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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo analisar e relacionar nossas vivências no Laboratório de 

Educação Física Adaptada (LAEFA). O estudo foi realizado no segundo semestre de 2015, 

durante o curso de Licenciatura em Educação Física, na Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), no decorrer das intervenções do laboratório.  

Consiste em um trabalho com a estrutura metodológica de um memorial acadêmico de 

formação. Segundo Passeggi e Barbosa (2008), o memorial acadêmico se diferencia do 

acadêmico de formação pois o primeiro é aquele produzido por professores e pesquisadores 

para concurso público ou crescimento profissional, já o segundo, é aceito como trabalho de 

conclusão de curso no ensino superior. 

A escolha desse tema veio através da possibilidade encontrada por nós em relacionar as 

atividades vividas pelos jovens e adultos com deficiência e suas mães, que simultaneamente, 

fazem atividades físicas em espaços distintos. Através disso, procuramos estabelecer ligações 

de comportamento mãe e filho durante as aulas, como cada um interagia e reagia durante as 

intervenções. 

Palavras-chaves: educação física adaptada, memorial de formação, cuidadoras. 
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1 INTRODUÇÃO 

O memorial consiste em pequenos recortes da vida para a formação profissional e 

geralmente um instrumento muito utilizado no magistério, recortes esses que incluem a vida 

familiar, escolar, profissional e formação inicial. A definição de autobiografia consiste em 

“autos que é a identidade, o eu consciente dele mesmo, Bios que é a vida simplesmente vivida 

e Grafia, o meio de um novo nascimento do eu” (Passeggi, 2008, p. 28). 

Biografar-se é incluir-se no processo civilizatório e é um ato de se tornar o centro da 

própria história, no que consiste, referindo-se a este trabalho, como sendo uma arte 

profissional, citado por Pineau (2006) em que o indivíduo é chamado a ser autor da sua 

própria história e a responsabilizar-se por ela. 

Memorial de formação é então, uma ferramenta utilizada para registrar nossas 

frustrações e sucessos a cerca das diferentes experiências, em ambientes distintos, para que 

assim consigamos reler esses registros e a partir disso, conseguir fazer uma avaliação e 

reflexão a cerca da prática docente e/ou discente. 

 

Por Mariany,  

 

Quando estamos no meio de um curso de graduação comum a preocupação com o 

trabalho de conclusão de curso (TCC), no meu caso, no entanto, tentei por vezes adiantar meu 

trabalho para que o terminasse antes de começar a cursar o 8º período da graduação. Não sei 

se por trabalhar muito ou por apatia, acabei adiando deveras vezes, mas por fim, encontrei um 

tema para pesquisar. 

Em 2009, quando soube o resultado do vestibular da UFES, que felizmente foi 

positivo, comecei a fazer um estágio numa escolinha de dança, antes mesmo de começar a 

freqüentar o curso. Este estágio consistia mais como um aprendizado na prática sobre como 

trabalhar o conteúdo dança. Tal prática desde pequena, na escola e na igreja, já fazia parte da 

minha vida. A escolinha era localizada nas dependências de três diferentes escolas na grande 

Vitória. Geralmente as turmas eram compostas por meninas e em apenas uma turma havia 

meninos. A faixa etária dos alunos era de 4 a 14 anos. Logo após, quando já cursava o 4º 

período da licenciatura, fui chamada para trabalhar como professora de educação física em 

uma escola particular no município da Serra. Lá, ministrei aulas para crianças de educação 

infantil ao fundamental I, experiência que para mim foi muito prazerosa, pois pude relacionar 

teoria e prática, aprender e aplicar meus conhecimentos nas aulas da escola. 



Sabendo desta minha trajetória durante a minha formação, minha orientadora sugeriu 

que eu pensasse a respeito do “memorial”, que consiste em aprimorar, ajustar, consertar a si 

mesmo, agregando a sua formação um aprendizado baseado na dialética. O “significado 

permite operar a síntese do sentido de biografar-se, aqui entendido, ao mesmo tempo, como a 

ação de cuidar de si e de renascer de outra maneira pela mediação da escrita” (Passeggi e 

Câmara, 2008). Eu gostei da sugestão, pois entendi o significado. 

 

Por Tatiane, 

Por muitas vezes estive confusa em relação ao meu trabalho de conclusão de curso. 

Inicialmente, por ter sido ginasta, achei que o melhor a falar era sobre um assunto o qual eu já 

dominava. Comecei então a escrever um artigo sobre ginástica acrobática, e vi que não 

conseguia desenvolver a cerca do tema. Foi então que decidi migrar para a linha de pesquisa 

sobre drogas. Por motivos pessoais, tive que deixar mais uma vez a construção do trabalho de 

conclusão de curso e me vi perdida, pois minha então orientadora mudou-se de cidade e eu 

teria que recomeçar tudo do zero. 

Levava comigo uma bagagem de um ano como aluna das ATIFS ofertadas pelo 

professor Chicon e foi então que percebi que não poderia deixar essa experiência passar por si 

só. Comecei a estudar a possibilidade de fazer um memorial e respeitando as opiniões de 

professores, outros colegas de formação, e da Mariany, começamos então a construí-lo 

sempre na perspectiva de potencializar tanto o processo de formação, quanto o de conseguir 

analisar e avaliar cada vez melhor, determinados episódios que poderiam ter sido passados 

despercebidos.  

Este trabalho tem por objetivo narrar e analisar a nossa experiência de formação. 

Dividimos em momentos, o primeiro deles é nosso percurso metodológico, depois falamos 

um pouco sobre inclusão e por fim nossa trajetória de vida e de formação.  

 

 

 

 

 



2  PERCURSO METODOLÓGICO 

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa e descritiva, do tipo 

memorial. É uma abordagem qualitativa, pois se apresenta como um método que não se 

restringe em mensurar ou quantificar dados, mas em “[...] apresentar contribuições no 

processo de mudança, criação ou formação de opiniões de determinado grupo e permitir, em 

maior grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos comportamentos ou 

atitudes dos indivíduos” (OLIVEIRA, 2004, p. 117). Também destacamos como sendo de 

caráter descritivo, por se tratar de relatos de experiência em dois diferentes projetos situados 

no LAEFA. 

O trabalho também se define como sendo um memorial, pois relata as nossas 

trajetórias de vida e de formação, nos permitindo refletir sobre os acontecimentos, fenômenos 

e conflitos, afim de agregar sentidos e significados ao rememorar a nossa própria história. 

Conforme Passeggi (2008), “a finalidade de escrever sobre a própria aprendizagem é 

justamente a de poder (aprender) a situar-se, deliberadamente, do lado do processo e não do 

produto, da ação e não da produção, pois se volta para a relação da pessoa com o 

conhecimento” (p. 35). É ter a possibilidade de escrever sobre a própria história e tê-la como 

instrumento de aprendizagem, nos fazendo assumir o protagonismo de todo o processo e 

ações, constituindo a identidade docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3   INCLUSÃO 

Para nos aprofundarmos na história da pessoa com deficiência e compreender esse 

processo, dialogamos com Chicon (2004), o qual nos explica que a exclusão da pessoa com 

deficiência na sociedade se dá desde a pré-história, período no qual ocorria a denominada 

“seleção natural”. Na luta pela sobrevivência, os mais fortes eram favorecidos, pois era 

necessária a agilidade para a procura de alimentos e também nas situações de perigo. Entre os 

desprivilegiados nessas situações estavam os “deficientes”. 

Ainda de acordo com o autor, na era medieval, período do pensamento religioso, as 

pessoas com deficiência eram vistas como demoníacas e enfeitiçadas, ou até mesmo como 

sendo castigadas por Deus. Após o advento do Cristianismo, os “deficientes” passaram a ser 

assistidos pelas Instituições religiosas, surgindo assim um movimento ambíguo de 

protecionismo-segregação. 

É a  partir do século XIX que a sociedade passa a desenvolver e direcionar outro olhar 

para a pessoa com deficiência. É nesse momento que se iniciam os atendimentos educacionais 

segregados em instituições especializadas e logo depois em classes especiais. 

Segundo Sassaki (2006), 

A sociedade, em todas as culturas, atravessou diversas fases no que se refere às 

práticas sociais. Ela começou praticando a exclusão social de pessoas que – por 

causa das condições atípicas – não lhe pareciam pertencer à maioria da população. 

Em seguida, desenvolveu o atendimento segregado dentro de instituições, passou 

para a prática da integração social e recentemente adotou a filosofia da inclusão 

social para modificar os sistemas gerais (p. 16, grifos do autor).  

 

Segundo Chicon (2004), atualmente a sociedade encontra-se em um momento de 

transição da prática de integração das pessoas com deficiência, conceitualmente entendida 

como o processo da pessoa com deficiência adequar-se a sociedade, ao estágio de inclusão 

social, no qual a sociedade modifica-se para atender aos direitos de todos os cidadãos, 

incluindo as pessoas com deficiência. 

Aos poucos as pessoas com deficiência foram inseridas na sociedade, tanto escolas, 

como locais de trabalho. Vemos, especialmente nas intervenções do LAEFA, a capacidade e o 

desenvolvimento dos alunos, que cada vez mais fazem coisas ditas “normais”. Acreditamos 

que essa inserção dos nossos alunos se dá pelo fato de terem cuidadores(as) e professores que 

acreditam em seu potencial e buscam cada vez mais trabalhar para que eles estejam em 

constante crescimento.  

 

 



4  TRAJETÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO 

 

Mariany, quem sou eu? 

 

“Sonhar ainda vale à pena, esperar e confiar em Deus.” 

(Eyshila) 

 

 

Meu nome é Mariany Mota Gasparini Gava da Silva, tenho 24 anos, sou casada. 

Ingressei na universidade aos 18 anos de idade no ano de 2009. O que me motiva a seguir a 

vida é minha fé em Cristo Jesus e o amor a minha família. 

Desde a educação infantil, tive vários tipos de professores de educação física. Quando entrei 

na escola minha professora trabalhava muito a expressão corporal. Ela foi minha professora 

até a 4ª série do fundamental I. Em seguida tive mais outros dois, sendo um no fundamental II 

e outro no ensino médio, todos excelentes professores. Excelentes por nos envolver nas aulas, 

professores que explicavam sobre todas as atividades que eram ensinadas, desde a expressão 

corporal até o jogo desportivo com todas as suas regras e performances.  

No ensino médio tive um professor que desenvolveu um trabalho muito promissor com as 

meninas. Sabe-se que neste período, é comum as meninas perderem o interesse pelas práticas 

corporais na escola. O professor desenvolveu gincanas pequenas entre nós, valendo prêmios 

singelos, como chocolates. Trabalhou conteúdos mais direcionados como danças, que muitas 

vezes éramos nós mesmas que levávamos a coreografia. Fizemos teatro, e ao invés da 

natação, vivenciávamos a hidroginástica. 

Antes mesmo de estudar Jogos coletivos na faculdade, já sabia as regras e fundamentos do 

famoso “quarteto fantástico” da educação física e o interessante é que isso foi desenvolvido 

aos poucos, etapa por etapa, durante a minha formação na educação básica. Havia também 

uma grande parceria entre o professor e os alunos, vários foram encaminhados para clubes de 

ginástica, esportes, inclusive eu fui um desses exemplos, fui atleta de vôlei por um tempo em 

um clube de Vitória. O meu interesse pelo esporte advem por causa das experiências com 

esses mestres e pelo trabalho desenvolvido por eles. Sempre tive aulas num formato em que 

dois professores trabalhavam com a mesma turma. Uma professora para as meninas que 

trabalhava elementos que privilegiavam a dança, como, expressão corporal, ritmos, 

flexibilidade, entre outros. O outro era um professor que trabalhava fundamentos básicos de 

lutas, direcionado para o judô. Enfim, por esses motivos, eu escolhi cursar educação física. 



Isto me faz refletir sobre minha formação e também sobre a escola que, na minha concepção, 

deveria ser um espaço de construção, reflexão e, nas aulas de educação física, um momento 

para experimentar o trabalho em equipe e lidar com as diferenças e superação de dificuldades, 

entre outras coisas. Uma oportunidade para desmistificação de preconceitos de gênero, 

historicamente arraigadas em nossa sociedade. Segundo Connel (2009) se analisarmos o jeito 

feminino e masculino de ser e os aspectos culturalmente inseridos em ambos nota-se que as 

habilidades em determinados conteúdos da educação físicas serão distintos tanto para meninas 

quanto para meninos, definindo assim suas preferências. Um exemplo bem nítido quanto a 

isto seria o fato de meninos culturalmente desde pequenos, serem despertados pelos pais a 

jogar futebol, pois o menino deve mostrar sua virilidade. O resultado na prática é que 

geralmente sua habilidade e seu interesse serão diferenciados.  

Já meninas são encaminhadas quando pequenas a aulas de ballet e ginástica, por exemplo, 

mostrando que culturalmente, devem ser delicadas. No meu caso, estes conteúdos foram 

ofertados até a 3ª série do fundamental I. Nesta mesma série comecei a ter contato com a 

iniciação esportiva. Jogos como queimadas, estafetas, pique-bandeira, começavam a ser 

inseridos nas aulas. 

Sempre fui muito participativa, procurava fazer da melhor maneira, pois sempre gostei das 

aulas de educação física. Acredito que o esporte escolar, quando deixa de lado toda sua 

rigorosidade relacionado a regras e alta performance, torna-se prazeroso, uma aula em que 

descansamos da sala de aula. Também não gostava de ficar sentada na arquibancada, tudo o 

que era proposto pelo professor eu fazia. Gostava quando a professora inseria o conteúdo de 

dança, gostava de expressão corporal e das brincadeiras que ela trazia, gostava dos desafios. 

As atividades geralmente eram de estátua, explorar o ambiente fazendo movimentos no ritmo 

da música, exercícios que desenvolviam a flexibilidade. Como disse anteriormente, eu 

participava bastante das aulas porque gostava, para mim era um momento de interação com os 

colegas, um momento de lazer. E com o passar do tempo, fui me desenvolvendo com todo o 

trabalho feito pela professora nas atividades de expressão corporal e dança, que quando era 

promovido um evento na escola a professora selecionava algumas meninas para apresentação 

de dança e eu passei a ser escolhida. 

 Mais tarde, na sexta série do fundamental II, entrei na escolinha de voleibol por incentivo do 

professor em uma conversa com minha mãe. Ele via o meu interesse em aprender e executar 

os movimentos corretamente, na verdade, para mim eu queria ser a melhor e queria sempre 



jogar com os meninos, já que eles se mostravam mais interessados e por esse motivo tinham 

um desempenho maior que me desafiava e me instigava a treinar.  

Eu tinha bola de voleibol e handebol e em casa treinava alguns fundamentos e jogava na rua 

com os colegas. E o professor reconhecia meu empenho, a minha energia em querer aprender 

e pediu que a minha mãe me matriculasse em uma escolinha, para que eu aprendesse técnicas 

e táticas, já que na maioria das vezes o esporte da escola acontece de modo adaptado, com 

ludicidade e regras construídas em grupo. O que ele estava propondo para mim era a iniciação 

esportiva. Os treinos foram uma satisfação pra mim, ocorriam duas vezes por semana durante 

uma hora e em cada treino era temático, eu aprendia os fundamentos e como executá-los. E eu 

queria fazer o melhor e em casa continuava realizando os exercícios de toque, manchete, 

cortadas, etc. Com isso, tive um bom desempenho, fui encaminhada por ele para fazer um 

teste num clube privado em Vitória. Lá fiquei dois anos, mas saí devido à distância. Na oitava 

série me identifiquei muito com o handebol, foi então que entrei para o time da escola e lá 

fiquei até o segundo ano do ensino médio.  

Ao chegar ao ensino médio, o meu professor de educação física era também o meu técnico do 

time de handebol da escola. Um bom professor por sinal, que me motivou a escolher a 

educação física como curso superior. Nesta etapa o adolescente é pressionado a escolher que 

profissão deve seguir, que caminho deve tomar, e justamente em uma fase da vida em que as 

ideias ainda estão se formando e ainda não se definem, não se incorporam. É um momento da 

vida que me sentia perdida nesse sentido, que na maioria das vezes seguimos o curso que “a 

correnteza do rio” nos leva. Sempre fui muito ligada à família. Tive o apoio dos meus pais e 

em especial da minha mãe. Sempre conversamos muito a respeito de profissões, casamento, 

estudos, enfim, escolhas, pois a vida a todo instante nos exige escolhas.  

Decidí em um momento por nutrição. Gosto de cozinhar, gosto de comer e principalmente 

comer coisas que são consideradas saudáveis. Certa vez assisti a um filme que um dos 

personagens dizia: “viu a necessidade, atenda”, com isso me lembrei da luta de minha mãe 

contra a balança, sua necessidade em emagrecer e as dificuldades em se fazer dieta.  

Foi pensando nela que escolhi a nutrição. Estudei durante o ensino médio com essa ideia fixa, 

no 3º ano fiz curso intensivo de biologia e química que preparava para a discursiva da UFES. 

Mas como disse anteriormente, o meu “eu” adolescente que geralmente era imprevisível, me 

fez mudar de ideia, pelo fato da distância, já que o curso de nutrição da UFES no período de 



2009/1 se situava apenas em Alegre, então optei por educação física, que era minha segunda 

opção por ter tido boas experiências em práticas corporais como anteriormente citadas.  

A escolha pela licenciatura foi motivada pelos meus mestres da área que desde a minha 

infância, por meio de um bom trabalho, me incentivaram e me instigaram a boas experiências 

na educação física. No fundo, queria ter essa formação porque tenho paixão por duas práticas 

corporais que são a dança e o handebol. E por alguns momentos me vinha à mente a intenção 

de investir nessas práticas, principalmente a de dança, pois acreditava que para ensinar 

qualquer prática corporal eu deveria fazer a graduação de Educação Física.  Atualmente 

percebo que, em termos práticos, essa obrigatoriedade não existe, mas é importante destacar 

que a formação me proporcionou um olhar diferenciado para as práticas corporais, 

analisando-as não somente no seu aspecto anatômico ou fisiológico, mas partindo de um olhar 

antropológico, social e filosófico. 

Decidí finalmente ser professora de educação física, melhor dizendo, escolhi a licenciatura, 

mas tive algumas dificuldades durante o percurso. Trabalhava muito e com isso não dei a 

minha formação a atenção que ela merecia, tanto que já faz seis anos desde quando eu 

comecei a graduação, ou seja, já era para eu ter me formado. Já atuo na área em duas escolas 

diferentes e amo o que eu faço, acredito ter encontrado meu caminho, minha profissão. As 

crianças me incentivam a cada dia a ser melhor como professora e como ser humano, eu 

aprendo muito com elas. Não existe conteúdo que elas  recusam a experimentar e não houve 

até hoje uma só aula que elas demonstraram resistência em realizar. Isso falo com propriedade 

nas turmas de educação infantil e fundamental I que são as que atuo. Mas confesso que 

sempre tive receio em trabalhar com alunos com deficiência e na prática escolar ainda não 

tive essa experiência. Em minha formação, tive a oportunidade de cursar uma disciplina que 

chama-se Educação Física e Programas Sociais II e com ela aprendi bastante. 

 

Ela ocorria no Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA) e foi bem proveitosa. 

O LAEFA foi fundado em 1993 pelo professor Dr. Sidney de Carvalho Rosadas, no Centro de 

Educação Física e desportos da UFES. Atualmente é dirigido pelos professores Dr. José 

Francisco Chicon e Drª Maria das Graças Carvalho Silva de Sá. O objetivo do projeto a 

principio era criar um movimento em prol da inclusão de pessoas com deficiência, colocando 

em prática o programa: “Prática pedagógica de Educação física para pessoas com deficiência 



intelectual”. Este programa vem sendo fortificado na UFES como um instrumento aliado na 

formação profissional, pois proporciona aos alunos da universidade experimentar diferentes 

possibilidades de intervenção que a educação física possui, e como forma de abrir o CEFD 

para a comunidade, essas atividades são oferecidas a esse público. Além disso, os projetos 

desenvolvem estudos e práticas pedagógicas inclusivas, incrementando a prática de pesquisa 

nesta área de interesse em educação física. 

O LAEFA possui projetos vinculados a ela. Um deles é “Brinquedoteca: aprender brincando”, 

que tem como objetivo atender crianças de três a cinco anos em situação de inclusão. O 

público atingido são as crianças que apresentam necessidades educacionais especiais (NEEs) 

por deficiência e crianças de desenvolvimento típico (não-deficientes). Essas crianças são do 

Centro de educação Infantil da UFES (Criarte) e as outras, com deficiência, são da 

comunidade com idade de três a sete anos que são inseridas, construindo as turmas inclusivas. 

Existe também o atendimento a adolescentes, jovens e adultos com deficiência intelectual 

que, assim como as crianças, são recebidas no projeto, para um trabalho direcionado 

especificamente a eles, em grupos composto apenas por essas pessoas, de diferentes idades. 

Os grupos formados se dividem em três atividades que são: “Atividades lúdicas no meio 

aquático”, que se realiza na piscina do CEFD/UFES; “Aprender brincando”, na brinquedoteca 

e “Aprendendo com ginástica”, que acontece na sala de ginástica no CEFD/UFES. 

O LAEFA conta também com o projeto “Cuidadores que dançam”, que é feito com os 

familiares e/ou responsáveis pelos alunos adolescentes, jovens e adultos com deficiência 

intelectual. É realizado com os participantes, práticas de expressão corporal e dança, que 

acontece num horário paralelo ao projeto da brinquedoteca. 

Quando comecei a cursar a disciplina Educação Física e Programas Sociais II O professor 

dividiu a turma em grupos, e o meu foi o da piscina. Inicialmente, eu ficaria com as crianças 

da escola da UFES, a fim de desenvolver atividades recreativas com elas e que o ato de 

brincar e experimentar a piscina fossem o nosso principal objetivo. Mas uma criança do 

LAEFA foi transferida para a piscina, foi então que o professor responsável pediu que eu 

ficasse com ela, seu nome, “Jasmin”². Tive a oportunidade de ter um contato mais próximo 

também com uma criança com autismo. Além da deficiência intelectual, “Jasmin” também 

tinha limitações motoras, andava com dificuldade, não podia deixa-la sozinha na piscina. Mas 

pude perceber que “Jasmin” não vivia exatamente num mundo fechado, a todo o momento ela 

me convidava a interagir. Gostava que eu a levantasse para bater a palma das mãos na água e 



permitia que eu molhasse seu rosto. Ficou maravilhada quando eu fingia que estava chovendo 

e molhava seus cabelos. Gostava de ter a sensação de nadar, boiar, apesar de não conseguir 

deixar seu corpinho totalmente reto. Percebí que a criança autista tem sim limitações ao 

interagir com o meio externo, mas é necessário fazer um diagnóstico dos seus principais 

interesses, afim de conhece-los e conquistar sua afetividade e desenvolver atividades que 

proporcionem prazer e vontade de interagir. Ao sair da piscina, “Jasmin” me deu um beijo o 

que pra mim foi um resultado muito além do esperado. Na aula seguinte, veio um laudo que 

ela precisava se ausentar das aulas na piscina devido a um problema respiratório. Ao saber 

que ia me separar de “Jasmin”, fiquei um pouco desolada, pois em pouco tempo já tinha me 

afeiçoado a ela, além do fato de querer conhecer melhor sua deficiência, suas potencialidades, 

limitações e possibilidades. Foi então que o professor pediu que eu auxiliasse a turma que 

estava com as crianças da escola da UFES. Ajudei na preparação de algumas aulas, planejei 

brincadeiras que envolvessem os fundamentos da natação de maneira lúdica. Ao final dessas 

aulas, foram distribuídos brinquedos e materiais diversos, para que eles experimentassem o 

meio aquático. Eu ministrei a aula com a ajuda dos meus colegas. Pude perceber que é muito 

importante para a criança o ato de brincar e se sentir livre, pois, por mais que tivéssemos 

aplicado brincadeiras que fundamentassem a natação, ao ficarem livres, eles praticaram, da 

sua maneira, prazerosa, espontânea. Foi fundamental que intervíssemos em alguns momentos, 

pois assim, pudemos também canalizar e inserir através do que eles criaram para brincar, os 

fundamentos da natação. E assim fomos desenvolvendo nossas aulas. 

Outra experiência foi com o aluno “Luar”², uma criança com uma deficiência rara chamada 

síndrome de Eduards. Esta é uma síndrome genética resultante de trissomia do cromossoma 

18. As características principais da síndrome são: atraso mental, atraso do crescimento e, por 

vezes, má formação grave do coração. O crânio é excessivamente alongado na região occipital 

e o pavilhão das orelhas apresenta poucos sulcos. A boca é pequena e o pescoço geralmente 

muito curto. Há uma grande distância intermamilar e os genitais externos são anômalos. 

O dedo indicador é maior que os outros e flexionado sobre o dedo médio. Os pés têm as 

plantas arqueadas e as unhas costumam ser hipoplásticas (Rosa, 2012). No primeiro dia que 

ficaria com “Luar”, ele não foi. No segundo dia, ele estava gripando, então a mãe pediu que 

fossemos para a brinquedoteca. Lá percebí que “Luar” já era uma criança bem desenvolvida 

pelo que conhecí de sua síndrome. Ele não andava sozinho, não tinha movimentos finos, mas 

podia agarrar alguns objetos. Ele não falava, mas fixava seus olhos em mim quando dizia algo 

que ele gostava, ou quando cantava alguma música e por fim sorria. Percebí, que “Luar” me 
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compreendia e quando fazia alguma pergunta ele sorria. Gostava de ter a sensação de se 

locomover, quando o colocava em cima do tapete e o puxava, me recompensava com uma 

doce gargalhada e se mexia como se me pedisse para continuar a brincadeira. Gostava de 

ouvir barulhos e gostava de bichinhos. A mãe de “Luar” teve um papel fundamental, pois 

conversando com ela pude conhecê-lo melhor, saber mais sobre o que ele gostava.  

Achei interessante quando coloquei o chapéu e fingí que eu era um cachorro, ele gostou e ria 

muito, e depois coloquei o chapéu nele e ele permitiu. A mãe ficou encantada, pois nunca 

havia deixado que qualquer outro chapéu ficasse em sua cabeça. Depois experimentei com ele 

uma máscara, coloquei uma em mim e outra nele, tudo isso em frente ao espelho. Em 

princípio ele quis tirar, mas insisti e ele finalmente deixou. Fui brincar de outras coisas com 

ele e para admiração de sua mãe, ele ficou todo o momento com a máscara. Ao final o que me 

encantou foi que, enquanto conversava com sua mãe, “Luar” nos olhava e por alguns 

momentos sorria, parecia estar entendendo que falávamos sobre ele. Nas aulas seguintes, não 

estive mais com ele. 

Para mim foi muito bom vivenciar esses momentos com crianças que possuíam características 

diferentes e mais, crianças que tinham alguma deficiência. Pude conhecê-las e saber sobre 

suas limitações e também suas potencialidades. Vivenciar, aprender e construir uma formação 

mais rica e perceber que a educação física não limita apenas ao movimento, ela vai muito 

além. Através dela podemos buscar experiências que proporcionem a participação de todas as 

crianças. 

Depois de mais ou menos um ano e meio, eu retornei ao laboratório, mas dessa vez como 

voluntária para trabalhar no projeto “Cuidadores que dançam” com os pais desses alunos num 

projeto de dança. Amei!  

O projeto consiste em oferecer momentos lúdicos para aqueles que cuidam dessas crianças, 

jovens e adultos. Momento em que deixaram de lado as preocupações e vivem momentos de 

prazer. O trabalho desenvolvido tem como tema “O Circo”, que é o mesmo tema do projeto 

que seus filhos estão incluídos no projeto de jovens e adultos com deficiência. Foi aí que 

minha orientadora sugeriu que escrevesse este trabalho em conjunto com minha colega Tati e 

fomos apresentadas. 

 

PROJETO “CUIDADORES QUE DANÇAM”. 



Entender/compreender pessoas com algum tipo de deficiência inclui pensar também em seus 

familiares, assunto este que é pouco abordado e que dificilmente desperta o interesse de 

estudiosos, prova disto é a carência bibliográfica abordando esta temática, ao qual ocorre de 

modo diferente no projeto “cuidadores que dançam”. 

É notório como a família está diretamente envolvida na vida das pessoas com deficiência 

desde o diagnóstico. Geralmente, a estrutura familiar fica bem dividida, em que o pai se 

dedica a cuidar dos assuntos financeiros, custeando remédios, profissionais da saúde, e as 

mães com os cuidados para com os filhos, como consultas, fisioterapias e atendimentos em 

locais diversos, acarretando para si tamanha responsabilidade e escassez de tempo para algo 

de interesse próprio. 

O projeto se iniciou quando os coordenadores do LAEFA perceberam que os acompanhantes 

dos jovens e adultos com deficiência apenas os aguardavam terminar a atividade. Foi aí que o 

projeto de extensão “cuidadores que dançam” tomou forma e então teve início em 2011. O 

principal objetivo a princípio seria que esses participantes tivessem um momento para si de 

descontração e aprendizado das diversas formas de dança. O projeto trouxe para os cuidadores 

a redescoberta de si mesmos, já que com a chegada do ente querido com deficiência tudo 

passa a ficar em prol dele. 

 Isso nos leva a refletir sobre outro contexto um tanto curioso que é o fato de a mulher tomar 

para si a responsabilidade dos cuidados do filho com deficiência. Pude observar no tempo em 

que fiquei inserida no projeto como voluntária que não é nem em maioria mais sim me refiro 

a todas, sem exceção de nenhum caso dos jovens e adultos, eram do sexo feminino. O apego 

desses jovens a suas irmãs e mães foi bem notório e não precisou de muitos dias de 

observação para concluir. E o que elas sentiam? O que pensavam sobre o projeto? Como se 

sentiam como mulheres? Como a sociedade as viam? 

Enquanto voluntária do projeto, tive a oportunidade de ministrar uma aula para essas 

mulheres e separei um momento da aula para conversarmos sobre esses assuntos. Foi muito 

interessante a forma como essas perguntas eram respondidas e como elas gostaram de 

conversar sobre isso. Para elas ser mulher é ser forte, batalhadora e ao mesmo tempo sensível 

e vaidosa, sensual. Para elas, a mulher traz consigo a marca da beleza e do amor, que exprime 

o cuidado para com a família e o trabalho e é assim que elas tentam se sentir a cada dia. Mas 

referindo-se a sociedade, esta as olha de maneira diferente (isto no ponto de vista delas), com 

piedade, por achar que carregam um grande fardo de pesar. Relataram que não é bem assim, 



pois quando uma pessoa passa a conhecer e a conviver com a deficiência do outro, este passa 

também a enxergar a deficiência de outra maneira. 

Elas me explicaram que os profissionais da saúde assustam muito a sociedade no que se refere 

às deficiências. Em principio é assustador, pois dizem para a família que aquele indivíduo 

deficiente, será um vegetal, sem perspectiva de avanços intelectuais ou motores, que terá 

dificuldade de relacionar-se com outras pessoas, mas que com o passar do tempo é notório o 

grande equivoco desses profissionais. Com estímulos e inserção é observado o 

desenvolvimento dessas pessoas e é surpreendente as suas potencialidades.  

A mãe segundo Barbosa, Chaud e Gomes (2007): 

“[...] vê-se diante da necessidade de deixar o trabalho para atender às demandas de 

cuidado do filho [com deficiência], e também devido à dificuldade inicial em lidar 

com os sentimentos e conflitos vividos. Sente-se incapaz de levar uma vida como 

tivera antes da chegada do filho e, assim, lança-se às exigências impostas pela 

situação vivenciada na família e no cuidado dele.” (p. 51) 

 

 

 

 


