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FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA E A EXPERIENCIA DE 

ENSINO/PESQUISA/EXTENSÃO VIVIDA NO LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA ADAPTADA (LAEFA) 

 

RESUMO: Estudo de caráter qualitativo, descritivo e exploratório que objetiva descrever e 

analisar as experiências vividas por alunos/as do curso de Licenciatura em Educação Física e 

bolsistas do Laboratório de Educação Física Adaptada (Laefa) do Cefd/Ufes no projeto de 

ensino/Extensão/Pesquisa voltado para crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e 

TGD’s oriundos da comunidade, da Apae/Vitória e da Pestalozzi/Serra no período de 

fevereiro de 2012 a junho de 2013. O aporte teórico metodológico se apoia na Análise de 

Conteúdos como ferramenta para compreender e analisar as narrativas produzidas pelos 

bolsistas a partir de duas categorias: 1) A mediação como foco para reflexões e 2) Grupo de 

estudos e suas contribuições. Os resultados apontam a significativa contribuição desta 

experiência no processo de formação dos envolvidos na perspectiva da construção de um 

professor que atribui sentido e significado a sua ação pedagógica, para além de compreender 

como pensar/propor diferentes/diversos processos de ensino-aprendizagem na perspectiva da 

inclusão. 

Palavras chave: Formação Inicial. Inclusão. Mediação. 

INITIAL FORMATION IN PHYSICAL EDUCATION AND THE EXPERIENCE OF 

TEACHING/RESEARCH/EXTENSION LIVED IN THE LABORATORY OF 

PHYSICAL EDUCATION ADAPTED (LAEFA) 

ABSTRACT: This qualitative study is descriptive and exploratory aims to describe and 

analyze the experienced of students of the course in Physical Education and fellows of the 

Laboratory of Adapted Physical Education (Laefa) Cefd/Ufes the project of 

Teaching/Extension/Research aimed at children, young people and adults with intellectual 

deficiency and TGD's coming from the community, Apae/Vitória and Pestalozzi/Serra from 

February 2012 to June 2013. The theoretical methodology relies on Content Analysis as a tool 

to understand and analyze the narratives produced by scholars from two categories: 1) 

Mediation as a focus for reflection and 2) Study group and their contributions. The results 

show the significant contribution of this experience in the process of formation of those 

involved in the perspective the construction teacher who gives meaning and significance to 

their pedagogical action, apart to understand how to think/propose different/various processes 

of teaching and learning in the perspective of inclusion. 

Keywords: Initial Formation. Inclusion. Mediation.  

FORMACIÓN INICIAL EN EDUCACIÓN FÍSICA Y LA EXPERIENCIA DE 

ENSEÑANZA/PESQUISA/EXTENSIÓN VIVIDA EN EL LABORATORIO DE 

EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA (LAEFA) 

 

RESUMEN: Estudio de carácter cualitativo, descriptivo y exploratorio que objetiva describir 

y analizar las experiencias vividas por alumnos/as del curso de Licenciatura en Educación 

Física y bolsistas del Laboratorio de Educación Física Adaptada (Laefa) del Cefd/Ufes en el 

proyecto de enseñanza/Pesquisa/Extensión volteado para niños, jóvenes y adultos con 

deficiencia intelectual y TGD’s oriundos de la comunidad, de la Apae/Vitória y de la 
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Pestalozzi/Serra en el período de febrero de 2012 a junio de 2013. El aporte teórico 

metodológico se apoya en el Análisis de Contenidos como herramienta para comprender y 

analizar las narrativas producidas por los bolsistas a partir de dos categorías: 1) La mediación 

como un foco de reflexión y 2) Grupo de estudios y sus contribuciones. Los resultados 

apuntan la significativa contribución de esta experiencia en el proceso de formación de los 

envueltos en la perspectiva de la construcción de un profesor que atribuye sentido y 

significado a su acción pedagógica, para más allá de comprender como pensar/proponer 

diferentes/diversos procesos de enseñanza-aprendizaje en la perspectiva da inclusión. 

Palabras clave: Formación Inicial. Inclusión. Mediación. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Laboratório de Educação Física Adaptada (Laefa), localizado no Centro de 

Educação Física e Desportos (Cefd) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), 

desenvolve desde 2009 um projeto de extensão/pesquisa intitulado “Prática Pedagógica de 

Educação Física Adaptada para Pessoas com Deficiência”. Este projeto desenvolve práticas 

corporais para alunos com e sem deficiência, a partir da oferta de atividades como a natação, a 

capoeira, o jogo e ginástica geral, ministradas pelos alunos/bolsistas vinculados ao 

laboratório, com a supervisão dos professores coordenadores deste laboratório. 

A ação pedagógica desenvolvida no Laefa se organiza num ambiente lúdico em torno 

dos alunos, com vistas à criação/produção de condições favoráveis, para que eles possam se 

expressar de diferentes formas: seja pela linguagem gestual, verbal ou escrita, colaborando 

para as relações sociais desses sujeitos. Para que esse clima seja efetivado tomamos a 

experimentação das diferentes práticas corporais de forma lúdica em nossas ações 

pedagógicas (CHICON, 2004; 2005). 

Para efeito desse trabalho, buscaremos analisar as implicações das experiências de 

formação docente, com destaque ao trato pedagógico inclusivo, a partir da participação de 8 

discentes nas atividades desenvolvidos pelo Laefa intitulado: “Brincando e Aprendendo com a 

Ginástica”, “Brinquedoteca - Aprender Brincando” e “Ginástica Geral para Jovens e 

Adultos”. 

Nessa direção, corroborando com Sassaki (1997, p. 41), concebemos por inclusão um 

“[...] processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais 

gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para 

assumir papéis na sociedade” isto é, precisamos repensar a atual organização social a fim de 

que todos/as tenham, de fato, o direito para exercer plenamente a sua cidadania.  

No que concerne ao direito social referente à escolarização percebemos que, apesar 

dos avanços legais, ainda há muito a se construir a fim de promovermos, efetivamente, a 

inclusão prevista na Declaração de Salamanca (1994, p. IX), quando proclama que: 

 

[...] as escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios 

mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades 

abertas e solidárias, construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a educação 

para todos; além disso, proporcionam uma educação adequada à maioria das 

crianças e promovem a eficiência, numa ótima relação custo-qualidade, de todo o 

sistema educativo. 
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Destarte, a partir do momento em que se proclama o direito à educação como 

prerrogativa para a democratização da sociedade e a universalização dos direitos sociais, os 

movimentos no campo da educação especial entram para a pauta da universalização do direito 

à educação. Nesse bojo, as legislações produzidas a partir de então materializaram a luta 

incessante pelo reconhecimento ao direito não só do acesso à escola comum, como também, 

pela implantação de políticas sociais que legitimem esse direito. 

Direcionando estas considerações para contexto escolar, sabemos que as iniciativas 

educacionais para os alunos em situação de deficiência, ao longo dos tempos foram realizadas 

predominantemente em instituições especializadas de ensino de cunho privado e filantrópico, 

cujas ações, eram pautadas pelo viés assistencialista, marcado, inclusive, pelo modelo médico 

clínico (SASSAKI, 1997).   

Nesse contexto, a escola é um espaço dinâmico e propicio para o desenvolvimento de 

alunos nos mais diferentes níveis de habilidade motora e que, possivelmente, encontraremos 

dentro dessa diversidade alunos com algum tipo de deficiência. Desse modo, as aulas de 

educação física, assim como qualquer outra disciplina, possuem a responsabilidade de atender 

as necessidades de todos os alunos, contribuindo para o processo de inclusão escolar.  

Aprofundado um pouco mais o debate, quando pensamos nas práticas educativas no 

âmbito da Educação Física escolar, percebemos que ainda hoje as aulas possuem um enfoque 

Liberal tecnicista cuja concepção da didática, segundo Libâneo (1985, p. 130), “[...] reduz o 

ensino a dimensão técnico-prática da prática escolar, dissociando-a dos fundamentos da 

educação e afirmando a neutralidade científica e técnica dos métodos.” Desse modo, o que 

vislumbramos nas aulas de educação física é a priorização de questões como eficiência e 

rendimento nas atividades corporais dos alunos, sem o interesse de refletir a prática e levar em 

consideração a diversidade/diferença dos envolvidos.    

Nesta perspectiva, podemos perceber que, frequentemente, nas aulas de educação 

física, os professores ainda produzem ações voltadas para as crianças ditas “normais”, 

procurando atender muitas vezes as demandas da própria escola, seguindo a forma engessada 

como, recorrentemente, ela se encontra organizada (CARMO, 2001).    

Frente ao exposto, as políticas educacionais foram se modificando, no que se refere à 

formação inicial dos professores. Mudanças ocorreram nos currículos das universidades e a 

disciplina Educação Física Adaptada passou, então, a fazer parte dos cursos de graduação 

através da resolução 03/87 do Conselho Federal de Educação no início da década de 1990, 
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com o objetivo de favorecer a formação de educandos com autonomia para a atuação frente 

diversidade humana (CHICON; SÁ, 2011). 

Contudo, essa oferta, muitas vezes, não propicia a formação de professores como 

sujeitos autônomos, produtores de seu próprio conhecimento. Ao contrário, reproduzem o que 

lhes foi passado em sala de aula durante a graduação. Desse modo, o acadêmico encontra-se 

em um ambiente de instrumentalização do conhecimento, utilizando a sua formação inicial 

para buscar “manuais prontos” sobre como lidar com as diferenças no cotidiano escolar, 

resultando na diminuição da autonomia do professor. 

Porém, mesmo com a disciplina fazendo parte do currículo das universidades e 

facilitando a aquisição do conhecimento, a área da Educação Física Adaptada ainda sofre uma 

defasagem por falta de preparo de profissionais, falta de interesse e até mesmo falta de 

conhecimento por parte dos profissionais da área. Isto por que, como esta disciplina começa a 

repercutir somente algum tempo após a sua implementação, essa é uma das razões pelas quais 

muitos professores de educação física, hoje atuando nas escolas, não receberam em sua 

formação conteúdos e/ou assuntos pertinentes à Educação Física Adaptada (AGUIAR; 

DUARTE, 2005). 

Ainda nessa perspectiva, Jenkinson (1997, apud Cruz, 2008, p. 62-63) reafirma que “É 

animadora a constatação de políticas educacionais que busca o aprimoramento da intervenção 

didático-pedagógica dos professores. Contudo, mudanças na esfera política podem ser inócuas 

se desprovidas de ações concretas”. 

A partir dessa constatação, destacamos a questão sobre a formação inicial dos 

professores de educação física no que diz respeito ao preparo oferecido aos professores para 

lidar com pessoas que apresentam deficiência. Além de conhecer sobre as deficiências é 

necessário que o graduando vivencie ações concretas que o possibilite ter contato com as 

diversidades e os desafios que ela trás, e que o faça refletir sobre sua ação em momentos de 

atuação. Neste sentido, Pimenta (1997, p. 6) nos leva a refletir sobre o objetivo da formação 

inicial ao afirmar que:  

 

Para além da finalidade de conferir uma habilitação legal ao exercício profissional 

da docência, do curso de formação inicial se espera que forme o professor, ou que 

colabore para sua formação. Melhor seria dizer, que colabore para o exercício de sua 

atividade docente, uma vez que professorar não é uma atividade burocrática para a 

qual se adquire conhecimentos e habilidades técnico-mecânicas.  

 

Entendemos que colaborar para a formação de um professor significa desenvolver 

competências favorecedoras a articulação constante entre teoria/prática, fomentando o 
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enfrentamento com situações-problema, discutir a função da escola e a função de seu trabalho 

neste ambiente, e desenvolver a reflexão sobre a atuação, fazendo com que os educandos 

sejam capazes de produzir e sistematizar seu próprio conhecimento (FREITAS, 2006).  

A partir dessas considerações, partimos do pressuposto de que os projetos de 

pesquisa/extensão oferecidos pelo Laefa contribuem diretamente na/para a formação dos 

discentes envolvidos, tornando-os professores mais autônomos, cientes da importância de 

serem mediadores e capazes de construir e reconstruir sua própria prática com mais 

facilidade. Desse modo corroboramos com Alarcão (2000b, p. 187) quando diz que: “[...] 

educar para a autonomia implica fazer um ensino reflexivo que, por sua vez, se baseia numa 

postura reflexiva do próprio professor”.   

Nesse movimento, objetivamos neste estudo: analisar a percepção de alunos/as do 

curso de Graduação em Licenciatura Plena em Educação Física acerca dos processos de 

formação inicial vividos, a partir das experiências no projeto de Ensino/Extensão/Pesquisa 

voltado para crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e TGD’s desenvolvido no 

Laefa/Cefd/Ufes. 

 

 Para tanto delimitamos as seguintes ações:  

 Descrever e discutir a percepção dos alunos/bolsistas sobre a articulação entre os 

conteúdos/conhecimentos apreendidos na formação inicial e a sua materialização em 

diferentes situações de prática educativa com caráter inclusivo.  

 

 Discorrer sobre qual/is são os saberes/fazeres identificados/mobilizados ao longo das 

experiências de práticas de ensino vividas nas intervenções promovidas pelo 

laboratório. 

 

 Identificar e discutir as mudanças ocorridas na formação dos envolvidos durante o 

processo, no que tange ao trato pedagógico com caráter inclusivo. 

 

2. METODOLOGIA  

O trabalho em tela se baseia num estudo qualitativo, descritivo e exploratório no intuito 

de estudar/descrever os diferentes sentidos e significados vividos nos processos de formação 

de 08 alunos/as do curso de Licenciatura em Educação Física e bolsistas do Laboratório de 

Educação Física Adaptada (Laefa) do Cefd/Ufes. Nesse sentido, nos apoiamos em Triviños ao 
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anunciar que “[...] informações sobre a vida dos povos não podem ser quantificadas e 

precisam ser interpretadas de uma forma muito mais ampla” (1987, p. 120).  

Os instrumentos utilizados foram os diário de campo, entrevista semi-estruturada e as 

videogravações das 30 intervenções ocorridas no período de fevereiro de 2012 a junho de 

2013. A entrevista semi-estruturada se tornou importante neste processo de pesquisa, pois 

possibilitou o aprofundamento de questões que iam além das perguntas pré-elaboradas, 

fazendo com que experiências, tanto individuais quanto coletivas, fossem compartilhadas e 

debatidas pelos bolsistas envolvidos. 

As perguntas exploram a participação dos bolsistas num programa de extensão chamado 

“Prática pedagógica de Educação Física Adaptada para pessoas com deficiência”, voltado 

para o ensino de diferentes práticas pedagógicas inclusivas para crianças, jovens e adultos 

com deficiência intelectual e, no que se refere aos jovens e adultos com deficiência intelectual 

foram ofertados dois projetos sendo que, para efeito desse estudo, destacaremos o projeto da 

Ginástica Geral. 

Os dados foram analisados com base na Análise de Conteúdos, pela possibilidade que 

esta técnica nos fornece para promovermos o diálogo entre o aporte teórico e nossas 

categorias de análise assim organizadas; 1) A mediação como foco para reflexão e 2) Grupo 

de estudos e suas contribuições. A escolha destas categorias emergiu em virtude da relevância 

dos momentos de ação e de estudos vividos na/para formação docente dos envolvidos 

 

2.1 Contextualizando o Locus investigativo 

  

O projeto Prática pedagógica de Educação Física Adaptada para pessoas com 

deficiência atende em torno de 60 alunos entre crianças, jovens e adultos com deficiência 

intelectual e autismos, assim organizados: 

1. Projetos Infantis  

a. Brincando e Aprendendo com a Ginástica e Brinquedoteca Aprender 

Brincando. O primeiro ofertado para um grupo de 15 alunos de 5 anos da 

escola de Educação Infantil da UFES (Criarte) e 6 crianças com autismo 

e uma criança com paralisia cerebral. O segundo atendia um grupo de 15 

alunos de 4 anos, também da CRIARTE, uma criança com síndrome de 

Down e uma criança com paralisia infantil. Ambos os atendimentos 

ocorriam às terças-feiras, entre 14h e 14h50 horas.     

 

2. Projeto para os jovens e adultos:  

a.  Ginástica Geral e Dança Criativa. Ambos projetos ofertados para duas 

turmas distintas com 15 jovens e adultos com idades variando de 15 à 60 
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anos  adultos com deficiência intelectual e TGD’s oriundos da 

comunidade, da Apae/Vitória e da Pestalozzi/Serra. Os atendimentos 

ocorriam às quintas-feiras das 14-16h de forma que os grupos 

revezavam-se nos projetos, de forma que enquanto um grupo vivenciava 

a ginástica o outro vivência a dança e depois revezavam-se. 

 

Em linhas gerais, a dinâmica dos atendimentos nesses projetos era similar: no inicio, era 

feito uma roda de conversa inicial com os alunos a fim de retomar situações e acontecimentos 

da aula anterior e preparar os alunos para as atividades subseqüentes. Depois eram 

desenvolvidas as atividades planejadas. Ao final da aula, era feito uma roda de conversa final 

visando avaliar fatos e acontecimentos ocorridos durante a aula e colher sugestões para o 

encontro seguinte.  

A sistematização das aulas eram feitas a partir das reuniões de planejamento feitas pelos 

monitores sempre após as intervenções, onde discutíamos as percepções e a avaliação da aula 

dada. Depois eram organizadas as ações e as atividades para a próxima aula levando em 

consideração os planos de ensino dos projetos e as questões levantadas pelos alunos. 

 

3. FORMAÇÃO INICIAL E INCLUSÃO 

A atual Constituição  Federal brasileira estabelece e define o direito das pessoas com 

necessidades especiais de participarem dos processos  educacionais sem restrição, sendo  

preferencialmente, na rede regular de ensino por meio do Art. 208,  visando a integração 

dessas pessoas em todas as áreas da sociedade e o direito à educação, comum a todas as 

pessoas. 

Apesar do reconhecimento legal, a inclusão ainda é um grande desafio social, 

especialmente no contexto escolar, pois sabemos que ainda falta muito para se alcançar uma 

educação efetivamente de qualidade e que contemple as necessidades individuais de 

desenvolvimento dos alunos, principalmente aqueles que apresentam algum tipo de 

deficiência (MARTINS, 2011). Além disso, a presença física de pessoas com deficiência na 

escola não garante que os objetivos educacionais sejam alcançados (CRUZ, 2008) e que a 

inclusão, de fato, aconteça. 

Para compreender um pouco mais sobre o desafio da inclusão, podemos evidenciar a 

questão do preconceito social para com o diferente. De acordo com Amaral (1998) o 

preconceito é uma construção conceitual estabelecida anteriormente à nossa experiência, 

constituindo duas dimensões principais: uma é a atitude e a outra trata do desconhecimento. A 

atitude é definida a partir de nossas ideias em relação a algo ou alguém, sendo que os nossos 
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sentimentos como medo, raiva, repulsa, etc. passam a ser tomados como caminho para a 

construção das interpretações e percepções a cerca do outro. 

 A outra dimensão que trata do desconhecimento, deriva da desinformação dos fatos e 

nossas reações diante do diferente. Quando o preconceito é estabelecido, surge um terreno 

fértil para a construção de estereótipos, criando uma visão fixa e imutável sobre determinadas 

pessoas ou grupos. Dessa forma, voltando nosso olhar para as pessoas com deficiência, 

Amaral ainda nos mostra que “[...] encontramos também estereótipos particularizados em 

relação aos tipos de deficiência, como o deficiente físico ser “o revoltado” ou “o gênio 

intelectual”; o cego ser “o isolado” ou “impaciente”; a pessoa com Síndrome de Down ser “a 

meiguice personificada” (1998, p. 18).  

Estes preconceitos e estereótipos são desenvolvidos culturalmente e socialmente e, 

muitas vezes, pode gerar um olhar de incapacidade e piedade que não potencializam em nada 

o desenvolvimento dessas pessoas.  

Para ilustrar melhor esse olhar carregado com preconceitos e estereótipos, segue 

abaixo o depoimento de um aluno/bolsista do Laefa falando sobre suas expectativas iniciais 

ao trabalhar com pessoas com deficiências: 

[...] eu queria fazer alguma coisa na minha vida que fizesse bem para as pessoas, 

tentar fazer de alguma forma o bem. Esse foi o pontapé inicial. Eu era primeiro 

período ainda, não tinha essa noção de inclusão e fui muito com os olhos do senso 

comum que são os olhos do assistencialismo. São os olhos de que “vou fazer o bem 

para uma pessoa”, os olhos da misericórdia, eu fui com os olhos da misericórdia. É 

hipocrisia eu dizer que não fui. Ai uma vez eu lembro que numa aula da ATIF do C, 

ele foi muito claro e falou assim “Aqui ninguém faz assistencialismo, as pessoas estão 

fazendo porque é um direito de todos ter acesso a educação. Você não está fazendo 

um trabalho voluntário, você está fazendo uma obrigação.” Depois eu fui percebendo 

que na verdade, além disso, eu tenho que estimular para que o direito de todos seja 

respeitado e aconteça. Ai foi aprimorando a minha vontade de trabalhar, foi saindo 

do senso comum, numa perspectiva mais cientifica mesmo, mais social. (Depoimento 

do aluno L2). 

Considerando as políticas de inclusão que garantem o acesso de pessoas com 

necessidades especiais no ensino regular, discutir e entender aspectos sobre o diferente, 

preconceitos, estereótipos e sobre o processo de inclusão é fundamental, não só para qualificar 

a atividade docente, mas também para nos constituirmos como seres sociais. Reafirmando 

essa ideia, Pantaleão (2009, p. 99-100) nos diz que, 

[...] tanto no espaço escolar quanto fora dele, vivemos corriqueiramente relações, em 

que estabelecemos contatos com objetos, pessoas, situações e fatos com os quais 

aprendemos, concordamos e dos quais discordamos, emitindo respostas de toda 

natureza – com palavras, olhares, gestos e ações. São nessas relações que nos 

constituímos como pessoas, como humanos e como seres sociais, pois na convivência 

com o “Outro social” podemos conhecê-lo e conhecer a nós mesmos. 
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Muitos cursos de formação ainda trabalham de forma superficial, ou não trabalham, as 

questões sobre diversidade/diferença e consequentemente muitos professores que estão saindo 

para o exercício da profissão docente ainda possuem uma visão estereotipada e infelizmente 

isso demora bastante para ser desfeito, dessa forma contribui-se ainda mais para o aumento de 

excluídos na escola (FREITAS, 2006). 

 Frente a este panorama, defendemos que os cursos de formação de professores, 

especialmente no âmbito da Educação Física, devem potencializar um perfil de formação 

aberto as diferentes/diversas formas de se constituir humano e aqui nos referimos não apenas 

ao deficiente, mas as pessoas que sofrem preconceitos por questões como gênero, etnia, classe 

social, entre outros. Partindo daí, sabemos que outro grande desafio é a elaboração de um 

currículo que desenvolva, nos professores em formação, habilidades, conhecimentos, 

reflexões sobre sua própria prática e outros elementos necessários para estarem atuando com 

qualidade frente à inclusão. 

Ao discutir a implementação do novo currículo para formação de professores de 

Educação Física, os autores Paiva, Andrade Filho e Figueiredo nos alerta sobre a incorporação 

e reprodução de experiências do senso comum dentro do processo de formação inicial e nos 

diz que: 

[...] o processo de formação inicial deve tentar romper com as concepções 

incorporadas e transferidas para os cursos, bem como deve ser decisiva na construção 

do compromisso social e político dos futuros professores que irão atuar na escola. 

Essa, talvez, seja uma das condições de possibilidade mais promissoras – 

evidentemente, não a única – para que se modifique, num trabalho de médio e longo 

prazo, a própria representação da disciplina e de ser professor de educação física 

(PAIVA; ANDRADE FILHO; FIGUEIREDO, 2006, p. 222). 

 

Devemos caminhar na luta por um currículo de formação de professores que busque 

desenvolver sujeitos críticos, autônomos e que tenham a capacidade de compreender/analisar 

e transformar a realidade que irão atuar (FREITAS, 2006), estabelecendo uma relação 

dialógica entre teoria e prática, acabando com esse método de reprodução que ainda 

percebemos nos cursos de formação inicial de professores.  

Voltando nosso olhar para o Laefa, ao falar sobre a diferença do currículo do curso de 

Educação Física para as situações vivenciadas dentro do laboratório, percebemos que este 

espaço consegue, através das atividades desenvolvidas, alcançar essa necessidade de articular 

a teoria à prática como observado pelos alunos/bolsistas nos depoimentos abaixo:  

 

Eu penso que na graduação, nas disciplinas da graduação a gente tem muito essa 

questão dos saberes do conhecimento assim. A todo o momento a gente esta 

acumulando conhecimento que está ali sendo posto pra gente e tal, mas na graduação 
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em si isso é muito pouco articulado com a prática, com exceção dos estágios que é o 

único momento pratico que a gente tem pra ta articulando o conhecimento teórico 

que a gente acumulou com, de fato, a questão da experiência né?! Com os saberes da 

experiência. Eu penso que o laboratório ele potencializa e muito isso. A todo o 

momento a gente ta tentando articular o conhecimento que a gente aprendeu na 

graduação, de metodologia, de plano de aula, de didática e outros saberes á pratica 

assim né?! Tentando contextualizar a nossa prática também, essa questão de 

contextualizar o contexto do aluno, considerar o contexto essa questão.  Acho que no 

laboratório e nos estágios, que eu acho que é o único momento que eu consegui, 

durante a minha formação, ver, observar esse momento de articulação desses 

conhecimentos que eu aprendi na minha graduação com a prática em si (Depoimento 

do bolsista M1, 28/06/13).  

Eu to no laboratório desde o primeiro período então pra mim eu quase não tenho 

dificuldade com essa articulação. Então eu penso que se o currículo proporcionasse 

as experiências de docência desde o primeiro período, e não é experiência de 

docência para nossa turma não, por que é o que acontece, é experiência de docência 

nos espaços escolares e não escolares também (Depoimento do bolsista L2, 

28/06/13).  

 

Em meio a tantos desafios encontrados na formação inicial de professores, o Laefa, 

enquanto um espaço educacional inclusivo, vem colaborando de forma significativa na 

formação dos acadêmicos, na medida em que o envolvimento com os projetos potencializa a 

quebra de preconceitos, desenvolve ações que contribuem para o processo de inclusão, mostra 

a necessidade de ter conhecimento sobre os direitos do outro, trabalha a interação e outros 

aspectos. 

De acordo com os depoimentos dos alunos/bolsistas que veremos mais à frente, 

percebemos que a o laboratório tem sido um espaço, dentro do currículo prescrito, 

privilegiado de formação. Dessa forma, tudo que contribui no sentido de possibilitar aos 

professores em formação um contato mais efetivo com pessoas que tenham algum tipo de 

deficiência na busca por qualificar as ações pedagógicas, deve ser estimulado e procurado 

pelos graduandos no período de formação inicial. 

   

4. NARRATIVAS DE FORMAÇÃO 

4.1) A mediação como foco para reflexão 

Nessa categoria, centraremos as discussões acerca da contribuição da experiência vivida 

no processo de formação dos alunos/bolsistas envolvidos. Para tanto, corroboro com Gómez 

(1992) quando destaca que a prática é considerada aspecto fundamental na/para a formação de 

um professor reflexivo. Yinger (1986 apud GÓMEZ, 1992, p. 111) postula “[...] que o 

processo de formação dos professores deve começar pelo estudo e análise do ato de ensinar”.  

Sabemos que não existe uma única possibilidade para trabalharmos inclusão em 

contextos educativos, tendo em vista a variedade de formas que temos, como professores, de 
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produzir diferentes princípios disparadores de movimentos que possam atender as 

particularidades de cada aluno e por isso é preciso oferecer ao acadêmico em educação física 

o máximo de contato com situações que possivelmente ele encontrará na vida profissional, 

facilitando assim o processo de construção de estratégias de inclusão. 

Enfatizaremos nas seguintes narrativas, situações vivenciadas durante o projeto, que 

efetivamente potencializaram nosso processo de formação docente. Principalmente situações 

onde tentávamos inserir os alunos com maiores dificuldades no contexto da aula, buscando 

como estratégias de ensino, realizar atendimentos mais individualizados e adaptar as 

atividades para os mesmos. 

Ao serem perguntados sobre quais tipos de saberes/fazeres eram mobilizados nos 

momentos de atuação no Laefa/Cefd, a maioria dos alunos/bolsistas disseram ter percebido a 

mediação, como no depoimento abaixo: 

 

[...]. O projeto dos adultos também tem mediação. Até por que não somos 

professores, somos também mediadores por que ou a gente está mediando à relação 

do aluno com o conhecimento, ou com algum objeto que muitas vezes, no caso dos 

adultos, eles não têm contato por diversos motivos, ou com o colega por que muitas 

vezes eles só estão naquela relação familiar, em parentes e tal e não tem contato com 

o outro, com amigos e talvez aquele momento é o único momento que ele está tendo 

contato com outra pessoa que não seja da família. E a gente está lá para mediar essa 

relação [...]. A G. fala muito sobre essa questão de ter um olhar sensível sobre o 

outro ne. E ai tentar mediar essas relações para que o aluno consiga, de alguma 

forma, estar internalizando aquele conhecimento, estar construindo as relações 

sociais, é isso (Depoimento do bolsista M1, 28/06/13). 

 

Para melhor visualizarmos a questão da mediação no momento de intervenção no 

laboratório, segue abaixo uma narrativa que se refere a um episodio do aluno N com síndrome 

de Down participante do projeto da ginástica para jovens e adultos: 

 

 N assim como em algumas aulas, queria apenas ficar sentado interagindo com os 

objetos presentes na aula. Nesta intervenção tentamos ir além, o monitor A que o 

acompanhou na aula, conversou com N estimulou-o a se levantar e passar pelos 

obstáculos, depois poderia interagir com os objetos. A então levantou N e foi 

encaminhando o aluno para o banco sueco. Com o auxilio do monitor, N atravessou o 

banco, porém quando este começou a balançar ele logo desceu, foram então 

encaminhados para a prancha e, ainda com o auxilio do monitor, N passou sobre a 

mesma. Feito isso ele foi para o centro da sala e sentou-se próximo dos objetos 

escolhidos (Relatório de Campo, 24/05/2012). 

 

 Destacamos neste trecho o processo de mediação do professor A em relação ao aluno 

N. Evidenciamos a contribuição da mediação pedagógica, no processo de inclusão das 

crianças, jovens e adultos com necessidades especiais. Para tanto, trabalharemos com o 
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conceito de mediação proposto por Vygotsky (OLIVEIRA, 1993), quando o autor nos 

apresenta que a relação entre homem e mundo não é uma relação direta e sim mediada, nessa 

perspectiva definimos o conceito de mediação como sendo um processo onde há interferência 

de um elemento intermediário na relação direta, tornando essa relação mediada, logo, no 

ambiente educativo o principal agente mediador é o professor.  

Nesse aspecto, destacamos a importância do professor enquanto agente mediador no 

processo de inclusão. Buscando, no diálogo constante, uma possibilidade para se minimizar as 

dificuldades encontradas no decorrer dos processos de ensino-aprendizagens por meio de 

ações construídas numa via de mão dupla, haja vista que: “[...] o educador não deve ser 

apenas o que educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em dialogo com o educando que, 

ao ser educado, também educa. Ambos assim se tornam sujeitos do processo em que crescem 

juntos (FREIRE, 1987, p.68)”. Sendo assim, o educador também aprende nesse processo, pois 

ocorre uma mediação dos conhecimentos nas relações professor-aluno. 

Para tanto, destacamos uma outra situação que evidencia a importância da interação de 

crianças com e sem deficiência no mesmo espaço/tempo, mediadas pela ação dos 

brinquedistas, ou seja, educadores que estimulam, enriquecem e ampliam as possibilidades 

lúdicas da criança.  

[...] um professor resolveu tocar um instrumento sozinho, logo um aluno se 

aproximou e ele o convidou para tocar e cantar algumas músicas, o aluno pegou o 

piano, então começaram a cantar músicas infantis como, “borboletinha”, “atirou o 

pau no gato”, “parabéns pra você” e outras que fomos inventando na hora. Outros 

alunos e um professor entraram na brincadeira e formou uma bandinha, todos se 

divertiram tocando os instrumentos, essa brincadeira durou cerca de 10 minutos. 

(Relatório de Campo, 27/03/2012). 

 

Tais situações nos enfatizam a importância de pensarmos e refletirmos sobre a nossa 

prática enquanto professores, pois assim conseguimos enxergar as diversas e complexas 

situações que podem ocorrer durante a aula e conjecturarmos elementos que possam 

potencializar as nossas ações enquanto educadores e as ações dos alunos. Com isso, Vygotsky 

(1991) nos aponta que o professor precisa assumir o papel de provocador de avanços que não 

aconteceriam espontaneamente, como aconteceu no episódio acima. 

Ressaltamos também, a participação das mães enquanto fundamental no sentido de nos 

informar sobre as individualidades/potencialidades de seus filhos, fornecendo subsídio para o 

bom andamento do projeto e contribuindo para formação inicial dos alunos/bolsistas 

envolvidos. 

A mãe do aluno H, com paralisia cerebral se prontificou para um momento de conversa 

com todas as crianças, buscando esclarecer a deficiência de seu filho. Foi impressionante a 
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reação das crianças fazendo diversas perguntas como: “Porque ele usa esse negócio 

(munhequeira) no braço? Como que o H toma banho? Porque ele fica magrinho assim? O H 

sabe falar?”. Destacamos a seguinte fala da mãe: 

Todo mundo coloca as mãos pra frente. Quando a gente vê a mãozinha percebe como 

esse dedinho é grande. Eles são todos iguais? Não. Olha como eles são diferentes. 

Olha como eles são gordinhos. Ta vendo como todos são diferentes. Esse é grandinho. 

Esta vendo, assim somos nós. Olha como todos nós aqui somos diferentes. (Relatório 

de Campo, 29/05/12).  

 

Com este trecho, evidenciamos a forma como a mãe do aluno H abordou o assunto com 

as demais crianças, fomentando a percepção destas sobre as singularidades existentes naquele 

ambiente. Sendo assim, sabemos que se faz necessário, 

[...] perceber todos os alunos com suas diferenças e não apenas esses alunos que 

apresentam déficits em alguma área, evitando-se assim a supervalorização do que 

consideram “defeito”, buscando conhecer com profundidade as suas potencialidades 

(MARTINS, 2011, p. 117). 

Podemos perceber então, que esta participação da mãe do aluno H e outros 

acontecimentos, contribuíram em nosso saber lidar com determinadas deficiências, com o ser 

humano de uma forma geral e nos ajudou a perceber o trato diferenciado com as crianças ao 

abordar o assunto, nos dando subsídio para uma melhor atuação no ambiente escolar 

futuramente. 

Dessa forma, ao ser perguntado sobre os conteúdos que foram demandados no 

laboratório, um aluno/bolsista ainda nos diz que: 

 O trato com o ser humano, que para mim é a primeira coisa que a gente precisa 

saber como eu vou tratar aquela pessoa. A transposição didática, eu vou trabalhar 

com esse conteúdo, como que eu vou passar ele pra essa faixa etária, para essa 

especificidade, para objetividade desse sujeito aqui (Depoimento do bolsista L2, 

28/06/13). 

É importante compreender que uma boa formação profissional depende, também, do 

envolvimento dos futuros professores em um trabalho de construção coletiva dos saberes, 

procurando alcançar autonomia para suas ações pedagógicas. A partir disso, entender como se 

dá o processo de desenvolvimento dos alunos e como mediar qualitativamente às relações 

dentro de uma sala de aula, são aspectos fundamentais para qualificar as ações dos professores 

em formação. 

 

4.2) Grupo de Estudos e suas contribuições 

Discorreremos nesta categoria acerca das contribuições do grupo de estudos para o 

processo de formação dos bolsistas envolvidos e os saberes/fazeres que foram mobilizados ao 
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longo das experiências nas intervenções, identificando as mudanças ocorridas na formação 

durante o processo, no que tange ao trato pedagógico com caráter inclusivo.        

O grupo de estudo acontecia nas terças-feiras após as aulas. Para além da formação, era 

o momento, primeiramente, do planejamento dos projetos “Brincando e Aprendendo com a 

Ginástica” e “Brinquedoteca - Aprender Brincando”, onde cada um avaliava a intervenção 

ocorrida, destacando pontos negativos e positivos e estabelecendo as decisões para as 

próximas aulas, garantindo a sequencia das ações pedagógicas que estavam ocorrendo. 

Importante ressaltar esse movimento, no sentido de que o mesmo garante de forma qualitativa 

a sequência das ações pedagógicas, mantendo a coesão do desenvolvimento pedagógico, sem 

perder de vista a formação dos bolsistas envolvidos. Este movimento realizado para garantir 

uma sequencia pedagógica de qualidade é ressaltada no depoimento do aluno/bolsista T 

quando afirma que:  

 [...] tudo que a gente conversava lá, tudo que saía do grupo de estudos vinha um pouco 

da avaliação que a gente fazia da aula. Por exemplo, teve um grupo de estudos num 

dia, no outro a gente podia dar diferente a intervenção e tudo do que a gente tava 

fazendo. Então, vai dando subsidio para reorientar a prática aos poucos (Depoimento 

do bolsista T, 28/06/13). 

 

O segundo momento do grupo se constituía em um período voltado para a discussão e 

análise mais profunda dos aspectos observados pelos bolsistas na prática pedagógica, 

sustentadas por recursos teóricos com leituras, filmes, documentários e orientações do 

professor. Nessa visão, destacamos que o grupo de estudos oferece maiores perspectivas de 

aprofundamento em um determinado tema, porque o mesmo fato era analisado por diversos 

ângulos, através dos pontos de vista expostos pelos raciocínios individuais, dotados ou não de 

experiência. Cabe destacar aqui, a experiência de dois alunos/bolsistas do laboratório falando 

sobre esse momento de aprofundamento: 

 [...] quando eu fiz estágio de lazer com C. e ai tinha um momento de avaliação, ai ele 

perguntava assim, como foi à intervenção e tal e eu falei uma vez que tinha dificuldade 

de não saber o que fazer, como direcionar os alunos, as crianças no caso, e ai ele 

sugeriu a leitura do livro dele [...] E depois que eu li o livro, por que ele falou que era 

para ler que na outra intervenção a gente discutiria um pouco sobre ele e tal. Ai eu 

comprei o livro, li e na outra intervenção foi totalmente diferente. Tipo assim, eu 

consegui me aproximar mais das crianças, consegui mediar a brincadeira deles para 

que não fosse a brincadeira pela brincadeira, então é o exemplo que eu me recordo que 

para mim no momento me ajudou muito. Depois da leitura que ele indicou eu consegui, 

isso me auxiliou na hora da prática (Depoimento do bolsista A1, 28/06/13). 

 Outro exemplo, eu lembro quando a gente começou a receber os alunos com autismo 

na brinquedoteca e a gente não sabia o que fazer, foram os momentos de estudo que 

ajudaram muito, os textos que foram trazidos, as pessoas que vieram pra conversar 

com a gente sobre o autismo, trazendo suas experiências, como a gente deveria às vezes 
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agir em determinadas situações. Então assim, foi muito rico por que eu digo que 

quando eu chegar na escola eu sei que vai ser diferente, mas foi a experiência que tive 

aqui que vai me ajudar a ter ideia de como fazer lá e isso é muito rico pra mim, muito 

importante (Depoimento do bolsista T, 28/06/13). 

A partir desta situação, destacamos que a relação do homem com mundo é uma relação 

mediada pela experiência de outras pessoas. Nesse sentido, corroboramos com Nóvoa (1992), 

quando postula a importância da criação de redes de (auto) formação participativa. O autor 

destaca que “[...] a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o 

papel de formador e formando” (p. 26).  

 Nessa perspectiva, destacamos duas situações/discussões no grupo de estudos que 

evidenciam a considerável importância desse momento no intento de potencializar a formação 

docente dos envolvidos. A primeira situação está ligada à discussão do processo de 

aprendizagem da criança na perspectiva de Vygotsky utilizando como referência a autora 

Oliveira (1993). Para essa discussão, o professor orientador disponibilizou com antecedência 

um livro da autora que apresentava as concepções de Vygotsky com relação à aprendizagem. 

Este apresenta uma síntese das idéias de Vygotsky, fomentando a importância dada à cultura e 

a Linguagem na formação do ser humano, a autora postula as relações entre desenvolvimento 

e aprendizado, pensamento e linguagem e aspectos biológicos e culturais do funcionamento 

psicológico. 

 Esses dias de análise/discussão foram fundamentais para a compreensão dos monitores 

com relação à aprendizagem dos alunos nas atividades referentes às intervenções dos projetos 

e sistematização das suas ações pedagógicas, visando o desenvolvimento efetivo dos aspectos 

cognitivo, social e motor das crianças, além de potencializar o processo da inclusão durante as 

aulas. Segue abaixo duas narrativas referentes ao projeto de ginástica para crianças: 

 

No caso da aluna G1 (autista), por exemplo, a minha frustração em observar que 

nenhum professor conseguia interagir com ela era grande no começo. Com o tempo 

o professor orientador do projeto, junto com outros estagiários, conseguiu que ela 

ficasse perto das outras crianças no momento inicial e final da aula, mesmo que por 

poucos segundos. Acredito que essa interação tão esperada por nós professores 

acontece, mas é um processo que demora e que requer respeito ao tempo de 

desenvolvimento de cada criança.  Eram nesses momentos de tentativas com a aluna 

G1 que os laços entre professor/aluno iam sendo criados e o processo de inclusão 

sendo facilitado (Relatório final da bolsista K). 
 
 Eu fiquei responsável pelo aluno G2. A princípio eu consegui introduzi-lo junto ao 

grupo na conversa inicial durante alguns minutos, depois ele quis sair e se dirigiu 

para as traves de equilíbrio. Depois, enquanto a turma fazia atividades, G2 pulava 
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no tumbletrack, com isso procurei variar as possibilidades de movimento dele no 

aparelho (Diário de campo do bolsista A, 03/04/2012). 

A partir desses acontecimentos, no que tange ao trato pedagógico com caráter inclusivo, 

podemos perceber grandes mudanças ocorridas na formação dos alunos/bolsistas envolvidos 

nos trabalhos do Laefa, principalmente no que diz respeito à articulação entre teoria e prática. 

Esta articulação foi uma das questões levantadas pelos alunos/bolsistas ao falarem sobre o 

currículo do curso de Educação Física e sobre os subsídios que a mesma oferece para estarem 

atuando como professores. Segue abaixo:  

 Só que eu preciso estar experimentando a docência para entender o que aquele texto 

está me falando. [...] Eu acho que as disciplinas elas mobilizam já esses conhecimentos, 

esses conteúdos, só que a diferença é a desarticulação com a prática, a pouca 

experiência e os poucos momentos de docência no currículo prescrito. Tirando os 

estágios né, que só tem no quarto período. (Depoimento do bolsista L2, 28/06/13). 

Eu acho que falta um pouco de situações concretas assim, para gente pensar a nossa 

prática quando a gente esta trabalhando nessas disciplinas. Fica muito na teorização e 

tal, e talvez não tenha muito essa relação da teoria com a prática, de pensar a pratica. 

Claro que a gente consegue associar por que a gente está no laboratório a muito tempo 

e ele dá uma base muito boa, agora na disciplina em si isso é o que falta assim... a 

questão de estar fazendo esse link entre a teoria que a gente vê lá e como aplicar isso 

na pratica, como pensar a prática pedagógica nessa perspectiva inclusiva (Depoimento 

do bolsista M1, 28/06/13) 

. 

Outra situação a ser destacada foi uma das aulas em que o professor orientador propôs 

um jogo para o grupo com o objetivo de levar o educador a (re)pensar suas aulas no sentido 

de buscar diferentes ações levando-se em conta a diversidade do ambiente e dos alunos. O 

jogo proposto é chamado “nunca 3”. Nesse, formavam-se duplas e havia um pegador e um 

corredor, o último deveria fugir e dar a mão para um membro de uma dupla e o outro 

membro, imediatamente, deveria fugir do pegador a fim de buscar outra dupla e se salvar. 

Durante essa atividade, o professor propôs variações colocando algumas situações-problema, 

como a presença de um aluno com deficiência visual no grupo. Com isso, tínhamos que 

pensar em métodos a fim de adaptar a atividade sem perder a sua dinâmica e mantendo todos 

incluídos na mesma.             

Desta forma, postulamos que este momento consolida-se como sendo fundamental para 

a formação dos bolsistas enquanto professores, pois, é nesse contexto, que os mesmos são 

instigados a refletir e problematizar a respeito da experiência vivida, por meio das dimensões 

coletivas. Nessa perspectiva, Nóvoa (1992, p. 28) destaca que “[...] a dinamização de 



22 

 

dispositivos de investigação-acção e de investigação-formação pode dar corpo à apropriação 

pelos professores dos saberes que são chamados a mobilizar no exercício da sua profissão”.  

Cabe destacar aqui, o depoimento do aluno/bolsista ao falar sobre a importância deste 

movimento de construção do conhecimento através da coletividade e da troca de experiência 

dentro do laboratório: 

 
 Tem um termo que eu gosto que é do Nóvoa, que é um autor que fala sobre formação 

de professores, que usa “reflexão coletiva de saberes”, que eu acho que é um 

movimento que a gente faz muito no laboratório a partir dos grupos de formação e de 

estudos assim. É um momento que a gente está no coletivo e está compartilhando as 

nossas experiências, nossos saberes, fundamentando e tal, e para além disso, eu acho 

que essa ligação que o LAEFA tem de ensino-pesquisa-extensão favorece muito isso. É 

algo que pouca gente tem nas disciplinas, de estar trocando essas experiências do que 

eu vivenciei com a teoria em si e é um momento que a gente tem a possibilidade de 

estar lendo alguma coisa e indo na prática tentando fazer uma articulação entre a 

teoria e a prática e depois estar refletindo de novo sobre aquela teoria, estar 

reconstruindo aquela teoria, fazendo um momento de reflexão mesmo (Depoimento do 

bolsista M1, 28/06/13). 

 

Estes momentos de reflexão sobre a prática amplia o conhecimento científico e constrói 

um professor mais qualificado para lidar com a inclusão e todos os problemas que a mesma 

pode apresentar durante o processo de ensino-aprendizagem. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados evidenciaram a significativa contribuição das experiências pedagógicas 

com as crianças, jovens e adultos com deficiência no/para os processos de formação dos 

bolsistas envolvidos numa perspectiva inclusiva. Nesse sentido, as experiências produzidas 

em contextos que tomam como princípios o movimento constante da mediação pedagógica, 

possibilitam aos envolvidos diferentes/diversos formas organizativas para se o pensar/propor 

os processos de ensino-aprendizagem na perspectiva da inclusão. Nessa perspectiva, nos 

apoiamos em Nóvoa (1992, p.28) quando postula que “[...] a formação passa pela 

experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. [...] A 

formação passa por processos de investigação, directamente articulados com as práticas 

educativas”. 

Outro aspecto a se destacar refere-se o fato de que esta experiência também fomentou 

aos envolvidos, aspectos como autonomia e pró-atividade no decorrer das intervenções, na 

perspectiva de torná-los mais atentos no momento de antever o problema, ter iniciativa, 

buscar a solução e resolver as situações.  
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No que se refere ao trato pedagógico com pessoas com deficiência a experiência 

fomentou condições para a transformação dos sentidos/significados atribuídos à 

diversidade/diferença pertinentes a condição humana de todos os envolvidos oportunizando 

aos alunos dos projetos, mais autonomia e confiança nos momentos de execução das 

atividades.  

O contato dos bolsistas com os alunos durante as intervenções potencializou as ações 

pedagógicas qualitativamente, pois foi neste espaço, onde aconteciam as relações professor-

aluno, que as situações-problemas emergiam, e a parti daí os envolvidos tinha que mobilizar 

os conhecimentos para tentar suprir as demandas daquela determinada aula. Assim, 

postulamos esses momentos como sendo fundamentais para a formação dos bolsistas 

enquanto professores, pois, é nesse contexto, que os mesmos são instigados a refletir e 

problematizar a respeito da experiência vivida. 

 Os dias de análise/discussão também foram fundamentais para a compreensão dos 

monitores com relação à aprendizagem dos alunos e na quebra de estereótipos e preconceitos 

que havia diante do diferente. 

Cumpre destacar o fato de que tais situações ocorreram em detrimento de um trabalho 

coletivo dos alunos/bolsistas e coordenadores do projeto, onde a construção dos saberes 

ocorreu num movimento constante da articulação teórico-prática, juntamente com as reflexões 

realizadas nos momentos de formação dos envolvidos. Destarte, se faz necessário evidenciar 

que é por meio do contato com as situações práticas que se aprende o processo dialético da 

aprendizagem (GÓMEZ, 1992).  
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