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RESUMO 

O trabalho sistematiza as vivências do autor e busca explicitar alguns questionamentos 

suscitados ao longo de sua formação. Para tanto o autor enfatiza o período que julga 

mais importante desde seu ingresso na Universidade Federal do Espirito Santo (UFES). 

O método utilizado foi a pesquisa qualitativa descritiva, valendo-se do memorial 

construído ao longo do curso que narra sua trajetória enquanto discente no Centro de 

Educação Física e Desportos.  O texto foi organizado em três etapas: em primeiro lugar 

são apresentadas as experiências culturais e sociais adquiridas pelo acadêmico antes do 

ingresso à UFES, momento no qual ele aproveita para tratar da Educação Física que 

teve no período escolar; em um segundo momento trata das experiências que obteve ao 

longo de sua formação como discente do curso de licenciatura em Educação Física; e 

por fim o autor  enfatiza  as experiências que foram obtidas através de  Alan , criança 

com autismo na disciplina de Programas Sociais I, ministradas pelos professores 

doutores José Francisco Chicon e Adriana Estevão. Conclui, por meio das experiências 

tratadas neste trabalho que, apesar das dificuldades é possível construir uma prática 

pedagógica inclusiva nas aulas de Educação Física, cabendo ao professor ter a 

sensibilidade necessária para identificar as limitações de seus alunos e auxiliá-los em 

suas aprendizagens. 

 

Palavras-chave: Educação Física; Inclusão; Autismo.  
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ABSTRACT 

 This project systematizes the author's experience, and seeks to make explicit some 

questions raised throughout his training.  The author emphasizes the period that he 

judges most important since joining the Federal University of Espirito Santo (UFES). 

The used method was the Descriptive Qualitative Research, using the memorial built 

throughout the course that narrates his trajectory as a student at the Center of Physical 

Education and Sports. The text was organized in three steps: First, the cultural and 

social experiences acquired by the academic before joining UFES are presented, 

moment in which he takes advantage to deal with the Physical Education that he had in 

the school period. Second, he deals with the experiences that he obtained during his 

training as a student of the Licentiate course in Physical Education; And finally the 

author emphasizes the experiences that were obtained through Alan, a child with autism 

in the discipline of Social Programs I, taught by the professors José Francisco Chicon 

and Adriana Estevão. Through the experiences of this project, it's concluded that despite 

the difficulties, it is possible to construct an inclusive pedagogical practice in Physical 

Education classes, and it is up to the teacher to have the necessary sensitivity to identify 

the limitations of his students and to assist them in their learning. 

 

Keywords: Physical education; Inclusion; Autism. 
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1 INTRODUÇÃO 

Minha inserção na Universidade Federal do Espírito Santo no ano de 2013, no curso de 

Licenciatura em Educação Física, tem me propiciado uma série de novos conhecimentos 

e provocado profundas reflexões em minha vida, tanto pessoal, quanto acadêmica. 

Reflexões essas que tem fomentado mudanças em meu ser, não apenas enquanto uma 

pessoa melhor, mas também em um futuro professor mais sensível e consciente quanto 

à condição das pessoas com alguma Necessidade Educativa Especial (NEEs). 

A escrita deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem objetivos que transcendem 

a obtenção do título de professor licenciado em Educação Física (EF); trata-se de uma 

oportunidade de sistematizar as minhas experiências e refletir acerca de minha formação 

inicial.  

Apesar de muitos elogios, percebo que há falta de articulação dos conteúdos estudados 

em um semestre com aqueles aprendidos nos semestres anteriores. Outra questão que 

coloco à formação inicial que obtive, se refere a pouca importância que a maioria dos 

docentes, do curso de licenciatura em EF, deram para as experiências prévias que 

trazíamos, perdendo assim uma grande oportunidade para um maior enriquecimento das 

discussões em sala de aula. 

As críticas do parágrafo anterior me trazem a recordação de uma ilustração (Figura 1) 

presente no livro de Babete Harper e colaboradores, publicado em 1980, que faz 

contundentes críticas à escola, sua organização, seus métodos de ensino e à maneira 

como o ensino propiciado é realizado sem articulação, compartimentalizando disciplinas 

que deviam se intercomunicar. Em meu modo de ver esse problema apontado no livro 

Cuidado, Escola! (HARPER et al, 1987) ainda acontece na universidade, pois a 

instituição muitas vezes incorre nesse mesmo erro de não saber articular seus conteúdos 

com o objetivo de preparar melhor os futuros profissionais que saem dali formados. 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

Figura 1 - Compartimentalização de conhecimentos 

 

 

Fonte: Harper et al. (1987, p. 64). 

A escolha em dar a forma de um memorial para este TCC se deve, portanto, a ele 

corresponder a um gênero textual que não só permite a formação crítica e reflexiva do 

sujeito, mas também a tentativa de realizar a falta de articulação que critiquei 

anteriormente. Outro motivo que me levou à sua escolha é a liberdade de escrita que 

esse tipo de narrativa permite (ABRAHÃO; BRAGANÇA; ARAUJO, 2014), uma vez 

que, segundo Westphal (2016, p. 8) "[...] o memorial é uma espécie de diário, em que a 

pessoa pode descrever acontecimentos vivenciados desde sua infância, até sua trajetória 

no curso de graduação e sua vida profissional [...]". 

Algumas questões apareceram ao longo de minha graduação, por exemplo: Qual a 

identidade de um professor de EF?; como legitimar a EF no âmbito escolar? Como 

realizar uma prática pedagógica inclusiva nas aulas de EF? Perguntas essas que muitas 
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vezes saímos sem resposta uma vez que, concordando com Loureiro e Caparróz (2011, 

p. 111) percebo que “[...] os conhecimentos aprendidos nos cursos de formação inicial 

não são suficientes para o professor atuar satisfatória e adequadamente diante dos 

diferentes fatores e relações que impactam a prática pedagógica na escola [...]”. 

Espero que ao escrever este TCC consiga reunir, sistematizar e refletir de forma coesa 

minhas experiências que obtive durante minha graduação e possibilitar ao leitor 

questões que façam o mesmo a refletir sobre sua prática docente. Para tanto este 

memorial está organizado em quatro seções. Na primeira apresento alguns fatos 

anteriores à minha entrada no curso de licenciatura em EF e em seguida relatar alguns 

episódios vividos ao longo da minha formação inicial durante o curso de licenciatura em 

EF. 

 Na terceira parte apresento e discuto sobre as vivências convertidas em experiências 

que obtive mediante minha participação no Laboratório de Educação Física Adaptada 

(LAEFA), quando aproveito para tratar minhas práticas de formação enquanto discente, 

buscando refletir sobre quais foram as sensações, emoções, frustrações, mas também de 

satisfação no acompanhamento que realizei com uma criança autista de 6 (seis) anos de 

idade, que chamarei de Alan.1 Na seção final realizarei reflexões acerca de toda 

experiência obtida em minha formação inicial com o objetivo de refletir sobre os 

questionamentos que foram suscitados ao longo de minha graduação. 

 

  

                                                           
1 Como forma de preservar a identidade do sujeito com o qual mantive grandes aprendizagens durante um 

ano usarei um nome fictício para citá-lo. 
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2 SOBRE MINHA VIDA ANTES DE ENTRAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Venho de Brejetuba2, lugar no qual passei toda minha infância, tendo todo o período 

escolar realizado na Escola de Ensino e Fundamental e Médio Álvaro Castelo que se 

localiza no centro de Brejetuba.  

A EF em minha infância foi pouco presente, pois durante a pré-escola3 e o Ensino 

Fundamental não tive professores dessa disciplina e infelizmente os demais docentes 

pouco se importavam com os saberes que essa disciplina podia proporcionar. Lembro 

que minha primeira aula de EF aconteceu somente na antiga 5ª série (hoje 6° ano do 

Ensino Fundamental), não lembro de minha primeira aula de EF, infelizmente tal 

lembrança se perdeu.  

As aulas aconteciam apenas duas vezes por semana, não tínhamos um espaço fixo para 

realização das aulas de EF, íamos para quadra que se localizava aproximadamente um 

KM da escola tendo todo o percurso realizado a pé. Infelizmente minha EF era 

literalmente “rola bola”4. Os meninos jogavam futsal e as meninas vôlei.  

Hoje percebo o quão a EF que tive era excludente e sexista: meninos na quadra e 

meninas em uma pequena área que tinha atrás da quadra esportiva. Também vejo que, 

só passei a ter aulas sistematizadas de EF no 1º e no 2º ano do Ensino Médio (EM). 

Nesse período as aulas eram planejadas e o professor cobrava a participação conjunta de 

meninos e meninas nas aulas que, podiam acontecer em sala, na quadra, no pátio e no 

campo de futebol. 

Dentro de minha EF, hoje percebo que, não tive a oportunidade de conhecer qualquer 

criança com NEEs nem durante meus anos escolares, tampouco durante minhas 

brincadeiras na infância e adolescência, pois, as crianças com NEEs não frequentavam a 

escola regular.  

Sobre a Educação Especial, Chicon (2004, p. 10) aponta: 

                                                           
2 Brejetuba cidade do interior do Espirito Santo (ES). Famosa cidade do café, fica localizada à 153 km da 

capital Vitória. 
3 Pré-escola era a nomenclatura utilizada para divisão dos anos pré-escolares que hoje se titula de Ensino 

Infantil. 
4  É esta prática de dar a bola, ou comumente chamada de “rola bola” que fomenta a marginalização da 

Educação Física perante outras disciplinas. E essa prática tem sido bastante observada nas aulas de 

Educação Física, afinal quem nunca teve um professor de Educação Física que simplesmente largava a 

bola para os alunos? (NASCIMENTO, GARCES 2013). 
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A área de Educação Especial, que nas últimas décadas passou quase 

despercebida no cenário educacional brasileiro, começa, talvez, pela primeira 

vez, na década de 90, a ser entendida e aceita como área de conhecimento 

que tem uma contribuição efetiva a oferecer sobre uma população que, mais 

recentemente, também começa a assumir a sua própria cidadania. Muitos são, 

ainda, os esforços necessários para que alcancem tal status. Para isso, é 

necessário garantir a produção e a socialização do conhecimento sobre a 

educação de crianças que apresentam necessidades educativas especiais 

(NEEs). 

Entretanto, mesmo com o início da importância da Educação Especial como área de 

conhecimento no início da década de 90, as crianças ainda estudavam somente na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), sendo assim excluídas do 

convívio com as demais pessoas em outros momentos, espaços e práticas na cidade. Em 

Brejetuba as crianças/adultos com NEEs eram vistas de maneira preconceituosa, olhar 

que somente consegui superar quando entrei na UFES.  

Infelizmente pela exclusão das crianças com NEEs, não brincávamos com elas, e, muito 

menos as víamos andando pelas ruas. O que eu sabia das mesmas era obtido por meio 

de relatos de minha mãe, professora, que entre os anos de 2003 e 2005 dava aula na 

APAE5 de Brejetuba. 

Contudo, apesar de não ter aulas de EF sistematizadas em meus anos pré-escolares e 

ensino fundamental, pude perceber na rua com meus amigos/as inúmeras brincadeiras 

que tínhamos. Brincadeiras que não acabavam mais. Um ponto que vale ser ressaltado é 

que tenho memórias intensas da minha infância. Gostávamos de brincar de TUDO 

(literalmente): pique esconde, pique bandeira, bolas de gude, futebol, vôlei, guerra de 

barro, dono da rua, queimada, zarabatanas, beyblade de litro polícia e ladrão, bodoque, 

guerrinha de mamona etc. Tais brincadeiras me despertavam inúmeros sentimentos, 

gratidão, felicidade, paz, tristeza (quando perdia) entre outros. Não havia uma 

brincadeira que fosse mais praticada pelo grupo, pois elas mudavam conforme quem 

participava das mesmas. Eu, no entanto, preferia a beyblade de litro e o pique bandeira. 

  

 

 

 

 

                                                           
5 A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é uma instituição cujo um dos objetivos é 
promover o bem-estar de pessoas com deficiência. 
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  Figura 2 - Bayblade de litro 

 
Fonte: http://www.hmongbuy.com/related.php?uploader=gJciujX9i5M&key 

Percebo pela minha vinda para Vitória que as crianças dessa região, estão brincando 

menos ao ar livre. E, infelizmente poucas delas têm oportunidades de conhecer algumas 

práticas corporais (esportes, jogos, brincadeiras, entre outros) nas aulas de EF 

(interpretações que tive nas aulas do estágio supervisionado). Compreendo que o 

objetivo da EF não é o brincar por brincar, mas, sim através de suas especificidades 

atingir os objetivos necessários em diferentes faixas etárias na escola.  

Hoje, relembrando episódios de meu período pré-universitário, para a escrita desse TCC 

me vejo um adulto aprendendo algo de novo, conseguindo visualizar o brincar, o jogo e 

mesmo os esportes com outro olhar. Quem diria que quatro anos iriam mudar minha 

vida e que os motivos da escrita de minha monografia, iriam transcender minhas 

emoções e me fazer lembrar da minha infância e de coisas que vivi a tantos anos. 

Apresentados alguns episódios de minha vida (e especialmente de minhas aulas de 

Educação Física) anteriores ao meu ingresso na UFES, abordarei a seguir momentos 

que tive ao longo dos 4 anos de universidade. Alguns fazem parte da minha formação 

inicial, outros não. Seria impossível deixar de abordar ambos nesse emaranhado de 

lembranças extraordinárias que tenho acerca de minha graduação. 

http://www.hmongbuy.com/related.php?uploader=gJciujX9i5M&key
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3 UFES, FORMAÇÃO E LAEFA. 

Antes de entrar no curso de EF, eu trabalhava de montador de móveis em uma loja em 

Brejetuba. Filho de pais que hoje estão separados, minha mãe sempre foi a provedora da 

casa e infelizmente meu pai não participou de quase nada em minha vida. Minha mãe já 

havia se formado na UFES e minha irmã estava por terminar a graduação na mesma 

instituição. Tinha 19 anos quando minha mãe me “intimou” a prestar o vestibular para a 

UFES em 2012. Jamais imaginei que ia passar, aliás como minha mãe tinha sugerido eu 

iria fazer a prova para entender a dinâmica e então no ano seguinte estudar e fazer a 

prova para o curso que eu queria. 

Então, no início de 2013 veio o resultado, fiquei como segundo suplente. Minha mãe e 

irmã ficaram tremendamente felizes, pois, também poderia estudar na UFES. Contudo 

me perguntava se compartilhava da mesma felicidade delas com o que havia acabado de 

conquistar. A resposta é não! Não estava feliz. 

Como citado no capítulo anterior, tive frustrações no que se diz respeito a minha EF e 

talvez por essas frustrações eu não quisesse me graduar na mesma, todavia, apesar de 

tais decepções e de ter a opção de desistir, decido seguir em frente, me constituir como 

um bom profissional e hoje estou aqui descrevendo minhas experiências ao longo de 

minha graduação pela UFES. Dentre todas experiências adquiridas em quatro anos 

decidi por meio deste texto, destacar alguns pontos que mais me marcaram ao longo de 

minha formação. 

O primeiro ponto a ser ressaltado, é a importância da Universidade para a minha vida e 

construção dos meus ideais. Devido as possibilidades de práticas dentro e fora da UFES 

(palestras, debates, festas culturais e até os “rocks”) pude me constituir uma pessoa 

melhor e começar a quebrar preconceitos existentes que foram construídos ao longo da 

minha formação escolar e social. Felizmente pude começar a desconstrui-los ao longo 

dos meus quatro anos de formação. 

O segundo ponto a ser destacado ao longo desses quatro anos, são as aulas que tive no 

curso de EF. Mas, minhas análises não são todas positivas. Talvez as diferenças 

conceituais de alguns professores, podem ter prejudicado a formação de alguns alunos e 

a minha formação. Um bom exemplo que posso dar se refere à construção de um plano 

de aula. Não entendia (e não entendo até hoje) como diferentes professores, davam 
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como errado os planos de aula que outros docentes ensinavam para a minha turma, em 

períodos anteriores como o modelo a ser seguido. Não sabia lidar com um certo 

autoritarismo que alguns professores impunham de maneira equivocada, apesar de se 

tratar de uma hierarquização que eu sabia existir. 

Ainda dentro do ponto anterior destaco a falta de interdisciplinaridade no decorrer do 

curso. Isso gerou uma série de distorções como, por exemplo, a falta de comunicação 

entre alguns professores dos estágios supervisionados e as disciplinas que deviam servir 

de base para os mesmos, o que gerava aulas desconexas e com pouco sentido. Vimos e 

revimos assuntos e conteúdo que talvez não fossem necessários. Outro ponto 

questionável foi o interesse de alguns professores em impor seus ideais políticos, ao 

invés de contribuírem para nossa prática pedagógica, nos formando enquanto futuros 

docentes capacitados, críticos e conscientes do papel do professor de EF escolar. 

Entre muitas críticas, uma talvez se destaque, nossa turma é a última do currículo de 

2006, o que os traz a impressão de prejuízo, pois, alguns professores que davam as 

disciplinas do currículo antigo foram remanejados para o currículo novo e, em algumas 

circunstâncias, foram aparentemente deixando nossa turma literalmente de lado. 

Apesar de todos esses pontos negativos, destaco a importância dos estágios 

supervisionados. Com eles podemos sistematizar o aprendido em sala de aula e colocar 

em prática. Foi dentro dos estágios que pude quebrar alguns paradigmas. Um deles foi 

sobre os conteúdos da EF.  

Nosso estágio era organizado em grupos e cada grupo escolheria dois conteúdos para 

trabalhar ao longo do semestre. Todos os conteúdos eram pensados e sistematizados em 

uma sequência pedagógica, elaborávamos o plano de Ensino e planos de aulas. E assim 

foram todos os estágios supervisionados.  

Em todos eles foram escolhidos conteúdos diferentes e com o objetivo de trabalhar 

diferentes temas transversais: jogos e brincadeiras (Estágio Supervisionado da EF na 

Educação Infantil no Centro Municipal Educacional Infantil Zenaide G Marcarini 

Cavalcanti); inclusão – goalball (Estágio Supervisionado da EF no Ensino Fundamental 

1 na EMEF Éber Louzada Zippinotti); gênero – basquete e futebol americano (Estágio 

Supervisionado da EF no ensino fundamental 2 também na EMEF Éber Louzada 
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Zippinotti) e danças forró e street dance (Estágio Supervisionado da EF no ensino 

médio na EEEFM Belmiro Teixeira Pimenta).  

Dentre todos os estágios, infelizmente, o estágio no Ensino Infantil fomos (minha 

dupla) impedidos de assumir o papel do professor. Diga-se de passagem, a escola 

deixava a EF literalmente de lado, perdemos várias aulas, pelo fato de usarem as 

mesmas para organizar quadrilhas, festas e levar as crianças para passeios, situações que 

também se repetiram em estágios de outros seguimentos. Sendo assim, o estágio no 

Ensino Infantil foi pouco proveitoso para minha formação, entretanto, percebi que a EF 

ainda é muito desvalorizada nas escolas. Apenas observávamos as aulas e fazíamos 

relatórios sobre o que víamos.    

Apesar de algumas frustrações no estágio do Ensino Infantil, aponto a importância dos 

outros estágios para minha constituição como professor. Entre todas as aulas, destaco 

algumas abaixo.  

Figura 3 – Aula de goalball – Ensino fundamental I

Fonte: autoria própria 

O plano de ensino para as crianças do ensino fundamental I foi divido em três partes: 

primeiro mostrava para as crianças as dificuldades de não conseguir enxergar, a segunda 

parte era utilizada uma dinâmica para que as crianças passassem a confiar uns nos 

outros e, por fim, o goalball propriamente dito. As aulas foram muito proveitosas, as 

crianças nunca tinham visto uma prática particular para uma pessoa com deficiência e 

por não conhecerem tiveram dificuldades para assimilar o conteúdo sendo um esporte. 
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O que mais me encantou nessas intervenções foram a vontade das crianças de saber 

mais sobre o goalball e como as mesmas relatavam contar aos pais sobre vivenciar esse 

esporte na escola. 

No ensino fundamental II, utilizamos dois esportes no plano de ensino. Propomos o 

rugby como conteúdo e posteriormente as crianças foram questionadas sobre qual 

esporte queriam aprender um pouco sobre. Quando começamos a passar o rugby 

apareceu uma problemática, os meninos estavam com problemas com o gênero oposto. 

Os mesmos não queriam deixar as meninas jogar pelo fato de ser um esporte 

“masculino” e as meninas também ficaram de lado por acha o mesmo. Após 

identificarmos tal problema, começamos a trabalhá-lo durante as aulas de rugby.  

Devido as possibilidades e ao apoio do professor regente, conseguimos progredir com 

as crianças. No início os meninos ficavam chateados ao perceber que as meninas iriam 

participar das aulas, contudo, percebemos aos finais das intervenções que os meninos 

estavam entendendo a importância de as meninas jogarem e as mesmas também 

estavam se sentindo importantes nas aulas. 

Figura 4 - aula de Rugby – Ensino fundamental II

Fonte: autoria própria 
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Figura 5 – Aula de forró – Ensino Médio

Fonte: autoria própria 

E por fim, no ensino médio tivemos muitas dificuldades para trabalhar os conteúdos, 

talvez pela idade, os alunos confrontavam os professores pelos conteúdos passados. 

Utilizamos a dança para trabalhar o tema transversal de gênero, que foi identificado nas 

primeiras aulas diagnóstica (aula que utilizamos para conversar com os alunos). Como 

citado, os alunos não queriam trabalhar a dança como conteúdo e infelizmente não 

conseguimos atingir os objetivos propostos no plano de ensino. Tivemos muitas 

dificuldades para planejar as aulas, já que, parte dos alunos não queriam participar. 

Então, elaboramos uma estratégia para que os alunos se interessassem as aulas, levar um 

aluno de streetdance para dar uma vivência para eles e infelizmente também não teve 

êxito.  

Embora o estágio tenha trazido várias experiências (algumas descritas), após o termino 

dos estágios, concebi a importância do professor de EF em conhecer as especificidades 

da mesma e como a teoria implica diretamente na prática e um professor. 

Dentre as práticas descritas nos meus estágios, entro no terceiro ponto de minha 

formação. A intervenção dada aos alunos da APAE de Vila Velha. A disciplina que me 

proporcionou a visita foi a Educação e Inclusão, que era ministrada pela Dra. Maria da 

Graças Carvalho Silva de Sá. Os objetivos da intervenção eram visitar a APAE, 

entender os sujeitos que estavam ali presentes e de realizar uma intervenção para 

aqueles sujeitos. O primeiro passo foi realizar um diagnóstico do espaço e das crianças 
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ali presentes e o segundo utilizar os dados obtidos e elaborar uma aula que incluísse 

todas as crianças, nada diferente do que devemos realizar em uma turma escolar. 

Pude perceber diante de tal prática, as singularidades daquelas crianças. Umas não 

andavam, outras não falavam e haviam aquelas que apresentavam limitações múltiplas. 

Diga-se de passagem, essa vivência foi um marco em minha vida. Me vi diante de 

sujeitos que eu tinha preconceitos quando crianças, em um mundo diferente e cheio de 

possibilidades. Diferente no sentido de que eu nunca tinha visto tamanha inocência e ao 

mesmo tempo tamanha esperteza desses sujeitos. 

A APAE me mostrou um caminho nunca percorrido até então, que vale a pena e que 

infelizmente poucos adentram, talvez por medo de falhar ou por puro preconceito 

alimentado pelo desconhecimento. Entretanto, nós como futuros professores devemos 

nos atentar para o fato, de que devemos trabalhar com a inclusão no espaço escolar, não 

apenas devido a existência de alunos com deficiências conhecidas e diagnosticadas, mas 

também para auxiliar aqueles indivíduos, que requerem algum tipo de cuidado especial 

seja ele temporário ou permanente. Aliás, todos nós possuímos dificuldades em alguma 

área, e, mesmo diante disso não sofremos com a discriminação por parte da sociedade.  

A aula que elaboramos tematizava as brincadeiras infantis. Admito, como dito em uma 

conversa após a nossa prática na APAE, que subestimamos aqueles sujeitos. Eles 

literalmente nos surpreenderam diante de tanta riqueza de detalhe que os mesmos nos 

mostravam nas brincadeiras que colocamos para eles fazerem. O tema da aula era 

‘‘Brincando com as Cantigas’’. 
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Figura 6 - Brincando de coelhinho sai da toca

Fonte: autoria própria 

O quarto ponto foi a nostalgia que a formação em EF me fez passar. O interessante é 

que ao fazer esse curso pude relembrar, durante os quatros anos de formação, algumas 

brincadeiras que tive na minha infância. Todavia aprendendo a ter um olhar crítico 

sobre elas. Percebi que o que eu achava ser uma simples brincadeira era também uma 

forma de aprender inúmeras coisas. Concordando com Chicon (2004, p.5):  

Os jogos, brinquedos e brincadeiras populares são destacados na obra como o 

pontual elemento de cultura em que as crianças se apropriaram do 

conhecimento ensinado, interagindo consigo mesma, com os outros e com os 

objetos, tendo como elemento mediador importante a ação do educador e dos 

colegas. 

Brincadeiras que podem definir um sujeito e dependendo da nomenclatura, pode dar 

dicas de qual cultura o mesmo está inserido.  

Vale ressaltar como o simples brincar pode unir as pessoas, sejam jovens, sejam adultas. 

União de sentimentos que move o ser humano ao longo de sua existência. Nostalgia que 

vale a pena ser trazida ao longo de nossa formação. Mesma nostalgia que estabelece a 

escrita desse trabalho. 

O quinto e último ponto é quando eu ingresso na disciplina do Laboratório de Educação 

Física Adaptada (LAEFA), momento que será destacado no próximo capítulo, pela 

justificativa de ser para mim aquele período mais importante ao longo desses quatros 

anos na UFES. Ali obtive experiências que me fizeram refletir sobre minha vida e sobre 

como seria minha vida como professor ao terminar a licenciatura em EF. 
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4 EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO: LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

ADAPTADA 

O LAEFA era coordenado pelos professores doutores José Francisco Chicon e Adriana 

Estevão e dentre as diversas atividades que realiza uma se destaca para mim: trata-se do 

atendimento a crianças da comunidade com NEEs e crianças do Centro de Educação 

Infantil Criarte. 

Um dos objetivos do trabalho realizado é estabelecer a interação sociocultural de 

crianças com e crianças sem NEEs e entender como isso se desenvolve tendo os jogos, 

brinquedos e brincadeiras como praxe pedagógica. As intervenções ali realizadas são 

divididas em duas estações: Brinquedoteca e Sala de Ginástica. Cada sala possui 

recursos para serem explorados com as crianças, mas cada ambiente contém 

especificidades. Neste caso, as possibilidades contidas na brinquedoteca influenciaram 

minha escolha. 

Iniciei minha participação no LAEFA na disciplina de Educação Física e Projetos 

Sociais I, ministrada pelo professor José Francisco Chicon. A referida disciplina visava 

mostrar formas de como trabalhar/estabelecer as relações socioculturais e inclusão das 

crianças com NEE's no contexto social. Vale ressaltar, que, a disciplina mudava de 

nome nos semestres, então, possibilitando pega-la novamente. 

Primeiro participei na disciplina como acompanhante da turma da Criarte. 

Posteriormente, após pegar a disciplina pelo terceiro semestre seguido, ocorre a entrada 

de Alan e Júlio, irmãos gêmeos, autistas que possuíam 4 anos. Os pais dos meninos 

haviam descoberto o projeto do LAEFA através de conversas com os responsáveis por 

outras crianças autistas da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo 

(AMAES6) que haviam frequentado o referido projeto. 

Recebi a proposta do Chicon para ser acompanhante de Alan, talvez devido a longa 

participação na disciplina. Recebi, admito, com surpresa, uma vez que não sabia nada 

na prática sobre o autismo e suas particularidades. Pude perceber que Alan e Júlio 

apesar de serem gêmeos, são crianças com singularidades diferentes. Alan tinha maior 

dificuldade de socialização e concentração, enquanto o Júlio apresentava no início um 

comportamento mais acuado, tendo ao final participado das atividades oferecidas com 

                                                           
6 Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, é uma associação, que, possui um dos objetivos, 

a luta pelos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista. 
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os alunos da Criarte. Alan infelizmente não tinha o mesmo desenvolvimento e seus pais 

relataram que o mesmo possuía maior dificuldade de aprendizado. 

As aulas eram executadas em um tempo de 50 minutos nas quintas feiras. A mesma era 

dividida em dois momentos, primeiro fazíamos a intervenção com as crianças e em 

seguida íamos para a sala de aula para dividir as experiências adquiridas naquela 

intervenção, fazer as considerações e pensar a aula da próxima quinta-feira.  

O planejamento das aulas se dava de forma dinâmica. No final das atividades o grupo 

que era responsável pela brinquedoteca e sala de ginástica se reunia com o objetivo de 

planejar o próximo encontro a ser realizado. Os norteadores dos planejamentos foram 

Rosely dos Santos, Beatriz Muraca e de forma indireta Leonardo Pasolini. A ajuda dos 

norteadores nos fez indagar e refletir sobre questões suscitadas no planejamento e ao 

longo de nossa trajetória no projeto do LAEFA.  

As aulas eram desenvolvidas para melhor compreender as relações que as crianças têm 

com o meio histórico, cultural e social e traçar caminhos que levassem, de forma lúdica 

e sistematizada, o desenvolvimento e interação das crianças com e sem NEEs. Em pauta 

como já citado fiquei com Alan irmão do Júlio irmãos autistas, crianças sensacionais 

que pude acompanhar por três semestres. Acredito que o desenvolvimento foi mútuo, 

pois, de fato pude proporcionar emoções assim como Alan pôde me proporcionar 

sentimentos nunca percebidos por mim.  

Como não tive experiências práticas com autistas antes, tive um certo estranhamento ao 

trabalhar com o Alan. Criança de personalidade forte, fazia caras e bocas, entretanto não 

era um menino pirracento. Pude perceber que diferente do seu irmão, Alan era uma 

criança que possuía de fato mais dificuldades de aprendizagem.  

Apesar de sua personalidade forte, já de início me dei bem com Alan. Tratava-se de 

uma criança sensacional e inteligente. Pude perceber que ao longo das intervenções ele 

foi mudando o comportamento e passou a se concentrar mais nas atividades. No início 

ele sequer olhava para mim, quando o chamava e ao final de sua participação no projeto 

pude perceber a sintonia que estávamos construindo. Sintonia essa que até mesmo os 

pais do Alan perceberam. 
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O LAEFA trouxe para mim outra visão de como devem ser as práticas de um professor 

de EF, tornando explícita a importância da prática do professor para o desenvolvimento 

tanto dos alunos com NEEs, quanto daqueles que não apresentam nenhuma deficiência. 

Vale ressaltar que inclusão perpassa todo âmbito escolar indo além de incluir apenas 

alunos com deficiência física e mental. Tendo a EF como uma importante área, 

Rodrigues (2003, p.70) destaca:  

[..] a EF é julgada uma área importante de inclusão, dado que permite uma 

ampla participação, mesmo de alunos que evidenciem dificuldades. Este 

facto pode ser ilustrado com a omnipresença da EF em planos curriculares 

parciais elaborados para alunos com necessidades especiais.  

Sem falar que se trata de um direito garantido na Educação Básica. Infelizmente a 

exclusão pode acontecer a todos os momentos nas aulas de EF: alunos com obesidade, 

com dificuldades de aprender determinado esporte e meninas também estão sujeitos a 

exclusão nas aulas de EF, no entanto, a EF quando falamos de inclusão se acomete a 

uma "mão de via dupla" a EF pode proporcionar uma maior inclusão dos alunos em 

suas diferentes particularidades.  

Mesmo tendo-se consciência das diferentes aptidões específicas de cada um, entende-se 

que a EF é capaz de suscitar uma participação e um grau de satisfação elevados de 

alunos com níveis de desempenho muito diferentes (RODRIGUES, 2003), por outro 

lado: 

[...] encontramos na EF uma dupla genealogia de razões que podem 

conduzir à exclusão. Por um lado, a EF desenvolve-se numa escola cuja 

cultura possibilita a exclusão de todos os que não se enquadrem nos padrões 

esperados. Esta possibilidade de exclusão não é negligenciável, sobretudo se 

atendermos às taxas de abandono e insucesso escolar. A EF, obviamente, é 

influenciada por esta cultura escolar, segue e participa nesta exclusão. Esta 

possibilidade de criar exclusão é, por vezes, usada por PEF até mesmo para 

afirmar a importância curricular (RODRIGUES, 2003, p. 71, grifo meu). 

A relevância do LAEFA em minha formação se dá não apenas pelas minhas 

experiências com o Alan (criança que acompanhei no projeto) mas, também por me 

fazer ver a inclusão com outro olhar, ou seja, inclusão para além dos alunos/crianças 

com alguma deficiência, compreendendo que todas as crianças possuem singularidades, 

independente da presença de alguma deficiência física/mental. 

Antes de descrever algumas de minhas práticas como acompanhante de Alan é preciso 

trazer algumas características do autismo. De acordo com Chicon e Sá (2012, p. 66): 
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Autismo: 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. 

Assim como qualquer criança possui sua subjetividade, crianças com autismo também 

possuem suas singularidades, contudo a criança com autismo precisa de um estimulo 

maior devido as suas dificuldades de se desenvolver. Segundo Bosa (2002, p.82) “O 

desenvolvimento de indivíduos com autismo é caracterizado por déficits na 

comunicação e na interação social. Entretanto, chama-se a atenção para o retrato 

caricaturado desses indivíduos como sendo não comunicativos e não-interativos”. 

A escolha da brinquedoteca como espaço de atuação, me fez conhecer e pensar 

inúmeros objetos para serem utilizados nas aulas. A brinquedoteca é um espaço rico de 

possibilidades, assim facilitando o planejamento e, consequentemente pela riqueza de 

objetos/brinquedos facilitando também a interação das crianças com/sem NEEs nas 

aulas propostas pelos monitores. 

O encanto que a brinquedoteca proporcionou tanto para os alunos com NEEs, quanto 

para os que não apresentavam tais dificuldades foi sensacional. A assimilação com os 

brinquedos e brincadeiras, com o meio histórico-social das crianças eram subjetivas, 

concordando com Chicon (2004, p.16) percebi diante das intervenções que: 

 [...] o sentido do jogo depende da linguagem de cada contexto social. Há um 

funcionamento pragmático da linguagem do qual resulta um conjunto de fatos 

ou atitudes que dão significados aos vocábulos a partir de analogias”. Ou seja, 

cada criança interpretava a brincadeira/brinquedo de acordo com o meio social 

inserido.  

A atuação dos brinquedistas7 aconteceram em todas as aulas, a entrega de cada aluno da 

Atividade Interativa de Formação (ATIF) 8foi importante para o desenvolvimento de 

cada aluno da Criarte e comunidade. 

A primeira impressão que tive após ser designado a acompanhar Alan foi de medo, pois, 

o autismo para mim era um universo nunca explorado na prática e sim tive contato por 

leituras, vídeos e relatos de alguns colegas/professores. A partir daí o autismo, assim 

                                                           
7 Brinquedistas são os alunos que ficam responsáveis por nortear as crianças aos cantinhos da 

brinquedoteca. 
8 Atividade Interativa de Formação é um grupo de disciplinas que contém 60 horas de carga horária 

semestrais. Para completar a carga horária do curo, precisa-se de 240 horas de Atividade Interativa 

Formativa, que, equivalem a 4 (quatro) ATIFs.   
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como Alan começaram a se tornar presentes em minha vida. Vale ressaltar que pela 

experiência que tive com Alan, pude observar o quão são importantes as crianças com 

autismo na sociedade, eles nos fazem pensar/viver melhor, esperar mais de outras 

crianças com e sem NEEs nos mostrando que é possível a inclusão dos mesmos no 

contexto escolar e social. 

Apesar de nenhuma oralidade por parte de Alan percebia, por meio de suas ações, 

reações e comportamento, sem falar nos relatos trazidos por seus pais, que ele gostava 

das atividades desenvolvidas no projeto. Alan chorou em algumas intervenções, 

principalmente quando chegava ao fim delas. Apesar do choro ele me fazia refletir 

diante do ocorrido, pois, percebia que meu trabalho com ele estava se consolidando e 

estava conseguindo criar vínculos afetivos com ele. 

Mas no começo não era assim, pois no início Alan não olhava em meus olhos, nem ao 

menos sentava comigo para brincar com algum brinquedo. Ele se sentia acuado, 

apreensivo e desconfiado, aliás, ele ainda não estava acostumado com minha presença o 

tempo inteiro atrás dele, nem com a “desarrumação” que ele encontrava na 

brinquedoteca causada por outras crianças. Contudo, nas intervenções finais pude ver o 

tanto que meu trabalho foi importante para ele, Alan começou a pegar confiança em 

mim, me dava a mão, me abraçava quando chegava e quando ia embora. Algumas vezes 

ele chorou não querendo ir embora e, por vezes, escapava de seus pais para ficar perto 

de mim na tentativa de ficar mais um pouco. 

Apesar de se encontrar apenas de 7 em 7 dias, consegui bons progressos com Alan. 

Busquei trabalhar a concentração dele nas aulas, pois, o fato dele ser hiperativo e ter 

dificuldade em se socializar, se tornou difícil traçar linhas para serem trabalhadas com 

ele. Questão que por fim se mostrou que é possível buscar atenção/concentração de uma 

criança autista, usei métodos fáceis com Alan, busquei chamar a atenção para formas, 

cores, palavras e gestos. Alan se desenvolveu bem, no início era um “espuleta” por fim 

se mostrou uma criança mais concentrada em suas atividades. 
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Figura 7 - Aula com Alan e seu irmão Júlio, trabalhando a concentração no 

SlackLine. 

Fonte: autoria própria 

Devido a rica gama de possibilidades na brinquedoteca, posso garantir que Alan 

percorreu todos os cantinhos (nomenclatura para definir as divisões de brinquedos) e 

que o mesmo pegou 80% dos brinquedos que possui no espaço. Vale ressaltar que pude 

perceber emoções diferentes a cada brinquedo, e, todas a flor da pele. Devido a 

quantidade de brinquedos e consequentemente a quantidade de cores e formas, percebi 

então que Alan adorava coisas coloridas, mas as cores rosa e amarelo se sobressaíram a 

cada preferência de brinquedo dele. 

Outra coisa que Alan adorava, eram os livros e brinquedos que possuíam luas, 

brincando por minutos com eles. Lembro-me de uma ocasião na qual Alan ficou o 

tempo inteiro com um livro, que continha várias luas de diferentes formas. Entretanto, 

ele também amava pular, correr, gritar e ficar deitado vendo o teto da brinquedoteca 

ainda mais, quando eu o pegava e colocava-o em cima do colchão e puxava pelas 

pernas, o mesmo ficava encantado e gritava de felicidade. 

Outro ponto a ser destacado em Alan, é que o mesmo amava a sala de ginástica 

(especialmente do Tumble Track e das bolas de pilates). Costumava levá-lo no final de 



27 
 

 
 

algumas intervenções na brinquedoteca. As aulas fora do contexto da brinquedoteca 

foram enriquecedoras, pois, pude perceber novas perspectivas a serem trabalhadas com 

Alan, a fim de estabelecer uma melhor concentração e desenvolvimento de habilidades 

motoras.  

Dentre algumas aulas, a aula no tatame aconteceu perfeitamente, mas no início da 

intervenção Alan se mostrava tímido por ser um lugar “novo”, havendo então um 

trabalho para que ele se integrasse nas atividades, acontecendo o mesmo na piscina, 

pois, segundo seus pais ele tinha receio em entrar na água.  

Na piscina tive que estabelecer uma relação de confiança com os pais e com Alan. No 

início Alan se sentou na beira da piscina não querendo sequer encostar os pés na água, 

então com ajuda dos pais fui devagar, momento a momento, jogando água no pescoço, 

pernas, mãos, colocando ele no colo, para depois conseguir que Alan perdesse o medo 

da piscina. Tive que ir com cautela, apesar da confiança dos pais comigo Alan estava 

muito aflito com a situação, diferente de seu irmão Júlio que ao primeiro contato com a 

água já se “jogou”. 

Figura 8 - Alan(comigo) e Júlio com seu acompanhante.

Fonte: autoria própria 

Chicon, Fontes e Sá (2013, p.107) citam a importância do trabalho com crianças autistas 

no meio liquido: 
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Durante as aulas de Educação Física no meio líquido é possível criar 

situações pedagógicas que tenham as ações lúdicas como cerne para 

estimular a melhor ambientação da criança nesse espaço, ampliar as 

interações sociais, o aprendizado dos gestos técnicos, como flutuação, 

respiração, propulsão, etc., a prática colaborativa e a aceitação das 

diferenças/diversidades de forma mais significativa para a criança. E ao fazer 

isso, o professor contribui para a organização socioafetiva e psicomotora da 

criança, em especial da criança com autismo.  

Em geral, foram utilizados vários materiais nas aulas: tintas, cordas, slakcline, bolas, 

lápis de cor, bambolês, entre outros. Nas aulas que foram utilizadas as tintas, mais 

especificamente nas intervenções na grama (parte externa do Centro de Educação Física 

e Desporto – CEFD) e na brinquedoteca foram aulas que me marcaram profundamente, 

pois, o encanto de Alan ao mergulhar as mãos nas tintas e jogar no papel simplesmente 

me deixou feliz. 

Outro destaque nas intervenções foram as aulas que utilizamos o Slack Line e bolas de 

água. Alan se sentia diferente diante destes meios, sensações vividas por ele que se 

mostraram eficazes ao seu desenvolvimento motor e lúdico. Então, através do modo de 

se expressar de Alan, pude perceber sua gratidão por estar naquele espaço, 

interpretações que seus pais também me ajudaram a compreender. 

Devo destacar o apoio que tive dos pais, com sucesso no trabalho com Alan. Eles são 

totalmente engajados com o desenvolvimento dos filhos. Souza e Barbosa (2016, p.43), 

aponta que: “O relacionamento da família afeta diretamente a autonomia do indivíduo. 

É fundamental que a família esteja presente, auxiliando, enquanto 

educadores/cuidadores diretos, nas habilidades da criança”.  

De acordo com os pais, através de conversas no final das intervenções percebi a 

confiança estabelecida de ambos pelos cuidadores. Confiança que facilitou a nossa 

intervenção com as crianças, confiança que se fortalecia a cada quinta feira. Também, 

através dos diálogos os pais relatavam a importância do projeto do LAEFA na vida 

deles.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo mostrar algumas experiências de minha 

formação em EF pela UFES, visando refletir sobre elas. E para isso, o trabalho foi 

dividido em quatro partes e em uma delas enfatizo algumas experiências que considero 

mais importantes e que mereciam destaque. 

Dentre todas as experiências descritas, percebo a importância da escrita desse trabalho 

para minha formação pessoal/profissional. A nostalgia que este trabalho me 

proporcionou é exuberante. A cada frase escrita, me via novamente diante de tais 

experiências e conseguindo revive-las em minha imaginação, pois, foram através delas 

que me vi diante de emoções nunca experimentadas antes. 

Diante das experiências, destaco as que tive no LAEFA. Diante delas compreendi que 

objetivo do professor de EF é educar, independentemente de seu campo de atuação e as 

possiblidades de realizar uma prática pedagógica inclusiva nas aulas e EF. 

 No que tange a inclusão, percebi que, a mesma perpassa todo contexto escolar e que a 

ela se dá além da escola. Contudo, falando especificamente da EF, a inclusão deve 

acontecer com qualquer aluno que possui alguma deficiência. Concordando com Brito e 

Lima (2012, p.6):  

[...] cabe aos professores de Educação Física que trabalham com as pessoas 

com deficiência ou não, terem conhecimentos básicos relativos ao seu aluno, 

bem como competência para organizar os ambientes que permitem a 

execução das tarefas, conforme o aluno for se adaptando às aulas, o nível vai 

aumentando. O professor tem que respeitar a individualidade dos alunos 

sabendo explorar seus potenciais.  

Ou seja, cabe ao professor ter a sensibilidade de identificar qual a deficiência de tal 

indivíduo e entender as peculiaridades, para conseguir auxiliar tais alunos em seu 

processo de escolarização. E, para isso o professor deve compreender as especificidades 

da EF, e através delas educar, respeitando os processos formativos extraescolares de 

cada indivíduo, respeitando suas manifestações culturais e problematizando-as quando 

preciso. 

Outro ponto que compreendi a partir deste trabalho é sobre a identidade do professor, 

percebi ao longo da graduação, em minhas práticas nos estágios, que ela está em 

constante transformação. Ou seja, mesmo que a [...] identidade é simplesmente aquilo 

que se é: "sou brasileiro", "sou negro", "sou heterossexual", "sou jovem", "sou homem". 
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(SILVA, s.d., p. 1), ela se transforma a partir dos sujeitos que encontramos nas escolas e 

em diferentes culturas, ou seja, o professor de EF muda sua identidade devido a sua 

própria transformação e evolução não apenas como professor, mas também como ser 

humano.  

Espero ter alcançado êxito, ao atingir os objetivos propostos neste trabalho. Sintetizar 

minhas experiências me fez perceber a importância das mesmas para minha formação 

cultural e social. Finalizo aqui a minha gratidão por escrever tal texto e perceber que 

descrevo práticas de um campo sensacional e que deve ser respeitado pelos sujeitos que 

se aventuram na Educação Física. 
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