
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

COLEGIADO DE CURSO DE LICENCIATURA

FILIPE AMORIM SOUZA

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA: UM OLHAR SOBRE AS FAMÍLIAS ATENDIDAS
NO PROJETO DE EXTENSÃO “BRINQUEDOTECA: APRENDER BRINCANDO”, DO

LAEFA.

VITÓRIA- ES
2018



FILIPE AMORIM SOUZA

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA: UM OLHAR SOBRE AS FAMÍLIAS ATENDIDAS
NO PROJETO DE EXTENSÃO “BRINQUEDOTECA: APRENDER BRINCANDO”, DO

LAEFA.

Ar go de Conclusão de Curso apresentado ao Colegiado
de  Curso  de  Licenciatura  em  Educação  Física  e
Desportos,  como  requisito  à  obtenção  de  grau
licenciado em Educação Física.

Orientador: Prof. Me. Gustavo Marche  Correa Carneiro

VITÓRIA- ES
2018

2



FILIPE AMORIM SOUZA

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA: UM OLHAR SOBRE AS FAMÍLIAS ATENDIDAS
NO PROJETO DE EXTENSÃO “BRINQUEDOTECA: APRENDER BRINCANDO”, DO

LAEFA.

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro de Educação Física e Desportos da
Universidade Federal do Espírito Santo, como requisito à conclusão do curso de graduação

em Educação Física - Licenciatura.
Orientador: Prof. Me. Gustavo Marche  Correa Carneiro

Aprovada em    /    /2018   .

COMISSÃO EXAMINADORA

 ___________________________________________________ 
                   Prof. Me. Gustavo Marche  Correa Carneiro

              Universidade Federal do Espírito Santo 
                                                 Orientador

 ___________________________________________________ 
 Prof. Dr. José Francisco Chicon

              Universidade Federal do Espírito Santo

 ___________________________________________________ 

3



 Prof. Me. Cleber José Carmina
              Universidade Federal do Espírito Santo

EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA: UM OLHAR SOBRE AS FAMÍLIAS ATENDIDAS
NO PROJETO DE EXTENSÃO “BRINQUEDOTECA: APRENDER BRINCANDO”, DO

LAEFA.

RESUMO

A busca por uma melhor qualidade de vida faz com que deficientes busquem espaços de

convívio onde eles podem se relacionar com outras pessoas. Na Universidade Federal  do

Espírito Santo, o Laboratório de Educação Física Adaptada, do Centro de Educação Física e

Desportos,  através  do  projeto  de  extensão  “Brinquedoteca:  aprender  brincando”  inclui

através de ações pedagógicas de caráter inclusivo, deficientes com au smo, entre outros.

Este estudo obje va compreender os aspectos que colaboram e interferem no processo de

inclusão e desenvolvimento das crianças  com au smo atendidas  e  trata  do processo de

produção  e  do  potencial  reflexivo  de  um  vídeo-documentário  sobre  a  a vidade  sica

adaptada.  O  documentário  apresenta  depoimentos  de  familiares,  professor  e  bolsista,

par cipantes do referido projeto, retratando a condição de ser pai e mãe de crianças com

au smo, e sobre o trabalho desenvolvido.  Os resultados apontam  os bene cios relatados

pelas famílias em par cipar do projeto,  o processo de formação dos alunos do curso de

educação sica,  da  UFES,  de uma forma mais  humanista  e  cidadã e  o  desenvolvimento

potencial das crianças atendidas.

Palavras-Chave: A vidade sica adaptada, Educação sica, Pessoa com deficiência, Inclusão,

Documentário.
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ADAPTED PHYSICAL EDUCATION: A LOOK AT THE FAMILIES ATTENDED IN THE
PROJECT OF EXTENSION "TOY LIBRARIES: LEARN PLAYING", OF LAEFA.

ABSTRACT:

The search for a be er quality of life, makes disabled people look for social spaces where

they can relate to others. In the Federal University of Espirito Santo, the Adapted Physical

Educa on Laboratory of  the  Center for  Physical  Educa on and Sports,  through the "Toy

Libraries:  Learn  Playing"  extension  project,  includes  through  pedagogical  ac ons  of  an

inclusive character,  disables with Au sm, among others. This study aims to understand the

aspects  that  collaborate  and  interfere  in  the  process  of  inclusion  and  development  of

children with au sm, and deals with the produc on process and the reflec ve poten al of a

video documentary about adapted physical ac vity. The documentary presents tes monials

of  family  members,  teachers  and  scholars,  par cipants  in  this  project,  portraying  the

condi on of being the father and mother of children with au sm, and the work developed

by the project. The results show the benefits reported by the families in par cipa ng in the

project, the process of training the students of the physical educa on course,  UFES, in a

more humanis c and ci zen way and the poten al development of the children served.

Keywords: Adapted  physical  ac vity,  Physical  educa on,  Disabled  person,  Inclusion,

Documentary.
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EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA: UNA MIRADA SOBRE LAS FAMILIAS

ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE EXTENSIÓN “BRINQUEDOTECA: APRENDER

BRINCANDO”, DEL LAEFA.

RESUMEN

La búsqueda por una mejor calidad de vida hace con que deficientes busquen espacios de

convivencia donde ellos pueden relacionarse con otras personas. En la Universidad Federal

de Espírito Santo, el  Laboratorio de Educación Física  Adaptada. Del Centro de Educación

Física y Deportes, a través del proyecto de extensión “Brinquedoteca, aprender brincando”

incluye a  través  de  acciones  pedagógicas  de  carácter  inclusivo,  deficientes  con au smo,

entre otros. Este estudio obje va comprender los aspectos que colaboran e interfieren en el

proceso de inclusión y  desenvolvimiento de los  niños con au smo atendidos y  trata  del

proceso  producción  y  del  reflexivo  de  un  video-documental  sobre  la  ac vidad  sica

adaptada.  El  documental  presenta  tes monios  de  familiares,  profesores  y  becarios,

par cipantes del referido proyecto, retratando la condición de ser padre y madre de niños

con au smo, y sobre el trabajo desarrollado. Los resultados apuntan los beneficios relatados

por las familias en par cipar del proyecto, el proceso de formación de los alumnos del curso

de educación sica, de la UFES, de una forma más humanista y ciudadana y el desarrollo

potencial de los niños atendidos.

Palabras-Clave:  Ac vidad  sica  adaptada,  Educación  sica,  Personas  con  deficiencia,

Inclusión, Documental.
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1. INTRODUÇÃO

A busca por uma melhor qualidade de vida faz com que deficientes busquem espaços

de convívio  onde eles  podem se  relacionar  com outras  pessoas.  Na  UFES  (Universidade

Federal do Espírito Santo), o Laboratório LAEFA (Laboratório de Educação Física Adaptada),

do CEFD (Centro de Educação Física e Desportos),  íntegra através de ações pedagógicas de

caráter  inclusivo,  deficientes  com  au smo,  Síndrome  de  Down,  baixa  visão,  paralisia

cerebral, deficiente sico, entre outras. Segundo Melo e López (2002) “é a oportunidade de

testar seus limites e potencialidades, prevenir as enfermidades secundárias à sua deficiência

e promover a integração social do indivíduo”. 

Este  estudo  teve  como  finalidade,  compreender  os  aspectos  que  colaboram  e

interferem  no  processo  de  inclusão  e  desenvolvimento  de  potencial  das  crianças  com

au smo  atendidas  no  projeto  e  entender  se  a  par cipação  nas  a vidades  cole vas,

proporcionam a integração e a inserção em outros espaços que essas crianças convivem.

Obje va  descrever  a  influência  do  projeto  de  extensão  “Brinquedoteca:  aprender

brincando”, nas vidas das famílias atendidas, através de um vídeo-documentário que retrata

o contato dos alunos com o projeto, sua história de vida, antes e após a par cipação nas

a vidades propostas,  e os principais  bene cios a nível individual  e  familiar ob dos pelas

crianças com au smo cadastradas no projeto.

A escolha do tema e o formato a ser desenvolvido,  foi influenciado primeiramente

pelo  interesse pessoal do pesquisador pelo tema “Educação sica adaptada”,  pois sendo

voluntário  por  um período de 3 semestres  le vos  no LAEFA desenvolvi  um processo de

aproximação  com  o  projeto  de  extensão  “Brinquedoteca:  aprender  brincando”,  o  qual

despertou  em mim o interesse  em elucidar  questões  como:  Qual  visão  que  as  famílias

possuem sobre o projeto? Que mudanças  são evidentes  nos  pacientes  acompanhados e

quais os bene cios que se obtêm a nível individual e familiar naqueles que par cipam do
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projeto.  A  par cipação nas  a vidades cole vas  proporcionam a integração,  a  inclusão e

inserção nos diversos espaços que essas crianças convivem?

A segunda influência, é que como trabalho no ramo de fotografia e vídeo, tendo uma

profunda  aproximação  com  os  meios  de  comunicação  e  marke ng  e  já  par cipei  de

produções de videoclipes, filmes de casamentos, a er movie e entre outros. Assim, unir o

interesse de estudar a visão das famílias diante da proposta do projeto, os bene cios que

trazem para as pessoas atendidas e a possibilidade de realizar um documentário com esses

resultados, traz a perspec va de ampliar o conhecimento nesta área da educação sica e

produzir  um  vídeo  cien fico  retratando  a  condição  de  ser  pai  e  mãe  de  crianças  com

au smo, e sobre o trabalho desenvolvido neste projeto.

A terceira influência é que, com a produção e divulgação do vídeo, espero que mais

pessoas tenham contato com a experiência da educação sica adaptada, com as a vidades

desenvolvidas  no LAEFA,  em especial  do  projeto  de  extensão  “Brinquedoteca:  aprender

brincando”,  e  com  as  experiências  de  vida  das  crianças  que  par cipam  do  mesmo,

proporcionando  a  estes  telespectadores  uma  aproximação  com  a  proposta,  o

desenvolvimento  de  maior  empa a  pelos  par cipantes  e  melhor  entendimento  sobre  a

integração das crianças com au smo.

CHICON, PERTELE e SANTANA (2016, p. S843), observa que no âmbito da formação: 

... o professor deve assumir um papel de agente de mudança social

e  permanecer  em  constante  reflexão  acerca  da  sua  prá ca

pedagógica, pois, no âmbito escolar, a diversidade/diferença é um

desafio a ser enfrentado dia a dia na a vidade docente, com vistas

à potencialização do ser humano. 

Desta forma,  jus fica-se um vídeo-documentário que possa contribuir para a reflexão sobre

a a vidade sica  adaptada entre  os  profissionais  de  educação sica e  a  importância  da

integração e inclusão das crianças com deficiências na sociedade.
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2 . METODOLOGIA: 

Segundo Maria Tereza, a linguagem audiovisual (Cinema e Vídeo) contribui para es mular o

conhecimento,  a  memória,  a  atenção,  o  raciocínio  e  a  imaginação.  Cita  ainda  que  a

imagem, os sons, as cores, o modo que as cenas são distribuídas, são fatores que juntos,

trazem sen do e significado e entendimento ao espectador (Fonseca, M., 1998). “Ao assis r

a um filme ou vídeo, cada espectador, de acordo com a sua imaginação e vivência, escolhe,

interpreta e recompõe na sua memória as imagens e ideias apresentadas” (Fonseca, M., p.

38, 1998).

Daí  a  escolha  de  realizar  um  vídeo  documentário  para  divulgar  o  trabalho  do

laboratório LAEFA,  no caso,  o projeto de extensão “Brinquedoteca: aprender brincando”,

não só para o público acadêmico mas, que o resultado do material possa ser exibido para

outras pessoas e divulgue a temá ca da educação sica inclusiva. 

A elaboração do documentário teve como fase inicial a inserção do pesquisador no

campo e   aproximação com as  famílias  atendidas  a  fim de estabelecer  uma relação de

confiança e de aceitação entre os par cipantes.

O  método  escolhido  foi  a  pesquisa  qualita va,  pois  permitiu aprofundar  na

compreensão do grupo social pesquisado, sem se preocupar com representações numéricas

ou a prova dos fatos. Essa metodologia de pesquisa “ trabalha em um campo de significados,

mo vos,  aspirações,  crenças,  valores  e  a tudes,  que  corresponde  a  um  espaço  mais

profundo das relações,  dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à

operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2001, p. 14). Para Gerhardt e Silveira, (2009, p.

32), os dados analisados em uma pesquisa qualita va, são “não-métricos” (suscitados e de

interação) e se valem de diferentes abordagens. 

Embora as a vidades do laboratório LAEFA, compreenda o atendimento de crianças,

jovens e adultos, a pesquisa para o vídeo documentário terá como público alvo as famílias

de  crianças  au stas,  atendidas  no  projeto  de  extensão  “Brinquedoteca:  aprender

brincando”, compreendendo a faixa etária menor de 7 anos.
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A coleta de dados foi realizada através de dois formulários de pesquisa, um com 17

perguntas semi estruturadas que foram  aplicadas com familiares de  alunos do projeto, e

outro com 07 perguntas semi estruturadas que foram aplicadas com professores e bolsistas.

Estas entrevistas  foram usadas como fonte de informações para compreender o processo

vivenciado  por  cada  família  de  criança  au sta  par cipante  do  projeto,  conhecer  suas

dificuldades,  impressões  e  expecta vas  que possuem do  Laboratório  LAEFA,  conhecer  o

desenvolvimento  potencial  das  crianças  atendidas  após  par cipação  nas  a vidades  do

projeto de extensão “Brinquedoteca: aprender brincando” e as perspec vas dessas famílias.

Serviram para compreender os obje vos do projeto na visão dos profissionais integrantes, as

ações pedagógicas desenvolvidas para inclusão social dos alunos.

Um Termo de Consen mento Livre e Esclarecido (TCLE), foi elaborado em linguagem

acessível, onde o par cipante da pesquisa era esclarecido sobre o formulário de pesquisa e

par cipação no documentário,  e  após entendimento e aceitação voluntária,  o  termo foi

assinado pelos sujeitos da pesquisa, com concordância dos mesmos.

Foram realizadas 05 entrevistas sendo, 04 de familiares (4 alunos) e 2 de profissionais

do LAEFA, compreendendo o percentual de 26,6% do público alvo. Estas entrevistas  foram

analisadas qualita vamente e trechos das entrevistas dos personagens foram selecionados

para compor o documentário.

A elaboração do documentário segundo (SOARES, 2007) é dividida em 3 partes, a

saber: PRÉ-PRODUÇÃO, FILMAGEM e PÓS-PRODUÇÃO

A PRÉ-PRODUÇÃO cons tui o processo de PESQUISA, ou seja as pré-entrevistas,  a

pesquisa de campo, a escolha dos personagens,  a delimitação do tempo histórico, período

de  tempo  e  espaço.  Cons tui  ainda  o  desenvolvimento  do  tema,  compreendendo,  a

apresentação do assunto, o desenvolvimento e a resolução do mesmo. (SOARES, 2007)

Segundo Soares (2007), o processo de pesquisa é o primeiro passo para a elaboração

de  um  documentário.  A  par r  do material  coletado  nas  entrevistas,  são  trabalhadas  as

informações para estabelecer a estrutura do documentário. Diz ainda que a relação é ca

entre  o  entrevistador  e  o  entrevistado  deve  ser  man da.  Assim,  foram realizadas  pré-

entrevistas, como forma de estabelecer um primeiro contato com as famílias cadastradas no

LAEFA, projeto de extensão “Brinquedoteca: aprender brincando”, estabelecer um vínculo e
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coletar  informações  e  depoimentos,  além  de  iden ficar  os  personagens  para  o  vídeo-

documentário.

Durante  a  pesquisas  de  campo,  cuidados  com  equipamentos  de  filmagem,

iluminação,  captação  de  som,  som  ambiente,  visitas  antecipadas  ao  local  de  filmagem,

confirmação com os personagens, avaliação das possíveis dificuldades, foram avaliados pelo

pesquisador.  Segundo  Soares  (2007),  na  etapa  final  da  pesquisa  deve-se  reunir  uma

quan dade suficiente de informações que possibilite elaborar o documentário com maior

detalhamento.  

Outro passo da Pré-produção a ser realizado é o TRATAMENTO, que é a organização

da sequência e dos elementos do documentário,  além de sua formatação e conteúdo. O

tratamento organiza a estrutura e a ordem em  sequências das filmagens irão aparecer no

documentário (SOARES, 2007).

Após a fase da pré-produção inicia-se a fase da FILMAGEM. Conforme Soares (2007),

esta  etapa  compreende a  filmagem de entrevista, eventos, decupagem de cena,  eventos

autônomos, filmar sem roteiro,  escrever  com a câmera,  o  plano e  as   circunstâncias  da

tomada.

A  filmagem  foi  realizada  com  os  personagens  escolhidos  e  levantamento  de

necessidades  de  cada  cena.  As  entrevistas  foram realizadas  conforme  a  sequência

anteriormente elaborada e dados da pré-entrevista, servindo como guia para as filmagens e

a  sequência de planos que formam o filme, e foram guiadas pela sensibilidade do operador

de câmera. 

Durante as gravações, escolhas aparentemente menos importantes, como o local de

uma entrevista ou o posicionamento do entrevistado diante da câmera, são decisivas para a

leitura do documentário,  sua carga de informação visual,  rigor gráfico na composição da

imagem, qualidades que ajudam a definir um es lo de direção (SOARES, 2007).

A próxima etapa é a PÓS-PRODUÇÃO que compreende o processo de montagem do

documentário, a transcrição das entrevistas, a formatação do roteiro de edição e a estrutura

de narração (SOARES, 2007). 

Nesta fase, o  material de áudio e vídeo,  foi organizado levando em consideração o

material  coletado  nas  entrevistas  e  o  teórico  adquirido  nas  pesquisas  bibliográficas. A
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construção  final  do  documentário  deu-se  após  a  edição  do  material  filmado,  buscando

preservar ao máximo a fidelidade dos depoimentos e entrevistas realizadas.

John Grierson, cineasta escocês, cita que o documentário é um tratamento cria vo

da  realidade  (GRIERSON,  1932).  O Cineasta  Eduardo  Ramos explana  que,  em  um  filme

documentário,  “o espectador acredita que o que está vendo é real,  o autor por sua vez,

espera apresentar sua visão de algo real e o sujeito retratado espera a reprodução de algo

fiel” (RAMOS, 2012). 

Durante processo de escolha de qual  seria o formato do filme documentário,  foi

realizada uma análise de diversos formatos. Um dos formatos analisado foi o documentário

exposi vo, que tem como principais caracterís cas uma estrutura retórica, sobrepondo a

esté ca.  O Documentário exposi vo,  dirige-se ao espectador  de forma direta  através  de

legendas ou de um Voice-over (narrador ou Voz de Deus),  orador ouvido,  porém jamais

visto.  O  modo  exposi vo  procura  narrar  o  fato  de  forma  a  dar  con nuidade  na

argumentação. U liza-se da união entre o que é dito e o que é mostrado (Nichols, B., 2010).

Outro formato estudado foi o Documentário par cipa vo, no qual o documentarista,

como o próprio nome fala, vai a campo, e vivencia o contexto,  par cipando da vida das

pessoas, por fim reflete tudo que foi vivido, através de elementos da antropologia ou da

sociologia (Nichols, B., 2010). 

Outro formato, foi o modo observa vo, onde procura-se captar a realidade tal como

aconteceu.  Neste  po  de  documentário,  transmite-se  a  ideia  de  realidade  com  pouca

movimentação de câmera, mínima trilha sonora e não há narração, já que as cenas devem

falar por si mesmas (Nichols, B., 2010). 

Como a iden ficação de um documentário, necessariamente não precisa apresentar

um modo de representação em sua totalidade,  podendo  mesclar  outros  modos  em sua

realização, a produção do vídeo-documentário resultante da pesquisa, conteve segmentos e

caracterís cas dos modos observa vo,  exposi vo e par cipa vo.
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5. RESULTADOS 

Para  o  desenvolvimento  da  pesquisa  e  produção  do  vídeo  documentário,  foram

entrevistadas 3 (três)  mães (C., D. e S.) e 1 (um) pai (E.), compreendendo a vivência  de 3

(três)  famílias,  com  4  (quatro)  crianças  au stas,  par cipantes  do  projeto  de  extensão

“Brinquedoteca: aprender brincando”. O professor coordenador do projeto (CHICON) e uma

bolsista (RAYANNE) também foram entrevistados.

O projeto de extensão existe desde 2009, desenvolvendo duas a vidades , uma na

própria brinquedoteca, com conteúdo de jogos e brincadeiras e outra na sala de ginás ca,

com  o  conteúdo  de  ginás ca  historiada,  ambas  tendo  a  brincadeira  como  elemento

desencadeador da proposta, e o ensino, a pesquisa e a extensão como ênfase do projeto.

Na visão dos profissionais integrantes do LAEFA, os principais obje vos do projeto

apontados foram: a possibilidade do mesmo ser campo de formação inicial dos alunos de

educação sica, cons tuir campo de estágio, formação pedagógica e pesquisa, na área de

pessoas com deficiências e em especial o au smo; possibilidade de aproximar a universidade

com a comunidade através da oferta de serviços, proporcionar prá cas corporais, jogos e

brincadeiras infan s, ginás ca em geral, a vidades lúdicas no meio aquá co para crianças

com e sem deficiência  da  educação infan l  e  organizar  materiais  didá cos  que  possam

colaborar para o processo ensino aprendizagem dos alunos nas disciplinas educação sica,

adaptação e inclusão, além de outras disciplinas.

As principais ações pedagógicas desenvolvidas para inclusão social dos alunos com

au smo e outras deficiências, citadas na pesquisa foram os jogos e brincadeiras, a ginás ca

historiada, espaços com água (piscina), espaços externos e deslocamento em espaços extra

UFES,  visando  fortalecer  a  experiência  lúdica.  Em termos  pedagógicos  o  atendimento  é

organizado com dois bolsistas coordenando as a vidades direcionadas ao cole vo e no caso

da criança com au smo e outras deficiências,  que demandam atenção individualizada,  o
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atendimento é organizado com acadêmicos, alunos do mestrado e professores do projeto.

Todos são brinquedistas que es mulam as brincadeiras infan s. 

O acompanhamento é realizado no sen do de ampliar a interação, a comunicação

das crianças com au smo com outras crianças não au stas e não deficientes, que são o

grupo de crianças que par cipam do projeto, do  Centro de Educação Infan l - Criarte, da

UFES. Busca ainda potencializar o desenvolvimento das crianças em geral, principalmente

aquelas  com  au smo.  Conforme  CHICON  relata  em  entrevista  para  o  documentário  é

necessário,  “[...] Potencializar as possibilidades do sen r, pensar e agir da criança au sta,

com a criança não au sta nos espaços, no sen do de seu aprendizado e desenvolvimento”.

O  projeto  de  extensão  “Brinquedoteca:  aprender  brincando”,  busca  atender  o

interesse  das  famílias   contribuindo  para  que as  crianças  atendidas  possam organizar  o

comportamento  de forma cogni va,  afe va  e  psicomotora.  Na  visão  dos  profissionais  a

proposta  favorece  as  maneiras  do  au sta  de  brincar  e  agir  com  outras  crianças,  o

autodomínio  do  comportamento,  a  compreensão  das  regras,  o  fortalecimento  do

imaginário, o desenvolvimento psicomotor amplo com diferentes brinquedos e objetos e a

potencialização das diferentes  formas de se movimentar.  Segundo RAYANNE, bolsista do

projeto, “[...] os avanços que as criança tem aqui, conseguem levar para a vida co diana.

Como exemplo amarrar um sapato. No dia a dia faz uma diferença enorme essas pequenas

coisas”.

O resultado da pesquisa com os familiares apontaram que entre os aspectos  que

colaboram  no  processo  de  inclusão  e  desenvolvimento  de  potencial  das  crianças  com

au smo atendidas no projeto, estão: a par cipação conjunta dos pais e familiares na ro na

das  crianças,  “[...]  meu marido  foi  a  força”  (D.),  a  pesquisa  na internet  como forma de

conhecimento para a questão do au smo, a par cipação da escola, a experiência passada

por outras mães de crianças au stas e pelos médicos, a experiência adquirida na prá ca do

dia a dia, o acompanhamento dos profissionais do projeto. 

Os aspectos que interferem citados foram: a falta de conhecimento sobre o au smo.

Duas mães relataram que seus filhos nham algo diferente, que “[...] faziam as coisas em

tempo diferente  das outras  crianças”  (C.  e  S.),  que percebiam que os  filhos  nham um

desenvolvimento  atrasado,  mas   não  sabiam  o  que  era  au smo.  Citaram  ainda  o
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preconceito, dos familiares e pessoas. Disseram que as pessoas tem medo de deixar seus

filhos brincarem com crianças au stas. As mães relataram: “A sociedade tem dificuldade de

aceitar o que não está no padrão” (C.); “Preconceito de verdade foi do plano de saúde, ve

que acionar a  Agência Nacional de Saúde Suplementar -  ANS” (S.); “Procuro os direitos do

meu fiho. A sociedade não pode rar o pouquinho que ele tem, sociedade que discrimina”

(C.).

 Citaram  ainda  o  despreparo  dos  profissionais  de  saúde,  diagnós co  tardio,  a

necessidade de pararem de trabalhar para cuidar do filho e a mudança de ro na para se

dedicar a criança.

Sobre a influência do projeto de extensão “Brinquedoteca: aprender brincando”, nas

vidas das famílias e crianças atendidas relataram que: o aprendizado para a família é muito

grande, que os profissionais sabem o caminho que devem percorrer, que a interferência

deles  gera  conhecimento  para  as  crianças  e  famílias,  que  as  crianças  ficam  mais

independentes depois da par cipação no LAEFA. Uma das mães relata: “[...] Ele internalizou

muito bem a proposta, estabeleceu uma relação de afeto com os monitores, faz festa com as

crianças, abraça os coleguinhas au stas, com a sala da brinquedoteca, não lembra nem que

existe mãe” (C.).  Citam que há um grande envolvimentos dos professores com crianças e

famílias.  “[...]  Tenho  um  sen mento  de  gra dão  pelos  estagiários,  é  perfeito  o

acompanhamento  dos  professores  e  estudantes”  (S.).  Afirmam  que  a  par cipação  nas

a vidades cole vas, proporcionam a integração e a inserção em outros espaços que essas

crianças  convivem,  tais  como  terapias  com  fonoaudiólogos,  psicólogos,  terapeutas

ocupacionais,  Associação de Pais  e  Amigos dos  Excepcionais  -  APAE,  Centro  de  Atenção

Psicossocial  Infanto-Juvenil  -  CAPSi,  Associação  dos  Amigos  dos  Au stas  do  Estado  do

Espírito Santo - AMAES, mas são enfá cos em dizer: “ O serviço que mais se adaptaram foi o

LAEFA, lá eles são livres, trabalham com o corpo e o movimento. Eles experimentam com o

corpo, suas habilidades” (S.).

Quanto à par cipação nas a vidades do LAEFA uma das mães cita: “[...] Eu tenho que

trabalhar meu filho enquanto indivíduo e o laboratório de educação sica adaptada foi esta

chance. Tudo se transformou lá em casa, depois do LAEFA, J.C se transformou na criança que

eu queria que ele fosse” (C.).

Complementando com outras falas das mães e pai entrevistados sobre a par cipação
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nas a vidades do projeto de extensão “Brinquedoteca: aprender brincando”, disseram: “[...]

Nenhuma terapia  foi  tão  eficaz quanto par cipar  do projeto.  Melhor domínio do corpo,

tônus muscular a tudes, pensamentos, respostas, evolução muito grande fora do ambiente”

(E.). “[...] Bene cio no desenvolvimento, interação com as pessoas e outras crianças” (C.) . 

Em relação aos bene cios individuais e familiares ob dos pelas crianças com au smo

cadastradas no projeto, relataram que de todas as terapias, a educação sica adaptada foi a

melhor,  onde  as  crianças  se  encontraram  e  progrediram,  ganharam  independência  e

autonomia. Outra mãe relata que: “[...] Aqui no Laefa, a terapia é com felicidade e retorno

rápido  e  eficaz”  (S.).  O  convívio  com  outras  mães  e  familiares  de  crianças  au stas  foi

lembrado: “Possuímos grupo de whatsapp para conversarmos” (D.).

Quanto  às  dificuldades,  impressões  e  expecta vas  que  possuem  do  Laboratório

LAEFA, informaram que a única coisa ruim do projeto é que não é para muita gente, poucas

vagas. “[...] Como tudo isso pode dar tão certo, nha que levar para o dia a dia de todos”

(S.). “ [...] O projeto deveria ter condição de atender mais crianças,  principalmente au stas

que têm poucas oportunidades de atendimento em nosso Estado” (C.). 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O  estudo  nos aponta principalmente os  aspectos  posi vos  e  bene cios  relatados

pelas famílias em par cipar do projeto de extensão “Brinquedoteca: aprender brincando” e

a vidades do laboratório LAEFA.  Demonstra que o projeto é um movimento de inclusão

social e educacional importante. Que é uma grande oportunidade dos alunos do curso de

educação  sica,  da  UFES,  de  se  formarem  de  uma  forma  mais  humanista  e  cidadã,

atendendo as diversas deficiências, desenvolvendo a tudes acolhedoras, que reconheçam a

diversidade nas relações humanas.

Fica  evidente  que  as  crianças  acome das  de  au smo,  par cipantes  do  projeto,

conforme relato dos pais, desenvolveram potencial de interagir com outras crianças, fazer
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escolhas,  potencializaram  possibilidades  de  sen r,  pensar  e  agir,  veram  mudanças  de

comportamento que atenderam os  interesses  e  desejos  das  famílias  ao  par ciparem da

proposta de educação sica adaptada.

Em relação ao documentário, a experiência do estudo proporciona a oportunidade

de expressar através dos depoimentos de familiares, professor e bolsista, par cipantes do

projeto, a produção de um vídeo que traz reflexão sobre as questões apresentadas e conta

como relata (ROSENTHAL, A., 1996), “ fantás cas histórias reais”.

O  nome  escolhido  para  o  vídeo-documentário  foi:  “Interação,  desenvolvimento,

diferenças e inclusão”, por expressar os temas abordados na pesquisa, mas principalmente

por revelar, o resultado do trabalho desenvolvido no projeto de extensão, “Brinquedoteca:

aprender brincando”, do LAEFA, com as crianças au stas. 

Por fim, o vídeo-documentário produzido, contribui para a construção e divulgação

do conhecimento sobre o au smo, sobre as dificuldades e desafios das famílias de crianças

com deficiências e traz uma reflexão sobre a a vidade sica adaptada entre os profissionais

de educação sica.
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