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RESUMO 

 

O estudo tem por objetivo descrever e analisar as contribuições de um projeto de intervenção 

pedagógica para jovens e adultos com deficiência intelectual, no Laboratório de Educação 

Física Adaptada no período do segundo semestre de 2010 até o fim de 2011. A metodologia 

utilizada fundamentou-se numa pesquisa qualitativa de caráter descritivo, orientada para a 

observação, registro e análise da experiência do ensino de Jogos com bolas, para um grupo de 

dez alunos jovens e adultos com deficiência intelectual, com idades entre 12 e 40 anos, de 

ambos os sexos, oriundos das APAEs, Sociedade Pestalozzi e comunidade. Os dados foram 

coletados com base em registro de imagens e diário de campo Os resultados evidenciam que 

as atividades realizadas com os alunos com deficiência intelectual possibilitaram o 

enriquecimento de suas destrezas motoras, o fortalecimentos do trabalho em equipe, bem 

como potencializou a socialização dos envolvidos. 

 

Palavras-chave: Jogos com bola. Educação Física. Deficiência intelectual. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to describe and analyze my training experience in developing the 

activity “game balls for young and grown-ups with intellectual disabilities” at the 

“Laboratório de Educação Física Adaptada (Laefa)”. The methodology used was based on a 

qualitative research of descriptive character, oriented to the observation, registration and 

analysis of the experience of teaching “Ball Games” for a group of ten young and adult 

students with intellectual disabilities, between twelve and forty years old, of both genders, 

from “APAEs”, “Sociedade Pestalozzi” and the community. The data were collected based on 

a single instrument: a field diary. The results show the activities carried out with the 

intellectual disabled students helped enriching their repertoire of corporal practices, as well as 

enhanced their teamwork and the socialization. 

 

Keywords: Ball games, Physical education, Intellectual disability. 



 

RESUMEN 

 

El estudio tiene como objetivo describir y analizar mi experiencia de formación en el 

desarrollo de los juegos de pelota de actividad para jóvenes y adultos con discapacidad 

intelectual, en el Laboratorio de Educación Física Adaptada. La metodología se basa en un 

análisis cualitativo, descriptivo, objetivo de la observación, registro y análisis de la 

experiencia de la enseñanza de los juegos con pelotas, para un grupo de diez estudiantes y 

jóvenes con discapacidad intelectual, con edades comprendidas entre los 12 y 40 años, de 

ambos sexos, de los APAES, Sociedad Pestalozzi y la comunidad. Los datos fueron 

recolectados a través de un único instrumento: el diario de campo. Los resultados muestran 

que las actividades con los alumnos con discapacidad intelectual les permite enriquecer su 

repertorio de prácticas corporales, sus habilidades motoras y el fortalecimiento del trabajo en 

equipo, así como mejorado la socialización de los alumnos implicados. 
 

Palabras clave: Juegos con pelota. Educación Física. Discapacidad Intelectual 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No primeiro período do curso, no ano de 2009, “revelou-se” para os alunos o 

Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA), através da disciplina “Universidade e 

Vida Acadêmica”. Um grupo de alunos voluntários e bolsistas de extensão que atuavam nesse 

setor percorriam as salas de aula, informando e esclarecendo sobre os projetos de extensão e 

pesquisa que eram desenvolvidos naquele espaço. Compartilhavam suas experiências no 

atendimento educacional de crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência 

intelectual e transtornos globais do desenvolvimento na realização de práticas corporais como 

capoeira e natação.  Também explicavam sobre o funcionamento do Laefa, transmitindo um 

convite para os que quisessem conhecer melhor o projeto, se desejassem participar do grupo. 

Ao ingressar no 3º período do curso o interesse em participar do trabalho desenvolvido 

em algum dos laboratórios presentes no Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) foi 

despertado. Essa vontade surgiu devido à crença na necessidade de ampliar meu 

conhecimento dentro dos campos de atuação da Educação Física. Nesse momento, a conversa 

com membros do Laefa, realizada no 1º semestre, foi decisiva para a escolha desse 

laboratório, na perspectiva de aprender sobre o trabalho com pessoas portadoras de déficit 

intelectual. Desse modo, no primeiro semestre do ano de 2010, foi formalizado meu ingresso 



no Laboratório de forma voluntária e, no meu segundo semestre de voluntariado, aconteceu 

uma oferta de bolsa do programa de aprimoramento discente (PAD) através de um processo 

de seleção, na qual fui contemplado. 

Nesse ano o LAEFA contava com dois projetos de extensão: 

1) “Brinquedoteca: aprender brincando” — que se ocupava com o atendimento educacional 

de 25 crianças de ambos os sexos, com idades de 4 e 5 anos, de desenvolvimento típico, 

tendo em cada grupo etário, três crianças com deficiência intelectual, no espaço da 

brinquedoteca e da piscina (natação).  

2) “Prática pedagógica de educação física adaptada para pessoas com deficiência” — que se 

ocupava do atendimento educacional de 20 jovens e adultos com deficiência intelectual, 

de ambos os sexos, com idades entre 12 a 40 anos, divididos em duas turmas de 10 

alunos, no desenvolvimento das práticas corporais de capoeira e natação. 

A metodologia utilizada fundamentou-se numa abordagem qualitativa de caráter 

descritivo, orientada para a observação, registro e análise da experiência do ensino de jogos 

com bolas, para um grupo de dez alunos jovens e adultos com deficiência intelectual e 

transtornos globais do desenvolvimento (autismo), com idades entre 12 e 40 anos, de ambos 

os sexos, oriundos das APAEs, Sociedade Pestalozzi e comunidade.  

O projeto foi realizado durante três semestres, iniciando em agosto de 2010 e sendo 

encerrado no fim do ano de 2011. Nosso trabalho foi desenvolvido todas as terças-feiras, das 

14 às 15 horas, na quadra de esportes do CEFD/UFES, totalizando 36 intervenções. Após o 

atendimento, a equipe de intervenção (composta pelo pesquisador e seis alunos/voluntários de 

extensão) se reunia das 16 às 17h30min para avaliar e planejar as aulas. 

Nesse grupo existiam alunos com os mais variados diagnósticos e, dentro de suas 

características, diferentes graus de limitações. Eram quatro alunos com autismo, três com 

síndrome de Down, dois com dificuldade de aprendizagem e um com disfunção cerebral. 

Esse estudo tem por objetivo descrever e analisar as contribuições de um projeto de 

intervenção pedagógica para jovens e adultos com deficiência intelectual, no Laboratório de 

Educação Física Adaptada no período do segundo semestre de 2010 até o fim de 2011 

 

 

 

 



2. NARRANDO A EXPERIÊNCIA: APRENDENDO NA CONVIVÊNCIA 

 

No meu primeiro dia como voluntário do laboratório houve a recomendação para 

participar na atividade de natação no projeto “Brinquedoteca: aprender brincando”. No 

entanto, um professor já formado, que atuava no laboratório também de forma voluntária e 

coordenava o projeto de natação para os alunos jovens e adultos com deficiência, alertou para 

a necessidade de ajuda com esse grupo. Assim, atendendo a urgência indicada pelo professor, 

a minha ação pedagógica passou a ser dedicada a esse segmento.  O primeiro contato mantido 

com esses alunos aconteceu de forma receosa e insegura, pelo fato de nunca ter desenvolvido 

trabalho com pessoas nessa condição, mas a situação foi encarada por mim como um desafio.  

Os sujeitos-alvo destes atendimentos possuíam em sua grande maioria, deficiência 

intelectual, que é assim conceituada na Política Nacional de Educação Especial: 

 

Caracteriza-se por registrar um funcionamento intelectual significativamente abaixo 

da média, oriundo do período de desenvolvimento, concomitante com limitações 

associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do 

indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade, nos seguintes 

aspectos: comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenho na 

família e comunidade, independência na locomoção, saúde e segurança, desempenho 

escolar, lazer e trabalho (BRASIL, 1994, p. 15). 

 

 

Conforme Amiralian (1997, p.33) “[...] em qualquer processo interacional, seja na 

relação professor-aluno ou na relação terapeuta-cliente, devemos ter em mente que a condição 

de deficiência interfere tanto no sujeito que a possui como no profissional que o atende”. Isto 

ficou muito claro ao aceitar o convite do professor e participar do grupo naquela aula.  

No segundo semestre, após a experiência de intervenção com os alunos do primeiro, 

visando ampliar o repertório de atividades socioculturais dos alunos com deficiência 

intelectual matriculados no Laefa, fui procurado pelos coordenadores do Laboratório para 

organização e desenvolvimento do plano de unidade, instituindo “Jogos com Bola” com o 

objetivo de “tematizar as diferentes formas de manifestações corporais presentes no contexto 

sociocultural, que predominantemente utilizam, para sua realização, a bola como objeto 

principal”. Como por exemplo: ping-pong, futebol, vôlei, basquetebol, queimada, boliche, 

bolinha de gude, etc. Esta temática surgiu de uma demanda dos próprios alunos para os 

atendimentos de natação e capoeira, quando observamos, em rodas de conversa, o interesse 

que manifestavam em realizar alguma atividade relacionada aos esportes de quadra. A 



proposição foi acatada pelos coordenadores, planejada e organizada para ser realizada no 

segundo semestre sob minha coordenação. 

A escolha pela utilização do jogo no processo ensino-aprendizagem de pessoas com 

deficiência intelectual e transtornos globais do desenvolvimento ocorreu por acreditar-se que 

o ensino através do jogo, assegura-lhes uma forma prazerosa e interessante de movimentar-se, 

de brincar, de aprender, de desenvolver-se, de reconhecer suas limitações, de externar seus 

sentimentos e emoções, de criar e transformar as coisas, enfim, permite-lhes serem sujeitos de 

sua própria mudança, pois ao jogar, elas exercitam-se por inteiro, de forma concreta e 

significativa (CHICON, 2004). 

De acordo com Rosamilha (1979), os jogos contribuem para o desenvolvimento das 

pessoas com deficiência, na medida em que suscitam e melhoram todas as formas de 

manifestação corporal, ou seja, eles incitam a linguagem, multiplicam as ocasiões de observar 

o real e atuar sobre ele; ampliam e enriquecem as experiências internas e externas dos alunos. 

A utilização do jogo como recurso didático pode contribuir para o aumento das 

possibilidades de aprendizagem da criança com deficiência intelectual, pois através desse 

recurso, ela poderá vivenciar corporalmente as situações de ensino-aprendizagem, exercendo 

sua criatividade e expressividade, interagindo com outras crianças, exercendo a cooperação e 

aprendendo em grupo. 

Em nossas aulas destacávamos três momentos durante as intervenções: o momento 

inicial da aula, quando se rememora com os alunos as atividades realizadas na aula anterior e 

se apresenta as que serão realizadas; o momento de execução e o momento de conversa final, 

quando se avalia o realizado e são problematizadas as dificuldades encontradas durante a aula, 

incentivando-os a participarem das discussões. Com essa organização esperava-se dar maior 

sentido/significado as aulas. 

Após várias reuniões para a construção do plano de unidade “Jogos com bola” e os 

planejamentos iniciais, foi dado início aos atendimentos no segundo semestre de 2010. O 

grupo contava com o auxilio de dois alunos bolsistas, quatro alunos voluntários e o 

pesquisador/autor (coordenador do grupo). Nessa relação, quando um era indicado para 

coordenar uma atividade, os outros atuavam auxiliando os alunos que apresentavam 

dificuldades no momento de realizá-las, mediando situações de conflitos, etc. 

Considerava-se de suma importância os momentos dos graduandos, incluindo minha 

própria participação, dentro dos laboratórios de pesquisa das universidades aproximando-se, 



através das monitorias, do futuro campo de trabalho. Os projetos de extensão dão a 

oportunidade de unir a teoria aprendida em sala de aula com o fazer propriamente dito. Além 

disso, os laboratórios e em especial o LAEFA/CEFD/UFES pode ser considerado um 

potencializador na formação inicial e continuada de acadêmicos e profissionais de Educação 

Física, ao possibilitar espaços de reflexão-ação por meio de planejamento pedagógico, 

intervenção, estudos/pesquisas (grupo de estudos, produção e socialização de conhecimento 

por meio de artigos, apresentação de trabalho em congressos e similares), cumprindo com a 

missão da Universidade em desenvolver a tríade: ensino, pesquisa e extensão, com ênfase no 

debate acerca da inclusão de pessoas com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento.  

Nesse primeiro semestre, no total de 11 intervenções, podemos destacar pontos 

considerados mais relevantes para este relato e o que foi possível perceber de avanço ao longo 

do semestre com base nas avaliações de aprendizagem, observações, planejamentos e 

execução das atividades. Para esse trabalho citaremos alguns momentos que analisamos como 

mais significativos para o estudo. 

Na primeira intervenção, procurou-se apresentar aos alunos todos os tipos de bolas 

com que iríamos trabalhar durante o semestre, para que fosse possível observar qual seria a de 

maior interesse, ou seja, para dar ênfase às preferências deles. A atividade que chamou 

atenção nesse dia foi: “Caça ao tesouro” — o jogo compreendia a distribuição por todo o 

ginásio de esporte de pistas, na forma de desenho, que correspondessem a cada tipo de bola 

apresentada, que seriam os tesouros a serem encontrados. Quando os alunos achavam uma das 

bolas escondidas, era falado o nome da bola e toda a turma podia então, experimentar o 

material. Nessa atividade eram observadas as afinidades de cada um por um determinado 

material e a modalidade correspondente. Na medida em que iam vivenciando as brincadeiras 

sugeridas, observava-se também o desenvolvimento motor de cada um, identificando e 

registrando dificuldades no uso dos materiais, para posteriores intervenções. 

O aluno Fabrício, por exemplo, diagnosticado com síndrome de Down e autismo, não 

demonstrou interesse pela atividade e pelos materiais durante a aula, necessitando de 

acompanhamento individual do estagiário.  

            Essa situação chamou a atenção e foi feita uma pesquisa na internet sobre as 

características de pessoas com autismo, para que nos atendimentos posteriores fosse possível 

criar estratégias para qualificar a participação do Fabrício. Na pesquisa, foi descoberto que o 



autismo é uma disfunção global do desenvolvimento e afeta a capacidade de comunicação do 

indivíduo, de socialização (estabelecer relacionamentos) e de comportamento (responder 

apropriadamente aos estímulos do ambiente — segundo as normas que regulam esse 

ambiente). A comunicação com esse aluno realmente era difícil, ele não permitia que 

segurássemos na mão dele, não gostava de sentar com o restante do grupo, não respondia aos 

estímulos nas atividades e o seu olhar era sempre voltado para baixo. Levamos esta situação 

para o momento do planejamento, para pensarmos juntos como trabalhar com Fabrício. A 

coordenadora do laboratório sugeriu que indicássemos um estagiário para atuar diretamente 

no acompanhamento deste aluno no decorrer das aulas, numa tentativa de estabelecer uma 

afinidade, visando fazer com que ele sentisse segurança naquela pessoa e a partir daí 

possibilitasse uma aproximação.  

 Seguindo esse acompanhamento individualizado nas intervenções, observamos a 

evolução desse aluno. Já em nossa segunda intervenção, por exemplo, propusemos uma 

atividade em que os alunos deveriam formar um círculo e passar a bola dentro do grupo. Eles 

recebiam a bola e a passavam para o colega ao lado. Fabrício, mesmo que com dificuldade e 

sempre com o apoio da estagiária designada a acompanhá-lo, participou da atividade. Ele 

recebia a bola, a segurava por alguns segundos e a entregava ao colega. A cada dia de 

intervenção podíamos avaliar o avanço motor desse aluno, como, por exemplo, conseguir 

segura/passar a bola sem necessitar de ajuda e seu movimentar-se durante as aulas. Além 

disso, percebemos a evolução no aspecto social dele, isso ficou evidenciado com seu 

envolvimento e participação nas aulas seguintes. 

O aluno Bernardo já agia de uma forma completamente diferente, destacando sua 

afinidade com bolas, principalmente a de basquete. Notamos também, que assim que essa 

bola foi apresentada, virou a atração da aula, pois todos queriam arremessá-la para a cesta, 

sendo que o Bernardo foi um destaque em relação aos outros, por já conhecer esta modalidade 

e jogar basquete na APAE, sendo visível em seu sorriso, a alegria manifestada ao acertar uma 

cesta.  

Percebemos na realização dessa atividade, que os alunos que praticavam atividades 

físicas e participavam de projetos em seu cotidiano possuíam maior autonomia na aula e 

melhor coordenação motora, diferente daqueles que não praticavam atividades físicas em seu 

dia a dia, que apresentavam dificuldades no manuseio dos materiais ao se movimentar, na 

coordenação dos movimentos, precisando de auxílio dos estagiários e colegas com maior 



frequência.  

Esse foi o primeiro encontro, mas o desenvolvimento da brincadeira serviu para que 

ficássemos atentos aos alunos que enfrentavam mais obstáculos na execução das atividades 

como Igor, Felipe, Marcus, Fabrício e Murilo e aos que conseguiam realizá-las com um 

desempenho melhor, como Bernardo, Leonardo, Douglas. Esse conhecimento dos alunos foi 

importante para que se buscasse, nos momentos de planejamento, estratégias para que os mais 

habilidosos atuassem no momento da aula como parceiros, auxiliando os colegas com maiores 

dificuldades a realizar os movimentos e para conhecer as características e afinidades de cada 

aluno. 

Esta perspectiva de trabalho vem garantir dois princípios básicos a que todo o cidadão 

tem direito, seja ele deficiente ou não: o direito ao lazer e a práticas esportivas. Cabe destacar 

que para o desenvolvimento deste estudo contemplamos práticas esportivas ao tema “Jogos 

com bola” em que os esportes tradicionais como o basquetebol, o futebol, foram trabalhados 

por meio das atividades lúdicas. Esta proposição tem fundamento por acreditarmos que 

trabalhar os jogos com bola através de um viés lúdico é de grande relevância, no trabalho de 

iniciação esportiva, por serem atividades atraentes, agradáveis, espontâneas e solicitarem de 

muitas formas o aperfeiçoamento dos gestos, a abertura ao mundo, ou seja, permitem a 

transposição de algo adquirido para outras situações diferentes daquelas em que se fez 

aquisição, ocorrendo então, o emprego da reflexão e da invenção, estimulando assim a 

criatividade do aluno (CHICON, 2004). 

Vale destacar também a importância do planejamento logo após as aulas, que se 

revelava um momento de reflexão de todos os monitores envolvidos, onde relatávamos 

angústias, incertezas e compartilhávamos sempre as nossas experiências e a partir delas 

tentávamos contribuir para superar as dificuldades que encontrávamos nas aulas criando 

estratégias pedagógicas diversas, com o intuito de atender as dificuldades de todos os alunos. 

Às vezes este era um momento conturbado, com opiniões divergentes, mas refletir sobre a 

fala do outro ajudou a mudar alguns conceitos e pensar novas possibilidades de trabalho, 

lembrando que nossos planejamentos estavam sempre apoiados em uma base teórica rica, 

proposta pelos coordenadores, essencial para entendermos a prática. 

De acordo com Luck (2011, p. 76-77)), o planejamento: 

 

Diz respeito a um método de análise da realidade sobre a qual se pretende agir, de 

maneira a se poder vislumbrar suas contradições, suas disparidades e conflitos, a fim 

de representá-lo o mais plena e fielmente possível de modo a permitir a tomada de 



decisões necessárias e possíveis (dimensão política). Planejar não significa, pois, 

estabelecer modelos a serem seguidos mecanicamente, significa estar com a mente 

aberta constantemente – antes, durante e após o processo educativo – buscando abrir 

cada vez mais a amplitude de sua significação o que ocorre mais plenamente no 

momento de ação. Planejar não significa estabelecer modelos estáticos, que se 

repetem mecanicamente, como se os atos e comportamentos humanos fossem 

periódicos e aqueles que são mais facilmente moldáveis e reguláveis, por sua 

simplicidade sejam os mais importantes. 

 

A terceira intervenção foi pensada a partir da atividade “Jogo de memória”. Para essa 

brincadeira foram confeccionadas peças gigantes com figuras que formavam pares de bola. 

Dividimos o grupo em duas equipes dispostas em dois círculos, uma com coletes vermelhos e 

outra com coletes verdes, sendo distribuída uma bola para cada equipe. Os alunos iriam trocar 

passes entre si e, o aluno que recebesse o passe de número 10, tinha o direito de abrir um par 

de “cartas”. Para acertar e ganhar pontos, o aluno além de formar o par deveria dizer que bola 

(basquetebol, voleibol, futebol...) estava sendo representada no cartaz e se a mesma era jogada 

com os pés ou com as mãos. Portanto, o aluno que estava de posse de bola após 10 passes era 

quem tentava formar o par com as peças do jogo. Seria vencedor da atividade a equipe que 

conseguisse formar mais pares. 

 

A estagiária designada para acompanhar o aluno Fabrício não chegou, neste dia, no 

horário para início dessa atividade. O aluno além de não tocar na bola, se posicionou de costas 

para o grupo. Diversas tentativas foram feitas para integrá-lo, porém, sem sucesso. Para nossa 

surpresa, quando a estagiária finalmente apareceu e começou a estimulá-lo, ele recebeu a bola 

na mão e passou para o colega que estava ao lado, mesmo em seu ritmo mais lento. Seus 

colegas respeitaram e deram a oportunidade para que ele também participasse. Nesse dia o 

planejamento que era feito logo após as aulas teve este assunto como tema principal, pois ao 

conseguirmos fazer com que aquele aluno participasse e demonstrasse satisfação em realizar o 

movimento, tivemos a sensação de que as estratégias para integração foram bem sucedidas e o 

objetivo da aula com esse aluno foi atingido, respeitando suas limitações, o seu tempo e 

investindo em suas potencialidades. Nesse dia, passamos a compreender que a mediação nos 

proporciona grandes descobertas e avanços: 

 

[...] uma estimulação forte é necessária, se não quisermos que a criança regrida 

sempre para uma forma de aniquilamento de si mesma e de suas poucas faculdades.  

Uma criança autista que nunca é solicitada vai regredir para processos cada vez 

menos dinâmicos para uma debilitação (AMY, 2001, p. 22). 

 



Após os 11 encontros e ao término do semestre conseguimos apresentar aos alunos 

mais de 15 tipos de bolas e vivenciamos diversas atividades, desenvolvidas com um viés 

lúdico, para que eles pudessem experimentar todas as bolas que eram apresentadas. Tivemos 

jogos pré-desportivos de vôlei, basquete, futsal, handebol, tiro ao alvo (bola de meia na boca 

do palhaço), bolinhas de gude, dentre outros. 

Ao término de cada aula observamos pelo que relatavam que sentiam falta de uma 

prática esportiva tradicional, realizada com as suas respectivas regras, o que fugia da proposta 

feita para aquele semestre. As falas dos alunos eram sempre levadas em consideração para o 

nosso planejamento e procurávamos anotar os pontos relevantes para atendermos as demandas 

colocadas por eles. 

Acreditamos, sendo este também um dos princípios apresentados pela abordagem de 

ensino na qual nos apoiamos, que o conhecimento é construído na relação com os 

participantes de forma espiralada, com idas e vindas. Priorizando o interesse manifestado pelo 

grupo que aprende, professor e aluno se tornam corresponsáveis na definição das atividades a 

serem realizadas (SOARES et al., 1992). 

O professor pode atuar como um mediador e um problematizador no processo de 

aprendizagem do aluno a fim de que este seja potencializado, em sua prática atuando e 

recriando situações de aprendizagem levando em consideração as necessidades dos alunos; 

promovendo a compreensão do coletivo e do respeito necessário para a boa convivência 

social; incentivando nos alunos a criatividade, a curiosidade e a criticidade, tornando-os 

cidadãos mais conscientes da realidade social em que vivem, fazendo com que os mesmos 

sejam levados a saírem da passividade tornando-se seres ativos em todo o processo da aula e 

nos afazeres de sua vida cotidiana (SOARES et al., 1992).  

Em nosso planejamento de encerramento do ano de 2010, nos surpreendemos com os 

resultados obtidos: entre eles a evolução do aluno Fabrício, tanto no aspecto de socialização 

quanto no desenvolvimento de suas destrezas motoras. A aceitação e satisfação dos alunos e 

seus responsáveis na participação desse novo projeto, também foi um aspecto positivo, além 

da demanda que os participantes nos apresentaram para o próximo semestre, demonstrando 

que queriam aprofundar os conhecimentos em um determinado esporte, o basquetebol. 

Na volta de nossas atividades, já no início de 2011, decidimos focar nossas 

intervenções em apenas uma modalidade de jogo com bola: o basquete. Essa decisão foi 

tomada em razão dos pedidos surgidos no ano anterior, manifestados pelos alunos. Esse já era 



nosso segundo semestre de projeto e, com a saída dos estagiários do laboratório, sendo o 

único fundador do projeto ainda presente, fui designado coordenador a partir deste ano. Esse 

novo enfoque foi adotado até o fim do projeto, ou seja, até o fim do ano, totalizando 25 

intervenções. 

Dentro dessa perspectiva, programamos os seguintes objetivos este semestre de 

trabalho: qualificar o processo de formação inicial de professores de Educação Física para 

intervir com alunos que possuíam deficiência intelectual; valorizar, na realização das 

atividades, as interações dos alunos entre si, a colaboração e a ajuda mútua; trabalhar os 

fundamentos e gestos técnicos do basquete; possibilitar a expressão lúdica dos alunos na 

realização das atividades; identificar quais são as possibilidades e limites de cada aluno na 

realização de movimentos no basquete com o intuito de trabalhar estas dificuldades para 

contribuir de forma positiva para seu aprimoramento no esporte e sua formação humana.  

 A escolha desse esporte se deu a partir das nossas observações durante o semestre 

anterior, quando percebemos uma afinidade dos alunos com essa modalidade. Sendo assim, 

como trunfo para alcançarmos nossos objetivos, podemos citar a promoção do prazer durante 

as atividades e nada melhor que propiciarmos atividades com um esporte já apreciado pelos 

alunos. Nessa nova perspectiva de intervenção, realizamos 25 encontros, do qual vamos 

destacar texto alguns dos momentos marcantes do processo.  

 Na primeira aula explicamos como funcionariam as atividades deste semestre, 

deixando claro que restringiríamos nossas intervenções ao basquete e, assim sendo, nossos 

esforços se voltariam para essa modalidade. Com o decorrer das aulas fomos observando, 

através das atividades propostas, as dificuldades dos alunos e estudando como saná-las no 

próximo planejamento. Percebemos, em geral um desenvolvimento muito bom, mas 

destacando que alguns tinham muita dificuldade, como o aluno Anderson.  

Este aluno, no semestre anterior, acompanhava a irmã, mas não participava das 

atividades por falta de vaga nas turmas. Quando foi possível integrá-lo ao grupo ele começou 

a “participar” das aulas. A palavra participar é citada aqui entre aspas porque nos primeiros 

dias, ao chegar na quadra de esportes, Anderson se sentava e não levantava até o final da aula. 

Após três intervenções, isto foi tema da avaliação do dia e colocamos o assunto em pauta. 

Não podíamos permitir que aquilo continuasse acontecendo, pois não estávamos contribuindo 

em nada para o desenvolvimento daquele aluno. 



Em busca de mais fundamentos para qualificar nosso trabalho com Anderson, 

consultamos sua ficha de anaminese. Ele é um de nossos alunos com síndrome de Down, 

muito dependente dos familiares em casa, onde precisa receber auxílio para se vestir e 

higienizar. A partir dessas informações, propusemos-nos a fazer um trabalho individualizado 

com ele. Colocamos um dos monitores para auxiliar o aluno e planejamos atividades 

paralelas, ou seja, tentamos estabelecer os mesmos objetivos, mas com um grau de 

complexidade menor devido às suas limitações. Para Vygotsky (1991), nessa situação, os 

adultos/professores têm o papel de provocar avanços que não ocorreriam espontaneamente. 

 A nossa primeira aula utilizando esse novo procedimento foi um sucesso 

surpreendente. Colocamos um monitor com uma bola de vôlei (por ter um peso menor) e um 

cesto de lixo que substituía a cesta de basquete. Primeiro o monitor tentou trabalhar o quique 

de bola e essa atividade não foi muito bem desenvolvida pelo aluno, por ter grande 

dificuldade motora para realizar movimentos repetitivos como aquele. Porém, dentro de suas 

limitações ele conseguiu quicar a bola pausadamente, utilizando as duas mãos para segurá-la e 

ainda repetiu o feito.  

O segundo exercício foi tentar fazer com que Anderson trocasse passes com o monitor 

que o acompanhava. Essa parte acarretou maior dificuldade, pois o aluno parecia não querer 

mais participar da aula e jogava a bola para o lado, mostrando desinteresse em fazer o que lhe 

era proposto, chegando a sentar em alguns momentos.  

A última atividade proposta para o Anderson nesse dia foi a que deixou a todos 

impressionados, dando um sentido de sucesso para nossa proposta: o monitor estava com o 

cesto de lixo a uma distância de aproximadamente cinco metros do aluno e pediu para que ele 

arremessasse a bola dentro do cesto e o primeiro arremesso, foi executado com precisão. 

Repetimos esse movimento algumas vezes com Anderson e o alvo parados e posteriormente 

passamos a movimentar o cesto pela quadra para que o aluno saísse da posição de conforto e 

começasse a se exercitar mais. Pudemos perceber que a atividade de arremesso estimulava o 

Anderson, isso porque ele caminhou por toda a quadra sem dar nenhum sinal de insatisfação e 

sem manifestar vontade nenhuma de querer sentar-se. 

Nesse dia ficou evidenciada a convicção de que o professor tem a responsabilidade de 

criar condições necessárias para ativar a inteligência da criança, pois ele é o mediador e 

facilitador no processo de aprendizagem. Deve ter como centro de sua preocupação criar neste 



aluno um vínculo positivo entre criança e o conhecimento, para que se descubra o prazer em 

aprender cada vez mais. 

 O professor precisa atuar de forma participativa, organizando e propiciando espaços e 

situações que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de 

cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes 

campos do conhecimento humano. O educador com criatividade e planejamento pode 

elaborar, cotidianamente, um ambiente de aprendizagem que vai ao encontro das 

potencialidades dos alunos.  Para tanto, é desejável que o educador seja um eterno aprendiz e 

pesquisador. 

 Seguimos com essa metodologia e fomos observando o avanço do aluno Anderson. Na 

aula seguinte procuramos mudar até a forma de estabelecer a nossa conversa inicial, que era 

realizada com os alunos sentados. Passamos a fazê-la com os alunos de pé para evitar que, em 

algum momento, ele pudesse sentar-se, fato que dificultaria nossa intervenção. Na segunda 

aula da nova forma de trabalhar, repetimos alguns procedimentos que tiveram sucesso com 

esse aluno e tentamos introduzir a atividade de quique da bola (na qual ele tinha mais 

dificuldade) aos poucos. 

 Com o passar das aulas fomos variando as atividades, objetivos e conteúdos a serem 

trabalhados com o aluno. E chegando ao fim do semestre notamos uma grande evolução. Ele 

já quicava (do seu jeito, com as duas mãos juntas) a bola antes de efetuar um arremesso, 

conseguia trocar alguns passes com os monitores e, mesmo que timidamente, interagia com o 

grupo durante as atividades. 

 Um fato marcante durante uma intervenção foi quando Anderson preparou e realizou 

sozinho, uma atividade. Ele pegou o cesto de lixo que usávamos como cesta adaptada, o 

colocou próximo à parede (que era usada por ele como tabela) e uma bola de vôlei. Ele 

tomava distância do cesto, arremessava bola e a buscava para efetuar um novo arremesso. 

Após buscá-la, retrocedia sempre para uma mesma distância para tentar novamente. Outro 

fato que nos impressionou muito foi o alto índice de acertos do aluno em suas tentativas. 

 Em nossa última aula realizamos um mini-torneio entre todos os alunos do grupo. No 

Ginásio de Esportes do CEFD-UFES, dividimos a quadra em duas, metade colocamos duas 

cestas de plástico e na outra meia quadra, colocamos duas cestas de basquete móveis do 

ginásio. Para a realização dos jogos dividimos o grupo em quatro equipes, cada dois times 

jogando em meia quadra. A cada 10 minutos realizava-se um rodízio das equipes, para que 



todas pudessem jogar entre si, além de experimentar a possibilidade de jogar nas duas 

quadras. 

 Em aulas anteriores, notávamos que os alunos mais habilidosos não agiam de forma 

coletiva. Eles queriam ficar com a bola o tempo todo e realizando arremessos, praticamente 

excluindo os menos habilidosos. Portanto, em nosso planejamento, discutimos a necessidade 

de avançarmos no trabalho do aspecto do trabalho em grupo e ajuda mútua em nossas aulas.. 

Nesse dia observamos a grande evolução dos alunos desde o início do semestre, tanto 

daqueles com maior facilidade, quanto dos que possuíam menor. Observamos Felipe, Marcus, 

Fabrício e Igor interagindo totalmente dentro do jogo, participando, fazendo cestas, trocando 

passes, enquanto os alunos mais avançados conseguiam mostrar espírito de jogo coletivo, 

respeito com os colegas, avançando nos aspectos atitudinais que tanto trabalhamos em nossas 

aulas. Isso ficou evidente ao vermos os participantes com mais facilidade passando a bola 

para todos os colegas e dando-lhes a oportunidade de realizar arremessos e também sentirem a 

sensação do êxito em acertar a bola na cesta. 

 O mais gratificante durante todo esse processo foi percebido na reunião de pais 

realizada todo semestre no Laefa. Ouvir comentários elogiosos acerca do nosso trabalho, o 

reconhecimento e a gratidão sobre tudo o que foi feito com/para seus filhos se revelou a maior 

recompensa por todo esse ano de trabalho com os alunos.  

 

Quando meu filho começou a frequentar as aulas de vocês, ele melhorou bastante. 

Era muito tímido e tinha medo de se relacionar com as outras pessoas, hoje ele 

participa de todas as atividades e, até em casa, conseguimos ver diferença. Ele não 

pode ver uma bola que já começa a brincar. Agradeço muito a oportunidade que meu 

filho esta tendo aqui.” (Responsável 1) 

 

Quando chega o dia de vim para UFES, meu filho fica muito ansioso e alegre. 

Durante toda a semana fica me perguntando se tem UFES. Agradeço muito a boa 

vontade os professores, ficamos muito felizes, pois sabemos que o trabalho e 

realizado com muito amor e dedicação. (Responsável 2) 

 

 É importante frisar ainda, a mudança gerada nos monitores. Isso se evidenciou na 

forma pela qual nós chegamos/evoluímos/finalizamos o trabalho. Percebemos como a maneira 

de nos comunicarmos com os alunos era importante, pois uma palavra mal colocada pode 

provocar efeitos negativos no processo ensino-aprendizagem, assim como o comportamento 

no desenvolvimento das aulas, principalmente na tarefa e na responsabilidade de coordená-

las. Esse trabalho ensinou aos monitores a se tornarem profissionais mais competentes.  

 Vale destacar, que a relação que estabelecemos no laboratório é de amizade, 



solidariedade e compromisso, pois todos independente de receberem algum auxilio financeiro 

ou não, todos estão comprometidos com os projetos desenvolvidos, não deixam de 

compartilhar experiências e ajudarem o outro. Essa atitude é fundamental para a dinâmica de 

trabalho, pois os professores coordenadores dão total liberdade para expor nossas opiniões e 

depositam confiança no trabalho que realizamos. As reuniões e formações promovidas por 

eles são excelente fonte de aprendizagem em que discutimos referenciais teóricos aliados ao 

que estamos vivenciando na prática e, assim, conseguimos agregar muitos conhecimentos às 

práticas que desenvolvemos. 

 Este projeto foi essencial para contribuir qualitativamente para minha vida 

profissional, deixar a timidez de lado e mudar uma postura introspectiva. Ao término do 

projeto já era possível conduzir uma aula sem passar pelo nervosismo constante do início, que 

de certa forma, atrapalhava o andamento em alguns momentos e impedia a comunicação de 

forma clara. Planejar é essencial para uma prática pedagógica, sem esse movimento de ação-

reflexão-ação, as aulas na maioria das vezes, tornam-se vagas, sem contextualização e 

significado para o aluno. Com planejamento se torna possível prever algumas dificuldades e 

encontrar caminhos para superá-las e desta forma atingir seu objetivo e o desenvolvimento 

dos alunos era notório ao final do processo de intervenção. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

    Concebemos a experiência dos jogos com bolas, como uma ferramenta auxiliadora 

para se fomentar os processos de desenvolvimento integral de jovens e adultos com 

deficiência, a partir da estimulação mediadora que tome as particularidades de cada um deles, 

sua relação inter/intrapessoal, e o desenvolvimento potencial da linguagem verbalizada e 

expressiva como ponto de partida para favorecermos os processos inclusivos, além de 

apresentar-lhes novas opções de lazer. 

 Ao término deste trabalho pode-se considerar que os objetivos propostos foram 

atingidos, tanto os relacionados aos alunos, quanto aos monitores. Em relação aos envolvidos 

na colaboração para o andamento do projeto conseguimos em nossos planejamentos, grupos 

de estudo e intervenções que agregaram valores e conhecimentos importantes para a nossa 

formação. Saímos dessa experiência professores em formação, mais conscientes do trabalho a 

ser realizado com a diversidade e do acolhimento desse outro que também nos enriquece. Em 



relação aos alunos, alguns que apresentavam dificuldades de relacionamento se socializaram e 

os que tinham poucas dificuldades interagiram e ajudaram colegas, envolvidos em um 

trabalho de cooperação e ajuda mútua.  

 Desenvolver a modalidade de basquetebol por meio de atividades lúdicas, contribuiu 

para que os envolvidos aprendessem alguns gestos técnicos e movimentos do basquete 

brincando, de forma prazerosa e cooperativa. Ao término do semestre ao realizar um mini-

torneio constatamos que os alunos em sua grande maioria saíram do projeto com noção dessa 

rica prática corporal.  

 A minha entrada no LAEFA teve por objetivo a busca de conhecimentos para a vida 

profissional e pessoal, entrando em contato, pela primeira vez, com esse público. A angústia 

do início foi porta de entrada para pesquisa e busca em entender o trabalho com pessoas que 

apresentam deficiência. Hoje, depois dessa prática, o resultado é um profissional muito mais 

confortável e capacitado, que optou como futuro campo de atuação trabalhar com esses 

alunos, presentes em nossa sociedade e que possuem, por lei, matrícula garantida nas escolas 

regulares.  

 Também é importante anunciar que a experiência aguçou a responsabilidade e 

compromisso na inclusão de alunos com deficiência no ambiente escolar e na potencialização 

do seu desenvolvimento, pois muitas vezes eles são deixados de lado e permanecem na escola 

somente para ocupar mais um lugar naquele ambiente, sem um ensino de qualidade. Hoje, 

tenho a certeza, que poderei contribuir positivamente para esse processo de inclusão e isto me 

impulsiona a ampliar os meus conhecimentos acerca desta temática. 

 Concluindo esse texto, pode-se frisar, com a maior certeza, ao final desse trabalho no 

laboratório que todos os discentes do curso de Educação Física deveriam ser voluntários, pelo 

menos um semestre, no Laefa. Etapa importante na formação como professor, onde  aprende-

se a trabalhar a partir da diversidade, considerando e aceitando as necessidades do outro e 

enxergando essa necessidade como desejo de aprender. Ao trabalhar em grupo devemos 

respeitar as diferentes opiniões, que significam aprendizado agregado aos nossos 

conhecimentos. Além disso, se adquire um olhar sensível para as aulas, percebendo-se as 

dificuldades dos alunos e meios para superá-las, seja na própria aula, estudos, pesquisas ou 

planejamentos posteriores. 
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