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Introdução 

Este memorial tem como objetivo narrar e analisar minha experiência de 

formação no Laboratório de Educação FísicaAdaptada (LAEFA) participando da 

proposta pedagógica denominada brincando e aprendendo na brinquedoteca. 

          Incialmente é necessário esclarecer a respeito de que tipo de memorial me refiro.          

Como forma de abarcar todas as diferentes denominações encontradas em editais e 

propostas de cursos, Passegui e Barbosa (2008) propõe o termo memorial 

autobiográfico como designação genérica do conjunto dessas escritas de si. Em relação 

as demandas institucionais e ao processo de escrita, as autoras fazem uma diferenciação 

entre os dois tipos de memorial, sendo eles : 

a) O memorial acadêmico para designar aqueles que são elaborados por professores e 

pesquisadores para fins de concurso público, ingresso ou ascensão funcional na carreira 

docente e/ou para outras funções em instituições de ensino superior. 

b) memorial de formação para designar os memoriais escritos durante o processo de 

formação inicial ou continuada, e concebido como trabalho de conclusão de curso 

[TCC] no ensino superior.  

Em relação a este estudo utilizaremos o memorial de formação. O memorial de 

formação tem por objetivo descrever o sujeito, assim como sua visão de como foi seu 

percurso de aprendizagem até ali. Logo o memorial é uma espécie de diário, onde se 

pode escrever e refletir sobre os acontecimentos vivenciados desde sua infância até sua 

vida profissional, descrevendo os momentos de calmaria e de dificuldade, momentos de 

experiências ou de improviso. Desse modo, o memorial descreve e relata o aprendizado 

nas diferentes etapas vivenciadas sendo pautada nos conhecimentos adquiridos. 

Nessa ótica desenvolvi o presente memorial levando em consideração 

as  experiências  escolares que  marcaram minha  vida, 

as  dificuldades,  frustrações,  alegrias  e  paixões que me  guiaram entre o sonho 

e a realidade de me tornar professor. Busco enfocar a influência do meio e 

das pessoas na construção da minha identidade profissional. 

A minha infância foi marcada por muitos brinquedos e brincadeiras, em sua 

grande maioria na rua onde morava no estado do Rio de janeiro. O aprendizado que 

obtive nesse período de minha vida e esse interesse em aprender novidades reflete o 

profissional que tenho me tornado. Brincadeiras de pique e brinquedos populares 

sempre foram meu forte na infância. Reuníamos todos os vizinhos para jogar bolinha de 
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gude e organizávamos torneios disputadíssimos, rodávamos pião, mas sem dúvida a 

brincadeira mais querida por todos era a de empinar pipa. Aos domingos era de praxe 

toda a vizinhança se reunir em um campo de futebol do bairro e logo após os jogos de 

futebol o campo se tornava uma área para a diversão das crianças, formávamos 

verdadeiros arco íris no céu com papagaios de todas as cores formas e tamanhos 

variados. A oportunidade que esses momentos nos proporcionavam era enorme, 

fortalecíamos a amizade além da aquisição de muito aprendizado decorrente das nossas 

praticas.  

Segundo Chicon (2013, p. 34):  

O jogo tradicional faz parte do patrimônio lúdico-cultural 

infantil e traduz valores, costumes, formas de pensamento e 

ensinamentos. Seu valor é inestimável e constitui para cada 

individuo, cada grupo, cada geração, parte fundamental de sua 

história de vida. 

 

Na escola tive a oportunidade de conhecer um grande professor de Educação 

Física nas minhas séries iniciais, e que por um acaso era meu tio. Passei longos períodos 

da minha infância ao lado dele, mais até do que com meus próprios pais, isso fez com 

que em grande parte das minhas ações eu o espelhasse. Sempre tive nele um norte, pela 

maneira que ele tinha de sempre incentivar a todos, independente do seu fracasso ou 

êxito, fizeram a mim e a dezenas de outros alunos a buscar se superar não só nas aulas, 

mas na vida. A forma com que ele nos acolhia e sabia como se colocar em diversas 

situações o tornava alguém em que se podia confiar. Em suas aulas aprendíamos muito 

sobre o respeito para com o próximo, independente da posição na sociedade, a 

importância de sermos um coletivo e não apenas uma multidão, a ênfase no respeito ao 

valor individual de cada um. Assim, devido a esse grande exemplo em minha vida, 

construí meus primeiros alicerces sobre quem eu me tornaria mais tarde. Segundo 

Kishimoto (2000), a infância é também a idade do possível. Pode-se projetar sobre ela a 

esperança de mudança, de transformação social e renovação moral. 

Suas aulas de eram sempre interessantes e trazia e apresentava a todos nós um 

repertório vasto de atividades, conversava, possibilitava que a turma criasse variações 

nas atividades de acordo com o interesse, tornando as brincadeiras mais ricas e 

significativas, enfim apostava na boa relação, no protagonismo e na ampliação da 

experiência lúdica dos alunos. Esse foi um professor que me inspirou na escolha da 

minha profissão. 
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Nesse sentido, Costa (2000) afirma que, “[...] o protagonismo é uma forma de 

reconhecer que a participação das crianças pode gerar mudanças decisivas na realidade 

social, ambiental, cultural e política em que estão inseridos”. 

Conforme o tempo foi passando meus momentos de brincadeira na rua foram se 

tornando cada vez mais escassos devido à violência que só crescia. A rua que outrora 

era lugar de divertimento e aprendizado havia se tornado um lugar perigoso para estar e 

brincar. Posteriormente, tentando contornar esse problema da violência, meu tio 

começou a me levar para uma academia a qual ele ministrava aulas de Karatê no estilo 

Shotokan, no período da noite. Logo de inicio o estranhamento foi total, sempre estive 

ligado a brincadeiras que de certa forma tinham regras que podiam ser flexibilizadas ou 

convencionadas entre aqueles que participavam de acordo com o interesse, sem 

cobrança ou rigidez e, repentinamente, estava em um local onde a disciplina era muito 

mais exigida e rígida. 

Cada vez mais eu queria estar no dojô (piso especial para a prática do Karatê), 

me sentia bem com as atividades que em diversas vezes não se diferenciavam das 

brincadeiras que eu brincava na rua. As interações com crianças menores e maiores me 

fizeram observar que: era sim possível brincarmos de forma satisfatória, mesmo com a 

diferença de faixa etária. 

Em um dos dias de treino tivemos a visita de um novo aluno. Logo de imediato 

percebemos que ele tinha certa dificuldade em se locomover. Nesse dia ele só ficou 

sentado observando nossas atividades rotineiras. Lembro bem de que ele se divertia 

muito nos observando, achando a maioria dos movimentos que fazíamos engraçados. 

Na aula seguinte, ele retornou, só que dessa vez vestia seu kimono (roupa específica 

para a prática do Karatê) e estava de pé junto às outras crianças no dojô. Ao iniciar a 

aula como era de costume, meu tio apresentou o novo aluno aos outros e basicamente 

usou essas palavras, as quais tenho na memória desde então: 

“Gente, vocês estão lembrados de quando conversamos sobre as diferenças que cada 

um de nós tem? E de como essas diferenças aqui dentro do dojô não são nada? Então, 

hoje estamos recebendo o Jair e, como todos nós, ele tem suas dificuldades e 

facilidades. Mas, devido a um acidente ele tem um pouco de dificuldade com sua perna 

esquerda, no entanto, tenho certeza que se nos ajudarmos mutuamente podemos 

melhorar não só ao Jair, mas a nós mesmos com nossas dificuldades, como sempre 

fazemos”. 

 

Acredito que ser professor é incentivar aos alunos a evoluir cada dia mais, 

mesmo que apresentem alguma dificuldade em sua condição de aprender. No decorrer 
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das aulas, tivemos a possibilidade na convivência de melhor conhecer o Jair e dele nos 

conhecer. E nessa relação, percebemos que éramos muito mais parecidos do que 

imaginamos no primeiro momento. 

Em algumas atividades corriqueiras para nós na academia, notávamos que Jair 

tinha muita dificuldade e, às vezes nem tentava, até que fomos desafiados pelo professor 

a executar o movimento pulando em um pé só. Nesse momento, por um lado 

percebemos o quanto era difícil para nós executarmos o movimento nessa condição, por 

outro percebemos que Jair se sobressaía em muito as nossas habilidades. 

No final de 2004, houve uma reviravolta em minha vida, meus pais decidiram se 

mudar do Rio de Janeiro para Cariacica, no Espírito Santo.  

           Em fevereiro de 2005, era dia da primeira aula na nova escola, tive sorte, tinha 

dois primos da mesma faixa etária que já estudavam ali. Assim, não me senti um 

“estranho no ninho”. As aulas eram de maneira geral parecidas com as aulas que tinha 

na escola do Rio de Janeiro, entretanto, nas aulas de Educação Física, a diferença logo 

se fez notar:  as atividades eram organizadas por gênero. O professor era bem categórico 

em suas palavras em todas as aulas: “Meninos futsal na quadra e meninas jogo de 

queimada no pátio”. Nunca questionei a forma de o professor ministrar suas aulas, tinha 

em mente que se ele fazia assim era por que deveria ser a melhor maneira. Só sei que 

sentia falta da Educação Física da minha antiga escola.  

 Com relação às aulas de Educação Física em que os alunos são separados por 

gênero é importante que o professor tome em consideração que:  

No que tange a questão de gênero, as aulas mistas de Educação Física 

podem dar oportunidade para que meninos e meninas convivam, 

observem-se, descubram e possam aprender a ser tolerantes, a não 

discriminar e a compreender as diferenças, de forma a não reproduzir 

estereotipadamente relações sociais autoritárias (BRASIL, 1997, p. 3). 

 

Conforme o tempo foi passando fui me acostumando à limitação de jogar futsal 

em todas as aulas. Estava desmotivado a fazer as aulas de Educação Física. Antes eu 

nunca havia saído de uma aula de Educação Física da mesma forma como havia entrado 

e agora, já se passavam mais de sete meses, e eu só jogava futsal. Cheguei a um ponto 

de desmotivação no qual, passei a ficar sentado assistindo as aulas de Educação Física. 

E assim foi até o fim do meu primeiro ano vivendo no Espírito Santo. 

Já havia se passado um ano desde que me mudei, era o inicio de outro ano letivo 

e para minha surpresa, no primeiro dia, na apresentação dos professores aos novos 

alunos, foi anunciada a chegada de uma nova professora de Educação Física na escola. 
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Ela parecia muito jovem para ser professora, mas nesse momento não me importava, 

por que era uma chance de eu ter algo além de futsal nas aulas. 

A primeira aula de Educação Física a nova professora foi diferente das aulas do 

ano anterior. Ela entrou em sala e logo foi se apresentando e perguntando o que nós 

conhecíamos sobre jogos de tabuleiro. Alguns diziam o que sabiam, outros perguntavam 

quando iriamos “jogar bola” e para espanto da turma ela disse que nas próximas três 

semanas iriamos aprender sobre jogos de tabuleiro. Felicidade para uns, tristeza para 

outros. 

Nas semanas seguintes, aprendemos a jogar dama, banco imobiliário e alguns 

outros jogos. Notava o empenho da professora em ensinar algo além de esporte e 

sempre que alguém perguntava quando teria futsal, ela respondia:     “No momento 

certo”. Isso me animava, pois estava aprendendo coisas novas e sabia que não seria só 

isso. 

Ao final do período de jogos de tabuleiro, a professora pediu para que cada um 

da turma apontasse um ponto forte e um ponto fraco dos jogos de tabuleiro e o que 

tinham achado. Nesse momento percebi que nem todos os professores eram fechados ao 

diálogo. Logo em seguida a todos darem suas respectivas opiniões, a professora 

apresentou três temas para que déssemos continuidade às aulas. Não lembro bem quais 

eram as opções, mas sei que o basquete ganhou. 

Conforme afirma LIBÂNEO (1994, p. 250): 

O professor não apenas transmite uma informação ou faz perguntas, 

mas também ouve os alunos. Deve dar-lhes atenção e cuidar para que 

aprendam a expressar-se, a expor opiniões e dar respostas. O trabalho 

docente nunca é unidirecional. As respostas e opiniões mostram como 

eles estão reagindo à atuação do professor, às dificuldades que 

encontram na assimilação dos conhecimentos. Servem, também, para 

diagnosticar as causas que dão origem a essas dificuldades. 

 

Passei os próximos dois anos com a mesma professora ministrando aulas de 

Educação Física, e ela sempre tinha algo novo para nos mostrar e ensinar acerca das 

atividades. Com ela, mesmo práticas que já eram familiares para nós, sempre 

aprendíamos algo novo. 

A maioria dos meus colegas de turma me acompanhava desde que cheguei ao 

Espírito Santo, da 5° série ao 1° ano do ensino médio, sempre tivemos uma boa relação, 

morávamos no mesmo bairro, sempre visitávamos a casa uns dos outros e as famílias 

em sua grande maioria se conheciam. Mas, com o termino do ensino fundamental fomos 
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remanejados para duas escolas diferentes de nível médio, onde as aulas de Educação 

Física nessa nova escola eram de boa qualidade, porém com enfoque nos esportes 

coletivos. O professor regente era treinador da equipe da escola para os jogos na rede e 

na minha visão, para ele as aulas de Educação Física serviam para seleção de novos 

jogadores para os times.  

Não vou negar, aprendi muito sobre esportes coletivos nessa escola e percebia 

que em muitos casos, o esporte foi à ascensão de muitos colegas, inclusive para times de 

fora do Espírito Santo. O professor, a sua maneira, sempre incentivava a todos da turma 

para que praticasse algum esporte seja ele qual fosse. Chegou a mobilizar a escola para 

participar de algumas corridas de rua e outros eventos esportivos. 

A essa altura eu já me interessava por duas carreiras distintas — a do magistério 

e a carreira militar. Durante todo meu ensino médio tive três professores a qual me 

espelhava muito: o de Biologia, o de História e o de Educação Física.  O vestibular se 

aproximava e uma dúvida me consumia: qual carreira seguir? Depois de muito pensar, 

cheguei a conclusão de que os três professores tinham papéis igualmente importantes, 

independente da sua disciplina. Porém, lembrei-me dos quatro anos de aula que tive 

com meu tio na escola, no Rio de Janeiro e de como aquelas aulas contribuíram para 

minha formação como cidadão, de todos os obstáculos que superei graças as coisas que 

eu havia aprendido na escola com ele. Optei por prestar vestibular para o curso de 

Educação Física licenciatura, com 16 anos. 

 

TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DURANTE O CURSO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA. 

 

  Meu ingresso na universidade foi algo muito sutil e inesperado, por ainda 

ter uma idade relativamente baixa para a média dos alunos que prestam vestibular 

– 16 anos. Não tive nenhuma pressão familiar, tive a oportunidade de escolher o 

curso que eu mais me identificava. 

Minhas primeiras aulas foram de muita euforia, não via a hora de começar 

e de fato aprender a ser algo que eu tanto tinha orgulho e que havia me servido de 

espelho em várias etapas de minha vida. Cada vez mais crescia em mim um 

sonho! Tornar-me professor de Educação Física. Conforme fui conhecendo os 

professores e suas respectivas matérias, comecei a perceber que seria um trajeto 
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duro e que eu precisaria me dedicar muito mais do que antes para alcançar esse 

objetivo. 

As semanas foram passando e a cada dia mais me aproximava de alguns 

colegas. Podíamos notar a diferença de cada professor em dar suas aulas, 

percebíamos euforia em alguns e nem tanto em outros, mas essa falta de euforia 

não refletia na qualidade das aulas e isso era uma coisa que me chamava atenção. 

O nível de ensino era diferente ao que estava acostumado nas minhas antigas 

escolas. Tive que me adaptar em alguns pontos e criar hábitos em outros, pois 

sabia que, caso não fizesse essas mudanças ficaria para traz em relação aos 

conteúdos por nós estudados, graças as essas mudanças pude me sair bem em 

todas as disciplinas. 

Já havia estado quase um semestre inteiro na universidade e o leque de 

conhecimentos novos que eu havia absorvido era grande, porém uma dúvida 

tomava conta de mim: como eu aplicaria aqueles conhecimentos futuramente para 

meus alunos? Senti que os próprios professores tinham dificuldade em aproximar 

alguns conteúdos por nós estudados ao cotidiano da escola, outros por sua vez 

descreviam a escola como algo surreal, diferente da escola que eu fiz parte. 

Nos demais semestres pude cada vez mais observar em alguns casos esse 

distanciamento entre teoria e prática. Sentia-me perdido em relação a alguns 

conteúdos, não por dificuldade na apropriação do conhecimento ali discutido, mas 

sim, por não saber como transmitir esse conhecimento de maneira a acrescentar 

algo na vida de um futuro aluno. Percebia alguns colegas bem confortáveis com 

isso, me coloquei a pensar se eles também não compartilhavam da mesma 

angústia que eu. Em uma conversa descontraída com alguns colegas mais 

próximos durante um almoço, perguntei a eles como se sentiam a respeito dessa 

questão e para minha surpresa a resposta foi unanime, eles, assim como eu, nesse 

momento do curso, não sabiam como aplicar diversos conteúdos que havíamos 

estudado. Por isso, penso ser fundamental o momento do estágio supervisionado, 

momento em que podemos colocar em prática o que aprendemos nas diferentes 

disciplinas do curso.  

Sobre esse aspecto da formação, concordo com Donald Schon (2000, p. 

61) quando diz que: “Os professores precisam ser formados como profissionais 

reflexivos, a partir de uma prática investigativa e de uma reflexão na ação 

e sobre a ação”. 
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      Levamos essas dúvidas para a aula de um professor e o questionamos se de 

fato essa seria a melhor formação. Ele nos respondeu que era muito importante 

que nós professores em formação nos questionássemos sobre essas dúvidas e que 

logo poderíamos exercer o ser professor nas disciplinas de estágio. Explicou a 

importância dos conteúdos e disse que a forma na qual esses conteúdos seriam 

desenvolvidos iria variar com cada um, considerando o local de trabalho e o 

público alvo. Essa conversa me acalmou em relação ao curso e pude ter a certeza 

que estava no caminho certo, rumo ao meu sonho de ser professor.  

Tive a oportunidade dos primeiros contados com alunos da Educação 

Infantil no estagio supervisionado. Tudo na escola me chamava à atenção, desde a 

forma com que as crianças eram tratadas até a forma com que a escola era 

organizada para melhor atender os pequenos. A forma com que a professora 

regente se utilizava da ludicidade para atuar com as crianças fez com que eu 

percebesse que a ludicidade era uma ferramenta de grande valia para um 

professor.  

Conforme pontua (ALMEIDA, 1995, p. 11),  

A educação lúdica é uma ação inerente na criança e aparece 

sempre como uma  forma transacional  em direção a algum 

conhecimento, que se redefine na elaboração constante do 

pensamento individual em permutações constantes com o 

pensamento coletivo. 

 

O primeiro estágio supervisionado realizado me marcou muito, pois pude 

de fato exercer o papel docente, mesmo que de forma curta. Os momentos de 

aflição e entusiasmo conforme coordenava as aulas me fizeram ter uma noção 

maior do que me esperava. Pude perceber que a formação do professor iria muito 

além da graduação, que seria algo que eu faria durante toda a minha vida. 

Segundo Libâneo (1994),  o professor “[...] vai criando e recriando a sua 

própria didática, vai enriquecendo sua prática profissional e ganhando mais 

segurança [...]”. 

Outro momento em que o estágio foi marcante em minha formação foi 

com alunos do ensino médio. Todo o preparo que tive com os professores e a 

maior parte do material lido até aquele momento do curso foram colocados em 

xeque. Tive a oportunidade de dar aulas para uma turma que era diferente das 

outras que vi. Boa parte dos alunos não queria praticar as aulas desenvolvidas por 
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nós. Fomos alertados pela professora regente que era uma turma que seria difícil 

de lidar, mas não pensamos nesses extremos. 

A primeira aula planejada havia sido um fiasco, 80% dos alunos se 

recusaram a participar e ficaram sentados. O pior é que esse comportamento era 

de praxe na maioria das aulas de Educação Física com essa turma, conforme 

relatos da professora.  Dando aulas para essa turma, percebi que na minha 

formação não havia sido preparado para essas situações. Nas disciplinas realizadas  

aprendi que se fosse feito um bom diagnóstico da turma e se os alunos fossem 

alçados a condição de   protagonista das aulas, estas seriam boas aulas. Nessa 

situação, percebia que essa escola idealizada estava longe da realidade. Sobre isso, 

Ribas (2000, p. 35) afirma que: “A formação do professor se faz, ainda hoje, com 

base em estudos e modelos do passado baseados numa realidade ideal que nunca 

se concretizou”. 

Nessas aulas de estágio nós sempre saímos abatidos, procurava saber o que 

estava fazendo de errado a fim de melhora-las, porém a professora regente  disse 

que em dois anos ela não havia conseguido muitos resultados e não acreditava que 

eu e meus colegas  conseguiríamos com algumas intervenções. 

A professora da disciplina de estágio nos reuniu para uma reunião, disse 

que já estava a parte da situação que notava em nós o esforço para que as aulas 

dessem certo, nos confortou dizendo que em casos assim era preciso de uma 

intervenção muito maior que apenas a do professor em sala, mas sim de 

cooperação por parte de todo o corpo da escola e se houvesse mais tempo 

tentaríamos uma nova estratégia, porém como o estágio era de um tempo curto 

não houve tentativa. 

Partindo dessa experiência, soube que precisava adquirir novos 

conhecimentos a fim de me aperfeiçoar como professor, soube que o caminho que 

havia percorrido até aquele momento de alguma forma me mudou, me 

transformou. 

 

 

MINHA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO NO LAEFA: JOGO, MEDIAÇÃO E 

INCLUSÃO. 

 

Sempre me considerei aberto a novas experiências e acredito ser importante à 

aquisição de novos conhecimentos, vejo como uma das maiores qualidades para um 



10 
 

professor o interesse por conhecer. Foi nessa ótica que optei por realizar matrícula na 

disciplina “Atividade interativa de formação: Educação Física e saúde I” ministrada 

pelo professor Chicon, disciplina que, segundo colegas em breves relatos, possibilitava 

o atendimento e o estudo de alunos com e/sem deficiências matriculados no Laboratório 

de Educação Física Adaptada, Centro de Educação Física  e Desportos, Universidade 

Federal do Espírito Santo (Laefa/Cefd/Ufes). 

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, vamos nos debruçar para estudar e compreender os arranjos didáticos 

para a inclusão de alunos com autismo na atividade da brinquedoteca.  

A experiência aqui relatada se concretizou no período do primeiro semestre de               

2015, totalizando 14 aulas. Participaram do projeto 20 crianças  de ambos os sexos com 

idades entre 4 e 7 anos, sendo 14 do Centro de Educação Infantil Criarte-Ufes, que não 

apresentam deficiência, um com paralisia cerebral
1
e 5 com transtorno global do 

desenvolvimento (autismo)
2
 necessitando de atenção individualizada. As aulas foram 

realizadas no espaço da brinquedoteca e algumas vezes na sala de ginástica artística do 

Centro de Educação Física e Desportos/UFES, sendo um encontro semanal, todas as 

quintas-feiras das 14 às 15 horas. Logo após as aulas, das 15 às 17h30min, a equipe de 

                                            
1
A paralisia cerebral, também conhecida como encefalopatia crônica não progressiva, refere-se a várias 

condições de saúde não completamente curáveis que atingem uma ou mais regiões cerebrais e, por 

extensão, os movimentos corporais e o complexo muscular, desencadeadas pela carência de oxigênio das 

células do cérebro. Normalmente estas lesões são provocadas ao longo da gravidez, durante os trabalhos 

de parto ou logo após sua conclusão. Estes problemas podem também se manifestar no período da 

infância. Embora seja ainda irreversível, os danos causados à musculatura podem ser parcialmente 

eliminados com as terapêuticas apropriadas (Disponível em: 

http://www.infoescola.com/neurologia/paralisia-cerebral/. Acesso em: 9 jun. 2015). 
2
 Desordem comportamental de causas múltiplas, caracterizado por déficit na comunicação, interação 

social e restrição de interesses (RIVIERE, 2004). 

http://www.infoescola.com/neurologia/paralisia-cerebral/
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trabalho se reunia para avaliação, planejamento e grupo de estudo (versando sobre 

conteúdos referentes ao eixo jogo, mediação e inclusão). 

Ao primeiro contato que tive com o laboratório, por meio da disciplina “Atif-

Educação Física e Saúde I”, eu e meus colegas fomos divididos em grupos e indicados 

para um dos espaços de intervenção — sala da brinquedoteca e da ginástica —, 

informados sobre os eixos de estudo e quais alunos ficariam responsáveis pelo 

atendimento individualizado com as crianças que apresentam deficiência. Para o 

atendimento individualizado os professores responsáveis pela ATIF deram prioridade 

para os alunos que já tinham alguma experiência com educação especial, entretanto 

dando a oportunidade para alunos que não tinham essas vivencias obtivessem algum 

tipo de conhecimento conjunto acompanhando e auxiliando no atendimento dessas 

crianças, proporcionando para os alunos de graduação um aprendizado ímpar. 

  Fui indicado para participar do atendimento educacional do grupo de crianças 

oriundas do Centro de Educação Infantil Criarte/Ufes. Ao me inserir no espaço da 

brinquedoteca notei que todos os colegas com alguma experiência maior nas atividades 

desenvolvidas nesse espaço estavam sempre muito disponíveis para o diálogo. Esse 

interesse em ajudar os mais novos fez com que me sentisse muito mais confortável, pois 

sabia que em qualquer momento de dúvida ou angústia poderia sanar conversando com 

eles. Notei que aquele espaço transformaria minha formação, não tive problemas em 

tirar dúvidas sobre o funcionamento do espaço e de alguns outros pontos a qual tive 

certa insegurança. Esse tipo de interação entre colegas e essa troca de saberes é de 

extrema importância para a construção do ser professor. 

Tínhamos na brinquedoteca, o brinquedo como um facilitador do 

desenvolvimento de atividades lúdicas que era o nosso foco, utilizado em diferentes 

situações tanto no brincar a partir do interesse manifesto pela criança quanto no 

momento pedagógico de atividade dirigida. Nesse sentido, Maluf (2003) assim se 

expressa: "É importante a criança brincar, pois ela irá se desenvolver permeada por 

relações cotidianas, e assim vai construindo sua identidade, a imagem de si e do mundo 

que a cerca". 

Ao iniciar as atividades de intervenção com os alunos participantes do projeto de 

extensão, fui convidado pelo professor a iniciar uma etapa diferente do processo dentro 

do laboratório, ele me designou para acompanhar um aluno com autismo também 

chamado de Transtorno do Espectro Autista (TEA), é um transtorno caracterizado por 

dificuldades significativas na comunicação e na interação social, além de alterações de 
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comportamento, expressas principalmente na repetição de movimentos, como balançar 

o corpo, rodar algum objeto, apegar-se a objetos ou enfileirá-los de maneira 

estereotipada (NADAL, 2011). Ao me deparar com essa nova etapa, me senti 

angustiado, não sabia se seria capaz de ministrar aulas que realmente fizessem algum 

sentido na vida desse aluno, não sabia se conseguiria estabelecer uma boa relação com 

ele facilitando assim o aprendizado do mesmo. Para isso se fez necessário a 

investigação sobre as potencialidades e interesses da criança. Destaco nesse momento 

do texto, minha experiência no LAEFA fazendo acompanhamento educacional 

individualizado em uma criança com autismo. Para isso, divido minhas experiências no 

intuito de trazer reflexões e consideração acerca do que presenciei nesse processo 

ensino aprendizagem, ressaltando que todo o conhecimento adquirido influenciou de 

maneira positiva em minha formação. 

O grupo de professores da brinquedoteca foi formado por 10 acadêmicos 

matriculados na disciplina já citada (Atif) e dois bolsistas de extensão do Laefa. Nossas 

intervenções foram baseadas na organização de planos de aula, elaborados com o 

objetivo de promover atividades que possibilitassem a interação de alunos com e sem 

deficiência no mesmo tempo-espaço de interação. 

Ao ter meu primeiro contato com G (forma na qual passo a designar o aluno com 

autismo que acompanho) me senti receoso e um tanto quanto acanhado, não sabia se ele 

aceitaria a minha presença e como poderia me relacionar com ele. Minhas tentativas de 

interação com o mesmo não estavam dando muito resultado. Ao perceber essa minha 

dificuldade, o professor veio em meu auxílio. Como o G já tinha um grande afeto pelo 

professor, ele intermediou minha aproximação com o aluno, assumindo a coordenação 

das atividades e aos poucos, de modo incremental, depois de iniciar a brincadeira e 

desenvolvê-la com o aluno ia me passando o controle da aula, voltando sempre que era 

necessário e saindo logo em seguida, quando o aluno demonstrava me aceitar na 

relação. Esse olhar refinado do professor sobre minha intervenção foi o determinante 

para que uma relação entre eu e G pudesse se concretizar, despertando nele uma maior 

confiança em mim, mostrando que eu estava ali pra de alguma forma contribuir. “A 

mediação deve efetivamente atuar no espaço que marca o limite da capacidade da 

criança de caminhar sozinha (sem ajuda), até o máximo de sua capacidade com o apoio 

do outro” (CHICON; FONTES; SÁ, 2013, p. 115). 

Notava no G interesse em alguns brinquedos, não apenas no objeto como é o 

caso de boa parte dos autistas e sim no significado dos brinquedos. Percebia, por vezes, 
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ele tentar imitar alguns sons de carrinho ou até mesmo de animais, essas novidades me 

despertaram para novas atividades que poderia desenvolver com ele, explorando esse 

interesse para trabalhar a ludicidade e o brincar em si. Independente de época, cultura 

social, os jogos e os brinquedos fazem parte da vida da criança, pois elas vivem num 

mundo de fantasia, de encantamento, de alegria, de sonhos, onde realidade e faz-de-

conta se confundem (KISHIMOTO, 2000). 

Ao final de cada intervenção, das 15h às 17 horas, nos reuníamos para avaliação 

e planejamento dos encontros posteriores. Nesse dia, no momento de avaliação da aula, 

pude ouvir dicas de colegas mais experientes assim como a orientação do professor. 

Relatei que estava com dificuldade de interação com G e fui tranquilizado que nesses 

primeiros momentos seria o que provavelmente iria acontecer. Todavia essa conversa 

me deu mais força para poder continuar e a querer saber mais sobre o autismo e 

especificamente sobre o G. Procurei na internet artigos que versavam sobre o autismo, 

sobre estratégias de potencializar suas principais características, além de atividades que 

poderiam despertar seu interesse.   

Outro ponto que destaco foi a ajuda de um colega que acompanhou o aluno G no 

semestre anterior e me explicou sobre o comportamento dele, as atividades que ele 

havia sido receptivo, me alertando que eu deveria ser muito versátil a lidar com ele, 

saber a hora de insistir em determinada atividade e saber a hora de dar seguimento em 

outra. Para Tomé (2007), o profissional de Educação Física deve utilizar atividades 

coerentes com a realidade da criança em função da tríade autística (dificuldade de 

interação social, comunicação e restrição de interesses), caso contrário, pode dificultar a 

aprendizagem e até mesmo causar frustração. 

Esse conhecimento prévio sobre o autismo e sobre as afinidades do G pôde me 

tranquilizar e me fazer ter em mente como interagir de maneira a conduzir as atividades 

na direção de seus interesses. Nesse processo ensino-aprendizagem, percebo que a 

Educação Física tem muito a contribuir para o seu aprendizado e desenvolvimento. 

Conforme afirma Tomé (2007), o uso da Educação Física como ferramenta de ensino 

para a criança com autismo auxilia no desenvolvimento de suas habilidades sociais e 

melhoria da qualidade de vida. 

Ao longo dos atendimentos percebi que G estava se apegando afetivamente a 

mim, e preferindo por várias vezes brincar apenas comigo, independente da atividade 

que estávamos desempenhando, não exercitando a interação dele com outros colegas. 
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Portanto, como nos explica Vygotsky (1991) em seus estudos — a criança só aprende 

em interação, implicada em um meio social.  

Nesse sentido, precisava buscar estratégias de ensino, organização de ambientes 

de aprendizagem para favorecer a aproximação de G com os colegas e vice-versa, 

potencializando a participação colaborativa entre eles. Assim, comecei a convidar outras 

crianças para nos acompanhar nas brincadeiras. Por exemplo: nos primeiros minutos G 

era receptivo. Em determinadas atividades de cantigas de roda, ele permitia que outra 

criança segurasse sua mão, mas apenas por alguns minutos e logo depois voltava a 

segurar apenas as minhas mãos, demonstrando total desinteresse por outros colegas de 

turma.  

Nas atividades que envolviam brinquedos, G sempre era possessivo e não 

permitia que outras crianças se aproximassem. Quando alguma criança tentava 

aproximação, ele logo se levantava e procurava outro cantinho. Atuei como mediador 

entre ele e as outras crianças, da mesma forma que o professor fez comigo quando 

estava com dificuldade em me relacionar com G. Notei que ao fazer esse trabalho de 

aproximação dele com as outras crianças, a sua relação com os outros melhorava 

consideravelmente, pois já aceitava dividir o brinquedo com os colegas, o que antes não 

acontecia. Com isso, ele demonstrava com sorrisos melhor aceitação da aproximação 

com os colegas, que por sua vez retribuíam procurando brincar com ele, incentivando-o 

em sua ação lúdica. Esse resultado me confortava em meu saber-fazer.  

Carvalho (1992. p. 28) afirma que: 

O ensino absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir um 

aspecto significativo e afetivo no curso do desenvolvimento da 

inteligência da criança, já que ela se modifica de ato puramente 

transmissor a ato transformador em ludicidade, denotando-se, 

portanto em jogo. 

 

        A partir das experiências que tive com G, fui planejando melhor minhas 

aulas, tendo como objetivo a interação de G com os colegas e vice-versa. O incentivo 

que dava a ele para brincar com outras crianças, de compartilhar brinquedos já vinha 

dando algum retorno. Ele já reconhecia alguns colegas da brinquedoteca e do seu modo, 

se aproximava, mas não interagia. Em vários desses momentos sua aproximação era 

vista de maneira positiva pelas crianças.  

É importante que as crianças compreendam a si mesmas e aos outros e venham a 

reconhecer que mesmo apresentando limitações, os indivíduos possuem potencialidades 

e precisam ser respeitados em sua forma singular de ser. Por esse aspecto, uma prática 
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educacional de caráter inclusivo beneficia tanto as crianças com deficiência/transtorno 

global do desenvolvimento, quanto aquelas que não apresentam essas peculiaridades 

(CHICON, 2013).  

A narrativa que segue refere-se ao dia em que a aula foi desenvolvida na sala de 

ginástica artística. Nesse dia estava muito calor, somado ao barulho das crianças em 

atividades, notei um nervosismo em G. Puxava sua própria camisa sem parar, puxava 

seu cabelo, além de gritos. Essa forma de se expressar, para informar do seu incomodo 

com o local nessas condições, é comum a crianças com autismo e ocorre devido à 

dificuldade em dizer oralmente o que estão sentindo, pensando (SIQUEIRA, 2011, 

GRANDIM; SCARIANO, 2010). De imediato eu não soube como reagir ou o que fazer. 

Um colega me orientou a ir dar uma volta com ele pelo Cefd. No primeiro momento não 

acreditei muito na ideia, mas durante a caminhada percebi que ele já estava muito mais 

calmo e até sorridente. Nesse momento, tinha acabado de aprender uma estratégia para 

deixá-lo mais calmo e contornar situações em que ele estivesse estressado. Sabia que 

teria de melhorar minha percepção sobre situações que o deixavam assustado ou 

incomodado para que conseguisse deixa o ambiente cada vez mais confortável para ele. 

Logo após essa descoberta, outras possibilidades do trabalho com ele surgiram, 

inclusive a possibilidade de circular por outros espaços do Cefd, explorando atividades 

como música, dança, jardins, etc.   

Na sala de ginástica descobri várias outras atividades que despertavam o 

interesse dele, sabia que poderia aproveitar desse interesse utilizando o conceito de 

áreas fortes (de maior domínio de movimento e interesse) e áreas fracas (menos 

desenvolvidas), conforme nos fala Rodrigues (1993): As áreas fortes deveriam ser 

usadas como estratégias educacionais e as áreas fracas como objetivo. Assim, o 

educador partiria de aspectos sob os quais as crianças têm certo domínio para atingir 

outros em que as crianças apresentam alguma dificuldade. Logo, ao organizar atividades 

a serem desenvolvidas nos espaços e com objetos de seu interesse outras oportunidades 

de relação com colegas foram aparecendo, algumas das crianças eram convidadas por 

mim para fazer parte de alguma brincadeira e em várias vezes G as incluía de forma 

significativa.  

No decorrer das aulas pude perceber que ele tinha um fascínio muito grande por 

música, percebi que essa era uma das suas maiores potencialidades, a música conseguia 

fazer com que ele se acalmasse e ficasse aberto a novas experiências além de 

proporcionar uma oportunidade muito favorável de interação com outros. Os gestores 
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do grupo da ginástica haviam preparado uma aula especifica para os fundamentos da 

ginástica e suas diversas possibilidades de potencializar o aluno como protagonista da 

aula. A atividade de aquecimento tinha como pano de fundo a música (tocada no 

aparelho de som), além da exploração de movimentos com bolas de soprar. Assim, ao 

ouvir a música G me conduziu para junto dos colegas que faziam a atividade, chamou a 

mim e ao gestor da atividade para dançar caminhando em meio ao grupo da atividade e 

dançando com as outras crianças. A iniciativa para brincar é um comportamento 

interessante para avaliar o desenvolvimento da criança. Conforme explica ATOS et al. 

(2010): A iniciativa está relacionada à segurança da criança, sua curiosidade e desejo 

exploratório, bem como o estabelecimento de iniciar-se com seus colegas, procurando-

os para brincar. Essa atitude de G em relação a situação com a música representou ao 

meu ver, um passo enorme dentro do meu objetivo. Observar G de forma autônoma se 

inserir no grupo e manter por algum tempo uma relação, foi uma sensação muito boa 

para quem exerce a docência. Aprendi com essa situação que, como professor deveria 

criar situações que envolvessem música, e que com essa ferramenta poderíamos ter 

muita coisa a construir, tanto em relação a expressão corporal como na forma de 

exercitar sua linguagem oral que era inexistente até o momento, mas que nessa fase de 

seu desenvolvimento, já emitia grunhidos.  

Notei que a mãe do G se animou muito em ver a felicidade do filho e da maneira 

que ele estava se comportando, no breve momento do fim da aula quando me despedia 

dele, ela me parou por um breve minuto e disse: “Obrigada por ter estado com o G, ele 

tem melhorado muito com todo o trabalho que vocês tem feito! Obrigado mesmo”. 

Senti-me muito orgulhoso, senti que aquela mãe de fato confiava no meu trabalho como 

professor em formação e que o Laefa estava fazendo toda a diferença na vida do filho 

dela. 

A interação com colegas com experiências diferentes da nossa dentro do Laefa 

acredito ser o ponto chave para um melhor aprendizado e trato com o conhecimento. 

Nas nossas aulas pude aprender muito, fixar melhor o que havia aprendido a partir das 

dicas dadas por alguns colegas. Outra parte de fundamental importância para meu 

amadurecimento como professor atuando na área da educação especial, ocorreu nos 

momentos de avaliação e planejamento que tínhamos ao final de cada intervenção, tudo 

o que aprendi ao ouvir relatos de colegas foi fundamental, dos prós e contras das sua 

prática me ajudaram a aguçar meu olhar sobre a minha docência, me ajudaram a ter 

ideias de como prosseguir com algumas atividades que sentia certa resistência por parte 
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dos alunos, aprender a despertar o interesse dele para determinada atividade. Assim, 

digo que são pontos como esses que foram de extrema importância para minha 

formação e sei que não importa o quanto eu possa saber sobre determinado assunto, 

sempre poderemos aprender ou aprimorar algum conhecimento.  

No decorrer das aulas tive a oportunidade de exercer a docência. Nessas aulas 

elevei meu nível de comunicação com os alunos e aprendi como contornar situações que 

eu acreditava ser bastante complicadas. Minha postura para com os alunos havia 

mudado e os alunos de certa forma percebiam essa mudança e me tratavam de uma 

forma muito mais amigável e acolhedora do que no início das intervenções. O leque de 

experiências adquiridas nesse período ajudou a refinar meu olhar a respeito das 

condições de possibilidades presentes no trato da inclusão e diferença em contextos 

inclusivos.  

A essa altura do processo educativo com G, final do semestre letivo, já me sentia 

muito mais tranquilo em relação a ele. Todas as coisas que pude aprender e evoluir a 

partir dos momentos que estivemos juntos me fez ter um novo olhar sobre a infinidade 

de atividades que ele podia desempenhar perfeitamente e outras muitas que ele poderia 

melhorar. Acredito que nossa relação nos tenha proporcionado um crescimento 

reciproco. 

 

 

Considerações Finais 

 

O presente memorial foi realizado partindo da minha vontade de compartilhar 

minha experiência de formação no Laefa, onde tive a oportunidade mais desafiadora da 

minha graduação trabalhando com alunos com deficiência/transtorno global do 

desenvolvimento. 

A importância da experiência docente proporcionada pelo estágio no laboratório, 

no período relatado, foi imensa em minha formação — os planejamentos, a interação 

com outros colegas e por fim a intervenção pedagógica — tiveram impacto direto no 

professor que me tornei. 

Nessa experiência individual e coletiva desenvolvida no atendimento a crianças 

com e sem deficiência, ensinei e aprendi. Por isso, com convicção, afirmo que a 

construção do saber é uma das coisas mais importantes na formação docente, levando 

em consideração aspectos como: conhecimento prévio, relacionamento afetivo e 
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solidário, atitude acolhedora e buscar sempre respostas educativas as necessidades 

educacionais apresentadas pelos alunos no processo ensino-aprendizagem, desafio 

constante do professor.  

Além disso, no trabalho realizado foi possível perceber a importância de 

organizar estratégias de aprendizagem para despertar nos alunos a sensibilidade de 

perceber que somos todos iguais em nossas diferenças e de reforçar ainda mais a 

importâncias que as atividades lúdicas têm na formação das crianças em seus aspectos 

afetivo-sociais, cognitivos e psicomotores. 
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