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RESUMO 

 
 

Este estudo tem por objetivo analisar a experiência de ensino por mim vivenciada na 

disciplina de Atividade Interativa de Formação (ATIF) de Educação Física e saúde I (e II e 

Educação Física e Linguagens I), ministrada pelo Professor Dr. José Francisco Chicon e pela 

Professora Dr. Adriana Estevão, do curso de Educação Física (licenciatura) da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES). Foi utilizado como metodologia para esse trabalho a 

pesquisa qualitativa e descritiva, do tipo memorial. Relatos de minha trajetória de 

vida/formação toma um papel central no trabalho, pois a partir delas tive respostas aos 

questionamentos durante a formação. Elas se evidenciam a partir das proporções que 

tomaram, de seus desdobramentos, como foi, no caso, a ATIF. Para entender melhor, ATIF é 

uma unidade curricular que formaliza o tempo institucional para o desenvolvimento do 

conhecimento construído na e pela experiência de aprender a “ser professor”, articulando o 

conhecimento experiencial com a reflexão sistemática. As ATIF’s contemplam, dentre outras 

possibilidades, estudo de campo, grupos de trabalho e/ou estudo, atividades/projetos 

desenvolvidos junto a disciplinas da licenciatura em Educação Física, com carga horária de 60 

(sessenta) horas. Concluo que a temática da inclusão nas aulas de Educação Física é essencial 

para a formação, quebra pré-conceitos e limitações que nos impede de aceitarmos a 

deficiência. 

 

 

Palavras-chave: Educação Física; Inclusão; ATIF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the educational experience for me experienced the discipline of 

Interactive Activity Training (ATIF) of Physical Education and Health I (and II and Physical 

Education and Languages I), given by Professor Dr. José Francisco Chicon and the professor 

Dr. Adriana Estevão, the Physical Education course (degree) of the Federal University of 

Espirito Santo (UFES). It was used as a methodology for this work the qualitative and 

descriptive research, memorial type. Reports of my life course / training takes a central role in 

the work, because from them had answers to questions during training. They are evident from 

the proportion who took of its development, as in the case, the ATIF. To better understand, 

ATIF is a course that formalizes the institutional time for the development of knowledge built 

in and the experience of learning to be "teacher", articulating experiential knowledge with 

systematic reflection. The ATIF's include, among other possibilities, field of study, working 

groups and / or study activities / projects developed along the courses of degree in Physical 

Education, with a workload of sixty (60) hours. I conclude that the issue of inclusion in 

physical education classes is essential for the formation, breaking prejudices and limitations 

that prevent us from accepting disability. 

 

 

 

Keywords: Physical Education; Inclusion; ATIF. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

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

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

denominada: “Brincando e aprendendo com a ginástica”. 

Mas antes de contar-lhes sobre esta experiência marcante em minha vida, vou falar um 

pouco sobre o memorial. Este estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa e 

descritiva ao utilizar a descrição da experiência da ATIF, do tipo memorial. Para fins deste 

estudo, vamos trabalhar com o memorial de formação. O memorial de formação é um 

documento que busca descrever uma pessoa, no qual aparecem suas expressões sobre sua 

aprendizagem. O trabalho se configura como memorial, pois são apresentadas histórias de 

vida e formação que se compõem a partir das experiências, das relações que estabelecemos, 

dos conflitos gerados dessas relações com o outro e com nós mesmos, e ainda dos diálogos e 

confrontos com os conhecimentos mobilizados durante a formação inicial. A reflexão sobre 

minha trajetória de vida se mostra como um processo capaz de trazer sentidos e significados 

ao rememorar a minha própria história. 

Conforme Severino (2001, p. 175), 

[o memorial é] uma autobiografia configurando-se como uma narrativa 

simultaneamente histórica e reflexiva. Deve-se então ser composto sob a forma de 

um relato histórico, analítico e crítico, que dê conta dos fatos e acontecimentos que 

constituíram a trajetória acadêmico-profissional de seu autor, de tal modo que possa 

ter uma informação completa e precisa do itinerário percorrido.  

 

Logo, 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, os gostos e desgostos ao longo do caminho percorrido na trajetória 

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

adquirida no curso. O memorial é como resgatar memórias de minha trajetória de vida, 

descreve o aprendizado através das diversas etapas com ênfase nos conhecimentos adquiridos.  

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

gude, vôlei, futebol, cantigas de roda, vários piques, pular corda, imagem e ação, etc. Desde 

muito cedo, aos 8 anos, jogo vôlei e gosto muito do esporte, e que ajudou na escolha do curso. 

Praticava vôlei na escola, nas aulas de Educação Física, mas a maioria das vezes era na rua 

com colegas. Como diz Machado (2003, p. 21) “brincar é a nossa primeira forma de cultura”. 

Meu processo de escolarização teve início na educação infantil, que antes era o 

prézinho, onde aprendi muitas brincadeiras. Lembro-me das brincadeiras de roda, com 
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cantigas: atirei o pau no gato, a barata mentirosa, a canoa virou, a galinha do vizinho, 

borboletinha, etc. 

Ainda em minha infância, no ensino fundamental, por não ter quadra, realizávamos 

nossas aulas de Educação Física em um espaço cimentado e improvisado, onde colocaram 

uma rede de vôlei, e as aulas de Educação Física, muitas vezes, era vôlei. Então, boa parte do 

ensino fundamental aprendi as regras, o toque, manchete, saque, recepção e corte, com isso 

jogávamos duas vezes por semana, que era quando tínhamos aula de Educação Física. 

Participei de campeonatos e interclasses na escola. 

Hoje olho para traz e reflito que, apesar de todas as dificuldades encontradas na época 

(ambiente desfavorável, falta de materiais) o professor de Educação Física teve méritos, 

conseguiu fazer com que eu gostasse muito do vôlei e também de outros esportes e práticas 

corporais em geral. Ele precisou buscar a criatividade em suas aulas frente às dificuldades 

encontradas no ambiente escolar. Concordo com Nista-Píccolo (1988, p. 124) “[...] depende 

mais da vontade, do interesse, da capacidade de criação do professor, do que propriamente de 

condições adequadas”. 

Sobre as aulas de Educação Física, Libâneo (1994, p. 47) fala que 

A educação física contribui para a formação do corpo e o espírito, para o 

desenvolvimento de formas de expressão através do corpo, para formar o caráter, a 

autodisciplina e o espírito de lazer das crianças. Através dela as crianças aprendem 

jogos e brincadeiras, usam suas energias físicas, desenvolvem a capacidade de 

liderança e iniciativa etc.  

 

Lembro que aos 10 anos, tinha a professora de Educação Física como exemplo, queria 

ser professora como ela. Certa vez, esta professora de Educação Física me perguntou o que eu 

queria ser quando alcançasse a fase adulta, sem hesitar respondi que iria ser professora de 

Educação Física como ela, ela com um sorriso respondeu que eu nunca desistisse deste sonho. 

Que alegria senti naquele momento, pensando que estava fazendo uma das melhores escolhas 

da minha vida. Como dizia Steve
 
Jobs

1
: “Cada sonho que você deixa pra trás, é um pedaço do 

seu futuro que deixa de existir”. Não desisti do meu sonho! 

Já no ensino médio, a escola possuía uma quadra esportiva, e diversas atividades. O 

professor contextualizava o esporte, apresentávamos um trabalho na sala, e após as 

apresentações tínhamos aulas práticas daquele esporte estudado. Joguei futsal, basquete, 

handebol e vôlei. Também jogávamos queimada, pique-bandeira, jogos com base no 

atletismo, etc. 

                                                           
1
 Steven Paul Jobs foi um inventor, empresário norte-americano no setor da informática. Notabilizou-se 

como co-fundador, presidente e diretor executivo da Apple Inc. 
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Rememorar estas experiências nas aulas de Educação Física fortaleceu o meu espírito 

no sentido da escolha da profissão. 

Em relação à escolha pela licenciatura, como disse anteriormente, foi por gostar das 

práticas corporais, adorar esportes e praticá-los, como a maioria dos estudantes da área. Mas 

tinha um questionamento: O curso de Educação Física vai além dos esportes e dança? Vale 

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

danças, aos esportes, e respondendo ao questionamento, realmente a Educação Física vai 

além. 

Eu tinha ciência a respeito da separação do curso, entre licenciatura e bacharelado, e 

quando iniciei o curso de Educação Física licenciatura, já tinha em mente que mais tarde eu 

poderei cursar Educação Física bacharelado. 

Resgatar neste memorial minha trajetória é como diz Benjamin (2012, p. 221), “(...) 

uma forma artesanal de comunicação”, onde o vivido, o aprendido, o construído, o produzido 

e as novas formas de viver se revelam à medida que a narrativa é tecida. O autor ainda nos diz 

que a narrativa “[...] conserva suas forças e depois de muito tempo ainda é capaz de 

desdobramentos” (BENJAMIN, 2012, p. 220). 

E a partir do processo de rememorar minhas trajetórias serão apontados os 

desdobramentos que se fizeram na vida acadêmica e na ATIF. 
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2   TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DURANTE O CURSO DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

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

achava que iríamos ter a maioria das aulas práticas, não entendia por que quando queria 

estudar um esporte tinha que fazer oficinas, achava que devia ser uma disciplina obrigatória e 

não escolher se queria ou não fazer. Mas ao longo do primeiro período fui entendendo, e 

respondendo os porquês. Esse pensamento vinha através das histórias ouvidas por mim, 

contadas pelos mais velhos, de que o curso de Educação Física tinha somente um caráter 

prático.    

Desde que comecei os estudos, me comprometi em ser uma professora que 

proporcionasse aos meus alunos aulas prazerosa. No estágio supervisionado, realizado no 

Centro de Educação Infantil Criarte-UFES, pude dar aulas junto com duas colegas de classe, e 

depois de um tempo, tive a oportunidade de substituir a professora de Educação Física, 

assumindo todas as aulas. Foi uma experiência marcante, dar aulas para as criancinhas, dando 

continuidade ao que a professora tinha programado. Brincadeiras, tais como: corrida, 

brincadeiras com bolas, cantigas de roda, dança, joguinhos pré-esportivo, com módulos, etc.  

Como diz Chicon (2004, p. 30-31),                                                                            

O jogo é a entrada da criança na cultura, numa cultura particular, tal como ela existe 

num dado momento, mas com todo seu peso histórico. [...] Dessa forma, os jogos 

precisam ser aprendidos e, se inicialmente a criança aprende a brincar com os 

adultos do seu laço de relação, posteriormente terá somado a esse contexto a relação 

com outras crianças e outros adultos, em diferentes ambientes de interação: no lar, 

nas praças públicas, na instituição educacional, na brinquedoteca e outros. 

 

As crianças faziam as atividades em um dia de aula, e em outro dia de aula, elas me 

contavam que brincaram com os pais ou com os coleguinhas em casa, com as atividades 

aprendidas e pediam para fazer de novo as brincadeiras. Quando ouvia isto me sentia 

realizada e com o sentimento de trabalho cumprido. 

Outra experiência interessante foi na disciplina Educação e Inclusão, quando fomos a 

APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Vila Velha. Foi a primeira vez que 

eu visitei a APAE e foi o meu primeiro contato com jovens e adultos com deficiência. A 

professora que ministrava a disciplina propôs que déssemos aula na APAE para estes jovens. 

Fomos divididos em grupos que dariam as aulas em dias diferenciados, a princípio fiquei 

insegura, mas à medida que fomos planejando a aula a insegurança deu lugar a confiança e 

segurança. Planejamos que a aula teria músicas e objetos para eles utilizarem enquanto 

dançavam.  
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Quando chegamos para dar a aula, os jovens que apresentavam deficiência nos 

receberam com alegria. Então fomos direcionados pela coordenadora da APAE até o local em 

que daríamos a aula, em um espaço coberto. Preparamos a caixa de som, fizemos bolas com 

jornais e enchemos diversas bexigas. Então pedimos para que trouxessem os alunos, 

aproximadamente 20. Dividimo-los em dois grupos. Quando começou a tocar a música, logo 

começaram a dançar. Ao grupo 1, entregamos as bolas feitas de jornais e eles jogavam as 

bolas para cima, nos outros, e aos mesmo tempo seguindo o ritmo da música. Ao grupo 2, 

entregamos as bexigas, umas tinham o formato de espada, outras de cachorros e outras eram 

as convencionais. Eles começaram a brincar de lutinha com as espadas, algumas das meninas 

cuidavam dos cachorros de bexiga como se fosse animal de estimação, e outros jogavam a 

bola para cima e dançavam. Quase no final da aula, nós alunos da disciplina de Educação e 

Inclusão, começamos a fazer bolinhas de sabão e os alunos da APAE estouravam. Depois, 

eles passaram a fazer as bolinhas e os acadêmicos a estourar, encerrando a aula.  

Essa experiência foi incrível. Participar dessas disciplinas (ATIF e Educação e 

Inclusão) foram de muita valia para minha formação, pois tive acesso a várias informações 

sobre as pessoas com deficiência.   

Na disciplina Educação Física, Adaptação e Inclusão, aprendi como melhor organizar 

as aulas para pessoas com deficiência. Pois no decorrer das aulas fazíamos um planejamento 

para nós mesmos, alunos da disciplina, e escolhíamos alguns alunos que apresentariam 

alguma deficiência e dávamos as aulas. Uma aula muito interessante, quando um grupo de 

alunos deu aula de cordas. E nesta aula tinha um deficiente visual, então todos nós alunos da 

aula, ficamos em duplas, e os dois alunos representaram o deficiente visual colocaram tapa-

olhos, de mãos dadas com sua dupla, e quando se aproximavam da corda, em que dois alunos 

do grupo batiam a corda, pulávamos. E pulamos nesta aula de diversas formas, com pequenos 

saltos na corda, correndo por baixo da corda, pulando de frente pro outro. No final da aula, 

aqueles alunos que estavam com tapa-olhos, disseram que no início foi muito difícil, não 

sabiam seguir os comandos, e ficaram com medo de se machucarem. E no decorrer da 

atividade eles foram confiando nos parceiros e apreciando a aula. Para Vygotsky (1991) o 

professor tem o papel fundamental de provocar avanços que não ocorreriam espontaneamente. 

Para Pimenta (1996, p. 77), o desafio posto aos cursos de formação inicial “[...] é o de 

colaborar no processo de passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno ao seu ver-

se como professor. Isto é, construir sua identidade de professor”. 
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3 MINHA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO NO LAEFA: JOGO, 

MEDIAÇÃO E INCLUSÃO 

 

E assim, com esse espírito imbuído de muita alegria, que começarei a contar minha 

experiência, iniciada no Laboratório de Educação Física Adaptada, no Centro de Educação 

Física e Desportos, na Universidade Federal do Espírito Santo (Laefa/CEFD/UFES).  

O Laefa em seu programa de extensão denominado “Práticas Corporais de Esporte e 

Lazer para pessoas com deficiência e seus familiares” abriga três projetos de extensão:  

 Prática pedagógica de Educação Física adaptada para pessoas com deficiência; 

 Brinquedoteca: aprender brincando; 

 Cuidadores que dançam. 

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

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

significativo de intervenção pedagógica, formação profissional e de pesquisa no atendimento 

educacional de crianças com e sem deficiência em processo de inclusão. Nesse projeto são 

desenvolvidas duas propostas pedagógicas de ensino, a saber: 

 Brincando e aprendendo na brinquedoteca e;  

 Brincando e aprendendo com a ginástica. 

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

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

ginástica”.  

A experiência aqui relatada se concretizou no período de março de 2014 a novembro 

de 2015, na disciplina “Atividade Interativa de Formação (ATIF): Educação Física e saúde I e 

II e Educação Física e Linguagens I, cursadas em 3 (três) semestres respectivamente, e 1 (um) 

semestre como voluntária, ministradas pelo Professor Dr. José Francisco Chicon e pela 

professora Dr. Adriana Estevão, do curso de Educação Física (licenciatura) da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES). Participei nestes 4 períodos acompanhando uma criança 

autista chamada Rafael. Participaram do projeto 21 crianças de ambos os sexos, com idades 

entre 4 e 5 anos, sendo 15 da Escola Criarte, que não apresentam deficiência, e 6 com 

transtorno global do desenvolvimento (autismo)
2
, necessitando de atenção individualizada. As 

aulas foram realizadas na sala de ginástica artística do Centro de Educação Física e 

                                                           
2
 Desordem comportamental de causas múltiplas, caracterizado por déficit na comunicação, interação 

social e restrição de interesses (KANNER, 1943). 
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Desportos/UFES, sendo um encontro semanal, todas as quintas-feiras das 14h às 17h30min. 

Sendo de 14h às 15h o atendimento as crianças da Criarte e as crianças com deficiência. Logo 

após as aulas, de 15h às 17h30min, a equipe de trabalho se reunia para avaliação, 

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

e inclusão). 

Ao longo desses períodos cursando essas disciplinas, fui desafiada a conhecer e 

desenvolver atividades com Rafael
3
, menino de 8 anos com espectro autista de grau 

moderado. Momento em que aprendi mais do que ensinei, em uma experiência marcante para 

minha vida tanto profissional quanto social. No início o menino agressivo, tímido, que não 

falava muitas palavras, foi dando espaço a um garoto amoroso, que adora brincar, risonho, e 

adora cantar cantigas (tais como: sapo não lava o pé, tu tu tubarão, a formiguinha, etc.). 

Cada criança com autismo no Laefa tinha suas características e reações diferenciadas. 

E no final de cada período da disciplina com elas (crianças), era notável a mudança - tanto no 

comportamento, relação com os outros, envolvimento nas atividades, etc. - quanto da nossa, 

pois aprendíamos muito. Os planejamentos, para que as crianças com deficiência 

participassem juntos com as que não apresentavam deficiência, nos ajudava a amadurecer 

profissionalmente. Segundo Kanner (1943) apesar das crianças com autismo apresentar 

características similares, elas são ao mesmo tempo totalmente diferentes. 

Esse trabalho foi muito importante para minha formação, uma vez que trabalhei com 

alunos que apresentam autismo em processos inclusivos. O autor a seguir descreve da 

seguinte maneira:  

Educação inclusiva significa provisão de oportunidades equitativas a todos os 

estudantes, incluindo aqueles com deficiências severas, para eles recebam serviços 

educacionais eficazes, com os necessários serviços suplementares de auxílios e 

apoios, [...] a fim de prepará-los para uma vida produtiva como membros plenos da 

sociedade.  (SASSAKI, 1997, p. 122). 

 

Algo importante que aconteciam nos encontros de nós alunos (tanto os que ficavam na 

sala de Ginástica, quanto os que ficavam na Brinquedoteca), professores e gestores: era a 

troca de experiência. Contávamos o que aconteceu nas aulas, se alcançou os objetivos, o que 

deu ou não a partir do que foi programado, etc. Aqueles que acompanhavam as crianças 

autistas também diziam como foi acompanhá-las naquela aula, como a criança reagiu, se ela 

participou da atividade, etc.  

                                                           
3
 Nome fictício do aluno com autismo, inserido no texto com o objetivo de preservar os dados 

identitários do mesmo. 
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Após este momento, o grupo que era responsável pelas aulas na ginástica se reunia 

com o objetivo de planejar a aula do próximo encontro a ser realizado. Como já disse 

anteriormente, na Ginástica havia alunos com espectro autista, então, durante os 

planejamentos tínhamos a preocupação quanto à participação deles, ou seja, pensávamos na 

aula para todo o grupo, principalmente, tendo em vista a aproximação deles com os alunos da 

Criarte.  

O Planejamento, de acordo com Luckesi (1992, p. 121) “[...] é um conjunto de ações 

que são preparadas projetando um determinado objetivo”. 

Os planejamentos eram de suma importância para nós alunos em processo de 

formação. A ajuda dos bolsistas gestores da atividade e dos professores nos fez 

indagar/refletir sobre questões suscitadas no planejamento e ao longo de nossa trajetória no 

projeto do Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA).  

Segundo Libâneo (1994, p. 226-225) 

O professor usa o planejamento como oportunidade de reflexão e avaliação da sua 

prática [...] o planejamento escolar é uma atividade que orienta a tomada de decisão 

da escola, e dos professores em relação às situações docentes de ensino e 

aprendizagem, tendo em vista alcançar os melhores resultados possíveis. 

 

Nessas intervenções, como já mencionei anteriormente, fiquei responsável em 

acompanhar Rafael, um aluno com transtorno global do desenvolvimento (TGD) por autismo.  

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

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

desconhecida. Com intensas implicações para o desenvolvimento global infantil. Crianças 

com essa síndrome apresentam transtornos no âmbito das relações interpessoais, na 

comunicação e linguagem e no comportamento adaptativo, inclusive com manifestações de 

estereotipias motoras (CHICON; SÁ, 2012).  

A primeira impressão que tive após ser designada a acompanhar Rafael foi de medo, 

um “frio na barriga”, e insegurança, pois conhecia pouco sobre o autismo, apenas tive contato 

por leituras e reportagens na televisão. Assim, ao acompanhar Rafael foi algo novo e 

desafiador para mim. 

No início ele não olhava nos meus olhos, nem ao menos deixava que eu chegasse 

muito próximo dele, sempre ficava escondido atrás de sua mãe.  

Então na aula seguinte, resolvi desenvolver um trabalho para que Rafael se 

aproximasse de mim. A mãe dele participava sempre conosco nas atividades, porque quando 

ela se afastava, ele corria atrás dela e não queria mais fazer o que havia sido proposto.  
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Rafael se encantou com o tumble track (cama elástica continuada), ele amava correr, 

pular e cantar as cantigas. Mas gostava de pular sozinho, e quando eu me aproximava ele 

mostrava-se agressivo, tentando e morder e bater. Mas com o trabalho educativo essa reação 

agressiva foi dando espaço para outra de natureza diferente: ele começou a se aproximar das 

crianças não deficientes de maneira bem mais amistosa!  

Chicon (2004, p. 16) afirma que: 

A prática da inclusão social repousa em princípios até então considerados incomuns, 

tais como: a aceitação das diferenças individuais, a valorização de cada pessoa, a 

convivência dentro da diversidade humana, a aprendizagem por meio da cooperação.  

 

Busquei trabalhar as brincadeiras com Rafael, visando a socialização, devido a sua 

dificuldade de se socializar. Chicon (2004, p. 60) diz que: “As crianças aprendem enquanto 

brincam, na relação com os colegas e com os objetos, de forma prazerosa e alegre”. 

Brincávamos de pique-pega, roda-roda e pulos, e chamava crianças para brincarem 

conosco, principalmente outras crianças autistas. Questão que se mostrou possível a 

socialização de crianças autistas, pois Rafael brincava com as crianças que estavam no tumble 

track, com ou sem a Síndrome. A brincadeira tem a possibilidade de gerar estímulo nas 

crianças.  

Para Brougère (1995, p. 97-98), 

Não existe na criança uma brincadeira natural. A brincadeira é um processo de 

relações interindividuais, portanto, de cultura. A brincadeira pressupõe uma 

aprendizagem social. Aprende-se a brincar. A brincadeira não é inata, pelo menos 

nas formas que ela adquire junto ao homem.  

 

Uma brincadeira que não podia faltar nas intervenções era o pique-pega, nessa 

brincadeira a mãe de Rafael participava, ela ficava em um dos lados do tumble track, onde 

havia colchões. Ele corria para o outro lado do referido aparelho, e eu ia atrás dele, ao 

perceber que estava sendo seguido, olhava sorrindo, e rapidamente se desviava de mim pelas 

laterais do tumble track. Corria rapidamente em direção à mãe dele, e pulava em seu colo e 

juntos caíam nos colchões, eu logo atrás corria e pulava nos colchões e fazia cócegas em 

Rafael, que dava muitas gargalhadas. A mãe dele falava para ele voltar para o outro lado para 

recomeçarmos a brincadeira. Também cantávamos várias cantigas, Rafael sabia cantar as 

várias formas do sapo não lava o pé (trocando as vogais da cantiga por uma só vogal. Ex.: “A 

sapa na lava pá, na lava paquá na cá [...]”). E ao cantar as cantigas, voltava às lembranças da 

minha infância, quando cantava em rodas, era maravilhoso. Para Freire (1989) as crianças são 

especialistas em brincar. 
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Assim, pude perceber a importância das crianças com autismo na sociedade, elas nos 

levam a pensar sobre a síndrome, e as limitações que achamos que elas têm ou que não podem 

superá-las. Estes episódios mostraram que é possível a integralização dos mesmos no 

contexto escolar e social. 

 Quando Rafael começou a pegar confiança em mim, me dava a mão, me abraçava, e 

dava beijos no meu rosto quando chegava a sala de ginástica e ao se despedir para ir para 

casa, senti que ele estava gostando de cada vivência do projeto, e também da minha 

intervenção.  

Rafael brincou com as crianças da escola Criarte no tumble track, nos arcos (pulando 

dentro deles), com as bolas de pilates, até mesmo em grupo, e de diversas formas do pular (de 

costas, batendo as mãos, afastando as pernas durante o salto, mãos dadas, etc.). Pude perceber 

que as aulas eram prazerosas para ele, através de seus sorrisos, abraços, e muitas gargalhadas.  

A mãe dele ajudou muito na minha relação com Rafael, às conversas que eram 

pautadas ele e características da criança autista, facilitando, assim, cada intervenção. Sendo 

assim a participação da mãe de Rafael nas atividades desde o início das intervenções foi 

essencial para meu amadurecimento, aproximação e aprendizagem. Os pais relatavam a 

importância do projeto para a vida de Rafael.  

Durante um dia de planejamento do grupo da ginástica, ficou decidido que a aula seria 

ao ar livre, próximo ao lago, na UFES. Seria uma ginástica historiada. E através de uma 

história que era contada as crianças, elas passavam por alguns desafios, tais como: subir em 

cordas, pular em arcos, piques, etc. Mas a mudança de ambiente, a quebra da rotina, estressou 

muito Rafael, que mordia, batia e chorava muito. Pois os autistas possuem uma fixação por 

repetições e pela rotina, e a quebra desta causa stress. O que me deixou assustada a princípio, 

e sem reação quanto à crise dele. E trabalhar a quebra de rotina tornou-se um desafio para 

mim.  

 Em uma aula de despedida do semestre, o planejamento foi feito com o grupo da 

ginástica e o grupo da brinquedoteca, a aula foi sobre o circo, com o tema “LAEFA Circo 

Show”. A aula aconteceu na quadra coberta, no centro de Educação Física, UFES. E Rafael, 

quando direcionado a quadra, ficou agressivo e não queria ir. Os pais dele e eu conversamos, 

pedindo para ele ir até a quadra, enfatizando sobre a aula, e que teria muitas surpresas. Apesar 

de não estar convencido, conseguimos levá-lo até a quadra, e quando ele viu toda a arrumação 

e as atividades que estava acontecendo, ele me olhou, abriu um largo sorriso, e correu para 

brincar. Senti que essa mudança de rotina, causou-lhe satisfação. Lá Rafael, andou no 

Slackline (uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, que permite ao praticante fazer 
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manobras por cima da fita), pulou em trampolins, fez pinturas no rosto e pulou em colchões e 

arcos postos no chão. Rafael fazia expressões felizes, e repetiu várias vezes as atividades.  

Foi muito gratificante a realização desse trabalho. Considero que o fato ter conhecido 

Rafael foi um presente. Com ele criei laços, estabeleci vínculos afetivos que levarei comigo, 

durante minha vida. Então, para ilustrar esse sentimento, trago para o texto uma música, que 

traduz um pouco o que eu vivi e sinto. A canção (Certos Amigos) é de um grupo de Santa 

Catarina chamado “Grupo Expresso” a letra diz assim:  

 

Quando esse trem de alegria vara a vida da gente  

Sempre que a estação mais perto é o nosso coração  

Difícil se saber na hora o que a gente sente  

Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom  

Por saber,  

Que tendo você do meu lado me sinto mais forte  

Quero beijar o teu rosto e pegar tua mão  

Se cada estrela no céu é um amigo na terra  

A força do acaso do encontro é uma constelação 

Lumiar,  

De que planeta você é?  

Eu faço o que você quiser em troca do teu amor  

Posso te dar o que eu sou, amigo é um cobertor  

Bordado de estrelas - de estrelas.  

Constelação, nave louca  

A vida é pouca e o que vale é se querer! 

 

Fica claro para mim, o trabalho realizado e proposto pelo Laefa e prof. Dr. Chicon, me 

transformou em uma professora melhor, que se desafia, e que enfrenta o novo. Sei que em 

algum momento de minha vida irei encontrar pessoas que tenham uma limitação, uma 

síndrome, transtorno, etc. Mas sei que estarei mais preparada, do que poderia não estar, se não 

passasse por essa experiência. Além de tudo, vivenciei nesta ATIF, a articulação entre teoria e 

prática, e todos os acontecimentos enriqueceram o processo de formação de todos os alunos 

que participaram desta disciplina. 

Concordo com Nóvoa (1992, p. 28) quando diz que: 
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A formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos 

de trabalho pedagógico. E por uma reflexão crítica sobre sua utilização. A formação 

passa por processos de investigação, diretamente articulados com as práticas 

educativas [...]. A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços 

de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formando. 

 

Na ATIF, vivenciei a articulação entre teoria e prática, em que todos os acontecimentos 

enriqueceram meu processo de formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho é fruto do desejo de se compartilhar a experiência no LAEFA, que me 

permitiu várias possibilidades. E onde tive o grande e prazeroso desafio de trabalhar com 

alunos que apresentam deficiência/transtorno global do desenvolvimento por autismo. 

Considero muito importante essa experiência de docência, quebra pré-conceitos que às vezes 

se enraíza em nós, o medo que também nos impede de fazer o novo, de adquirir experiências 

que serão essenciais pra nossa vida profissional. Segundo Pimenta (1996, p. 85), “Produzir a 

vida do professor implica valorizar, como conteúdos da sua formação, seu trabalho crítico-

reflexivo sobre as práticas que realiza e sobre suas experiências compartilhadas”.  

Os estudos em sala para entender melhor a síndrome, vídeos, textos, relatos, ouvir as 

experiências, de nós que estávamos acompanhando as crianças autistas, dos bolsistas e dos 

professores quanto ao que presenciaram era muito edificador, me ajudavam a entender melhor 

sobre o autismo, sua importância na sociedade, seu comportamento e características. Assim, 

com base nisto, tentava proporcionar ao Rafael aulas que o estimulasse, que fossem 

prazerosas para ele, que trouxesse a interação dele com as crianças, etc. Os planejamentos 

com o grupo que incluíssem os alunos com autismo. 

As conversas com a mãe do Rafael e a participação dela durante diversas atividades 

me trouxe o amadurecimento, confiança, aprendizagem, e me ajudou a aproximar de Rafael. 

Acredito que esta experiência enriqueceu minha vida e formação. 

Nos planejamentos com o grupo, tentávamos incluir todos os alunos, tendo a 

sensibilidade de notar as limitações de cada criança. Planejar cada aula, tendo em vista, uma 

aula que pudesse incluir todos, cada um com uma característica diferente não foi fácil, mas 

quando aconteciam as aulas e todas participavam ativamente, nos trazia um prazer imenso, 

sentimento de dever cumprido.  

Este trabalho foi muito prazeroso e rememorar minhas lembranças e até mesmo o 

processo que acompanhei o Rafael foi como voltar no passado e revivê-las. A ATIF marcou 

minha vida/formação, adquirir experiências onde talvez não conseguisse vivenciar, 

aprendizado que levarei para toda vida. De acordo com Pimenta (1996, p. 77) “[...] os saberes 

da experiência são também aqueles que os professores produzem no seu cotidiano docente, 

num processo permanente de reflexão sobre sua prática [...]”. 
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Participar desses momentos foi de fato uma experiência única. Experiência que me 

permitiu reavaliar meus conceitos não só do autismo ou da inclusão, mas sobre minha própria 

prática pedagógica.  

De acordo com Pimenta (2005, p. 82), “O futuro profissional não pode constituir seu 

saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer”. O professor que reflete sobre os saberes da 

docência – o conhecimento esta em constante reelaboração dos saberes que realiza em sua 

prática.   
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