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RESUMO  

 
 

Estudo de caso com foco na analise acerca das contribuições da Ginástica Geral 

para crianças com deficiência intelectual e autismo. Pesquisa qualitativa, com base 

na experiência vivida de 5 crianças com deficiência, participantes do projeto 

‘Brincando e aprendendo com a ginástica’ realizado no LAEFA/CEFD/UFES. Utiliza 

como instrumentos de coleta de dados, a observação participante, os diários de 

campo e fotografias das intervenções. Neste estudo, a Ginástica Geral se mostrou 

promissora no processo de inclusão, com possibilidades para o desenvolvimento de 

relações afetivas entre as crianças, principalmente no que diz respeito ao 

conhecimento e aceitação das diferenças e também como um importante conteúdo a 

ser utilizado como potencializador do processo de inclusão na Educação Física 

escolar. 

 

 

Palavras–chave: Ginástica Geral. Inclusão. Deficiência Intelectual. Autismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        

 

 

ABSTRACT 

 

 

Case study focused on the analysis about the contributions of General Gymnastics 

for children with intellectual disabilities and autism. Qualitative research, based on 

experience of 5 children with disabilities, project participants 'Playing and learning 

with gymnastics' held at LAEFA / CEFD / UFES. Used as instruments for data 

collection, participant observation, field diaries and photographs of interventions. In 

this study, the General Gymnastics proved promising in the inclusion process, with 

opportunities for the development of emotional relationships between children, 

especially with regard to knowledge and acceptance of differences and also as an 

important content to be used as a enhancer  on the process of inclusion in Physical 

Education. 

 

 

Keywords: General Gymnastics. Inclusion. Intellectual Disabilities. Autism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo em tela visa analisar as contribuições de uma experiência vivida acerca 

do processo de ensino-aprendizagem da Ginástica Geral de 5 crianças com 

Deficiência Intelectual e/ou autismo, participantes da atividade de extensão 

intitulada: Brincando e aprendendo com a Ginástica. Esta atividade tinha por objetivo 

proporcionar as crianças com e sem deficiência, o acesso à ginástica, com 

atividades/exercícios que potencializassem o seu desenvolvimento e promovesse a 

inclusão das crianças com deficiência. 

O estudo foi realizado no Laboratório de Educação Física Adaptada, Centro de 

Educação Física e Desportos, Universidade Federal do Espírito Santo 

(LAEFA/CEFD/UFES), no período de março a junho de 2012.  

Ao direcionarmos essas considerações para os contextos que perpassam o 

movimento de inclusão socioeducacional das pessoas com deficiência, 

concordamos com Sassaki (2003, p. 41) ao defender que a inclusão consiste em 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 seus papéis na sociedade”.  

Na verdade, esse processo precisa se constituir de forma bilateral, na qual todos 

os envolvidos estejam engajados em possibilitar que todos tenham o mesmo 

tratamento e as mesmas oportunidades. Nesse processo, a sociedade é chamada a 

se (re)organizar para acolher efetivamente essas pessoas desde a infância 

(CHICON, 2004).  

Ao nos reportarmos a legislação educacional vigente, especificamente a Lei nº 

9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, identificamos como 

direito do educando a sua formação para o exercício da cidadania tendo a educação 

como dever do Estado e da família. Também é direito do educando com deficiência 

ter uma educação especial, e quando necessário devido às particularidades de cada 

um, a oferta de um serviço de apoio especializado na escola regular (BRASIL, 

1996). Logo, os alunos precisam ter uma escola acolhedora cuja comunidade 

escolar (diretor, professor, pedagogo, auxiliares entre outros) sinta-se capaz de 

recebê-los e estimulá-los independente de sua singularidade. 
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No que tange as aulas de Educação Física e os processos de inclusão de alunos 

em situação de deficiência, entendemos que o professor de Educação Física, ao 

organizar as suas aulas,  

 
[...] não deve perder de vista o seu compromisso pedagógico com a 
formação de seus alunos, no sentido da autonomia e da responsabilidade 
com a vida. Para tanto, precisamos reavaliar cotidianamente nossas ações, 
a fim de que elas não caminhem de encontro a esse objetivo no campo da 
educação e de uma perspectiva inclusiva (CHICON; SÁ, 2011, p. 44). 
 

O professor precisa reavaliar constantemente o processo de intervenção, de 

modo a fazer os ajustes necessários nas atividades propostas visando atender as 

peculiaridades dos alunos e rever suas atitudes, conceitos, de forma a produzir 

encontros em que a colaboração e respeito mútuo possam ser a tônica da aula.  

Segundo Rodrigues (2000, apud CHICON; MENDES; SÁ, 2011) não é requerido 

do professor de Educação Física grandes esforços para contribuir com a inclusão, 

devido aos conteúdos que abrangem essa área de conhecimento serem flexíveis e a 

possibilidade de realizar atividades nas aulas que permitam a participação de todos 

os alunos. Mas para isso é necessário que os conteúdos sejam 

organizados/adaptados, tenham sentido/significado em suas vivências e que estas 

sejam diversificadas e ampliadas de forma a garantir o aprendizado por todos.  

  Logo, a escolha do conteúdo ginástica geral (GG) para as intervenções do 

projeto se deu pela facilidade de propor as vivencias de forma igualitária e do fazer 

com o outro os diversos movimentos/expressões desse conteúdo.  Há o desafio para 

os professores frente a outros conteúdos que não permitem tais ações de forma 

clara e direta, mas que requerem um maior desprendimento e criatividade/adaptação 

dos mesmos.  

A ginástica se configura como uma prática social, visto que, promove o trabalho 

em grupo, sendo necessária a ajuda¸ a cooperação e o fazer com o outro, ao 

mesmo tempo em que permite a liberdade para realizar as próprias ações corporais 

e, também, uma maior interação entre meninos e meninas (SOARES et al, 1992). 

Para fundamentar a escolha desse conteúdo, Ayoub (2007) nos aponta que a GG 

é constituída por diversas formas de manifestações gímnicas, o que possibilitam a 

reconstrução da Ginástica nas aulas de Educação Física e também o trabalho numa 

perspectiva lúdica, criativa e participativa. A prática de GG permite assim um 

ambiente em que novas possibilidades sejam criadas, trazendo o conteúdo a 
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realidade e nível de desenvolvimento em que as crianças se encontram sem 

destacar o desempenho e a estética de um padrão já pré-estabelecido.  

O número indefinido de participantes, o estímulo à criatividade, a inserção de 

elementos da cultura e o favorecimento da inclusão são alguns fundamentos da GG 

apontados por Toledo, Tsukamoto e Gouveia (2009). Também, de acordo com 

essas autoras, devido a essas características da GG, é possível a participação de 

todos. Por exemplo: um grupo, entre outras possibilidades, pode ser formado por 

cadeirantes, pessoas que não sejam ex-ginastas, obesas e que não possuem 

capacidades físicas bem estabelecidas. 

Frente a este contexto, o projeto em tela realizou atividades lúdicas para o 

aprendizado da GG, abordando a ginástica natural (imitação de animais e 

personagens infantis), a ginástica artística e a ginástica rítmica, em que os jogos e 

brincadeiras foram utilizados, principalmente, para o ensino dos movimentos de solo 

e momentos de aquecimento. Houve também a promoção de experiências na 

exploração de diferentes aparelhos da ginástica artística e o aparelho fita da 

ginástica rítmica, trazendo a ludicidade também para essa experimentação, 

respeitando a individualidade e limitações de cada um, com a preocupação em 

favorecer a interação entre as crianças, pensando/ criando possibilidades de 

inclusão. 

Nesta direção, buscamos analisar as contribuições da experimentação da GG na 

estruturação da corporeidade1 de 5 crianças com deficiência intelectual e autismo. 

Para tanto vislumbramos ao longo deste estudo: 

 Conhecer e discorrer sobre a interação das crianças em situações de aula;  

 Conhecer e discutir os limites e possibilidades dos envolvidos na realização 

das atividades propostas;  

 Identificar e discorrer sobre as possíveis alterações comportamentais 

percebidas a partir da inserção no projeto.  

 

 

 

 

                                                 
1
 O significado que a criança dá ao movimento, interiorizando e expressando de acordo com suas 

peculiaridades e aprendizado (GONÇALVES, 2006). 
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2. A GINÁSTICA GERAL POTENCIALIZANDO PROCESSOS INCLUSIVOS 
PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO 
 

De acordo Toledo, Tsukamoto e Gouveia (2009), a organização institucional da 

GG se deu após o início de suas manifestações e festivais que reuniram os adeptos, 

ou seja, primeiramente houve a prática de algo que ainda não havia sido constituído 

formalmente.  

Na década de 1970 e início de 1980, a nomenclatura Ginástica Geral foi definida, 

e passava então a englobar as atividades de ginástica que não eram competitivas, 

diferenciando assim a ginástica “em geral” da ginástica esportivizada (AYOUB, 

2007). A autora aponta ainda que, na década de 1980 foi organizado o 

departamento de Ginástica Geral na Confederação Brasileira de Ginástica e houve 

uma propagação dessa prática no Brasil com a organização de festivais e cursos de 

GG, aumentando sua dimensão na década de 1990.  

Toledo e Schiavon (2008) nos trazem que “[...] esses dados não podem ser 

generalizados de forma a dar uma visão do crescimento dessa manifestação em 

todo o Brasil. No entanto oferecem alguns subsídios para a divulgação dessa 

prática” (p. 220), ou seja, os eventos se concentraram em determinada região, o que 

não permite dizer que passou a ser uma prática difundida em todo país, mas que 

obteve um avanço relevante comparado com a prática de outras modalidades 

esportivas. 

Apesar de sua propagação, até então, a GG se configurava como uma prática 

ainda não estruturada conceitualmente, o que não lhe permitia uma plena 

compreensão, definição e significado. Diante disso, no Brasil, em 1996, iniciou-se a 

busca pela definição da GG, resultando, assim, em variadas conceituações 

determinadas pelas diferentes visões de seus estudiosos (TOLEDO; SCHIAVON, 

2008). 

 Ainda de acordo com os autores citados, devido à liberdade de expressão 

corporal permitida pela GG, há autores que a definem como uma manifestação da 

cultura corporal ou simplesmente como atividade ou modalidade e que “[...] sua 

conceituação e sua ‘essência’ estão fundamentadas no princípio que a GG faz parte 

do Universo da Ginástica, ou seja, ela é Ginástica”! (TOLEDO, TSUKAMOTO E 

GOUVEIA, 2009, p. 30). 



                                                                                                                                                     12 

 

Assim, diante de diferentes conceitos produzidos, adotou-se para este estudo, a 

definição de Pérez Gallardo e Souza (1994, p. 292, apud TOLEDO; SCHIAVON, 

2008, p. 221) que consideram a GG 

 

uma manifestação da cultura corporal, que reúne as diferentes 
interpretações da Ginástica (Natural, Construída, Artística, Rítmica 
Desportiva, Aeróbica etc.), integrando-as com outras formas de expressão 
corporal (Dança, Folclore, Jogos, Teatro, Mímica etc.), de forma livre e 
criativa, de acordo com as características do grupo social e contribuindo 
para o aumento da interação social entre os participantes. 

                                    

As diferentes modalidades da Ginástica estão inseridas dentro da gama de 

possibilidades da GG, juntamente com a expressão corporal que é marcante e um 

diferencial nas composições coreográficas. Estas estão diretamente ligadas ao 

contexto social dos participantes, com a ação criativa e a liberdade, conforme 

afirmado pelo autor. A propósito, vale destacar que a permissão dada pela GG, 

quanto ao que diz respeito à “forma” da realização dos movimentos, atrai e inclui as 

pessoas que não possuem as técnicas desenvolvidas, mas que queiram estar nesse 

contexto e se expressar corporalmente. 

Essa característica da GG está em contraste com as características de outras 

modalidades gímnicas mais conhecidas, como as ginásticas artística e rítmica, que 

são ginásticas de competição, ou seja, estão fundamentadas na técnica e assim no 

desempenho do ginasta/atleta. Ayoub (2007) afirma que regras rígidas pré-

estabelecidas, a busca por quem faz o melhor, que limita o número de participantes 

são características das ginásticas de competição e vão de encontro com a GG que é 

abrangente e prazerosa. Mas também destaca que “[...] a ginástica geral e as 

ginásticas de competição convivem interligadas na sociedade e exercem influências 

recíprocas uma sobre a outra” (p. 69). Logo, a técnica e a performance podem estar 

presentes na GG sem que a mesma perca sua abrangência e diversidade, da 

mesma forma que a beleza e a criatividade se encontram nas ginásticas rítmica e 

artística que são esportivizadas. 

Na verdade, conforme já apontado por Toledo, Tsukamoto e Gouveia (2009), a 

GG se constitui ginástica por utilizar as outras modalidades ginásticas, inclusive as 

esportivizadas em suas composições. Mas, o aprendizado dessas modalidades 

torna-se diferenciado na GG, pois não há a obrigatoriedade de êxito e/ou 

determinado nível de desempenho.  
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Cada integrante do grupo tem suas potencialidades e limites, não havendo assim 

exclusões, em que cada um pode desempenhar determinada função e contribuição 

ao grupo. Assim, não há empecilhos para essa vivência e para a integração com um 

grupo ginástico, salvo não ser de interesse do mesmo em participar.  

Frente a essa realidade, a GG torna-se um conteúdo de Educação Física 

potencializador de processos inclusivos, em que dá lugar a todos os envolvidos, não 

importando a diversidade de limitações e estereótipos que podem estar presentes no 

público atendido.  

Em síntese, a GG possibilita que todos tenham experiências/vivências corporais 

sem se sentirem excluídos por não atingirem um modelo pronto, ao contrário, torna 

possível relações de generosidade através dos movimentos apesar das diferenças. 

De fato, em todos os lugares e grupos teremos que estar atentos às diversidades 

existentes para promover a inclusão. A utilização de atividades cooperativas e a 

cooperação em si se apresentam como ferramentas aos professores para a criação 

de vínculos e desenvolvimento da afetividade/relacionamentos entre os participantes 

do grupo/turma.  

É preciso objetivar, reconhecendo inicialmente que todos iniciam por um 

processo de integração, o sucesso na interação entre os alunos e ou participantes 

de determinado grupo, mas também entender que é um processo gradativo de 

desenvolvimento e aprendizagem. Por isso se fez necessário destacar o caráter 

inclusivo da GG ao permitir que a interação ocorra de forma livre e espontânea e 

necessária tanto para a segurança em geral como para as composições 

coreográficas.  

Definitivamente o caráter inclusivo da GG foi o determinante para se trabalhar 

esse conteúdo com crianças autistas e deficiência intelectual em uma turma 

inclusiva. Tendo base no conceito de inclusão (SASSAKI, 2003), o processo de 

intervenção e as experimentações realizadas pelos alunos, oportunizaram o 

contato/interação deles com essa rica prática corporal, em uma ação de colaboração 

e respeito mútuo.  
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2.1 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O AUTISMO E A DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL EM SUAS POSSIBILIDADES DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM 

AMBIENTES COM TURMAS INCLUSIVAS. 

 

Tendo em vista as considerações supracitadas no que se refere à GG como 

ferramenta potencializadora das práticas pedagógicas na perspectiva da inclusão, a 

oferta da GG como prática corporal para crianças com deficiência, pressupõe um 

conhecimento básico acerca das características que estes sujeitos apresentam e de 

metodologias de ensino.  Sendo assim, apresentaremos na sequência, algumas 

considerações sobre o autismo e a deficiência intelectual, importantes para a 

compreensão e intervenção com os sujeitos estudados. 

Falkenbach, Diesel e Oliveira (2010, p. 204) definem o autismo “[...] como uma 

síndrome comportamental com causas múltiplas e caracterizado por déficit na 

interação social, ou seja, dificuldade em se relacionar com o outro, déficit de 

linguagem e alterações de comportamento”.  

De fato, não se pode generalizar que todos os autistas terão a mesma dificuldade 

e que todas as intervenções serão eficazes para a potencialização de seu 

aprendizado, pois a síndrome autista afeta diretamente o comportamento do 

indivíduo.  

Outras características que destacamos do comportamento de uma criança com 

autismo são: restrição de interesses e atividades, déficit na interação social, 

estereotipias e repetição de movimentos (BOSA, 2002). Esses comportamentos 

geram um grande desafio no trabalho com crianças autistas, seja no espaço escolar 

ou não escolar, pois elas ficam limitadas a realizar constantemente as mesmas 

atividades, dificultando a ação docente na introdução de novidades, mudanças de 

conteúdo, ou mesmo, dos espaços de intervenção. Mas, o professor não pode se 

render a essas características comportamentais, precisa encontrar os meios de fazê-

las superar essa limitação imposta pela síndrome.  

Nesse bojo, as crianças com deficiência intelectual, podem ser caracterizadas, 

   

[...] por um funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da 
média, oriundo do período de desenvolvimento, concomitante com 
limitações tanto no desenvolvimento intelectual como na conduta 
adaptativa, na forma expressa em habilidades práticas, sociais e 
conceituais, como comunicação, cuidados pessoais, independência na 
locomoção, saúde e segurança (CHICON; SÁ, 2012, p. 64). 
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De certo modo, a limitação na conduta adaptativa do indivíduo com deficiência 

intelectual dificulta sua interação com o meio ambiente, em sua relação com os 

outros e com os objetos. Assim, juntamente com o atraso intelectual, não há 

facilidade no relacionamento com o outro, o que faz ocorrer um estranhamento, por 

adultos e, principalmente, por parte das crianças sem deficiência, devido ao não 

acompanhamento de determinadas tarefas, o não se comunicar da forma habitual, o 

não se locomover em alguns casos, por exemplo.  

Essas limitações quanto às habilidades práticas e, principalmente, as 

relacionadas com a autonomia, também desafiam o professor quanto à prática 

pedagógica em ambientes com turmas inclusivas, na qual os alunos com deficiência 

intelectual precisam ser estimulados, tanto quanto os outros alunos, mas que em 

muitos momentos a atenção do professor deverá ser dirigida de forma pontual a 

esse aluno. A demonstração, a amplitude de movimentos, uma 

informação/orientação clara de forma a ter a atenção desse aluno, são estratégias 

para a intervenção pedagógica (CHICON; SÁ, 2012). 

A interação social deve ser um dos focos do trabalho desenvolvido com crianças 

que apresentam deficiência intelectual. Nesse sentido, a GG como prática corporal 

efetivada nesse estudo se constituiu elemento potencializador dessa interação social 

dos alunos entre si no processo de inclusão.  

Como afirma Marcassa (2004, p. 175), a GG se apresenta como possibilidade 

para a formação omnilateral, ou seja, “[...] pressupõe o desenvolvimento humano em 

todos os seus domínios: moral, afetivo, cognitivo, ético, estético, político, etc.”.  Em 

suma, as possibilidades deverão ser criadas/ofertadas pelo grupo que possui a 

liberdade de expressão e, pelo professor, como mediador do conhecimento. 

Enfim, ao intervir seja com alunos autistas ou com deficiência intelectual, o 

professor deverá estar comprometido com o processo de inclusão e agir diretamente 

no que precisa ser potencializado e também trabalhado com o restante da turma 

quanto ao olhar acerca/sobre esses sujeitos. A turma precisa ser sensibilizada e 

entender as diferenças e possibilidades de cada um, inclusive as limitações que 

todos sem exceção apresentam.  
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3. DELINIAMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O estudo realizado teve caráter qualitativo, pois, buscou analisar o 

significado/importância da experiência vivida no processo de ensino-aprendizagem 

da Ginástica Geral, pelas crianças com deficiência participantes da atividade de 

extensão intitulada: Brincando e aprendendo com a Ginástica.  

Tendo em vista o aprofundamento acerca do problema, de forma a determinar, 

esclarecer e destacar as contribuições/mudanças ocorridas nos sujeitos estudados, 

a pesquisa configurou-se como estudo de caso, caracterizando-se pelo 

aprofundamento de conhecimento sobre o assunto e da busca elementos que 

influenciam e/ou são influenciados pelos sujeitos (GIL, 2002).  

Quanto aos objetivos da pesquisa, de acordo com Gil (2002), é classificada como 

exploratória, pois visou “[...] proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. [...] [tendo] como objetivo 

principal o aprimoramento de idéias [...]” (p. 41) e como descritiva por trazer 

dados/situações ocorridas na intervenção que descrevem a relação da criança com 

o conteúdo vivenciado. 

Para efeito de coleta de dados, foram utilizados como instrumentos: a 

observação participante em que o pesquisador “[...] participa da situação que está 

estudando, sem que os demais elementos envolvidos percebam a posição dele, que 

se incorpora ao grupo ou à comunidade pesquisados, de modo natural [...]” 

(KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p. 62); o portfólio construído pelos 

professores/bolsistas acerca das intervenções realizadas e videogravações. 

Para a análise dos dados utilizou-se a técnica da análise de conteúdo que “[...] 

consiste em desmontar a estrutura e os elementos desse conteúdo para esclarecer 

suas diferentes características e extrair sua significação” (LAVILLE; DIONNE, 1999, 

p. 214).  Para isso, foram determinadas as seguintes categorias: 

 A interação das crianças em situações de aula;  

 Os limites e possibilidades dos envolvidos na realização das atividades 

propostas;  

 Possíveis alterações comportamentais percebidas a partir da inserção no 

projeto. 
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3.1  O CONTEXTO DE COLETA DE DADOS 

 

As intervenções ocorreram às terças-feiras, das 14h às 15h, no período de 13 de 

março a 5 de junho de 2012, na sala de ginástica artística do Centro de Educação 

Física e Desportos da UFES. Os sujeitos da pesquisa foram crianças com 

deficiência oriundas da comunidade, cadastradas2 no LAEFA, sendo 5 crianças com 

autismo e deficiência intelectual de ambos os sexos, com idade de 5 a 10 anos. 

Além desses alunos, participaram do processo de intervenção, dezenove crianças 

não deficientes, de ambos os sexos, com idade de 5 anos, alunos do Centro de 

Educação Infantil da UFES (CRIARTE). 

As intervenções foram organizadas em três momentos bem definidos, sendo eles 

a conversa inicial para os direcionamentos das atividades, as vivências/ 

experimentações e a conversa final. Os ritos de entrada e saída se fizeram 

importante para o diálogo com as crianças e também compreendeu como um 

momento de avaliação do grupo indo além da observação efetivada no decorrer das 

intervenções. 

Cada planejamento consistiu de momentos de: 1) aquecimento — explorado de 

forma lúdica; 2) realização do movimento específico a ser ensinado em determinado 

dia. As crianças ao chegarem à sala deviam entrar todas juntas e definimos como 

rotina as conversas, inicial e final, como já mencionado.  

   E devido às intervenções serem realizadas na sala de Ginástica Artística, a 

aproximação das crianças foi algo possível, utilizando os aparelhos dessa 

modalidade que também compõe o vasto leque de atividades presentes na GG. 

Houve o esforço de trazer as crianças para os movimentos de solo realizados no 

colchão, mas foi nos momentos de utilização dos aparelhos que aconteceram à 

maioria dos encontros das crianças com deficiência com as crianças da CRIARTE. 

Dessa forma, todas as crianças do projeto tiveram acesso às mesmas atividades e 

materiais, tendo cada uma delas aproveitado a oportunidade, considerando suas 

limitações. 

E para as crianças que não conseguiam participar junto com o grupo, foi 

realizado um atendimento individualizado com bolsistas e planejamento específico, 

                                                 
2
 O cadastro compreende as informações referentes à criança e a um termo de consentimento livre e 

esclarecido em que os responsáveis pelas mesmas autorizam a utilização das informações coletadas 

para fins acadêmicos, bem como fotos e videogravações. 
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de acordo com a possibilidade de cada criança, objetivando sua inserção no grupo, 

utilizando assim o mesmo espaço, tempo e conteúdo. Já fica evidente o papel do 

professor para além de ensinar o conteúdo, mediando não apenas o conhecimento, 

mas a interação aluno-aluno para que houvesse estímulos e comunicação entre os 

sujeitos, criando assim possibilidades de inclusão.   

 

 

4. ANALISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

  

Nas aulas, os momentos de conversa inicial e final (ritos de entrada e saída) 

eram momentos bem definidos e de grande valor devido ao retorno dado pelas 

crianças quanto ao conhecimento adquirido e satisfação na realização das 

atividades. Esses momentos, juntamente com as atividades realizadas, também nos 

trouxeram possibilidades para a aproximação das crianças autistas ao grupo e até a 

participação de uma delas no momento da avaliação. 

Sendo assim, nessa parte do estudo, traremos situações/episódios que 

ocorreram durante as intervenções, analisando-as a partir do referencial teórico 

adotado, dentro das categorias estabelecidas, que são: 

4.1 A interação das crianças em situações de aula. Nessa categoria 

discorremos sobre como as crianças reagiram aos estímulos e propostas 

pedagógicas utilizadas pelos professores e o que foi atrativo, ou seja, chamou a 

atenção das crianças com deficiência durante as intervenções. Destacamos o que 

influenciou as crianças em suas escolhas/atitudes no momento da intervenção. 

4.2 Limites e possibilidades dos envolvidos na realização das atividades 

propostas. Nessa categoria discutimos acerca da participação das crianças com 

deficiência nas atividades em si, que foram planejadas com antecedência e 

realizadas sem ou no/com aparelho, considerando seus limites e possibilidades 

durante as intervenções. 

4.3 Alterações comportamentais percebidas a partir da inserção do sujeito 

no projeto. Nessa categoria identificamos situações que retratam mudanças 

ocorridas quanto à participação dos sujeitos nas intervenções e na apropriação do 

conhecimento, participando mais efetivamente das propostas pedagógicas 

utilizadas. 
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4.1 A INTERAÇÃO DAS CRIANÇAS EM SITUAÇÕES DE AULA. 

 

Episódio 01: 

Criei varias experiências para ele (sujeito 1) ir vivenciando, passar por 
objetos altos, andar pelas paralelas imitando um macaco. Tentei fazer ele 
imitar o sapo junto com as crianças no solo, porém, percebi muita 
dificuldade dele para prestar atenção. Depois, tentei fazer com que ele 
fizesse o movimento em cima do tumble track

3
. E ele com a mesma 

dificuldade não conseguiu dobrar os joelhos e prestar atenção. Ao final da 
aula, pulando no tumble track, em círculo com as mãos dadas, comecei a 
cantar uma música enquanto pulava e percebi que nesse momento ele 
passou a prestar atenção em mim. Foi o único momento que ele olhou para 
o meu rosto e ouviu o que eu estava falando e ria (DIÁRIO DE CAMPO 1 – 
13/03/2012) 

 

Nesse episódio, é descrito o comportamento de uma criança autista ao ser 

estimulada a realizar os movimentos juntamente com as outras crianças no solo 

(colchões) e individualmente utilizando aparelhos. As atividades propostas nesse 

primeiro dia de intervenção consistiram na imitação de animais, que objetivaram a 

expressão corporal, tendo a criança liberdade em se movimentar e ressignificar o 

movimento ensinado pelos professores.  

Cumpre destacar a preferência em estar nos aparelhos, como o trampolim 

acrobático e tumble track, do que realizar os movimentos no colchão, 

comportamento este semelhante ao das outras crianças participantes. 

De acordo com Chicon e Sá (2012, p. 67),  

A prática pedagógica com esses alunos precisa fomentar a compreensão 
acerca da lógica de comportamento da criança autista, isto é, foco na 
autonomia e não no condicionamento desses sujeitos. Para tanto, deve-se 
investigar quais são as áreas de especial interesse da criança. Deve-se dar 
atenção às contribuições que a música, o teatro, a literatura, a expressão 
corporal etc. podem fornecer. 
 

Em conformidade com essa afirmação, entendemos que a criança teve a sua 

autonomia trabalhada ao escolher não participar da atividade no colchão, 

compreendendo também que esse é um fato que precisa ser potencializado, para 

que a criança autista possa brincar/vivenciar/aprender junto com as demais crianças.  

Como se tratou do primeiro dia de intervenção do semestre, houve então a 

oportunidade de reconhecer as preferências dessa criança e identificar seus limites 

quanto ao que foi proposto e possibilidades de aproximação, fato este relatado 

quando a música foi utilizada no momento de vivência do tumble track. A música 

                                                 
3
 Pista de acrobacias com molas e 16 metros de comprimento. 
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estabeleceu uma comunicação entre a professora e a criança, e a mesma pode se 

expressar positivamente quanto ao que estava sendo realizado.  

Como mencionado acima, a criança estabeleceu sua preferência em utilizar 

os aparelhos, não sendo condicionada a estar no colchão na maior parte do tempo 

ao mesmo tempo em que foi estimulada a estar interagindo com as outras crianças. 

O prazer/divertimento proporcionado pelo ato de pular no tumble track prevaleceu 

sobre a oportunidade de se estabelecer relacionamentos, o que implicou na 

estratégia de não apenas tentar inseri-lo na atividade, mas inserir as outras crianças 

na atividade por ela executada. 

Episódio 02: 

Após o início da aula acompanhei o sujeito 2 realizando movimentos na 
cama elástica e tentei inseri-lo nas atividades propostas com as demais 
crianças. Ele participou da atividade de pique-alto durante pouco tempo 
(ficou no meio das crianças, mas não apresentou entusiasmo com a 
atividade) (DIÁRIO DE CAMPO 6 - 24/04/2012). 

 

Nesse segundo episódio, temos a descrição do momento inicial de 

intervenção que as crianças realizaram um pique como aquecimento para posterior 

aprendizado dos movimentos ginásticos planejados para aquele dia (avião e 

rolamento). Com essa criança autista (sujeito 2) conseguimos uma maior 

participação durante a atividade, mas não houve um entusiasmo por parte da 

mesma em permanecer no grupo. De acordo com Sassaki (2003, p. 41) “[...] é 

fundamental equipararmos as oportunidades para que todas as pessoas possam ter 

acesso a todos os serviços [...]” e trazemos isso para nossa realidade ao pensar as 

atividades com o intuito que todos pudessem participar das mesmas. Contudo, a 

característica de restrição de interesses e atividades (BOSA, 2002) se revelou mais 

uma vez como desafio com a decisão da criança em não continuar no grupo e voltar 

a vivenciar os aparelhos. 

Assim, nesse mesmo dia de intervenção, realizamos a estratégia de levar o 

grupo junto das crianças com deficiência, fato este que já estava contemplado em 

nosso planejamento, conforme relatado no episódio a seguir. 

Episódio 3: 

Das atividades, as crianças da CRIARTE tiveram mais envolvidas quando 
realizamos o rolamento no tumble track com as mesmas. Nesse momento 
da intervenção as crianças da Criarte dividiam o aparelho (tumble track) 
com algumas crianças da comunidade, pois as mesmas permaneciam no 
aparelho em toda intervenção (DIÁRIO DE CAMPO 6 - 24/04/2012). 
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Segundo Lima (2010), devemos considerar primeiramente que cada criança 

pertence à turma para que todos tenham as mesmas possibilidades de ação 

pedagógica. A autora afirma que “[...] o sentimento de pertença indica para o 

significado de que fazemos parte e o fazer parte direciona a uma imersão de mundo 

no qual se está interatuando” (p.147). O comportamento habitual e esperado das 

crianças autistas é o de não querer estar junto e com as outras crianças e levar o 

grupo até elas faz com que possam perceber que fazem parte do grupo, que não 

estão sozinhas e que precisam dividir os aparelhos e espaço. Também ensina que 

precisam respeitar a vez do colega e assim determinada ordem e seqüência. 

Ao perceber que faz parte, ou seja, é pertencente ao grupo que está em 

determinado espaço e atividade permite a compreensão de que o seu 

comportamento deve ter consideração com os outros participantes do universo que 

está inserido. Suas atitudes como as das outras crianças também devem atender 

aos estímulos e mediação dos professores para uma construção gradativa de regras 

a serem seguidas. 

 

 

4.2 LIMITES E POSSIBILIDADES DOS ENVOLVIDOS NA REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES PROPOSTAS. 
 
 

Episódio 4: 

Nessa atividade houve a participação do sujeito 3, aluno da comunidade 
que tem autismo. O mesmo não apresentou nenhuma dificuldade ou temor 
em realizar os movimentos, fez tudo com muita destreza e além das 
expectativas. Houve a vivência do aparelho trave, em que as crianças se 
equilibraram com ou sem ajuda e passaram por obstáculos colocados pelos 
professores. Também houve o trabalho de saltos, em que cada criança 
pode realizar da forma escolhida, orientando-as para não se machucarem. 
E o sujeito 3, juntamente com a turma, andou na trave rapidamente e sem 
ajuda, saltou no arco e executou dois rolamentos pra frente consecutivos, 
diferentemente das outras crianças, que realizaram um ou nenhum 
rolamento pois ainda não sabiam fazer. Após o término do tempo, os 
levamos para o colchão e realizamos o relaxamento. As crianças 
demonstraram certo cansaço e outros queriam continuar na trave (DIÁRIO 
DE CAMPO 5 -10/04/2012). 

 

A criança protagonista deste episódio, como as outras crianças deste estudo, 

não apresentou uma comunicação habitual por meio da fala com as outras crianças 

e com os professores. Sempre muito reservada quanto à expressão corporal nos 

ritos de entrada e saída, se destacou quanto ao desempenho nas atividades. Nesse 

dia a intervenção consistiu no ensino do movimento avião e a utilização da trave.  Na 
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aula anterior já havíamos utilizado este aparelho o que gerou possibilidades de 

todas as crianças estarem juntas e com mesmo foco de aprendizagem. 

Dentro da diversidade de movimentos possíveis na GG, o uso da criatividade, 

logo a criação de novas formas de se movimentar, era esperado que as crianças 

ressignificassem os movimentos e houvesse a participação de todos (TOLEDO; 

TSUKAMOTO; GOUVEIA, 2009). As crianças com deficiência foram sendo 

estimuladas a realizar determinados movimentos gradativamente de forma 

individual, mas o sujeito 3 de nosso estudo não demonstrou dificuldades em 

acompanhar as outras crianças, sem ajuda dos professores e junto do grupo durante 

toda a intervenção. Nesse dia, os professores foram surpreendidos pela 

desenvoltura da criança que demonstrou uma grande capacidade de compreensão 

dos comandos, executando os movimentos além do que havia sido solicitado.  

Beyer (2002) traz que o indivíduo com autismo “[...] tem dificuldade em usar 

os seus próprios estados mentais para refletir como outros podem estar pensando e 

sentido” (p. 113) e ao analisarmos tal episódio com esta afirmação do autor, 

entendemos que a criança aqui apresentada demonstrou entender que ao realizar 

os movimentos estava satisfazendo suas expectativas sobre a experimentação 

vivida.  

Poderíamos pensar em tal situação, que mais uma vez a criança autista se 

comportava com individualidade e consequentemente não pensar e fazer com o 

outro, mas vemos uma grande autoconfiança e satisfação em realizar os 

movimentos e participar das intervenções de GG promovidas pelo projeto.  

Episódio 5: 

No grupo com as crianças da CRIARTE, a mãe do sujeito 4 estava 
inicialmente um pouco pensativa em como transmitir a informação numa 
linguagem em que as crianças compreendessem a deficiência do filho, 
entendessem sobre a diferença. A forma como ela demonstrou para as 
crianças foi excelente. No decorrer da conversa, percebemos uma grande 
participação das crianças, perguntando por que ele era daquele jeito, o que 
tinha acontecido com ele, se envolvendo na discussão e quebrando um 
pouco o preconceito (o desconhecimento do/sobre o caso) (DIÁRIO DE 
CAMPO 9 - 29/05/2012). 

 

Nesse episódio, o sujeito 4 apresenta um comprometimento motor que devido 

suas particularidades4 causou estranhamento e receio por parte das outras crianças 

alunas da CRIARTE. Como Chicon e Sá (2012) afirmam, “[...] dar as mesmas 

                                                 
4
 Criança com paralisia cerebral severa, espectro autista e má formação cardíaca. 
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oportunidades pressupõe atender e respeitar as diferenças de todos. Logo, faz-se 

necessário reconhecer e garantir a singularidade (limitações/possibilidades) que 

atravessam a todos nós” (p. 57) e nesse caso, havia um entendimento das 

limitações por parte dos professores, mas houve a necessidade de evidenciar a 

causa das limitações e possibilidades do sujeito 4 para que viesse a existir a 

aproximação e interação entre os pares. 

Descrevemos acima, o momento de conversa realizado em uma intervenção, 

na qual a mãe da criança aceitou o convite para mediar a então ‘apresentação’ do 

seu filho ao grupo. As crianças demonstraram grande interesse, fazendo perguntas 

e a mãe conseguiu trazer as informações de forma clara e na linguagem acessível 

para a compreensão das crianças. Estas passaram então a ter subsídios para 

entender o porquê da não participação do sujeito 4 nas atividades, o seu 

comportamento diferenciado em alguns momentos e também o que torna TODOS 

iguais e ao mesmo tempo diferentes.  

Assim, algumas ações foram precisas para que houvesse o inicio de uma 

mudança de olhar e perspectivas. A parceria com a família, o conhecimento das 

dificuldades e possibilidades de todos e buscar no grupo novas formas de se 

movimentar e realizar atividades são atitudes que ajudam a inclusão das crianças 

com deficiência e de outras que possam apresentar algum tipo de dificuldade. 

 
 
 
4.3 ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS PERCEBIDAS A PARTIR DA INSERÇÃO 
DO SUJEITO NO PROJETO. 
  

Episódio 6:  

 

Nesta intervenção um ponto que merece destaque é o envolvimento do 
sujeito 5 durante as atividades. Um menino que em outros semestres era 
difícil de lidar, pois além de não falar, também não prestava atenção. 
Durante as atividades, não demonstrava ter limites, e queria explorar todos 
os aparelhos, numa busca incessante de prazer, como se não fosse voltar 
mais a sala de ginástica. Durante esta intervenção, ele demonstrou que 
estava entendendo o que estávamos falando, sabia que tinha que ficar na 
fila. Percebemos em seu rosto que estava gostando de ser inserido naquele 
meio, de estar participando, uma prova é seu sorriso constante enquanto 
realizava as atividades (DIÁRIO DE CAMPO 2 – 20/03/2012). 

 

Apesar de ser uma das primeiras intervenções, trazemos esse recorte do 

diário de campo, devido o mesmo expressar uma mudança significativa no 
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comportamento do sujeito5 5. Semelhantemente ao sujeito 3, essa criança 

acompanhou o grupo nas atividades propostas, indo aos aparelhos na hora 

determinada pelos professores e também participou ativamente dos momentos de 

avaliação em roda, se expressando corporalmente, pois não apresenta fala 

desenvolvida.   

Ressaltamos o fato de se expressar nos momentos de conversa em grupo, 

pois demonstra o entendimento quanto ao que estava sendo transmitido pelos 

professores e o que estava acontecendo ao seu redor, não apresentando mais a 

falta de atenção detectada antes em outros momentos de sua participação no 

projeto.  

Falkenbach et al (2007, p. 39) nos aponta que “[...] as insuficiências corporais, 

além de modificarem as relações do ser humano com o mundo, se manifestam no 

comportamento diferenciado nas relações com as pessoas”. Aqui, no caso do sujeito 

5, evidenciamos o fato em que a criança experimenta novas expressões corporais e 

permite que a atenção dada a ela seja a mesma desprendida para as outras 

crianças. Em certos momentos/intervenções foi preciso mediar situações em filas, 

realização de movimentos quanto à segurança e tratamento frente às outras 

crianças, mas a criança demonstrou compreensão e acatava nossas solicitações, 

comportamento e atitudes dos professores que as outras crianças da CRIARTE 

também exigiram.  

Habitualmente, a criança com deficiência possui um tratamento diferenciado 

quanto à atenção e cuidados a partir do seu ceio familiar e na escola o professor 

pode agir da mesma forma e não se preocupar com os avanços relacionais do aluno 

(FALKENBACH et al, 2007).  A criança desse episódio foi estimulada a agir e estar 

em grupo e assim não recebeu o atendimento individual. Os cuidados prestados a 

ela foram os necessários, o que permitiu que se expressasse e aproveitasse as 

vivencias com liberdade e prazer. 

Destacamos que sua atitude de participar e contribuir nas rodas de conversa 

foi estimuladora para as outras crianças que apresentam a comunicação oral 

desenvolvida, pois também queriam demonstrar igual ao colega. Passamos a ter 

uma atitude diferente em que a criança com deficiência passou a exercer influência 

no grupo e novas atitudes surgiram e o sentimento de fazer igual passou a ser da 

                                                 
5
  Criança sem diagnóstico, que não apresenta a fala desenvolvida e apresenta características de 

deficiência intelectual. 
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maioria para a minoria. Entendemos nesse momento que a criança com deficiência 

aqui não passou despercebida, mas teve seu espaço no grupo.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final do estudo pudemos perceber que, devido às características da Ginástica 

Geral, esse conteúdo se apresentou promissor e eficiente quanto aos processos de 

inclusão das crianças com deficiência nas aulas. As experiências vividas pelos 

alunos possibilitaram a eles interagir com outras crianças, realizar atividades 

diferentes, se apropriarem de novas experiências corporais e terem determinados 

comportamentos modificados/surgidos.  

A partir do que foi analisado, entendemos o quanto à experiência foi significativa 

para as crianças quanto ao seu se movimentar e se expressar a partir do 

movimento. No decorrer do trabalho e ao final, contemplamos mudanças 

comportamentais de diferentes ordens como a observada no sujeito 5 ao expressar 

o seu contentamento durante as atividades por meio da expressão facial e ativa 

participação nos momentos de conversa inicial/final e no sujeito 3 que demonstrou-

se confortável em participar das atividades juntamente com o grupo realizando as 

atividades/movimentos com destreza. Essas mudanças são significativas e 

percebemos o grande interesse das crianças em participar do projeto.  

Quanto ao conteúdo, o ensino/vivência da Ginástica Geral para a criança autista 

e com deficiência intelectual, permite que ela se relacione com o professor, tenha 

vivências corporais, aproximações e relações de afetividade, se adequando também 

ao espaço, sem que haja a exigência de padrões pré-estabelecidos, mas a liberdade 

de expressão corporal e criatividade. 

A característica inclusivista adotada no processo de intervenção desenvolvido 

neste estudo nos possibilita inferir que a escolha da GG como conteúdo de ensino 

nas aulas de Educação Física possa ser utilizado na escola regular pelos 

professores como uma estratégia importante para o processo de inclusão de alunos 

com deficiência.  

O professor ao intervir, deve atender as demandas de seus alunos e ser 

participante do processo de inclusão das crianças com deficiência. Deve preparar do 

mesmo modo os outros alunos para que possam realizar um trabalho em conjunto, 
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sensibilizando-os de forma a produzir comportamentos/reações positivas diante de 

todos os colegas de turma. A contribuição da família também proporciona para o 

professor informações e impulsiona a criatividade para o preparo das 

atividades/planejamento.  

Ao analisar as contribuições da Ginástica Geral para as crianças com deficiência, 

especificamente autismo e deficiência intelectual, é possível apresentar algumas 

reflexões: quanto à importância do conhecimento acerca do outro, eliminando 

barreiras/preconceitos; do pensar acerca de novas estratégias e possibilidades para 

a inclusão nas aulas de Educação Física; do papel do professor como mediador do 

conhecimento e formação cidadã. 

Quanto à sociedade como um todo, deve receber as crianças/pessoas com 

deficiência sem preconceitos, de forma igualitária. O papel mediador do professor 

também se faz importante nesse processo, pois objetiva a compreensão e aceitação 

das diferenças, o fazer/brincar junto com o outro para além do ambiente escolar, 

mas também para as outras demandas sociais.  

Assim, o ensino as crianças desses princípios/valores é interessante no processo 

de constituição de uma sociedade inclusiva, mesmo que ainda faça-se necessário o 

processo de integração social enquanto ainda houver resistência a medidas 

inclusivistas (SASSAKI, 2003).   
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