cada participante 

estabeleceu o seu próprio ritmo, mas todos se identificaram como importantes e necessários 

dentro do grupo.  

Considero relevante comentar que durante determinadas brincadeiras que exigem certa 

habilidade motora, como saltar sobre a corda ou caminhar sobre o banco sueco mantendo o 

equilíbrio, alguns alunos com deficiência necessitaram da ajuda dos brinquedistas, que 

saltaram ou caminharam junto com eles de mãos dadas. Após os alunos realizarem as 

propostas várias vezes, percebi que conseguiram participar ativamente das atividades, 

dispensando ajuda. Verifica-se que as estratégias pedagógicas se modificaram de acordo com 

as características dos alunos.  

Falkenbach, Drexsler e Werle (2007) explicam que apesar do caminho das 

aprendizagens ser o mesmo, os recursos utilizados são diferentes e devem ser entendidos e 

promovidos pelos professores. Essa compreensão é explicada por Vygotsky (1998) na teoria 

de desenvolvimento proximal, responsável por esclarecer que aquilo que a criança consegue 

fazer hoje com ajuda do adulto, poderá fazer amanhã por si só. Por essa razão o professor 

adota uma postura pedagógica para ajudar o aluno, possibilitando o avanço no seu 

desenvolvimento. 

Também adotamos como recurso para favorecer a interação entre as crianças as 

brincadeiras cantadas, que proporcionaram condições para uma profunda reflexão sobre as 

possibilidades corporais, as manifestações sociais e emocionais. Reunimos brincadeiras que 

abordassem cantigas de roda, permitindo com que as crianças conhecessem suas 

movimentações e coreografias, além de terem a oportunidade de realizar de forma coletiva 

novas criações e experimentações.  

Ao propormos essas atividades, tentamos promover a educação do ritmo corporal, 

criatividade, espontaneidade, afetividade e ludicidade. Percebemos que quando todos esses 

princípios eram agregados, naturalmente os alunos estabeleciam relações entre eles, 

evidenciando um vínculo de sociabilização. 

As brincadeiras cantadas são maneiras de brincar com o corpo com base na relação 

entre movimento corporal e a expressão vocal, sob a forma de músicas, frases, palavras ou 
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sílabas rítmicas, as quais integram a cultura popular ou fazem parte das criações 

contemporâneas. Elas se fundem com a musicalidade, dança, dramatização, mímica e jogos, 

podendo ser caracterizadas como formas de expressão do corpo que integram a cultura 

popular (LARA; PIMENTEL; RIBEIRO, 2005). 

Utilizamos sempre como ponto de partida as cantigas que os alunos já conheciam e 

ampliamos o acervo deles apresentando outras composições. Vale ressaltar que optamos pela 

formação das rodas para a realização das brincadeiras cantadas. Essa estratégia evitou a 

exposição dos alunos mais tímidos, pois todos participaram ao mesmo tempo da brincadeira e 

se identificaram como parte do grupo.  

Uma das vivências contemplou a cantiga infantil ―Fui ao mercado‖. Essa atividade 

permitiu que o aluno desenvolvesse a capacidade de percepção, identificando as partes do seu 

corpo, de forma a reconhecer suas possibilidades e limitações. Primeiramente, formamos um 

círculo e cantamos a música com as crianças. Pedimos sugestões aos alunos de novos 

movimentos que podiam ser acrescentados à brincadeira para que pudéssemos criar juntos 

diferentes maneiras de dançar cada estrofe. Dessa forma, as crianças tiveram a oportunidade 

de descobrir e experimentar variados sons que o corpo consegue produzir sem o uso de 

qualquer tipo de material, como o estalar dos dedos, a batida do pé no chão, bater as palmas, 

sons feitos com a boca, entre outras alternativas. A partir dessa dinâmica, os alunos puderam 

perceber a relação entre movimento e som. 

Depois, variamos o ritmo da música, cantando e dançando lenta ou rapidamente. 

Também exploramos cantar mais baixo, alto ou murmurando. Essa brincadeira estimulou o 

desenvolvimento tanto da linguagem oral como da corporal, fazendo com que as crianças se 

expressassem ao se comunicar, cantar, dançar e brincar.   

Com grande satisfação, relato que vários alunos com deficiência participaram dos 

momentos de experimentação das brincadeiras cantadas, segurando na mão do colega na 

formação da roda e realizando as coreografias. Em alguns momentos, esses alunos entraram 

na roda e se posicionaram no centro, demonstrando muita alegria com pulos, gritos e sorrisos, 

enquanto o restante da turma de mãos dadas dançava em volta deles. Essa situação deixa 

explícito que as cantigas de roda têm caráter inclusivo e oferecem espaço para todos, 

favorecendo a socialização entre as crianças.  

Pude perceber que as formas de participação dos alunos com deficiência nas aulas 

foram diversificadas, predominando os momentos de maior envolvimento, sendo possível 

evidenciar uma série de comportamentos nessas crianças que demonstravam satisfação com 

sorrisos, gritos, conversas com os colegas, entusiasmo e movimentos eufóricos.  
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Segundo Chiote (2015) é crucial conhecer o aluno, seus interesses, suas 

peculiaridades, suas potencialidades, seus receios e inseguranças. É primordial interagir e 

conversar com ele, além de falar para ele. A observação atenta das crianças permite 

identificar, nos detalhes de suas manifestações expressivas, na fala e no gesto, a maneira 

como elas compreendem os atos, o contexto e a fala que lhes é dirigida. A interação e a fala 

são recursos importantes para a progressão no desenvolvimento desses sujeitos. 

Dentre os fatores que contribuíram de forma significativa para facilitar o processo de 

inserção dos alunos com deficiência nas atividades propostas foram as adaptações na prática 

pedagógica e na metodologia. Nesse sentido, destaco a importância da criança viver/reviver 

novas experiências, conhecendo assim novas possibilidades de brincar.  

Por intermédio das brincadeiras, tive a oportunidade de observar e elaborar uma visão 

acerca dos processos de desenvolvimento dos alunos, apontando suas capacidades sociais, 

identificando a utilização das linguagens e ludicidade, além da aplicação de recursos afetivos, 

cooperativos e emocionais, permitindo entender e respeitar o tempo de cada um, tendo um 

olhar que contemplasse as diferenças. 

Tentei propiciar situações de brincadeiras, cuidados e aprendizagens direcionadas de 

forma integrada para que pudessem contribuir para o desenvolvimento de capacidades, 

atitudes de aceitação, confiança e respeito. Confesso que foi necessário perceber e 

compreender a diversidade de cada sujeito, a fim de proporcionar situações que permitissem o 

seu sucesso.  

De acordo com Chiote (2015), o professor atua de modo a aprimorar práticas 

pedagógicas que efetivamente proporcionem a esses sujeitos a inserção no âmbito educativo, 

a apropriação de saberes e o estabelecimento de formas de relação construtivas com os pares.  

Alguns elementos foram crucias para a criação de situações inclusivas, como por 

exemplo, a utilização do lúdico nas atividades abordadas como instrumento facilitador para o 

envolvimento dos alunos nas aulas, assim como os momentos de conversa inicial e final, 

determinados para as crianças expressarem suas dúvidas, entendimentos e sentimentos de 

maneira a sistematizar a opinião de pertencimento ao grupo.  

É importante acentuar que os incentivos dos colegas, chamando pelo nome, batendo 

palmas, fazendo elogios e convidando para brincar também ajudaram para incluir o aluno com 

deficiência na atividade. Tenho a convicção de que estas interações sociais entre os alunos 

irão repercutir positivamente no desenvolvimento da sua sensibilidade educativa e humana. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Penso que uma das transformações mais encantadoras que a inclusão permite é a 

evolução de todos os envolvidos e não somente para o sujeito com deficiência. Acredito que o 

trabalho pedagógico deve valorizar as diferenças, viabilizar descobertas referentes às 

potencialidades dos indivíduos, assim como promover a solidariedade entre eles. Para isso, é 

fundamental que a metodologia seja flexível e diversificada, a fim de promover o pleno 

desenvolvimento de todos os alunos e incentivar o acolhimento à diversidade humana. 

Reconheço que o caminho pelo qual percorri me deixou proveitosos aprendizados a 

partir do que foi desenvolvido ao longo do projeto. Uma experiência que define o contorno de 

uma identidade docente em construção, que leva em sua subjetividade uma concepção 

diferenciada e esperançosa em relação a inclusão de alunos com deficiência na escola, que 

acredita no potencial humano e em uma sociedade mais justa e igualitária para todos. 

Ao longo de minha trajetória de formação, deparei com constantes desafios, 

entretanto, essas experiências me possibilitaram viver sempre a passos largos e corajosos, 

acreditando no valor da inclusão e na perspectiva de que são nossas diferenças que nos tornam 

tão especiais. Por isso, posso dizer que sou uma pessoa privilegiada por ter participado como 

gestora/professora desse projeto de extensão realizado no Laefa, pois adquiri ricas 

experiências inclusivas e referências sobre o que é a educação para todos. 

O lado humano que se reflete ao participar dessa experiência de formação no Laefa, 

vem superar toda inexperiência ou insegurança de minha parte, levando-me a refletir sobre a 

necessidade de constantemente buscar novos conhecimentos, praticar o amor por ensinar, 

planejar e se colocar disponível para acolher a diversidade/diferença em meu espaço de 

trabalho.  
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