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RESUMO 

 

 

 

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

vida/formação no Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA) ao participar da 

proposta pedagógica denominada: “Brincando e aprendendo com a ginástica”. Para essa 

finalidade, lançamos mão do memorial (auto)biográfico, focando na memória formativa. 

Como toda narrativa autobiográfica, o memorial é um texto em que o autor faz um 

relato de sua própria vida, procurando apresentar acontecimentos a que confere o status 

de mais importantes ou interessantes no âmbito de sua existência. Os resultados revelam 

que, o aprendizado que adquiri ao realizar o estágio no Laefa foi essencial para minha 

formação acadêmica, pessoal e profissional. Todo esse processo me mostrou que sou 

capaz de dar aula, de trabalhar em equipe, que fiz a escolha certa no curso. Aprendi a 

elaborar planos de aulas, a trabalhar em equipe, a atender crianças respeitando seus 

modos de ser e estar no mundo, a organizar e confeccionar materiais didáticos, a acolher 

a diversidade/diferença, a dialogar e trabalhar com os familiares das crianças, a estudar 

e conhecer sobre o jogo, mediação, inclusão e desenvolvimento humano. 

 

Palavras-chave: Memorial. Formação. Educação. Educação Física. Gestão. 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This memorial have a aim describe and assay my experience to life/formation on 

Physical Education's Laboratory Adapt on participate the overture pedagogical appoint: 

"Playing and learning with a gym". For this finality, lay hands on memorial 

autobiographical, emphasizing in memory formative. like every autobiographical 

narrative, the memorial is a text when the author does a relate of his own life, search to 

present events that confer status most important or interesting in scope that your 

existence. The result revealing that, the learning purchase in realize the internship in 

Laefa was essential for my academic formation, folks and professional.  Every this 

process show me that be able to teach, the team work, that I do the correct choice in 

course. I learnig a elaborate class plan, to team work, to attend kids respecting yours 

way of being and be in world, to organize and to make teaching materials, to choice the 

diversity/difference, to speak and work with family's kids, to study and to know about 

play, mediation, inclusion and human development. 

 

Keyword: Memorial. Formation. Education. Physical Education's. Management. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

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

vida/formação no Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA) ao participar da 

proposta pedagógica denominada: “Brincando e aprendendo com a ginástica”.  

 Para essa finalidade, lançamos mão do memorial (auto)biográfico, focando na 

memória formativa. Como toda narrativa autobiográfica, o memorial é um texto em que 

o autor faz um relato de sua própria vida, procurando apresentar acontecimentos a que 

confere o status de mais importantes ou interessantes no âmbito de sua existência. 

Possivelmente, ele levantará o véu apenas da parte que de si próprio pretende que se 

saiba e que venha a ser lembrada (RAMOS; GONÇALVES, 1996). Neste estudo, a 

ênfase será dada ao encontro da autora com o início do exercício da docência. 

 A palavra Memorial vem do latim Memoriale e significa momento, fatos 

memoráveis que precisam ser lembrados. Segundo Carrilho et al. (1997), o memorial é 

um texto de caráter científico em que o autor descreve a sua trajetória formativa de 

forma crítica e reflexiva.  

 Desse modo, descreverei nesse memorial momentos sobre minha infância, sobre 

a escola, frustações, alegrias, dificuldades, ocasiões que me marcaram, momentos de 

experiência ou de improviso, o que me motivou a prestar vestibular para o curso de 

Educação Física-Licenciatura e como está sendo minha vida acadêmica para realizar o 

sonho de me tornar uma professora. Esse entendimento esclarece que trabalhar com 

memória não implica buscar fatos como verdade absoluta, uma vez que a memória não 

é um repositório passivo de fatos, mas um processo ativo de criação de significados 

(PASSERINI, 1988).  

Nessa ótica, o memorial descreve e relata o aprendizado nas diferentes etapas 

vivenciadas, sendo pautado nos conhecimentos adquiridos. Como afirma Rosa (1986, p. 

172), 

Contar é muito dificultoso, não pelos anos que já passaram, mais pela 

astúcia que têm certas coisas passadas de fazer balancê, de se 

remexerem dos lugares. A lembrança de vida da gente se guarda em 

trechos diversos; uns com os outros acho, que nem se misturam (...) 

têm horas antigas que ficaram muito perto da gente do que outras de 

recentes datas. 

 

 A minha infância foi marcada por brincadeiras e jogos, a grande maioria na rua, 

onde passava a maior parte do tempo. Brincava de tudo, brincadeiras de pique, como 
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pique-esconde, pique-ajuda, brincadeiras populares, cantigas de roda e outros. Sempre 

gostei muito de jogar futebol e ao completar nove anos meus pais me inscreveram na 

escolinha de futsal feminino do bairro.  

Essa prática corporal me empolgava, no entanto, na ocasião, o futsal era 

considerado uma atividade predominantemente masculina. Como bem observa Lensklyj 

(1986), os esportes continuam sendo avaliados em termos de gênero, incluindo os que 

se tornaram unissex e os que são vistos como potencialmente masculinizantes para as 

mulheres.  

 Por eu sempre brincar no meio de meninos, sofri muito preconceito de pessoas 

conhecidas por estar praticando esse esporte. Viver essa experiência negativa na relação 

com outras pessoas me abalava emocionalmente, mas nunca foi mais forte que meu 

desejo e interesse em lutar pelos meus ideais, por isso nunca desisti.  

Para Festle (1996):  

 [...] as mulheres atletas sempre tiveram de encarar o preconceito 

social de dois tipos: primeiro, que suas diferenças físicas as faziam 

muito menos competentes para o esporte do que os homens; e, 

segundo, que a prática esportiva as masculinizava. Portanto, ainda 

hoje, apesar de todas as lutas e conquistas, as mulheres atletas são 

obrigadas a tomar o cuidado necessário para mostrar ao público que 

sua prática no esporte não compromete sua feminilidade.  
 

 Está enraizado na sociedade um pensamento de que uma brincadeira é para 

menina e outra para menino, nesse processo de construção de papeis masculinos e 

femininos surgem preconceitos que se refletem no uso dos brinquedos. Para Brougère 

(1995) e Azevedo (2003), os estereótipos de gênero nos brinquedos relacionam-se ao 

fato de o universo feminino restringir-se, em grande parte, à casa, à família; o 

masculino, aos “carrinhos”, à “lutinha”, ao mundo externo e do trabalho. Essa ideia vem 

perdendo força ao passar do tempo, mas ainda assim o preconceito existe e isso pode 

abalar a criança, como me abalou na ocasião.  

 Quando transporto essa situação de preconceito que experimentei para o 

contexto daquelas pessoas que apresentam alguma deficiência, orientação de gênero, 

negros e outras minorias, me pergunto o quanto o ser humano pode ser perverso em 

suas atitudes, ferindo os sentimentos e a dignidade do outro.  

Por outro lado, também sei do que o ser humano é capaz em termos de atitudes 

generosas e solidárias, atuando para empoderar o outro. É por essa crença no valor do 

potencial humano que procuro guiar a minha vida, o que tem me aproximado na 

formação em Educação Física do trabalho com crianças que apresentam deficiência.  
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 Em meu processo de escolarização, o ensino fundamental, séries iniciais, foi 

minha melhor fase escolar e tinha no professor de Educação Física uma referência 

importante na minha vida. Lembro que a escola possuía uma quadra e um pátio onde as 

aulas eram realizadas. O professor trabalhava com o ensino dos jogos e brincadeiras 

infantis e sempre tinha novidades nas aulas, o que deixava os alunos entusiasmados.  

Quando propunha trabalhar com o conteúdo dos esportes como vôlei ou 

basquete, muitos deixavam de participar das aulas, preferindo as atividades mais 

lúdicas. O professor se relacionava com os alunos problematizando as situações de 

ensino e conversando, estando sempre aberto ao diálogo e a ouvir a nossa opinião, o que 

representava um grande diferencial em sua conduta, mostrando que se importava com 

seus alunos. Em seus estudos sobre educação Haydt (1995, p. 87) salienta que: 

 

Na relação professor-aluno, o diálogo é fundamental. A atitude 

dialógica no processo ensino-aprendizagem é aquela que parte de uma 

questão problematizada, para desencadear o diálogo, no qual o 

professor transmite o que sabe, aproveitando os conhecimentos 

prévios e as experiências anteriores do aluno. Assim, ambos chegam a 

uma síntese que elucida, explica ou resolve a situação-problema que 

desencadeou a discussão.  

 

 Quando estava ingressando para sexta série, recebi o convite para estudar em 

outra escola, não aprovei a ideia, mas meus pais não me deram o direito de escolha. 

Com o passar do tempo fui me adaptando, aceitando a ideia e me descobrindo. A escola 

possuía uma quadra coberta, um campo society e um campo de areia.  

 As aulas de educação física aconteciam duas vezes por semana, com os alunos e 

professores separados por gênero, juntando as turmas da sexta e sétima série, por 

exemplo. Como alerta Kunz (1993), em estudo sobre a construção histórico-cultural dos 

estereótipos sexuais, no contexto escolar, a educação física constitui o campo onde, por 

excelência, acentuam-se, de forma hierarquizada, as diferenças entre homens e 

mulheres.   

 As meninas sempre jogavam queimada e voleibol, os meninos ficavam no 

futebol e basquetebol. Eram poucas as aulas em que nos juntávamos e quando isso 

acontecia ou se jogava queimada ou futsal, nada diferente disso. Era ensinado sobre as 

regras e como se jogar. Bem diferente da Educação Física realizada na outra escola. 

 Acredito que o professor é fundamental para se opor a esse tipo de prática, 

mesmo se for uma regra posta pela escola, ele pode juntamente com outro educador 

juntar os dois grupos e fazer com que aconteça uma interação entre ambos. Aulas 



 

9 
 

separadas por gênero não deveriam existir, já vivemos em uma sociedade machista e 

esse tipo de acontecimento só alimenta ainda mais o preconceito, somos vigiados sem 

percebermos, a respeito de nosso papel na sociedade. Segundo Louro et al., (1999, p. 

16) “[...] ao classificar os sujeitos, toda sociedade estabelece divisões e atribui rótulos 

que pretendem fixar as identidades. Ela define, separa, distingue e discrimina”. 

  Quando ingressei no primeiro ano do ensino médio, as aulas de educação física 

foram reduzidas a apenas uma vez por semana, acabaram a junção de turmas e ficou 

apenas um professor e o estagiário. As aulas mistas era um recurso para se trabalhar a 

questão do gênero, o respeito às diferenças e a desconstrução de preconceitos, como 

enfatiza o excerto:  

[...] as aulas mistas de Educação Física podem dar oportunidades para que 

meninos e meninas convivam, observem-se, descubram-se e possam aprender 

a ser tolerantes, a não discriminar e a compreender as diferenças, de forma a 

não reproduzir, de forma estereotipada, relações sociais autoritárias 

(BRASIL, 1997, p. 30).  

 

Nas séries anteriores, mesmo as aulas não sendo tão diversificadas, os alunos 

eram motivados e participavam das aulas. No ensino médio isso mudou. A 

desmotivação dos alunos pelas aulas era visível. Na minha visão parecia que as aulas de 

Educação Física tinham perdido o sentido de ser e me perguntava: o que aconteceu com 

meus colegas que agora não se interessam mais pelas aulas de Educação Física? O que 

mudou? Eu continuava ali firme, vivendo as experiências corporais que essa disciplina 

me proporcionava, pois sempre me entusiasmei por esse objeto: o movimento humano.  

 Segundo Betti e Zuliani (2002), essa desmotivação dos alunos tem início no final 

do Ensino Fundamental, quando os mesmos passam a ter uma visão mais crítica da 

realidade não atribuindo à Educação Física tanta importância. A educação física é o 

espaço escolar que permite ao aluno experimentar os movimentos, e por meio dessa 

experimentação, desenvolver um conhecimento corporal e uma consciência dos motivos 

que o levam a prática desses movimentos. Mas, nem sempre isso acontece e parte dos 

alunos acabam desmotivando-se pelas aulas de Educação Física. 

 O terceiro ano foi focado no vestibular, não tínhamos mais aulas de educação 

física, ficávamos o dia todo na escola, a única hora de lazer era o recreio e o almoço. 

Ter as aulas de educação física era uma oportunidade de se fazer alguma atividade fora 

de sala de aula, era um relaxamento, com a intenção de fazer com que nós 

percebêssemos nossos corpos. Nessa escola que me descobri, na hora de escolher para 
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qual curso prestaria o vestibular, tive dúvida entre dois cursos: psicologia e educação 

física. 

 Em uma conversa com minha professora de literatura, ela me fez fazer uma lista 

de pós e contras dos cursos e refletir sobre qual seria mais gratificante. Por sempre ter 

gostado de praticar esportes, participar de um time de futebol feminino e me lembrar de 

como meus professores de educação física marcaram a minha vida, decidi realizar o 

vestibular para Educação Física. Pesquisando a respeito, percebi que o curso era 

dividido em Licenciatura e Bacharelado, e mesmo sem saber a diferença entre os dois, 

fiz a escolha pelo primeiro e, hoje, já no curso, tenho certeza que estou no caminho 

certo.   

 

2. MINHA TRAJETÓRIA NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Iniciei a graduação em agosto de 2014, estava bem animada com essa nova etapa 

que se iniciava em minha vida, tinha uma ideia já formada em minha mente de como 

seria o curso, mas foi algo totalmente diferente. 

Imaginei que a maioria das aulas seriam práticas e foi o contrário, só começamos 

a ter aulas práticas no segundo período, fiquei frustrada, pois comecei a me perguntar se 

tinha feito a escolha certa. Ao participar da disciplina Oficina de Docência em Jogos, 

Brinquedos e Brincadeiras, no segundo semestre, por causa de brincadeira propostas 

pela professora, me fez relembrar que uns dos motivos da escolha do curso, foi esse 

meu jeito moleque, o amor por brincadeiras, jogos e esportes que eu tenho desde de 

pequena, momentos que vivenciei com meu professor de Educação Física na escola.   

Essa disciplina, em sua forma e conteúdo, era essencial para formação docente, 

pois além de fazer com que tivéssemos a experiência de vivenciar brincadeiras e jogos, 

também experimentamos a arte de se criar brinquedos, por meio de materiais 

recicláveis, já que nem sempre teremos materiais industrializados quando formos atuar 

na rede de ensino.  

 Minha primeira experiência como professora, foi na disciplina “Conhecimento e 

Metodologia do Ensino do Jogo” ofertada no segundo período, a aula foi dada para a 

própria turma, mas o simples fato de ficar à frente de uma turma me apavorou. Foi 

minha primeira aula e isso ficou marcado em minha memória.  

No decorrer dos períodos tive outras oportunidades de dar aulas, mas sempre 

sendo para os colegas de turma, o que deixava essa estratégia pedagógica enfadonha, 

pois dar aulas para os colegas, não é tão desafiante quanto dar aula para uma turma da 
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Educação Infantil ou do Ensino Fundamental, mas no fundo sei que foi um bom 

percurso didático para o aprender a ser professor, pois como salienta Onofre (1991), 

formar professores requer uma formação sólida para que o professor consiga definir o 

que ensinar, porque ensinar, para que ensinar e como ensinar. 

 O percurso pelo estágio curricular supervisionado me pareceu um bom caminho 

de contato com a realidade do tornar-se professor de Educação Física, quando tivemos a 

chance de experimentar a organização de aulas para crianças na Educação Infantil, 

numa clara articulação entre teoria e prática.  

No início a prática docente com as crianças do grupo de três anos de idade foi 

desafiador, pois implicava a organização de uma linguagem corporal e verbal 

compatível com o entendimento das crianças, por meio de uma linguagem lúdica, 

expressa nas brincadeiras, cantigas de roda, contação de histórias etc. Para o processo de 

intervenção pedagógica com as crianças, a turma foi dividida   em trios e a cada semana 

um aluno assumia a coordenação da aula, sendo algo inovador, porque aquela 

experiência era nova para todos. 

Não sabíamos muito bem como lidar com as crianças, nem como reagir caso 

acontecesse alguma coisa, como quando uma criança chorava, meu impulso era pegá-la 

no colo, mas a professora deixou bem claro que nunca deveríamos fazer isso, e eu 

sempre ficava sem reação quando momentos como esse acontecia.   

Na turma tinha três crianças com deficiência, duas delas eram autistas e a outra 

síndrome de Down. A professora na primeira semana de aula, orientou para não nos 

preocuparmos com elas, porque não participavam das aulas e a professora também não 

fazia o esforço de inclui-las.  

Pedrinelli (2002) afirma que os professores que não promovem a inclusão em 

suas aulas apresentam uma das duas características: ou uma atitude “segregadora”, por 

entenderem que devido à dificuldade ou à diferença de aprendizagem os alunos com 

deficiência deveriam estar em contextos segregados; ou à crença de que são desprovidos 

de conhecimentos para atuar com a diferença, não sabendo como e o que fazer. 

 Acredito que o motivo que levou a professora a ter esse tipo de reação foi por 

achar que as crianças deveriam estar em contextos diferentes, em turmas especiais, mas 

nós nunca a questionamos sobre isso, perdendo uma grande chance de conversar sobre o 

assunto, percebo isso hoje. Mas, de qualquer forma nunca concordaríamos com isso, 

faríamos o possível para inclui-las nas aulas. 



 

12 
 

 Nosso esforço valeu a pena, em uma determinada aula, criamos atividades em 

forma de circuito, quando convidamos os alunos a embarcarem em uma aventura com o 

Pedrinho, personagem do Sitio do Pica Pau Amarelo e para nossa surpresa, a aluna com 

autismo mais resoluta em participar das atividades propostas, sob mediação de um dos 

acadêmicos, do seu modo e com jeitinho, foi envolvida na realização da brincadeira.  

Assim, quando a temática trata da ação pedagógica da educação física na 

educação infantil com vistas à inclusão, entendemos que o brincar ganha significância 

no papel de aprendizado da criança (FALKENBACH, 2005). A partir desse dia, em 

todo planejamento, elaborávamos estratégias de ensino para contemplar a possibilidade 

de participação das crianças com deficiência nas aulas.  

 Um momento que me marcou nesse estágio, foi a maneira como a professora 

tratava os alunos com deficiência, sempre os excluindo de tudo. Fomos convidados a 

criar uma peça, para apresentar como encerramento da disciplina e em uma conversa 

sobre o planejamento, quando questionamos se esses alunos participariam, a professora 

nos informou que não, pois poderia atrapalhar o espetáculo.  

A direção da escola não fez nada e deu apoio a professora. Nessas situações, 

Kassar (2005) destaca que a ação educativa de inclusão é responsabilidade institucional 

que deve prover condições para o processo da inclusão, diferente de uma ação isolada, 

centrada apenas no professor. Portanto, nesse espaço tempo educacional, se nada for 

feito para mudar essa realidade, perde os alunos que ficam sem o acolhimento 

necessário ao atendimento educacional de suas necessidades, perdem os profissionais 

que não tem a chance de lidar com o diferente, de encontrar os meios de cuidados e 

atenção para que todos/as aprendam na escola.  

 A partir desse momento, meu envolvimento com pessoas com algum tipo de 

deficiência aumentou, pois nos semestres seguintes tive três disciplinas curriculares que 

tratavam desse assunto, foram elas: "Educação e Inclusão", "Educação Física, 

Adaptação e Inclusão" e "Oficina de Docência em Práticas Corporais Inclusivas".  

Nessas disciplinas foi possível aprender e conhecer um pouco sobre o universo 

da inclusão em relação as pessoas com deficiência, por meio de textos, aulas práticas, 

palestras, vídeos e a própria experiência no laboratório de educação física adaptada 

(LAEF), mudando meu modo de sentir, pensar e fazer em relação as pessoas com 

deficiência na sociedade.  

 Com as disciplinas eu aprendi que as pessoas com deficiência não são 

dependentes como se observa no senso comum, mas pessoas com capacidade de 
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autonomia, que se fossem aceitas e reconhecidas em seu modo de ser e estar no mundo, 

seriam percebidas de forma mais positiva pela sociedade, o que ajudaria a ampliar sua 

participação social. Compreendi que essas pessoas aprendem, mas que em muitos casos 

são necessários apoios, complementos, suplementos, flexibilização curriculares, enfim 

um investimento financeiro e de recursos materiais e humanos para que isso aconteça 

com a qualidade que todos merecemos. 

Como afirma Fernandes (1994), “Inclusão não significa, simplesmente, 

matricular os educandos com necessidades especiais na classe comum, ignorando suas 

necessidades especificas, mas significa dar ao professor e à escola o suporte necessário 

à sua ação pedagógica”. Na rede de ensino cabe ao corpo docente oferecer uma 

educação de qualidade para todos, a escola precisa capacitar seus professores, preparar-

se, organizar-se.  

Com essa crença, de que é possível realizar uma educação de qualidade para 

todos, ingressei no Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA) pela Oficina de 

Docência em práticas corporais inclusivas e permaneço até hoje na condição de bolsista.  

Desse modo, é sobre essa experiência de construção de minha identidade e 

prática docente, ao atuar com crianças com e sem deficiência no mesmo espaço tempo 

de interação, constituindo uma turma inclusiva, no desenvolvimento da prática corporal 

da ginástica geral, que passo a narrar minhas experiências de formação. 

 

3. MINHA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO NO LAEFA: O ENCONTRO COM 

A PRÁTICA DOCENTE 

 

 

3.1 O CONTEXTO DA PRÁTICA DOCENTE  

O Laboratório de Educação Física Adaptada (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”, 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. 
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Focarei no projeto brincando e aprendendo com a ginástica, pois é aonde atuo no 

exercício da docência.  

A proposta pedagógica de ensino brincando e aprendendo com a ginástica é 

desenvolvida na sala de ginástica olímpica predominantemente e em outros espaços do 

Cefd/Ufes, como piscina, sala de judô, espaços externos, de acordo com o 

planejamento. A sala de ginástica é composta por uma diversidade de aparelhos 

próprios as práticas da ginástica como trampolim, tablado acarpetado, cama elástica, 

trave de equilíbrio, espaldar, plintos, colchões de diferentes tamanhos e altura, bolas de 

pilates etc., que possibilitam às crianças diversificadas experiências corporais.  

O conteúdo desenvolvido trata-se do tema da cultura corporal de movimento 

ginástica. Em nosso caso, mais especificamente da ginástica geral. A palavra ginástica 

em sua origem etimológica vem do grego: gymnastiké — "Arte ou ato de exercitar o 

corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade" e gímnós — "nu, despido" (Ferreira, 1986, p. 

850), trazendo consigo uma ideia de associação entre o exercício físico e a nudez 

("exercitar o corpo nu"), no sentido do despido, do simples, do livre, do limpo, do 

desprovido ou destituído de maldade, do imparcial, do neutro, do puro.  

 A escolha pela Ginástica Geral foi feita por ser uma modalidade flexível: sem 

fins competitivos, padrões corporais estabelecidos, em que ambos os sexos participam 

juntos, abrangendo também distintas faixas etárias, onde se privilegia o divertimento, 

prazer e a simplicidades dos movimentos (AYOUB, 2003, apud MARCASSA, 2004, p. 

178).  

Por isso que, para Ayoub (2003, p. 85), a Ginástica Geral:  

Carrega consigo alguns traços que merecem ser destacados. Sem 

finalidade competitiva, está situada num plano diferente das 

modalidades competitivas, com abertura para o divertimento, o prazer, 

a simplicidade de movimentos, a participação irrestrita. 

  

Pensando nas crianças, trazemos a ginástica historiada como uma técnica da 

ginástica geral para que possamos trabalhar esse conteúdo de maneira lúdica, trazendo 

os elementos infantis principalmente como estratégia pedagógica para avançar na 

perspectiva da inclusão.  

O processo de intervenção acontecia todas as segundas e quintas-feiras, das 14 

às 15h, com a participação de duas turmas diferentes. Na segunda-feira, participavam 15 

crianças, de ambos os sexos, com idades entre três e seis anos, sendo 10 do Centro de 

Educação Infantil Criarte-Ufes (grupo 4 anos) e 5 com deficiência, uma com síndrome 

de Down e quatro com diagnóstico de autismo, vindos da comunidade da Grande 
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Vitória. Na quinta-feira, participavam 15 crianças de ambos os sexos, com idades entre 

três e seis anos, sendo dez do Criarte-Ufes (grupo 5 anos) e cinco com autismo, 

oriundos da comunidade. 

 O trabalho tinha por objetivo: a) promover atividade lúdicas com e sem 

aparelhos que desenvolvam nas crianças as habilidades básicas de andar, correr, saltar, 

lançar, rolar, equilibrar, rebater, chutar, subir, descer, pendurar, balançar, escorregar, 

puxar, empurrar, rastejar, engatinhar etc.; a combinação de movimentos (andar, pular e 

rolar; correr e saltar; lançar e pegar etc.) e o controle no uso de aparelhos e implementos 

(bola, arco, corda, fita etc.); b) estimular a cultura lúdica das/nas/com as crianças com e 

sem deficiência interagindo entre si e com os adultos no espaço da brinquedoteca e da 

ginástica; e c) promover a inclusão de alunos com e sem deficiência no mesmo 

espaço/tempo de interação, por meio das atividades lúdicas no espaço da ginástica, 

brinquedoteca ou em outros espaços do CEFD. 

 Didaticamente, a aula estava organizada com uma roda de conversa inicial 

(momento de rememorar com as crianças acontecimentos da aula anterior e orientá-las 

sobre as atividades a serem realizadas); atividades propriamente ditas; roda de conversa 

final (momento em que as crianças eram incentivadas a refletir sobre a aula). Na 

ginástica toda aula era direcionada e geralmente dividida em estações ou circuitos, 

buscando explorar todo o espaço do local. 

A equipe de trabalho era composta por duas bolsistas (incluindo a autora deste 

estudo), uma professora de Educação Física, o coordenador do projeto e oito estagiários 

do curso de Educação Física. Durante o processo de intervenção, as duas bolsistas 

coordenavam as aulas para os grupos do CEI, apoiadas por três estagiários e os outros 

cinco estagiários realizavam o acompanhamento individualizado das crianças com 

deficiência, que devido ao seu acometimento pelo autismo, necessitavam desse apoio.  

Logo após o atendimento dos participantes, a equipe de trabalho se reunia das 15 

às 16h30min, para avaliação e planejamento. Das 16h30min às 17h30min, grupo de 

estudo sobre o eixo: jogo, mediação pedagógica e inclusão.  

Agora que conhecemos o contexto no qual o trabalho foi realizado, passamos a 

narrar minha experiência de formação no atendimento socioeducacional de crianças 

com e sem deficiência participando do mesmo espaço tempo de intervenção. 
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3.2 O ENCONTRO COM A PRÁTICA DOCENTE: O DESENVOLVIMENTO DO 

TRABALHO 

  

O desenvolvimento do trabalho pedagógico com as crianças acontece de forma 

sistematizada e intencional, passando pelas etapas de planejamento, execução e 

avaliação, funcionando nesse ciclo.  

 

3.2.1 O planejamento de ensino 

Preparar uma aula no grupo da ginástica é um desafio, por ser sessenta minutos 

de aula direcionada, requer esforço, tempo e dedicação do professor, para que ocorra 

uma boa aula. Temos o plano de aula como um guia, mas mesmo com ele em mãos, 

temos que estar preparados para flexibilizá-lo de acordo com a resposta das crianças as 

atividades propostas. O plano não pode ser algo engessado que não pode mudar, pelo 

contrário, deve ser um guia para ação pedagógica do professor e favorecer o processo de 

aprendizado dos alunos, respeitando as características individuais de cada um. 

Em todas as aulas que planejamos, tentamos estimular as crianças a relacionar as 

manifestações artísticas, focando na ginástica geral/historiada, nosso objetivo é fazer 

com que as crianças expressem suas ideias, emoções e sentimentos, além de 

desenvolver suas habilidades motoras, capacidade de interpretação, fazer com que 

valorizem o trabalho colaborativo, cooperativo, a inclusão e façam uso de sua 

criatividade e imaginação.  

Desse modo, acreditamos que qualquer pessoa possa planejar, no entanto um 

planejamento educacional é diferente, pois busca transformar a realidade e não apenas 

conhecê-la. Por isso, o planejamento educacional deve ser político, no sentido de 

conhecer profundamente a realidade em que a escola está inserida e criar a possibilidade 

de transformar essa realidade. Nas palavras de Grandin (1994, p. 58): “Planejar é 

utilizar o mesmo método com a diferença que, ao invés de contentar-se com o 

conhecimento e a explicação da realidade, o planejamento implica em transformar a 

realidade existente e construir uma realidade nova”. 

Sobre o planejamento semanal das aulas, ele acontece de forma coletiva todas as 

segundas e quintas-feiras após o atendimento, envolvendo todos os participantes. E a 

descrição e detalhamento do plano de aula, acontece na quarta-feira para a turma de 

quinta e na sexta-feira para o grupo de segunda-feira, realizado pelas bolsistas gestoras 

das aulas. Ocorre em função do estágio dos acadêmicos do Curso de Educação física, 

que participavam do projeto, de eles serem orientados pelas professoras gestoras na 
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elaboração, execução e avaliação de aulas que ministravam no trabalho com os alunos. 

Esse é um trabalho enriquecedor que nos possibilitava colocar-nos no papel daqueles 

que estão no processo de formação. Logo, como afirma Nóvoa (1992), o professor 

forma e ao formar se forma.   

Aqui não podemos deixar de destacar o plano de ensino individualizado, 

fundamental para o trabalho na perspectiva da inclusão, realizado sob nossa orientação 

aos acadêmicos que participam do projeto, atuando no acompanhamento 

individualizado das crianças com autismo/síndrome de Down presentes na turma que, 

por suas características requerem atenção diferenciada para aprender e se desenvolver. 

O plano de ensino individualizado é definido “[...] como o conjunto de estratégias de 

ensino que visa adaptar o processo de ensino aprendizagem a cada estudante de modo a 

proporcionar uma compatibilidade face às suas necessidades, interesses e 

principalmente características individuais” (RODRIGUES, 1991, p. 78). 

Muitos devem pensar que planejar é simples, mas não é, tem toda uma 

estruturação por trás, desde o planejamento de pensar quem são os alunos, o 

conhecimento/conteúdo que será transmitido, os objetivos, as estratégias, a organização 

dos tempos e espaços da aula, a forma da avaliação da aprendizagem, enfim uma série 

de elementos que são fundamentais para o exercício sistematizado e intencional do 

processo de ensino e de aprendizagem, principalmente, quando atuamos na perspectiva 

da educação inclusiva. Segundo Menegolla e Sant'Anna (2001, p. 40) planejar:  

É um instrumento direcional de todo o processo educacional, pois 

estabelece e determina as grandes urgências, indica as prioridades 

básicas, ordena e determina todos os recursos e meios necessários para 

a consecução de grandes finalidades, metas e objetivos da educação. 

 

 Complementarmente, Soares et al. (1992, p. 61) evidencia: 

 

[...] o programa é o pilar da disciplina e que seus elementos principais 

são: 1) o conhecimento de que trata a disciplina, sistematizado e 

distribuído, que geralmente se denomina de conteúdos de ensino; 2) o 

tempo pedagogicamente necessário para o processo de apropriação do 

conhecimento; e 3) os procedimentos didático-metodológicos para 

ensiná-lo. 
 

Trabalhar com esses diversos instrumentos de ensino foi uma experiência 

formativa que nos empoderou, nos dando a convicção de que para a realização de um 

trabalho sério e compromissado com a missão da escola de transmitir os conhecimentos 

e práticas corporais as novas gerações, incluindo os alunos com deficiência, o 

planejamento de ensino se faz fundamental. 
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A cada planejamento que fazemos ao final das intervenções temos o cuidado de 

pensar em uma aula em que todas as crianças possam participar, mesmo que seja 

indiretamente, temos como um dos principais objetivos provocar situações que 

impulsionem a interação das crianças entre adultos e com outras crianças, respeitando 

os limites e singularidades de cada um, tendo isso como foco, internalizamos o máximo 

de informações possíveis sobre os alunos para aplicarmos a aula futuramente.  

É necessário que conheçamos nossos alunos, para que possamos estabelecer uma 

relação saudável com ambos, o ato de ensinar e de aprender envolve e exige certa 

cumplicidade do professor, Alves (2000, p. 24) enfatiza que o professor, aquele que 

ensina com alegria, que ama sua profissão, não morre jamais. Ele diz: “Ensinar é um 

exercício de imortalidade. De alguma forma continuamos a viver naqueles cujos olhos 

aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre 

jamais [...]”.  

Ensinar é um processo que significa ajudar o aluno a ter consciência de si 

mesmo, dos outros, da sociedade em que vive e o seu papel dentro dela, é se aceitar 

como pessoa e principalmente aceitar o outro com suas qualidades e defeitos.  

É primordial que tenhamos uma boa relação professor/aluno, por atendermos 

diversas crianças, com diferentes tipologias, manter forte a relação professor/aluno é 

essencial e produz resultados variado nos indivíduos, de acordo com Aquino (1996, p. 

34), a relação professor-aluno é muito importante, a ponto de estabelecer 

posicionamentos pessoais em relação à metodologia, à avaliação e ao conteúdo. 

Criando esse vínculo entre ambos, a prática fica mais leve, mais agradável e 

podemos perceber isso ao decorrer das intervenções. Tanto no atendimento individual 

com as crianças da comunidade e com o grupo da CRIARTE, vemos o 

comprometimento dos professores (as) em trazer o aluno para a prática, incentivando o 

tempo todo a criar, dialogar, se movimentar tentando fazer conexões entre a vida real e 

os conteúdos aplicados. 

Além da relação professor/aluno, buscamos estabelecer uma relação com os 

familiares. Antes tínhamos a presença de uma psicóloga nas intervenções para conversar 

com os pais, para que eles pudessem expor suas dúvidas, preocupações etc., agora sem 

esse auxílio, são os professores coordenadores que fazem essa ação.  

Por nosso atendimento ser feito com crianças com deficiência, essa relação com 

os pais é fundamental para nós e para eles, pois temos a oportunidade, mesmo que 

indiretamente de estar presente na vida dos alunos, criando esse vínculo com eles, 
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mostra que nos preocupamos com seus filhos, que estamos ali para ajudar no 

desenvolvimento de ambos, que queremos o melhor para a criança.   

Essa relação solidificada ajuda no atendimento a criança, pois possuímos 

informações primordiais para saber como lidar com elas, como o que ele pode ou não 

fazer de atividade, se possui algum tipo de restrição, brincadeiras que gosta de fazer, os 

pais nos dão ideias do que fazer nas aulas para que seu filho participe etc., esse nosso 

interesse nesses assuntos, mostra aos pais que estamos ali para ajudar o seu filho no que 

for preciso. 

Como o atendimento é diversificado aprendemos muitas coisas sobre nossos 

alunos e uma delas, é sobre a linguagem. Aprendemos no decorrer das aulas que a 

linguagem verbal não é o único tipo de fala utilizados por eles, ao acompanhar e 

observar os alunos percebemos que muitos são tímidos ou ainda não possuem oralidade 

e se expressam por meio de gestos e sinais (com os olhos, gritos, movimentos com a 

cabeça e outros) isso faz com que reconhecemos a expressão corporal como linguagem, 

assim defendemos a ideia de que,    

[...] a expressão corporal caracteriza-se como uma das linguagens 

fundamentais a serem trabalhadas na infância. A riqueza de 

possibilidades da linguagem corporal revela um universo a ser 

vivenciado, conhecido, desfrutado, com prazer e alegria (AYOUB, 

2001, p. 56-57). 

 

Sobre esse aspecto, temos a seguinte situação expressa na comparação entre dois 

alunos com e sem deficiência/autismo na turma que nos ajudam a refletir sobre as 

práticas pedagógicas e as características individuais das crianças. A criança com 

autismo não desenvolveu a oralidade ainda e nas atividades propostas por seu 

acompanhante ela se comunicava por meio do olhar, por exemplo quando chamávamos 

o seu nome, olhava para a pessoa, quando queria brincar com algum brinquedo 

apontava ou carregava o professor até o objeto, ao se empolgar com algo que aconteceu 

emitia sons para entendermos que gostou.  

Já uma certa criança da Criarte-Ufes possui oralidade, mas era muito tímida, nas 

aulas não dialogava com os colegas, precisava sempre ter um brinquedista no 

acompanhamento com ela. Muitas vezes quando tentávamos trazer ela para a atividade 

com o grupo recusava e era nessas horas que falava que não queria e depois se calava 

novamente. Nas brincadeiras individuais sabíamos que gostava, pois ficava com um 

sorriso no rosto e quando não gostava balançava a cabeça negativamente.  
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 Por termos noção que a linguagem corporal era muito utilizada pelas crianças 

com deficiência a forma de lidar com elas na aula ganhava outro sentido, pois 

conseguíamos entender que em um momento de brincadeira com o professor, um sinal 

feito por ela queria dizer que estava entendendo o que se passava e isso é gratificante. A 

experiência revelava que isso se aplicava ao trabalho realizado com crianças com e sem 

deficiência/autismo. A cada aula aprendemos cada vez mais com os alunos, pois a todo 

momento é um novo ensinamento que elas nos passam. 

Ter a satisfação de ver um sorriso nos rostos dos alunos, um elogio feito por eles 

durante as aulas, ao final na roda de conversa eles falarem que gostaram de tudo, os pais 

elogiarem o seu trabalho no final da intervenção, chegar na outra semana e dizer que seu 

filho (a) brincou de tal brincadeira, que foi feita na aula, é algo que muda dentro da 

gente, nos faz perceber que não estamos fazendo esse trabalho em vão, que mesmo com 

todas as dificuldades, problemas que enfrentamos, no final vale muito a pena saber que 

estamos fazendo um bom trabalho e que isso está impactando as pessoas ao nosso redor 

e isso não tem preço.  Acreditamos que estamos aos poucos mudando essas crianças e 

nos mudando concomitantemente. 

 

3.2.2 A experiência adquirida na execução das aulas 

Trabalhar com a educação infantil é um desafio, pois é um grupo de crianças de 

um a cinco anos que estão em fase de desenvolvimento, estão se descobrindo e isso 

deixa a experiência pedagógica mais interessante, mas exige do professor atenção, 

cuidado, planejamento, estudo, preocupação e responsabilidade com a formação 

humana em sua origem, o que causa receio, insegurança no profissional que está em 

processo de formação. De acordo com o pensamento de Kefta (2011), quanto menor a 

criança, mais bem formado deve estar o profissional para poder lhe oferecer o melhor 

atendimento. 

Ser professor de ensino infantil não é uma tarefa fácil, acredito que o professor 

deva ser um profissional capacitado para tal função e para isso deve ter uma formação 

de nível superior. Antes da aprovação da Lei n. 9394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), para atuar na Educação Infantil os professores precisavam 

ter cursado apenas o ensino médio, na modalidade normal. Com a promulgação dessa 

importante legislação educacional, há o reconhecimento da importância da formação em 

nível superior para atuar nos diferentes níveis da educação básica, inclusive a Educação 

Infantil. Assim, no art. 62, lê-se: 
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A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para exercício do magistério na Educação Infantil e 

nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade normal. 

 

No ensino infantil temos a oportunidade de trabalhar ainda mais o lúdico da 

criança e o jogo imaginário. Entendemos a infância como a idade da brincadeira, por 

meio da qual satisfazem seus interesses, necessidades e desejos e pela qual sentem, 

pensam e agem no mundo. Vygotsky (1991) atribui relevante papel ao ato de brincar na 

constituição do pensamento infantil.  

Com esse olhar para o mundo infantil, trabalhamos em nossas aulas com o tema 

de ensino “Desbravando o mundo da arte e explorando o universo do circo”, 

oportunizando atividades como malabarismo, equilibrismo, movimentos acrobáticos, 

mágica, palhaços e bichos, procurando no planejamento das aulas, elaborar situações 

que aproximassem as crianças com e sem deficiência no momento de brincar.  

Para melhor compreender essa organização na dinâmica das aulas, vamos 

descrever alguns episódios de aula que denotam procedimentos e estratégias de ensino 

para que as crianças com e sem deficiência aprendam por meio do elemento lúdico. 

 

Episódio 1: atividades circenses — brincando de forma cooperativa 

 Nesse episódio, descrevemos um momento da intervenção que ocorreu na sala 

de ginástica e teve como tema “O grande espetáculo”, quando as crianças se tornaram as 

protagonistas do circo e tiveram que apresentar vários shows, como malabares, 

equilibrismo, acrobacias etc.  Utilizando a ginástica historiada como técnica de ensino, a 

aula visou trabalhar as habilidades motoras das crianças de forma lúdica. 

 Para esse encontro foram traçados os seguintes objetivos: vivenciar de forma 

lúdica, fazendo uso da música, as brincadeiras que envolvessem habilidades de 

coordenação motora, tendo a ginástica historiada como pano de fundo; provocar 

situações que incentivem a interação das crianças com e sem deficiência, respeitando os 

limites e singularidades de cada um. 

A aula iniciou com uma conversa sobre o que havia acontecido na aula anterior, 

depois de relembrar, as professoras/gestoras das aulas (as duas bolsistas) orientaram as 

crianças para as atividades propriamente ditas. Nesse momento as crianças brincaram de 

um jogo semelhante ao “dono da rua”. Uma das gestoras colocou uma corda esticada no 
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tablado dividindo-o em dois lados. Entre os dois lados ficou um dos estagiários, ele 

disse ser um trapezista que tinha a missão de impedir a passagem das crianças de um 

lado para o outro. Ele fazia isso por meio do ato de “boiar” quem tentasse passar d um 

lado para o outro.  

As professoras/gestoras orientavam a maneira como as crianças deveriam passar 

de um lado para o outro: individualmente, em duplas, todas juntas. As crianças se 

mostraram entusiasmadas ao brincarem, como geralmente acontece nas brincadeiras que 

envolvem correr. O Jardel1 é uma das crianças com autismo que gosta de correr e 

adorou a brincadeira, mesmo não demonstrando compreender algumas regras (como o 

espaço destinado ao pegador), mas assimilando bem a ideia do “pegar” e “fugir”. 

Também destacamos o modo com que as crianças da CRIARTE aceitaram ele nessa 

atividade, pois o Jardel era um dos alunos que eles não aceitavam muito bem nas 

brincadeiras, sempre alegando que ele não sabia brincar ou que sempre os machucava 

por ser um pouco bruto. Mas, nessa atividade mostraram aceitar bem a participação 

dele, correndo para pegá-lo e fugindo dele quando se tornava o pegador. A mediação 

pedagógica do professor/brinquedista que o acompanhava foi decisivo para sua 

participação efetiva, que ficou o tempo todo ao seu lado o estimulando a realizar a 

atividade em seu modo convencional.  

Outra atividade de interação entre os alunos da Criarte e Jardel foi no balanço 

em um balde grande de plástico com resistência para suportar o peso das crianças, 

pendurado em uma corda. Nessa atividade o Jardel (J) se recusou a entrar no balde, 

mesmo com a insistência do professor/brinquedista. Então, como forma de fazer ele 

participar da brincadeira, uma das professoras/gestoras pediu para que ele a ajudasse a 

balançar o balde com outras crianças dentro e ele aceitou. Demonstrava alegria ao 

ajudar a empurrar o balde com o colega dentro. Essa situação possibilitou ampliar a 

relação entre os alunos com e sem deficiência.  

E momentos como esse nos faz refletir que sim é possível fazer a interação entre 

ambos acontecer, que basta que nos esforcemos, pois temos um papel fundamental 

nessa hora, pois como afirma Vygotsky (1991), as crianças aprendem melhor em um 

espaço de interação, compartilhando as experiências com outros indivíduos de seu laço 

de relação. 

                                                           
1 Nome fictício. 
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Fizemos a sala de ginástica no decorrer do semestre se tornar um grande circo. 

Esse foi um tema muito bem explorado, pois ele nos deu a oportunidade de analisar, 

conhecer e descobrir coisas a respeito de nossos alunos que não tínhamos 

conhecimento, como por exemplo o medo de palhaço, de pessoas mascaradas, que a 

grande maioria não sabia executar um rolamento ou uma estrelinha, que alguns não 

possuía noção de espaço etc. Isso nos fez refletir como é importante que eles ganhem 

confiança em nós para que possamos ajudá-los a perderem seus medos e evoluir como 

ser humano. 

Pesamos bastante a segurança de nossos alunos, por a sala de ginástica ter um 

espaço bem amplo estamos a todo momento criando regras de utilização do espaço com 

os alunos. Na primeira aula do ano nós junto deles estabelecemos as regras como, tirar o 

sapato e deixá-lo no canto, sentar no meio do tablado e esperar o professor, criamos 

com eles as regras de não correr pelo espaço, não subir nos aparelhos sem a supervisão 

do professor e não bater no colega, e em todo início de aula nós relembramos com elas. 

Essa é uma estratégia para tentar manter um certo controle sobre a turma. Trazemos na 

maioria das vezes atividades em forma de circuito pois é uma maneira de sempre manter 

a criança em movimento, para que eles não fiquem parados e se dispersem mais rápido 

da atividade.   

Os equipamentos da ginástica se tornam os instrumentos mediadores entre a 

criança e a brincadeira, como por exemplo a trave de equilíbrio que vira uma ponte, o 

tablado é transformado em um rio e os plintos são pedras, um espaguete se torna uma 

espada etc., enfim, pela ação transformadora dos objetos pela criança, por meio da 

brincadeira de faz de conta, conforme aponta Vigotski (1991).   

 

Episódio 2: Um novo olhar para as diferenças  

Nesse episódio, uma história que contamos e foi perceptível que os alunos da 

CRIARTE entenderam que queríamos eles mais próximos dos alunos com deficiência 

foi a do desenho animado da Disney “Toy Story”, quando contamos a história do 

personagem Andy e tentamos mostrar para as crianças a importância que ele dava a seus 

brinquedos e como ele gostava de brincar com eles, já que tinha apenas a companhia 

deles para brincar.  

 Sempre que dávamos aulas falando sobre as diferenças, muitas vezes 

utilizávamos de termos muitos complexos que os alunos não conseguiam compreender e 

acabava ficando por isso mesmo, nós sempre nos atentávamos para que isso não 
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acontecesse, e quebrávamos a cabeça para pensar em uma maneira de trazer esse 

assunto de uma forma mais leve, que tocasse os alunos e fizesse com que eles 

entendessem sobre as diferenças e com essa aula sobre o filme, podemos dizer que foi a 

que mais surtiu efeito neles, pois conseguimos fazer com que entendessem que era 

importante eles brincarem juntos.  

Nós trouxemos para a aula, uma brincadeira envolvendo os personagens do 

filme Toy History, para conversar com os alunos sobre a questão da 

diferença/diversidade o Sr. e Sra. Cabeça de Batata. Por meio desses personagens nós 

tínhamos a intenção de fazer com que os alunos da CRIARTE entendessem um pouco 

mais sobre as crianças com deficiência. Esses personagens tem a forma de batata e as 

peças que compõe seus corpos são encaixados, quando perdem uma peça, eles perdem a 

função daquela parte do corpo.  

Fizemos uma brincadeira em que as crianças seriam os Sr. e Sra. cabeças de 

batata. Sob a orientação da professora/gestora elas perderiam uma parte do corpo e 

teriam que se locomover e se comunicar pela sala sem utilizar aquela parte do corpo.  A 

brincadeira ocorreu da seguinte maneira: 

A professora explicou a brincadeira para as crianças com elas sentadas em roda. 

Explicou demonstrando nela mesma. Para tornar a aula mais concreta e incentivar os 

alunos a entrar no imaginário, a professora/gestora se fantasiou de Sra. Cabeça de 

Batata, iniciando uma contação de ginástica historiada, em que ao contar a história vai 

realizando-a ao mesmo tempo com o corpo todo. Primeiro falou que perdeu a orelha e 

colocou a mão sobre ela, tampando, dificultando sua audição. Depois disse que perdeu 

uma de suas pernas, dobrando-a e segurando-a com as mãos, tendo que pular com um 

pé só, pois tinha perdido a outra perna. Assim, perguntou se tinham entendido e iniciou 

a atividade.  

A professora/gestora iniciou orientando que as crianças cabeças de batata 

haviam perdido as pernas. Todas seguraram suas pernas e saíram pulando em uma perna 

só pela sala, sentindo a dificuldade, mas demonstrando alegria e dinamicidade na 

realização da tarefa. Também perceberam que cansavam rápido e que era bem difícil.  

Logo em seguida, orientou que perderam um dos olhos, levando as crianças a 

deslocarem pela sala com um dos olhos tampados. Nesse momento, a professora 

indagou aos alunos sobre o que estavam achando da brincadeira, se era fácil ou difícil 

deslocar sem ter uma das pernas e continuou aumentando a complexidade. Orientou que 

os alunos perderam suas pernas e seus braços. Alguns alunos ficaram sem saber como 
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demonstrar como era ficar sem as pernas. Então, a professora ajoelhou e falou que eles 

precisavam deslocar assim sem ajuda dos braços. Eles compreenderam e começaram a 

andar de joelhos pela sala. Logo reclamaram que o joelho doeu, que era difícil 

equilibrar, mas que foi diferente. Para tornar a brincadeira ainda mais difícil, a 

professora pediu par eles ficarem sem as pernas, sem ouvir e sem os olhos. Assim, 

tiveram que deslocar cegos pela sala, o que acharam bem difícil, ficaram com medo, 

alguns não fecharam os olhos, outros fecharam mais ficaram lentos para se mexer, 

modificando o jeito deles deslocar no espaço.  

Assim que acabaram essa vivência as gestoras reuniram eles em roda para 

perguntar o que acharam da brincadeira e problematizar a questão da interação entre 

eles e as crianças com deficiência.  

Gestora: Então meninos o que acharam dessa brincadeira?  

Crianças: Foi legal, divertido, gostamos. 

Gestora: Foi difícil ficar sem andar, enxergar?  

Crianças: Sim.  

Gestora: Então imaginem, como é para as pessoas que não enxergam, vocês 

sabiam que aqui temos crianças que precisam de óculos para enxergar? Já perceberam 

que A.L. usa óculos?  

Crianças: Sim, igual a professora e J.  

Gestora: Isso mesmo. Sem esses óculos elas não enxergam bem. A A.L. precisa 

muito dos óculos, pois sem eles ela não enxerga nada.  

Crianças: Não sabíamos que era assim, deve ser ruim.  

Gestora: Sim, é muito ruim. Imagina que tem pessoas que não enxergam e por 

isso não conseguem brincar, deve ser muito triste e solitário. Já perceberam que vocês 

têm uns colegas que não conseguem brincar com vocês ou até mesmo ficar na roda.  

Criança 1: Sim, é o J. e a A.C. 

Gestora: Eles, mas não só. Vocês também não ficam na roda quando pedimos, 

não participam, não brincam em todos os cantinhos e nem com eles. Sabiam que alguns 

deles tem apenas esse momento aqui na Brinquedoteca para brincar?  

 Crianças: Não sabíamos. Mas a gente brinca com tudo sim.  

 Gestora: Não brincam, tem cantinhos que vocês só passam perto. Todos vocês 

ficam no cantinho da miniatura, da cozinha, boneca e fantasias. A partir de hoje vamos 

fazer um combinado de que devemos brincar em todos os cantinhos e chamar os 

meninos para brincarem com vocês, mesmo que eles não respondam continuem 
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chamando que eles virão, pois eles se sentem muito triste brincando sozinhos, estamos 

combinados? 

 Crianças: Combinado. Nós vamos brincar e chamar os colegas sim.  

Com essa brincadeira e esse diálogo, mostramos para as crianças da Criarte 

como é complicado interagir com os colegas quando se tem alguma dificuldade e 

fizemos relação com as crianças com deficiência/autismo que estão presentes na turma, 

explicando que elas apresentam dificuldades para realizar algumas brincadeiras, de 

brincar com o colega e por isso, precisavam ajudá-las, convidando-as para brincar junto, 

ensinando-as a brincar, enfim sendo mais parceiros delas nas atividades.  

Segundo Chicon (2005) a inclusão se faz do ponto de vista de que todos/as 

devem se beneficiar do processo de ensino-aprendizagem e que o educador precisa estar 

aberto para identificar, avaliar e intervir na situação de forma a transformá-la. 

Em um relato feito por uma das estagiárias que estava no acompanhamento da 

criança com síndrome de Down (J.), ela nos contou que um dos alunos da CRIARTE, 

depois da participação na atividade relatada, se dirigiu para brincar junto com ela.   

J. sempre que chega a sala vai direto para um determinado local e fica ali 

durante toda a intervenção junto com a estagiária que a acompanha, se recusando a 

brincar com quem chegasse perto dela. J. tem mania de sempre dizer "não" a tudo que 

perguntamos ou propomos para ela e isso é um ponto negativo, mas que conseguimos 

contornar com muito diálogo.  

Nesse dia, J. foi direto para a casinha de bonecas acompanhada de uma das 

professoras/brinquedistas. No momento de livre escolha na brinquedoteca, em que as 

crianças podem escolher o brinquedo, a brincadeira e com quem querem brincar, um 

aluno da CRIARTE se dirigiu até a casinha de bonecas onde elas se encontravam e 

pediu para brincar. No início J. disse não, pois isso é uma característica dela, mas após o 

menino insistir para brincar junto e com a mediação da estagiária, por meio de uma 

conversa, J. aceitou a presença do menino. A brinquedista relatou que os dois ficaram 

por muito tempo ali brincando de casinha, o menino atuando no papel de médico que 

cuidava da saúde das bonecas e J. no papel de mãe delas.  

Quando a brinquedista nos relatou a situação, ficamos admirados, pois o menino 

era um dos alunos que mais tinha resistência em brincar com as crianças com 

deficiência. Ele se negava a brincar com elas, se afastava. Nesse momento revela uma 

outra/nova atitude positiva em relação as crianças com deficiência — de aproximação 

—, após ter participado da atividade do “Sr. Cabeça de batatas”, em que o tema da 
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diferença/diversidade foi conversado com os alunos. O desdobramento dessa atividade 

foi a indicação de que as crianças da Criarte indicavam na direção de dar os primeiros 

passos no sentido de se aproximar fisicamente das crianças com deficiência.  O menino 

não foi o único da Criarte a interagir com as crianças com deficiência, tiveram outras 

crianças que fizeram essa aproximação, mas ele foi o que mais nos surpreendeu e por 

isso eu trouxe esse episódio.  

Percebemos que trazer histórias como meio de trabalhar a imaginação das crianças 

é um ponto positivo se temos a intenção de desenvolver a ludicidade deles, pois por 

meio de brincadeiras propostas dentro do tema, eles têm a oportunidade de experimentar 

novos aprendizados, vivenciar novas experiências e trazer momentos do seu dia a dia, 

para as brincadeiras. 

 Essas interpretações indicam, segundo Rocha (1994), que o brincar compõe-se de 

uma dupla tendência de adesão ao real, pelos seus vínculos com acontecimentos e regras 

daquilo que é vivenciado, e de transgressão do real, pelas possibilidades de 

recombinação criativa das experiências.  

Para que a aula ganhe mais vida, tenha mais ludicidade, prenda a atenção da 

criança para a história e tenha um maior interesse dos alunos, buscamos sempre trazer 

elementos, objetos como fantasias, mascarás, acessórios, imagens etc., para enriquecer 

nossa prática, pois com esses itens, a aula fica mais real, mais divertida e todos os 

alunos participam. 

Segundo Vygotsky (1987), o faz de conta passa a se caracterizar, também, pelas 

possibilidades de operar com a recombinação de elementos da realidade, criando 

situações virtuais. Assim, a fantasia propriamente dita, liberta das restrições do real, é 

uma produção criativa, que se dá como desenvolvimento tardio do brincar e não está na 

sua origem. Pode-se dizer que esse aspecto do brincar é fundamental pelo trabalho de 

elaboração que é feito sobre as imagens de membros do grupo social e sobre modos 

culturais de agir e de estabelecer relações interpessoais. 

Nossa proposta nas aulas é mediação pedagógica inclusiva, realizada entre os 

alunos da CRIARTE e as crianças com deficiência, buscamos trazer atividades que 

façam com que essas crianças interajam entre si. Percebemos ao decorrer das 

intervenções que o papel mediador do professor é essencial para o processo inclusivo. 

Chicon (2013, p. 134) afirma: "O professor deve atuar com uma preocupação em 

atender às diferenças e, para cumprir esse papel, precisa agir como mediador nas 

relações dos alunos com o meio, na relação consigo mesmo, com os outros e com os 
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objetos". O professor deve orientá-los para que alcancem níveis de autonomia e 

independência.  

Para Vygotsky (1991), o professor tem o papel fundamental de provocar avanços 

que não ocorreriam espontaneamente. Situações em que o professor intervém 

diretamente em atividades trazendo elementos para que a brincadeira tome outro rumo, 

acontece frequentemente nas intervenções, como por exemplo: uma vez em aula, uma 

das gestoras pegou um colchonete e o transformou em um carro, de início só tinha uma 

criança da comunidade em cima dele, mas ao decorrer outras crianças foram percebendo 

o que estava acontecendo ali e todos subiram no colchonete e desse momento surgiu 

uma brincadeira, em que houve interação entre as crianças com e sem deficiência. Aqui 

cabe salientar a importância do papel mediador do professor.  

Por meio da ginástica historiada e mediação dos professores nós conseguimos 

criar essa interação entre crianças da comunidade e alunos da CRIARTE, pois trazemos 

histórias que fazem as crianças refletirem sobre as diferenças que existe entre ambas. 

Como diz Chicon "brincando de faz de conta, é que as crianças vivenciam as situações 

do cotidiano, nas quais o mundo adulto é trazido para as suas possibilidades de 

conhecer" (CHICON, et al., 2016, p. 281).  

 

3.2.3 O momento de avaliação das atividades realizadas 

 

O momento de avaliação é essencial para dar andamento nas atividades do 

projeto, pois é quando conseguimos reunir todos os alunos para discutir sobre a 

intervenção do dia.  

Esse momento de avaliação com as crianças, realizado como última etapa da 

aula, é essencial para que haja reflexão sobre o realizado, para que não fique o fazer 

pelo fazer. Essa avaliação é realizada na forma de roda de conversa/diálogo com as 

crianças, por meio de indagação sobre situações e acontecimentos da aula, por exemplo: 

como foi para vocês compartilhar a brincadeira com o colega com autismo? Como foi a 

história contada na aula hoje? Quem conseguiu pular no trampolim de mãos dadas com 

o colega? O que gostariam que se repetisse na próxima aula? Tem alguma sugestão de 

história infantil?  

Tão importante quanto a avaliação com as crianças é a avaliação do processo de 

intervenção, realizado logo após a realização das aulas pela equipe de trabalho em 

reunião, com o objetivo de avaliar o trabalho executado, o comportamento das crianças 

em relação as atividades propostas, os acontecimentos, o resultado do planejamento, 
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indicação de outras/novas ações, formas de mediação, registrar o aprendizado e 

desenvolvimento das crianças e sugestão para nova etapa de planejamento. 

 Para Kramer (2006, p. 10):  

Avaliação vem do latim, e significa valor ou mérito ao objeto em 

pesquisa, junção do ato de avaliar ao de medir os conhecimentos 

adquiridos pelo indivíduo. É um instrumento valioso e indispensável 

no sistema escolar, podendo descrever os conhecimentos, atitudes ou 

aptidões que os alunos apropriaram. Sendo assim a avaliação revela os 

objetivos de ensino já atingidos num determinado ponto de percurso e 

também as dificuldades no processo de ensino aprendizagem.  

 

Esse é um momento muito rico, em que a troca de experiência é o cerne do 

trabalho colaborativo e do planejamento coletivo. Nesse processo, a reflexão crítica 

inicia com falas referente ao trabalho realizado com as crianças com 

deficiência/autismo, seguidos por falas relacionadas com o trabalho coletivo. É o 

momento em que os acadêmicos do Curso de Educação Física são orientados e melhor 

embasados sobre o processo de intervenção pelos professores coordenadores do projeto 

de extensão. Enfim, é o momento em que o acompanhamento do trabalho ocorre de 

forma mais efetiva e quando se estabelece os rumos e mudanças de rumos, quando se 

faz necessário, para manter sempre presente o compromisso com a qualidade do 

atendimento prestado a comunidade e a formação inicial e continuada de professores. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse memorial foi realizado partindo da minha vontade em compartilhar minha 

experiência acadêmica no Laefa, relatando meu trabalho como bolsista, quando tive a 

melhor e mais desafiadora experiência que minha graduação ofereceu.  

A experiência que o laboratório oferece é algo que não tem em muitas 

universidades/faculdades, poder atuar diretamente com crianças com e sem 

deficiência/autismo convivendo e aprendendo em um mesmo espaço-tempo de 

interação, é uma oportunidade única. 

 O aprendizado que adquiri ao realizar o estágio no Laefa foi essencial para 

minha formação acadêmica, pessoal e profissional. Aprendi a elaborar planos de aulas, a 

trabalhar em equipe, a atender crianças respeitando seus modos de ser e estar no mundo, 

a organizar e confeccionar materiais didáticos, a acolher a diversidade/diferença, a 

dialogar e trabalhar com os familiares das crianças, a estudar e conhecer sobre o jogo, 

mediação, inclusão e desenvolvimento humano.  
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Nossa passagem pelo laboratório nos ensina que sim, que por meio da mediação 

é possível incluir essas crianças, fazer com que aja uma interação entre elas, 

participação nas brincadeiras, nas atividades propostas, provocando o sentimento de 

pertencimento dela em relação ao grupo.  

O trabalho na dimensão em que o realizamos me humanizou mais, me ensinou 

que todo mundo é capaz, mesmo com suas limitações. Eu nunca pensei que aprenderia 

tanto sobre um universo que eu tinha um certo preconceito e agora estou ali, com eles, 

convivendo, exercendo minha prática docente, contribuindo de alguma forma para 

propiciar situações que estimulem o aprendizado e desenvolvimento da criança, que de 

outro modo não aconteceria.  

Amadureci como pessoa e como profissional. Todo esse processo me mostrou 

que sou capaz de dar aula, de trabalhar em equipe, que fiz a escolha certa no curso. Para 

Chicon (2013, p. 131) "Nós só aprendemos a pesquisar, pesquisando, só aprendemos a 

lecionar, lecionando e só aprendemos a fazer educação inclusiva, fazendo". 

Ter a oportunidade de trabalhar com essas crianças foi uma coisa maravilhosa, 

em que me descobri na docência, foram quebrados preconceitos dentro de mim, fiz 

grandes amizades, tive um grande apego pelas crianças e irei sentir muita falta de tudo 

isso.  

Esse trabalho foi estressante e prazeroso ao mesmo tempo, poder retomar 

minhas lembranças da infância foi algo bem legal, esse memorial mexeu comigo, 

colocar no papel o que se passa no laboratório não é algo fácil, engana-se quem pensa 

que escrever um memorial é algo fácil, dá muito mais trabalho do que parece, mas no 

fim vê-lo concluído é ótimo. 

Tenho assim por base que, experiência é a realização de um trabalho reflexivo 

acerca do que se passou sobre o que foi observado, percebido e sentido e se diferencia 

de vivência, que é compreendida como a infinidade de transações por nós vividas que só 

passam a se denominar experiência quando refletidas (NÓVOA, 2002). 

Com a finalização deste trabalho estou encerrando um ciclo que começou no 

segundo semestre de 2014 e com isso abrindo novas portas, para que venha novas 

oportunidades, novos aprendizados.  
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