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INTRODUÇÃO 

 

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

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

proposta pedagógica denominada: “Aprender brincando”. 

Antes de tudo, é preciso esclarecer de que tipo de memorial estamos falando. 

Para abarcar as diferentes denominações encontradas em editais e propostas de cursos, 

Passeggi e Barbosa (2008) propõe o termo memorial autobiográfico como designação 

genérica do conjunto dessas escritas de si. Em função da demanda institucional e do 

processo de escrita, as autoras fazem a distinção entre dois tipos de memorial, a saber:  

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

e pesquisadores para fins de concurso público, ingresso ou ascensão funcional 

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

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

processo de formação inicial ou continuada, e concebido como trabalho de 

conclusão de curso [TCC] no ensino superior.  

Para fins deste estudo, vamos trabalhar com o memorial de formação. O 

memorial de formação é um documento que busca descrever uma pessoa, no qual 

aparecem suas expressões sobre sua aprendizagem. Logo, o memorial é uma espécie de 

diário, em que a pessoa pode descrever e refletir sobre suas experiências, 

acontecimentos vivenciados desde sua infância, até sua trajetória no curso de graduação 

e sua vida profissional, os gostos e desgostos ao longo do caminho percorrido na 

trajetória acadêmica e profissional, descrevendo alterações e improvisos, ou ainda a 

experiência adquirida no curso. Assim sendo, este documento, o memorial, descreve o 

aprendizado através das diversas etapas com ênfase nos conhecimentos adquiridos.  

  Nesse sentido, desenvolvi o presente memorial levando em conta a minha 

trajetória de vida até o Curso de Graduação em Educação Física, destacando aspectos da 

minha vida pessoal, do processo de escolarização e graduação que marcaram meu 

envolvimento e estudo voltado para o atendimento educacional de pessoas com 

deficiência. E é sobre essa história de vida, que convido você leitor, a fazer essa viagem 

comigo, a partir desse momento.  

Na minha infância, tive acesso a várias atividades, tais como: queimada, bolinha 

de gude, soltar pipa, futebol, carrinho de rolimã, vários piques, carrinho feito de lata, 
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bafunga, etc. Cabe ressaltar que desde sempre tive vontade de ser jogador de futebol. 

Algumas dessas atividades eram realizadas na escola nas aulas de Educação Física, 

outras em brincadeiras com meu pai, mas a maioria com os colegas na rua. Desde então, 

já era possível perceber a exclusão dos menos habilidosos e dos mais fracos. 

Meu processo de escolarização teve início na educação infantil aqui no Espírito 

Santo, quando eu tinha três anos e, seu término, no Estado de Pernambuco, pois para lá 

nos mudamos quando eu tinha seis anos. Essa mudança ocorreu devido a alguns 

problemas familiares ocorridos na época, e pelo fato de grande parte da minha família 

residir em Pernambuco, meus pais decidiram ir para lá. Essa mudança foi positiva, pois 

tive contato com uma cultura diferente da vivida aqui no Estado. 

Na escola de educação infantil em Pernambuco tive meu primeiro contato com 

uma colega que apresentava necessidades educacionais especiais. Ela teve paralisia 

infantil, perdendo parte dos movimentos dos membros inferiores e superiores, além 

disso, desenvolveu a hipercifose.
1
 Devido a essa condição ela era discriminada pelos 

colegas, principalmente, nas aulas de Educação Física, quando todos escolhiam os 

companheiros mais habilidosos e ninguém queria realizar as atividades com ela, pois 

como alguns diziam: “Ela só atrapalhava”. Como eu era novato e não tinha muita 

intimidade com todos, sempre acabava “sobrando” pra mim formar dupla com ela. No 

começo eu não gostava. Mas, com o passar do tempo fui criando afinidade. Tanto que 

no final do ano em nossa formatura eu dancei com ela. A partir dessa experiência 

positiva, passei a ter um olhar diferente sobre as pessoas com deficiência e compreender 

a dificuldade que eles enfrentam para superar as barreiras imposta pelo meio 

sociocultural.  

Ainda em minha infância, tive acesso ao kung fu (Wing Chun) por intermédio de 

meu pai, que é professor dessa bela arte marcial. No início, meu contato com essa 

modalidade de luta foi apenas observando as aulas ministradas por meu pai. Ao 

observar a realização das aulas, me chamava à atenção a separação dos alunos, ficando 

os mais habilidosos em um lado e os menos habilidosos em outro, gerando um 

sentimento de baixa estima nesses últimos. Isso ocorria pelo fato de meu pai não ter 

uma graduação em Educação Física e atuava reproduzindo o modo técnico com que 

                                                             
1 “[...] é o aumento da curvatura da região dorsal, ou seja, é o aumento da convexidade posterior no plano 

sagital, podendo ser flexível ou estrutural. O aumento da curvatura de hipercifose promove alterações 

anatômicas ocasionando o dorso, gibosidade posterior, encurtamento vertebral e pode ocorrer déficit 

respiratório, por reduzir a capacidade de sustentação da coluna vertebral e também a diminuição da 

expansibilidade torácica” (SHUMWA-COOK; WOOLLACOTT, apud PAULO, 2005, p. 25). 
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aprendeu a arte marcial em sua formação. Os objetivos da aula eram totalmente voltados 

ao esporte de alto rendimento, não proporcionando momentos de troca de experiências 

entre os alunos mais graduados e menos graduados. Com o passar do tempo comecei a 

praticar, ficando no grupo dos menos habilidosos e comecei a questionar meu pai sobre 

o motivo dessa separação. A partir dessa problematização, em reflexão sobre o assunto, 

ele percebeu que era necessário promover uma troca de experiência para que os mais 

graduados pudessem interagir com os menos graduados e nessa troca ambos 

aprendessem e socializassem.  

Ainda criança, com nove anos de idade, já no ensino fundamental, voltei a morar 

no Espírito Santo. Aqui chegando, meus pais me matricularam em uma escola bem 

diferente da anterior em Pernambuco. A principal diferença a meu ver, estava no 

tamanho da escola e na presença de uma quadra poliesportiva. Assim, as aulas de 

Educação Física eram realizadas na escola, tendo em vista que em Pernambuco eram 

praticadas na praça do bairro, pois a escola não possuía quadra.  

Durante todos os anos do ensino fundamental, sempre tive troca de professores 

de Educação Física e um deles me marcou bastante, pois o seu modo de ministrar aulas 

era diferente de todos os outros. Ele de fato ministrava as aulas. Procurava realizar aulas 

interessantes e bem planejadas, sempre preocupado com a participação de todos e ouvia 

os alunos para melhorar suas intervenções. Esse é um dos professores que tem me 

inspirado em minha trajetória rumo à carreira docente. 

Em relação aos colegas, recordo que um dos meninos era alto e gordo, e por 

causa dessa diferença, sofria bullying.
2
 Eu era um dos alunos que participava dessa 

violência e só mudei o meu comportamento, quando esse aluno reagiu ao nosso abuso, 

agredindo fisicamente a mim e a outro colega que também o ofendia. Na ocasião fiquei 

chocado com a reação do aluno e irritado por ter apanhado dele. Hoje entendo que 

aquela “surra” foi fundamental para que eu revisse meus conceitos e mudasse minha 

atitude em relação ao colega, entendendo que deveria respeitar os outros como são, com 

suas diferenças e modos de ser. 

Conforme Sivadon e Zoila (1988, p. 117), 

[...] é durante a infância que nossos corpos passam a se organizar através das 

ações e coordenações entre as diversas sensações e movimentos e é na escola 

                                                             
2
[...] é um termo da língua inglesa (bully = “valentão”) que se refere a todas as formas de atitudes 

agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são 

exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir 

outra pessoa sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizadas dentro de uma relação 

desigual de forças ou poder (NETO, 1998, p. 2).         
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que as crianças passam a interagir com outras crianças da mesma faixa etária 

e a respeitar as diferenças [...]. 

Já na adolescência, por volta dos treze anos, conheci um garoto que teve 

meningite bacteriana.
3
 Devido a essa doença, ele apresentava dificuldade motora e 

deficiência intelectual, frequentando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE). O fato de sermos vizinhos, estudarmos na mesma escola e termos quase a 

mesma idade fez com que ficássemos bastante tempo próximos e quase todas as 

brincadeiras estávamos juntos. Sempre que a brincadeira era em dupla eu buscava ser o 

seu companheiro. Essa aproximação foi importante para o desenvolvimento de ambos 

— dele, pelas possibilidades de interação psico-socioafetivas-motoras que lhe 

propiciava e minhas, por aprender a aceitar, conviver e respeitar as diferenças.  

Por meio desse convívio descobri em mim a vocação para um dia vir a trabalhar 

com pessoas que apresentam deficiência, levando o esporte, as brincadeiras, a cultural 

corporal de movimento ao alcance daqueles que têm pouco ou nenhum acesso ao 

mesmo.  

Já no ensino médio, a escola não possuía quadra e as aulas de Educação Física 

eram realizadas em um terreno de barro atrás da escola. Em dias de chuva as aulas eram 

resumidas a jogar baralho ou simplesmente a fazer nada. Nessas aulas a exclusão dos 

menos habilidosos era visível, sempre os mesmos alunos jogavam. Alias, não sei se 

posso chamar aquelas atividades de aula, tendo em vista que o professor fazia chamada 

na sala, nos entregava a bola e ficava lendo o jornal. Essa é uma atitude que empobrece 

a relação humana e marginaliza uma área profissional, devendo ser repudiada. 

Rememorar essa experiência negativa na Educação Física ao lado de outras positivas 

que já vivi, fortaleceu o meu espírito no sentido da escolha em ser professor e na crença 

de que ao me formar, teria compromisso com o processo ensino aprendizagem e com as 

pessoas do meu campo de relação.  

Soma-se a isso, o fato de ser praticante de futebol e ter a intenção de trabalhar 

com futebol, pois acreditava que para ensinar qualquer prática corporal eu deveria fazer 

o curso de Educação Física.  

                                                             
3
 [...] é uma emergência infecciosa com alta incidência em crianças. O diagnóstico precoce e a instituição 

imediata do tratamento são fundamentais para o melhor prognóstico da doença. Apresenta altas taxas de 

morbidade e letalidade que atingem 100% se não houver tratamento e, ainda com o tratamento ideal, as  

consequências podem ser graves. As complicações podem ser agudas, e, em longo prazo, são comuns as 

sequelas neurológicas. Este tipo de sequela ocorre em cerca de 10 a 20% dos casos e tem um espectro 

amplo, como perda auditiva, alterações do desenvolvimento leves ou graves, como paralisia cerebral e 

retardo mental (SZTAJNBOK, acesso em 20 out. 2014). 
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Em relação à escolha pela licenciatura, sinceramente não fazia ideia que seria 

um curso que tem a proposta de formar apenas para atuar no âmbito escolar. Para ser 

sincero não tinha informação alguma sobre os cursos, apenas escolhi licenciatura por ser 

um curso diurno. Mesmo com o estranhamento de apenas poder dar aula em escola, 

procurei dedicar-me a ser professor, independente dos espaços nos quais irei atuar.   

 

TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DURANTE O CURSO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

Logo que entrei no curso de Educação Física não fazia ideia do que me esperava. 

Sinceramente, acreditava que teríamos aulas práticas sobre as diferentes modalidades 

práticas, aprenderia os fundamentos e técnicas dessas modalidades, de forma a 

reproduzi-las no campo profissional. Ou seja, um aprendizado eminentemente técnico 

que, segundo Aranha (1996, p. 23), teria a seguinte caracterização: 

[...] nesta ótica o trabalhador não reflete sobre o seu fazer, pois acata sem 

criticar as formas de pensar vigentes na sociedade, elaborada por sua vez 
pelos grupos que detêm o controle das instituições e cujas atividades são 

predominante diretivas. Essas ideias dizem respeito principalmente aos 

conhecimentos, valores, normas de ação e são disseminadas pelos meios mais 

diversos – inclusive a escola – e aceita pela maioria. 

 

Esse pensamento vinha através das histórias ouvidas por mim, contadas pelos 

mais velhos, de que o curso de Educação Física tinha esse caráter prático e técnico. 

Inclusive o vestibular para a área não era realizado apenas por meio das provas teóricas, 

mas, também, por meio de provas práticas, que tinham como objetivo o rendimento. 

Com isso eu tinha dúvidas se o objetivo do curso era formar professores ou formar 

atletas e/ou ex-atletas a repassarem as técnicas a seus futuros alunos.  

Essa racionalidade técnica ou tecnológica, de acordo com Santomé (1998), 

Fernández Enguita (1989), Hipólito (1991), entre outros, tem como principais 

características (na instituição escolar e formação de professores): a fragmentação do 

conhecimento, a segmentação entre teoria e prática, a visão linearizada dada às tarefas 

de ensino e aos processos de aprendizagem, as concepções de ensino como processo de 

preparação técnica e a prática como um processo técnico de intervenção. Esse é o 

modelo de Educação Física que tem estado presente na maioria de nossas escolas e 

instituições formadoras até hoje. 

Esse tipo de avaliação tendo em vista o rendimento era totalmente excludente. 

Assim, pergunto: como pessoas com deficiência teriam acesso ao curso de Educação 

Física? Pois, nos dias atuais, com a mudança da legislação em 1988, hoje já 
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encontramos no Curso colegas que apresentam deficiência física (cadeirantes, 

malformação congênita — sem o desenvolvimento dos dois membros superiores), o que 

era impossível de ocorrer no vestibular, anterior a década de 1990. 

Durante o curso de Educação Física meu primeiro contato com uma pessoa com 

deficiência ocorreu no quarto período, na disciplina de estágio supervisionado da 

educação física na educação infantil, quando eu, juntamente com minha colega de classe 

Suzana, ficamos responsáveis por ministrar aulas para crianças do grupo 3 (que tem 

entre 2 e 3 anos de idade). Em nossa observação de aula, percebemos que um aluno mal 

conseguia ficar de pé. Isso nos causou certa aflição (ainda não tínhamos frequentado 

nenhuma disciplina que tratasse de inclusão), pois nosso pensamento era de ministrar 

aulas para crianças que iriam se movimentar, pular, correr, trepar, arremessar, etc. No 

primeiro momento procuramos a professora regente da turma, com o intuito de que ela 

nos ajudasse a planejar uma aula que contemplasse todos os alunos, inclusive aquele 

que não ficava de pé. O resultado dessa conversa não foi muito animador, uma vez que 

perguntamos a professora sobre o aluno com deficiência e ela respondeu que era normal 

ele não participar da aula, pois já estava acostumado com essa situação. A resposta 

pouco esclarecedora da professora, aliado a nossa falta de experiência, culminaram em 

duas aulas desastrosas, nas quais não conseguimos que o aluno com deficiência 

participasse ativamente da aula. Essa experiência frustrante nos fez refletir sobre os 

desafios e as dificuldades que existem ao trabalhar com esse tipo de aluno. O importante 

é que essa experiência decepcionante da aula, não nos paralisou, pelo contrário, nos 

instigou a buscar resposta a essa situação. A partir daí buscamos ajuda na literatura, 

internet e com alguns colegas para melhorarmos nossa intervenção com o aluno. E foi 

assim, que a partir da terceira aula, começamos a realizar um movimento de inclusão do 

aluno com deficiência nas aulas. 

No quinto período, frequentei a disciplina “Educação e inclusão” e a expectativa 

era grande por minha parte, uma vez que sempre tive interesse sobre o assunto, e 

deveríamos discutir sobre diversos temas relacionados à inclusão, como os aspectos 

sociais e legais, preconceito, cidadania, a diferença entre a educação especial e a 

educação inclusiva, dentre outros. Entretanto, as discussões ocorridas na disciplina 

foram frustrantes, na época a professora passava por problemas familiares e os alunos 

ficavam de conversas paralelas, dificultando o processo de aprendizagem. Enfim, a 

disciplina não correspondeu as expectativas, o que representou para mim a perda de um 

conteúdo importante para o entendimento da prática docente.  
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No sexto período com a disciplina Educação Física, Adaptação e Inclusão 

ministrada pelo professor Chicon tive uma experiência totalmente distinta da vivida no 

semestre anterior, as discussões em sala de aula tiveram muita valia para minha 

formação, pois tive acesso a várias informações sobre as pessoas com deficiência, o 

histórico, os diferentes tipos de deficiência, a Declaração de Salamanca,
4
 os conceitos 

de integração e inclusão, algumas práticas pedagógicas e esportes adaptados. 

Segundo Paciorek (2004, apud WINNICK, 2003, p. 37), o esporte adaptado pode 

ser definido como: [...] o fenômeno esportivo modificado ou criado para suprir as 

necessidades dos envolvidos”. Contribuindo com essa discussão, Marques et al. (2009, 

p. 6) aponta que, 

Essa vertente do esporte se apresenta na sociedade contemporânea em 

diversos ambientes e sob diferentes formas, porém existe um movimento que 

se destaca: o esporte paraolímpico, principal meio de divulgação do esporte 

adaptado, que tem nos Jogos Paraolímpicos seu principal evento em nível 

mundial. 

Sabendo da importância dos esportes adaptados para o processo de inclusão, 

podendo ser apropriados e transmitidos pelos professores de Educação Física como 

conteúdo de ensino na escola, por dentro da disciplina Educação física, adaptação e 

inclusão, organizamos o evento denominado “Dia escolar paralímpico”. Esse evento 

tinha por objetivos: a) proporcionar aos alunos do Ensino Fundamental o conhecimento 

das 20 modalidades paralímpicas e a experiência de participar de quatro dessas 

modalidades: bocha, basquete em cadeira de rodas, voleibol sentado e goalball; b) 

possibilitar aos acadêmicos do Curso de Educação Física a experiência teórico-prática 

de tematizar o esporte adaptado como conteúdo de ensino nas aulas de Educação Física. 

O evento foi realizado no Centro de Educação Física e Desportos da Ufes, 

recebendo quatro turmas de alunos do terceiro e quarto ano de duas escolas públicas do 

município de Vitória/ES, em dia e horário definidos, para vivenciarem quatro 

modalidades paralímpicas, a saber: goalball (esporte praticado por pessoas cegas), vôlei 

sentado (esporte praticado por amputados e lesionados na coluna vertebral), bocha 

adaptada (esporte praticado por pessoas com paralisia cerebral que utilizam cadeira de 

rodas) e basquetebol em cadeira de rodas (esporte praticado por pessoas com deficiência 

                                                             
4 Como resultado da Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, realizada no ano de 

1994, na cidade espanhola de Salamanca, a Declaração de Salamanca trata de princípios, políticas e 

práticas na área das necessidades educativas especiais. A inclusão de crianças, jovens e adultos com 

necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino é a questão central, sobre a qual 

a Declaração de Salamanca discorre. 
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física motora). As atividades foram desenvolvidas na forma de circuito, com o tempo de 

20 minutos para cada turma. Na sequência os profissionais e alunos da escola foram 

deslocados para o ginásio do CEFD/UFES para assistirem a uma exibição da equipe de 

basquetebol em cadeira de rodas do Centro de Reabilitação do Estado do Espírito Santo 

(CREFES), no tempo de 15 minutos e, logo em seguida, foram convidados a 

participarem de um diálogo com técnicos e atletas capixabas de modalidades 

paralímpicas. 

A partir dessa disciplina, principalmente por esse breve contato com as 

modalidades paralímpicas e os integrantes da equipe capixaba de basquete em cadeira 

de rodas, novamente senti a necessidade de trabalhar com esse tipo de alunado. Por isso, 

me matriculei na disciplina “Atividade Interativa de Formação: Educação Física e 

Saúde I e II”, no primeiro e segundo semestre de 2014, ministrada pelo prof. Chicon, 

que é organizada para proporcionar aos cursistas um momento de experiência prático-

teórica, no atendimento a crianças com e sem deficiência, interagindo no mesmo 

espaço-tempo de intervenção, no Laboratório de Educação Física Adaptada (Laefa), 

com três momentos importantes: intervenção, avaliação e planejamento e grupo de 

estudos.  

 E é assim, com esse despertar para o estudo no campo da Educação 

Especial/Educação Física Adaptada, imbuído de muita vontade e desejo de aprender, 

que começo a contar minha experiência, iniciada no Laboratório de Educação Física 

Adaptada, Centro de Educação Física e Desportos, Universidade Federal do Espírito 

Santo (Laefa/CEFD/Ufes). 

 

MINHA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO NO LAEFA: JOGO, MEDIAÇÃO E 

INCLUSÃO 

 

O Laefa em seu programa de extensão denominado “Práticas corporais de 

esporte e lazer para pessoas com deficiência e seus familiares”, abriga três projetos de 

extensão: a) Prática pedagógica de Educação Física adaptada para pessoas com 

deficiência; b) Brinquedoteca: aprender brincando; c) Cuidadores que dançam. 

Iniciado em março de 2009, o projeto de extensão “Brinquedoteca: aprender 

brincando”, que nos interessa neste estudo, vem se configurando como um espaço 

significativo de intervenção pedagógica, formação profissional e de pesquisa no 

atendimento educacional de crianças com e sem deficiência em processo de inclusão. 
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Neste projeto são desenvolvidas quatro propostas pedagógicas de ensino, a 

saber: brincando e aprendendo na brinquedoteca; brincando e aprendendo com a 

ginástica; atividades lúdicas no meio aquático e jogos tradicionais infantis. Neste 

contexto, vamos nos debruçar para estudar e compreender os arranjos didáticos para a 

inclusão de alunos com autismo na atividade “brincando e aprendendo na 

brinquedoteca”. 

A experiência aqui relatada se concretizou no período de abril a novembro de 

2014, totalizando 22 aulas. Participaram do projeto 17 crianças de ambos os sexos, com 

idades entre 3 e 7 anos, sendo 12 da Escola Experimental de Vitória-Ufes, que não 

apresentam deficiência, dois com síndrome de Down e três com transtorno global do 

desenvolvimento (autismo), oriundos da comunidade, necessitando de atenção 

individualizada. As aulas foram realizadas na sala da brinquedoteca, no CEFD/UFES, 

sendo um encontro semanal, todas as quintas-feiras, das 14 às 15 horas. Logo após as 

aulas, das 15 às 17h30min, a equipe de trabalho se reunia para avaliação, planejamento 

e grupo de estudo (versando sobre conteúdos referentes ao eixo jogo, mediação e 

inclusão). 

Nesse trabalho realizado no Laefa, atuei como brinquedista e utilizei o espaço da 

brinquedoteca, que “[...] é um espaço criado para favorecer a brincadeira. [...] onde as 

crianças (e os adultos) vão para brincar livremente, com todo o estímulo à manifestação 

de suas potencialidades e necessidades lúdicas” (CUNHA, 1994, p. 13). Também foram 

usados alguns espaços alternativos, como a sala de judô. Nessas intervenções utilizamos 

brincadeiras que, no dicionário da Língua Portuguesa Michaelis (acesso em 22 out. 

2014), é definida como: “Ação de brincar (divertir-se, entreter-se)”. Na definição desse 

termo é apontada a relação do brincar com o brinquedo. 

Assim, como fica claro na definição acima, a brincadeira é o ato de brincar, pode 

ser utilizando brinquedo ou não. Segundo Kishimoto, (2000, p. 21) o sentido da 

brincadeira, “[...] é a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao 

mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação. Desta forma, brinquedo 

e brincadeira relacionam-se diretamente com a criança”. 

Além de brincadeiras também utilizamos alguns jogos, segundo Huizinga (2007, 

p. 33),  

[...] jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias dotado de um fim em si mesmo, 
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acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de 

ser diferente da vida cotidiana. 

 

Esse trabalho foi bastante valioso para minha formação, uma vez que trabalhei 

com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais (NEEs). De acordo 

com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001), 

[...] a adoção do conceito de necessidades educacionais especiais e do 

horizonte da educação inclusiva implica mudanças significativas. Em vez de 

se pensar no aluno como a origem de um problema, exigindo-se dele um 

ajustamento a padrões de normalidade para aprender com os demais, coloca 

para os sistemas de ensino e para as escolas o desafio de construir 

coletivamente as condições para atender bem à diversidade de seus alunos 

(BRASIL, 2001, p. 6). 

Na brinquedoteca havia alunos com NEEs (autismo e síndrome de down) e 

durante os planejamentos tínhamos a preocupação quanto à participação deles, ou seja, 

pensávamos na aula para todo o grupo, principalmente, tendo em vista a aproximação 

deles com os alunos da escola Experimental de Vitória-Ufes. Durante as aulas 

tentávamos incluir todos os alunos, tendo a sensibilidade de notar as limitações de cada 

criança. Desse modo, concordo com Chicon e Sá (2012, p. 9-10) quando afirmam que 

“[...] precisamos tornar nossas aulas o menos restritiva possível, mobilizando a todos de 

modo a considerar as diversas diferenças presentes no contexto escolar”. 

Para ser mais preciso nessas intervenções fiquei responsável por acompanhar o 

aluno G, um aluno com transtorno global do desenvolvimento (TGD) por autismo, o 

que resulta na distorção do tempo, velocidade e sequência de muitas funções 

psicológicas básicas necessárias para o desenvolvimento social. Ao falar de TGD, 

encontramos o autismo, que se manifesta por volta dos 3 anos e persiste por toda a vida 

adulta. O autismo está dentro da categoria dos transtornos globais do desenvolvimento e 

é definido como um complexo quadro de distúrbio do desenvolvimento de etiologia 

ainda desconhecida, originário, geralmente, nos primeiros anos de vida (30 meses), com 

intensas implicações para o desenvolvimento global infantil. Crianças com essa 

síndrome apresentam transtornos no âmbito das relações interpessoais, na comunicação 

e linguagem e no comportamento adaptativo, inclusive com manifestações de 

estereotipias motoras, (CHICON; SÁ, 2012). 

Quando chegamos a uma sala de aula em que há presença de um aluno com 

NEEs, logo surge uma dúvida: se seremos capazes de ministrar aulas que realmente 

possam significar algo para esse aluno e que faça alguma diferença. Para tanto, deve-se 

investigar quais são as áreas de especial interesse da criança. Deve-se dar atenção às 
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contribuições que a música, o teatro, a literatura, a expressão corporal etc., podem 

fornecer. O aluno com TGD apresenta dificuldade/angústia para superar alteração de 

rotina, portanto faz-se necessária uma preparação dele para as possíveis mudanças e 

transições, inclusive as relacionadas com os dias de férias, feriados etc. (CHICON; SÁ, 

2012). 

Nesse momento do texto, destaco minha experiência de docência no LAEFA. 

Para isso, compartilho as experiências no intuito de trazer reflexões e considerações 

acerca do que presenciei, pois acredito que elas são fontes de conhecimento e, entendo, 

que é na ação que materializamos e construímos os saberes da vida. Nisso, incluem-se 

os saberes da docência, os quais, de acordo com Pimenta (2005, p. 26), o professor “[...] 

não pode constituir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer”. 

O grupo de professores foi composto por dez alunos matriculados na disciplina 

“Atividade interativa de formação” (atif) e dois bolsistas de extensão do Laefa. Nossas 

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

objetivo de promover atividades favorecedoras da interação de alunos com e sem 

deficiência no mesmo tempo-espaço de interação.  

Como anteriormente já havia trabalhado com um aluno que apresenta NEEs, 

logo, essa experiência anterior aliada às discussões que tive na disciplina Educação 

Física, Adaptação e Inclusão, me ajudaram bastante, pois de certa forma já tinha noção 

do que fazer e não fazer em minhas intervenções, pois já tinha conhecimento prévio das 

características individuais dos alunos. No entanto, lembro bem que antes de cursar a 

disciplina Educação física, Adaptação e Inclusão e participar dessa proposta 

pedagógica, concebia que os alunos com NEEs deveriam fazer as mesmas atividades 

que os outros se adaptando ao meio, ou até mesmo ficar sem realizar as atividades. Mas, 

agora, percebo com clareza que, devemos adaptar as atividades e/ou até mesmo o 

ambiente para que os alunos com NEEs participem das aulas, ou seja, devemos superar 

a mera integração e avançar para as práticas inclusivas, como diz Sassaki (1997, p. 41), 

o processo de inclusão pode ser conceituado como: 

[...] o 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 seus papéis na sociedade. A 

inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, 

ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, 

decidir sobre soluções e efetivar equiparação de oportunidades para todos. 

Assim a inclusão escolar de alunos com NEEs é um processo que, para além de 

educativo e pedagógico, pretende-se que seja social e emocional, isto é, que conduza a 
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um clima educativo de sucesso para todos. Assim a prática pedagógica com esses 

alunos precisa fomentar a compreensão acerca da lógica de comportamento da criança, 

isto é, foco na autonomia e não no condicionamento desses sujeitos.  

Ao longo das intervenções procuramos dar possibilidade para os alunos 

manifestarem-se com o intuito de descrever as experiências vividas ali. Para que isso 

fosse possível, em todo final de intervenção organizávamos um círculo de conversa, 

com o intuito de que os alunos normais pudessem falar das atividades, e da relação com 

os colegas “diferentes”. Fazer esse círculo funcionar era difícil, mas ao mesmo tempo 

muito significante para nossos futuros planejamentos, pois ali os alunos deixavam 

evidências do que poderíamos utilizar nas próximas aulas. 

Entre as intervenções, devido a uma enfermidade, G ficou ausente durante uma 

semana e quando voltou seu comportamento foi totalmente diferente das outras 

intervenções, quando via a brinquedoteca já queria sair dos braços da Mãe para irmos 

até lá brincar, mas nesse dia, aquele garoto agitado, ativo, estava quieto, quase 

dormindo, e criou resistência para deixar a Mãe. Ao perceber essa diferença, indaguei a 

sua mãe para saber o motivo dessa mudança e ela explicou que a medicação usada foi 

trocada, deixando G mais calmo e sonolento. 

Com muito esforço consegui fazer com que ele deixasse a mãe (vale ressaltar 

que essa primeira parte da intervenção ocorreu no pátio externo), e levei-o para a 

atividade dirigida (bolhas de sabão). Ele prestava atenção à história que estava sendo 

contada sobre as bolhas, mas em certo momento levantou e tentou correr, não deixei 

segurando-o firmemente, e tivemos uma conversa daí ele ficou quieto, mas a todo 

momento tentava correr, demorou, mas depois de certo tempo ele ficou sentado, minha 

atitude mais firme como professor foi muito importante para que ele participasse do 

momento posterior da aula, inclusive interagindo diretamente com os alunos da escola 

sem qualquer tipo de mediação da minha parte.  

Outro fato interessante foi que os próprios alunos da Criarte o inseriram como 

parte do grupo, no momento que o professor/brinquedista pediu para formarem grupos, 

dois alunos se juntaram e pegaram G pelos braços para formar um trio, um deles fazia 

bolhas de sabão e os outros dois estouravam a bola. Em alguns momentos tentei fazer 

com que ele fizesse as bolhas, mas ele não mostrou muito interesse, ficou claro que o 

mais importante para ele naquele momento era correr atrás das bolhas e estoura-las. 

Outro fato importante nessa intervenção foi a mãe dele presenciar tudo, e não esboçar 
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reação alguma, demonstrando confiança no projeto, e principalmente em meu trabalho, 

me dando credibilidade enquanto um professor em formação.  

Em certa intervenção, exibimos um vídeo, uma animação que tratava de uma 

menina que se perdia de seu cão guia e passava a enxergar o mundo ao seu redor de uma 

forma diferente. Após assistirmos o filme problematizamos a questão da diferença 

presente no vídeo, perguntamos para os alunos o que chamou atenção deles no vídeo?  

Porque a menina estava usando o cachorrinho e a varinha? A partir desse momento 

exploramos a presença das crianças com deficiência da brinquedoteca. Perguntamos 

para os alunos, quais eram os “alunos diferentes que tinham na brinquedoteca?”. E 

esclarecemos que, assim como a menina do vídeo precisava do cachorrinho e da varinha 

para guiar-se, as crianças com deficiência precisam de ajuda para poder fazer certas 

coisas, principalmente para brincar. Nosso objetivo era que os alunos percebessem as 

dificuldades que uma pessoa com deficiência tem em seu cotidiano.  

Na aula seguinte relembramos o conteúdo do vídeo da aula anterior e refletimos 

sobre o mesmo. Logo após, possibilitamos que os alunos vivenciassem a experiência de 

se passarem por cegos. Formamos duplas e vendávamos um aluno e o outro seria seu 

guia. Assim, eles andariam pela brinquedoteca e quem estivesse vendado teria que 

adivinhar em que cantinho ele estava. No fim dessa aula, em nossa roda de conversa, 

perguntamos o que eles sentiram. 

A cada intervenção novos desafios apareciam, em contrapartida, possibilidades 

também eram geradas. O principal desafio foi mobilizar os alunos da escola para que 

interagissem com os alunos com NEEs. Como dito anteriormente também tive várias 

possibilidades criadas para se trabalhar com os alunos, por exemplo: fazer os alunos 

“experimentarem ser deficiente”, esse movimento de se colocar no lugar do outro é/foi 

bastante valioso, pois assim os alunos da escola sentiam a dificuldade e se 

sensibilizavam ainda mais em relação aos alunos com deficiência. 

Tendo em vista todas as dificuldades e resolução dos problemas vividos, creio 

que meu objetivo foi/estava sendo alcançado. Desse modo, como um bolsista do 

laboratório relatou em nosso grupo de estudos: “O Luiz Felipe enquanto aluno da atif 

interage muito bem com o aluno que ele acompanha [...] ele consegue trazer o aluno 

(com necessidade especial) para o grupo” (BOLSISTA DO LAEFA). 

A fala do bolsista permitiu perceber que minha prática foi enriquecedora para o 

comportamento dos alunos e, principalmente, para meu processo de formação, no 

sentido de mostrar a possibilidade de se trabalhar com alunos que apresentam NEEs. 
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Além disso, mostrou que utilizando métodos de ensino diferente dos habituais, nós 

conseguimos que os alunos interagissem entre si, sem que as diferenças fossem uma 

barreira. 

O professor responsável pela atif também sempre dava ênfase aos momentos de 

planejamento, discussões sobre as aulas, leituras de textos, etc, elementos que ajudam 

na construção da identidade do professor. Além disso, sempre destacava que as nossas 

intervenções eram diferenciadas daquelas apresentadas nas escolas. 

 Assim como (VENTORIM et al, 2011, p. 45) considero que “[...] por meio [da 

experiência no laefa], o tornar-se professor assume a centralidade do processo, no qual 

as identidades docentes se constituem e se ressignificam na confluência de diferentes 

saberes”. 

Essa experiência também foi importante, pois, tive o desafio de trabalhar em 

grupo, e como diz Ventorim et al (2011) “[...] uma pessoa faz sua história pelas 

interações com o contexto e com os sujeitos sócio-histórico-culturais” (p. 45). Assim, 

creio que todos os professores em formação dos quais me relacionei durante essa 

experiência, deixaram suas marcas nesse processo de formação.   

Além de tudo, nessa Atif, vivenciei a articulação entre teoria e prática, em que 

todos os acontecimentos enriqueceram nosso processo de formação. As atitudes certas 

eram comemoradas e as erradas também são bem vistas, pois, são através delas que 

repensamos nossa prática, nossas possibilidades. Essa disciplina foi construtora e 

compartilhadora de saberes pedagógicos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho foi realizado devido a minha vontade de compartilhar minha 

experiência de formação no laefa, onde tive o grande e prazeroso desafio de trabalhar 

com alunos que apresentam NEEs.  

Considero importante essa experiência de docência, devido a vários aspectos: 

nos trabalhos no grupo de estudos; no planejamento das intervenções; nas intervenções; 

nas novas formas de brincar mostradas pelos alunos; e principalmente, por conseguir 

fazer com que os alunos da escola que ainda são crianças, se sensibilizassem com os 

alunos que apresentam NEEs, e também a mudança que tive em relação a esse alunado; 

e reforcei a visão de que os jogos e as brincadeiras são conteúdos que devem ser 

trabalhados na educação infantil e especial, sempre tendo em vista não só a ludicidade, 
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mas, também, o desenvolvimento de comportamentos, atitudes de reconhecimento e de 

respeito pelo outro, sendo ele aluno com NEEs ou não. Desse modo, os alunos tem a 

oportunidade de transformar e enriquecer os espaços de aprendizagens, possibilitando a 

inovação, a criação e descobertas de novos elementos que representam a diversidade 

cultural. Além disso, esse estímulo oportuniza a reflexão do professor sobre os aspectos 

cognitivos, afetivos e sociais dos alunos.  

 Por fim, muitas vezes as disciplinas não conseguem ter significado para os 

estudantes do curso, pois não se tem uma associação entre teoria e prática. Já os 

trabalhos realizados no Laefa, sempre nos possibilitaram essa associação, por meio da 

vivência do que é ser professor, planejando e executando aulas, potencializando 

movimentos em prol da inclusão.  

. 
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