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As cem linguagens da criança 
 
 
A criança é feita de cem. 
A criança tem cem mãos 
cem pensamentos 
cem modos de pensar, de jogar e de falar. 
 
Cem, sempre cem 
modos de escutar 
de maravilhar e de amar. 
Cem alegrias para cantar e compreender. 
Cem mundos para descobrir. 
Cem mundos para inventar.  
Cem mundos para sonhar. 
 
A criança tem cem linguagens 
(e depois cem, cem, cem) 
mas roubaram-lhe noventa e nove. 
A escola e a cultura 
lhe separam a cabeça do corpo. 
Dizem-lhe: 
de pensar sem as mãos 
de fazer sem a cabeça 
de escutar e de não falar 
de compreender sem alegrias 
de amar e de maravilhar-se 
só na Páscoa e no Natal. 
 
Dizem-lhe: 
de descobrir um mundo que já existe 
e de cem roubaram-lhe noventa e nove. 
 
Dizem-lhe: 
que o jogo e o trabalho 
a realidade e a fantasia 
a ciência e a imaginação 
o céu e a terra 
a razão e o sonho 
são coisas que não estão juntas. 
 
Dizem-lhe enfim: 
que as cem não existem. 
A criança diz: 
Ao contrário, as cem existem. 
 

(Loris Malaguzzi) 

 
 



 
 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de intervenção docente 

desenvolvida na Educação Infantil, considerando o corpo como eixo estruturante 

dessa pesquisa, partindo de uma perspectiva inclusiva, na qual todos têm o direito de 

avançar em suas aprendizagens de acordo com suas singularidades. Para tanto, 

assumimos os princípios da pesquisa qualitativa como abordagem metodológica, pelo 

viés da pesquisa-ação colaborativa, ancorada nos fundamentos epistemológicos de 

Merleau-Ponty. A investigação foi desenvolvida em um Centro Municipal de Educação 

Infantil da rede Municipal do Natal/RN, com um grupo de 15 professores. O itinerário 

da pesquisa se efetivou através de 08 oficinas pedagógicas, que possibilitaram 

vivências coletivas, co-produção de saberes, reelaboração de conceitos e de práticas 

docentes, partindo da ação-reflexão do fazer pedagógico. Para a construção de 

dados, apropriamos-se da observação participante, o registro no diário de campo, 

entrevistas semiestruturadas, rodas de conversas, assim como o registros imagéticos 

e gravações em áudios. Os resultados da análise apontaram a importância de se 

trabalhar o corpo em seus diversos aspectos com sentido e significado, partindo de 

um contexto escolar inclusivo, onde muitas vezes a criança é vista primeiramente pela 

sua deficiência, apontada como um corpo frágil, incapacitante e não aprendente. Com 

a pesquisa, procuramos desmistificar a dimensão de que somos apenas um corpo 

físico e biológico, enveredando pela concepção de um corpo como resultado das 

interações entre o biológico e o cultural, o vivido e o sentido, constituindo toda a 

existência e vivência de afetos, valores, histórias, cultura que são marcadas através 

de nossas experiências ancoradas no mundo. Assim, a criança com Síndrome de 

Down, mesmo com sua hipotonia, não pode ficar de fora desse processo, pois ela é 

aprendente nas relações que se estabelece, na mediação entre seus pares, na 

promoção de sua autonomia, no estímulo à sua corporeidade, como também, ao seu 

desenvolvimento cognitivo. 

Palavras-chaves: Corpo. Deficiência. Inclusão. Aprendizagem. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to present a proposal for a teacher intervention in Early 

Childhood Education, considering the body as the structuring axis of this research, 

starting from an inclusive perspective, in which everyone has the right to advance in 

their learning according to their singularities. For this purpose, a qualitative approach 

was used by means of a collaborative action research, which was based on the 

epistemological foundations of Merleau-Ponty. This research was conducted in a 

Municipal Child Education Center of Natal, RN with a group of 15 subjects. In addition, 

it was accomplished through 8 pedagogical workshops. These seminars fostered 

collective experiences, co-production of knowledge, re-elaboration of concepts and 

teaching practices, starting from the action-reflection of the educational practice and 

recognizing the body as the main axis of this research. The data collection was 

obtained by means of active observations, field diary records, semi-structured 

interviews, dialogue groups, photographic and audio records. The analysis results 

indicated that it is important to contemplate the body in every sense and meaning under 

an inclusive school context, considering that even in this place children are often seen 

as a fragile, incapacitated and non-learning body from the perspective of their 

disability. At last, this research intended to unravel the paradigm that the human being 

is only made of a physical and biological body. Also, it sought to approach the 

conception that the body is a result of the interactions between biological and cultural 

aspects and lived and felt experiences, constituting the existence and perception of 

value, history, culture and affection, which are backed by the human experience in the 

world. In conclusion, children with intellectual disabilities cannot remain outside this 

process, since they are also the learning ones in the relation they establish with others, 

in the mediation with people in the same condition, in the promotion of their autonomy, 

in the stimulus of their corporeity and in their cognitive development. 

 

Keywords: Body. Disability. Inclusion. Learning. 
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1 ABRINDO A RODA PARA O ESPETÁCULO   

 

Oi, abre a roda tindolê-lê 

Oi, abre a roda, tIndolá-lá 

Oi, abre a roda tindolê-lê, tindolê-lê,  

Tindolá-lá ... 

(Domínio Popular) 

 

 

É com grande satisfação que incito a abertura desta introdução com a cantiga 

“Abre a roda tindolê-lê”1, cantiga que sempre está presente em minhas vivências 

enquanto professora de Educação Infantil, quando convido minhas crianças para 

sentar comigo na roda e juntos conversamos sobre a nossa rotina. Como não poderia 

fazer dessemelhante, vos convido também, com essa cantiga, a abrirmos uma roda 

de conversa e dialogarmos sobre essa majestosa experiência que foi produzir esta 

dissertação em um percurso que durou 02 anos. 

Inicio esta conversa em 1ª pessoa, por considerar a forma mais singela e 

autêntica de apresentar um pouco sobre esta minha trajetória pessoal, profissional e 

acadêmica.  

Sou professora há um pouco mais de 15 anos e boa parte do tempo atuei em 

escolas da rede privada, mas também em escolas da Rede Municipal do Natal e da 

Rede Estadual do Rio Grande do Norte, percorrendo os espaços da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental anos iniciais e Educação de Jovens e Adultos (EJA).  

Atualmente, continuo como professora da Educação Infantil, atuando no 

Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Núcleo de 

Educação da Infância (NEI/CAp/UFRN), aprovada em concurso público durante o ano 

de 2017, assumindo esse novo lugar em agosto de 2018. 

 O gosto e o prazer pela docência sempre foram latentes na Educação Infantil 

e será justamente sobre tal espaço que discorrerei genuinamente, por considerá-lo 

primordial para o desenvolvimento de nossas crianças. 

Ao longo da minha trajetória profissional, me permiti conhecer diversos 

espaços da educação, no entanto, um deles incitava grande deleite, o corpo. Desde 

                                                           
1 Cantiga infantil de Domínio público. Adaptação Frajolla. 
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pequena, sempre gostei de ter contato com o corpo, desde as vistosas brincadeiras 

da infância (pega-pega, amarelinha, pular corda, pula-mula, bandeirinha), como 

também a amabilidade pelo ballet, que esteve comigo dos 06 (seis) até os 15 (quinze) 

anos de idade. O divórcio do ballet foi provocado com a minha vinda para a cidade do 

Natal2. Chegando na cidade do Sol, meus pais não tinham as mesmas condições 

financeiras para me manter na atividade que me encantava. 

 Diante das lembranças, permeadas de nostalgia, sentimentos afloram de 

saudade, mas a vida segue! De repente, este corpo não era mais de uma menina 

bailarina. Com a conclusão do Ensino Médio, outras prioridades emergiam.  Uma 

delas era a aprovação no Vestibular3, no curso de Pedagogia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), no ano de 1999.1. 

Aluna da graduação, sequer tive contato com alguma disciplina que falasse 

de corpo, assim, o afeto pelo corpo foi ficando quebrantado. Nesse esquecimento, 

veio a aprovação em primeiro concurso público como professora da Rede Municipal 

do Natal em 2003, junto com meu casamento. Fiquei no aguardo de poder fazer o 

Curso de Especialização em Psicomotricidade pela UFRN, no ano de 2003/2004, o 

que não foi possível por não ter o número suficiente de alunos para formar a turma. 

Por uma necessidade do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) da Rede 

Municipal do Natal, optei por fazer uma Especialização em Psicopedagogia no ano de 

2004.  

Ao término da especialização em 2006, veio a maternidade. A curiosidade que 

me movia, que me afetava com relação ao corpo, ficaria subsequente, uma vez que, 

no momento, o corpo que me despertava era um outro corpo que se desenvolvia 

dentro de mim. 

Com o desejo de aprofundar meus conhecimentos sobre o corpo adormecido, 

um outro espaço se abria em minha vida profissional, espaço ainda ínfimo, mas que 

também despontava um grande anseio e curiosidade: a Educação Inclusiva. 

Professora de uma aluna surda no ano de 2007, estive inquieta e por várias vezes fui 

desafiada a buscar estratégias que colaborassem para uma melhor interação e 

entendimento dessa criança em sala de aula. No ano seguinte, chega uma outra 

criança com deficiência e, como professora, ainda estava frente à inexperiência e à 

                                                           
2 Sou natural da cidade de São Paulo. Meus pais são do interior do Estado do Rio Grande do Norte. 
Com a aposentadoria do meu pai, eles retornaram para a cidade do Natal. 
3 Denominação utilizada para o processo seletivo da época para ingressar em uma Universidade. 
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desinformação. Procurei, assim, investir em minha formação continuada com cursos 

de aperfeiçoamento que pudessem colaborar com minha prática docente. 

Os desafios não eram pequenos e ainda hoje sabemos que são grandes os 

enfrentados na docência, no tocante à inclusão de crianças com deficiência nas salas 

de aulas regulares. Ora, os professores ainda não se consideram aptos para lidar com 

as exigências de uma docência inclusiva, assim como os sistemas de ensino estão 

em processo de investimentos de políticas públicas para a inclusão de alunos com 

deficiências nas salas de aula. 

Tal constatação nos remete à necessidade de se discutir e promover reflexões 

sobre a educação inclusiva na escola, experiências e aportes teóricos que possam 

estar sendo considerados na formação continuada dos professores e estes estarem 

trazendo elementos importantes às suas práticas docentes. 

Assumindo a Coordenação Pedagógica de um Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI), da Rede Municipal do Natal, vivenciei na pele a importância das 

formações continuadas em serviço que pudessem estar sendo materializadas nas 

práticas docentes.  

A cada ano que seguia, crianças com deficiência matriculavam-se e com elas 

a necessidade de um atendimento educacional diferenciado e de conhecer esse 

sujeito em suas especificidades. Sendo assim, coordenação e professores estavam 

nessa relação constante de processo formativo em serviço.  

No entanto, algo a mais me inquietava no CMEI. Quando passava e observava 

as crianças brincando na roda, no parque, a criança com deficiência não participava 

desses momentos coletivos. Estava ela ali, sempre sentada ao lado de sua 

professora, junto à estagiária, brincando sozinha, sem estabelecer relações, vínculos, 

afetos. Percebi ali que era hora de alçar voos mais altos, era hora de retomar a vida 

acadêmica, para que pudesse responder tantas inquietações. 

Matriculada como aluna especial do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGED/UFRN), na disciplina “Seminário: corpo, natureza e cultura”, lá 

estava novamente movida pela curiosidade que me instigava sobre o corpo e suas 

relações. Todavia, de um lado havia a inquietação da Educação Inclusiva e do outro o 

afeto pela corporeidade. Assim, inquietações emergiam do meu corpo... 

Na sala de aula, será que esse corpo é considerado como deveria? Como o 

professor vê o corpo frente a uma deficiência? E as relações e experiências como são 
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estabelecidas com esse corpo parado? Ousei! Era a hora desses dois cenários 

dialogarem juntos. Desse modo, as falas do espetáculo desta dissertação já denotam 

por onde vamos começar:  

 
Se eu cantar desafinado  
Se eu dançar fora do tempo e desajeitado  
Se eu escrever com erros de palmatória  
Se eu pintar sem saber desenhar  
Se eu desenhar garatujas como as crianças  
Se eu interpretar como um canastrão  
Se eu desfocar as minhas fotografias...  
… terei apenas um problema de expressão ou terá o meu público um 
problema de recepção/compreensão? 
 
(Panmixia4 -Cenas do espetáculo – Desafinado) 

 

  Nesta primeira conversa, demarcam particularidades que muito viabilizaram a 

construção desta dissertação. Continuaremos com essa conversa que não mais vos 

falará em 1ª pessoa. A partir de agora, estabeleceremos um diálogo mais intrínseco 

entre corpo, criança, deficiência e educação inclusiva. 

 Que corpo é esse do qual tanto falamos? Bem, se procurarmos falar do corpo 

no ponto de vista da Biologia, vamos encontrar que corpo é um organismo vivo, 

composto de células, que formam tecidos, órgãos e sistemas, formando essa unidade 

física. Sob a ótica da Física, corpo é uma matéria que ocupa lugar no espaço. Para a 

Astronomia, corpo é qualquer objeto natural perceptível no céu. Para a Filosofia, corpo 

é todo o ser que constitui o indivíduo. 

 Não estamos desmerecendo nenhum dos conceitos apresentados, uma vez 

que eles são extremamente importantes de acordo com as áreas em que se aplicam. 

No entanto, o corpo sobre o qual versaremos ao longo desta dissertação é um corpo 

que extrapola a dimensão biológica e a física. Apresentamos primeiramente a seguinte 

compreensão: 

[...] um corpo não é apenas um corpo. É também o seu entorno. Mais do que 

um conjunto de músculos, osso, vísceras, reflexos e sensações, o corpo é 

também a roupa e os acessórios que o adornam, as intervenções que nele 

se operam, a imagem que dele se produz, as máquinas que nele se acoplam, 

vestígios que nele se exibem, a educação de seus gestos...Enfim, é um sem 

limite de possibilidades sempre reinventadas, sempre à descoberta e a serem 

descobertas. Não são, portanto, as semelhanças biológicas que o definem, 

mas fundamentalmente os significados culturais e sociais que a ele se 

atribuem (GOELLNER, 2007, p.29). 

                                                           
4 Associação Cultural de Teatro da região do Porto. 
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Falaremos de um corpo que é o resultado das interações entre o biológico e o 

cultural, o vivido e o sentido, constituindo toda a existência e vivência de afetos, 

valores, histórias... São todas as nossas experiências de sentido e significado que nos 

constitui como sujeito no mundo. (MERLEAU-PONTY, 1999, 2006). 

Para ajudar nesse diálogo, trazemos o filósofo e fenomenólogo Maurice 

Merleau-Ponty5 (1999, 2005, 2006), que muito vai fundamentar nossa compreensão 

de um corpo sujeito.  

 Sabemos que o corpo é condição fundamental para nossa existência, somos 

seres essencialmente corporais e, como tais, é através do corpo que o mundo exterior 

é percebido, é por meio dele que interagimos com nosso meio social, natural, cultural 

do qual fazemos parte (SILVA, 2011). 

 Merleau-Ponty busca com seus estudos uma compreensão do homem como 

sujeito integral, como um ser no mundo que estabelece relações com o seu meio, sob 

o aspecto da fenomenologia. 

  Na busca de entendermos melhor sobre a fenomenologia, apontar o fenômeno 

como tudo aquilo que é visível, que se mostra. A expressão “logia” sobrevém da 

palavra grega logos, significando capacidade de refletir. Assim, fenomenologia é vista 

como a reflexão de um fenômeno ou sobre aquilo que se manifesta (BELLO, 2006). 

   Fenomenologia também é entendida como uma teoria do conhecimento que 

consiste em descrever o fenômeno, o estudo das essências, essência da percepção, 

essência da consciência, buscando compreender o homem a partir de sua facticidade 

(MERLEAU-PONTY, 1999). 

  Nóbrega (2016), por sua vez, sobreleva que “a fenomenologia se caracteriza 

como um relato do espaço, do tempo e do mundo vivido, configurando-se como campo 

da experiência e da facticidade do ser o mundo cada um à sua maneira” (NÓBREGA, 

2016, p.23) 

 Nas obras do filósofo, o corpo constitui-se como um dos principais temas de 

seu pensamento, assumindo um sentido ontológico. Desse modo, para a 

                                                           
5 Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) foi um filósofo, fenomenólogo francês, que teve como ponto de 

partida o estudo da percepção, trazendo para seus trabalhos o reconhecimento que o corpo não é 
objeto, mas uma condição permanente da experiência com o meio em que vive. 
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fenomenologia, o corpo é tudo aquilo que é vivido, experimentado, afetado, com 

sentido e significado. 

 Diante disso, o corpo não pode ser considerado como um objeto isolado, pois 

está atrelado a um mundo, a uma situação. Com isso, é pelo corpo que se conhece o 

mundo e o mundo é incorporado ao corpo através de suas experiências e relações 

estabelecidas (MENDES; et al, 2014). 

 Diante dessas concepções já explanadas, não iremos encontrar uma definição 

de corpo pronta e estanque, mas de acordo com o pensamento do filósofo, o conceito 

que mais se aproxima é que “corpo é uma estrutura viva experiencial, em que o interno 

e o externo, o biológico e o fenomenológico se comunica, sem oposições. ” 

(NÓBREGA, p. 605, 2005). 

 Partindo desse entendimento de corpo considerado enquanto experiência, 

percepção, sentido e significado, pretendemos discorrer nossas reflexões ao longo 

desta dissertação. Ainda sob essa acepção, o filósofo reafirma que não existe um 

gesto humano, mesmo que distraído ou intencional, uma palavra dita, um silêncio 

dado que não tenha uma significação (MERLEAU-PONTY, 2005). 

  Nós professores, somos constantemente desafiados a refletir e repensar sobre 

nossa prática cotidiana. O intento é desenvolver ações pedagógicas intencionais e 

conscientes que garantam a todos o direito de aprender e avançar em suas 

aprendizagens, contribuindo na formação integral do sujeito em todas as suas 

dimensões. Com o crescimento do movimento mundial pela educação inclusiva, 

sabemos que além de ser uma ação política, é também uma ação social, cultural e 

pedagógica, em defesa de todos os sujeitos de estarem participando e aprendendo 

juntos.  

Assim, nos deparamos com um grande desafio, que é repensar a prática 

docente, muitas vezes excludente dentro e fora da escola, sem mesmo nos darmos 

conta. Para que possamos suprir a demanda e avançarmos na construção da ideia de 

equidade, precisamos buscar estratégias e investir na nossa formação continuada, 

oferecendo à todas as crianças uma educação de qualidade, em uma perspectiva que 

vai muito além de garantir o seu acesso e sua permanência na escola.  

Partindo dessas premissas, sabemos que todos nós estamos em permanente 

processo de aprendizagem, o qual compreendemos que não ocorre isoladamente. 

São fatores de ordem biológica, social, histórica e cultural que contribuem na formação 
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desse corpo enquanto sujeito. 

Diante do exposto, esta pesquisa desponta das experiências individuais já 

narradas no início deste capítulo, bem como da relação entre as experiências 

profissionais vivenciadas enquanto Coordenadora Pedagógica, atuando diretamente 

na formação de professores pedagogos de um Centro Municipal de Educação Infantil, 

da cidade do Natal/RN. Foram inquietações advindas das dificuldades dos 

professores partilhadas na Educação Infantil com crianças com deficiência, que 

desponta o nascimento desta pesquisa. 

 Derivando desse percurso pessoal, trabalhando com a formação continuada de 

professores in loco e reflexões acerca do processo de inclusão de crianças com 

deficiência no espaço da Educação Infantil, têm germinado inquietações, suscitando 

o desejo em aprofundar o entendimento sobre o corpo numa perspectiva inclusiva que 

pudesse estar contribuindo na formação continuada desses docentes. 

Frente a tal contexto, ingressamos no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na linha de 

pesquisa Educação e Inclusão em Contextos Educacionais. Tal oportunidade 

corroborou para essa interface entre corpo e inclusão, viabilizando um objeto de 

estudo a ser explorado através de uma proposta de pesquisa-ação colaborativa6. 

 Isso posto, surge a pesquisa intitulada “O corpo como sentido, criação e 

significado da criança com Síndrome de Down: uma proposta de intervenção docente 

na Educação Infantil”, a qual se propõe a investigar o lugar do corpo como lugar de 

aprendizagem da criança sob uma perspectiva inclusiva, oportunizando a todos o 

direito de avançar em suas aprendizagens. 

O autor nos traz a importância da reflexão de um corpo cheio de sentidos e 

significados, colocando todas as suas experiências vividas em um primeiro plano, 

onde o corpo da criança com Síndrome de Down, devido à sua hipotonia7 muscular, 

não é visto sob esse enfoque. Questionamos aqui qual o lugar do corpo com as 

                                                           
6 Metodologia aplicada à pesquisa que será apresentada com mais detalhe no capítulo metodológico.  
7 Hipotonia define-se como a diminuição da resistência ao movimento, em virtude da redução do tônus 

muscular, comumente relacionado a desordens neuromusculares. Frouxidão ligamentar e pouca 

resistência dos tecidos, provocando amplitude de movimentos externos, diminuindo a mobilidade, 

acarretando desequilíbrio do movimento (SCHWARTZMAN, 2003). 
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crianças com Síndrome de Down em nossas práticas pedagógicas na Educação 

Infantil. Como os professores concebem esse corpo? 

 Ao falar em Educação Infantil, temos que reconhecer que só depois de muitos 

anos é que esse espaço foi reconhecido por lei como uma etapa importante na vida 

da criança. Termina aí o atendimento de caráter assistencialista, assunto do qual 

trataremos com mais riqueza no capítulo 3. 

    Assim, fatores fundamentais do desenvolvimento global da criança colocam 

para os sistemas de ensino o desafio de organizar políticas públicas com projetos 

pedagógicos que promovam a inclusão de todas as crianças com deficiência a ter seu 

início na Educação Infantil. 

  Pelos quase 10 (dez) anos de trabalho com formação de professores, na função 

de Coordenadora Pedagógica, várias foram as fragilidades apercebidas nas práticas 

pedagógicas dos docentes no que se refere ao trabalho com as crianças com 

deficiência.  Entre elas, a ausência de conhecimento sobre as mais diversas 

deficiências e suas especificidades e compreensão do processo inclusivo. 

Fragilidades que não seriam resolvidas apenas com leituras e discussões nos 

planejamentos, era preciso experiências a serem vividas. 

  No ano de 2015, no CMEI, matriculou-se uma criança com 02 (dois) anos, no 

Nível I, diagnosticada com hipotonia grave, decorrente de paralisação do tônus 

muscular e outras desordens neurológicas. Estávamos diante de outro desafio. 

Enquanto instituição, buscamos compreendermos melhor a deficiência das crianças, 

incluí-las em seu processo educativo, estabelecendo sempre essa relação com o 

cuidado e o educar que são intrínsecas no cotidiano da creche. Mas não era suficiente, 

no momento do brincar, das interações coletivas, lá estava a criança sentada ao lado 

de sua professora ou estagiária, com um brinquedo, longe dos seus colegas, fora de 

um processo de interação. 

  Em prol do direito adquirido pela criança com deficiência, o acesso e a 

permanência nas salas de aula da rede regular, enquanto coordenadora, participante 

de formações juntos a Secretaria Municipal de Educação (SME/NATAL), percebia que 

as instituições não estavam preparadas para lidar com esse “novo”. Logo, esse novo, 

esse despreparo, refletia na prática docente.  

Sabemos que muito além de ser um direito adquirido, é também uma 

necessidade de toda e qualquer criança, independentemente de sua classe social, 
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gênero, raça ou sexo. A criança necessita ter o contato com um espaço educativo que 

promova o seu desenvolvimento em seus aspectos físicos, emocionais, cognitivos e 

sociais e de fato. Dessa forma, não se pode negar que já se trata de um espaço de 

aprendizagem, por ser um lugar de diversidade. 

  Sob esse recorte, observamos as dificuldades encontradas pelos professores 

diante da criança com deficiência em seus processos de interação com o corpo. 

Percebemos que os professores compreendiam que incluir era apenas proporcionar 

à criança com deficiência as mesmas atividades da rotina do espaço educativo de 

cunho pedagógico.   

  Nas atividades que envolvessem qualquer manifestação corporal, como a 

criança tinha a hipotonia muscular, não se sustentava ainda em pé, ficando às 

margens, sentada em seu carrinho de passeio. Sob o olhar de uma estagiária, 

observava as demais crianças que vivenciavam aquele momento rico de ludicidade e 

interação. Diante disso, percebemos que os professores transpõem a ideia de que a 

pessoa com deficiência, devido às suas fragilidades, é um corpo incapacitante. 

 Não se trata aqui de atribuir culpas ao professor, mas de reconhecer o caráter 

lacunar de sua formação inicial e continuada, que possa estar contribuindo para um 

melhor desenvolvimento da criança, tenha ela (ou não) alguma deficiência. 

   Nesse panorama, foi despontando o interesse em investigar e compreender a 

importância do corpo e dialogar junto às práticas inclusivas com crianças com 

Síndrome de Down, que apresentam sob sua condição de Deficiência Intelectual, a 

hipotonia muscular. A intenção era que os professores pudessem vislumbrar em seu 

fazer docente que o corpo não apenas uma matéria física que ocupa um lugar no 

espaço, e que a criança com Síndrome de Down, pode ir muito além do que se pensa. 

 Tendo em vista essa compreensão, as atividades que envolvem o corpo deviam 

proporcionar essas interações entre as crianças, promovendo oportunidades de 

descobertas sobre si, sobre o outro, explorando as mais variadas linguagens que 

podemos oferecer no universo infantil. Entre elas, a própria linguagem do corpo, onde 

por vezes esse corpo é visto apenas como organismo e negado enquanto existência 

nas salas de aula, sob o entendimento que a cognição está dividida do corpo. 

  A esse respeito, Fernandez (1991) ilustra bem, quando afirma que a 

aprendizagem passa pelo corpo, devendo o corpo ser visto em toda a sua totalidade, 

seja a criança com deficiência ou não. Assim, temos que ter a clareza de que a 
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experiência do corpo vai além de um sujeito físico e tudo parte de uma significação 

que está sempre em construção por intermédio de suas experiências com o meio, com 

o outro e consigo próprio. 

  Ainda no tocante à inclusão, sabemos que começou a ganhar espaço nas salas 

de aula regulares desde a Declaração de Salamanca (1994), seguida com a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB,1996). Apesar de expressivos progressos, no tocante à 

legislação, as práticas escolares das instituições de Educação Infantil, ainda 

apresentam características excludentes (GAIO, 2006).   

   Com isso, se faz necessário que o Projeto Político Pedagógico (PPP), 

considerado o documento norteador que reflete toda a proposta educacional da 

escola, contemple o atendimento à diversidade sob uma perspectiva de atender e 

ensinar a todos. A esse respeito, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB, 1994) prevê em seu artigo, inciso I que: “os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a 

incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica” (BRASIL, 1994, p. 11).  

  Isso significa que a escola tem autoridade para elaborar a sua intencionalidade 

educativa e fazê-la realizar em um determinado espaço de tempo, de forma que possa 

também atender às crianças com deficiências dentro dos critérios de crescimento 

intelectual, social e humano. Parece, pois, importante falar de inclusão desde o PPP, 

para que isso comece a se concretizar na prática docente da instituição.   

   Antes de adentrarmos no campo empírico da pesquisa propriamente dita, 

levantamos primeiramente o estado da arte, conhecida também como estado do 

conhecimento. O propósito é mapear as produções científicas sobre as temáticas a 

serem investigadas, a fim de que seja dada especial atenção às lacunas referentes às 

produções já existentes, traçadas em diferentes épocas e lugares (FERREIRA, 2002). 

 Diante do exposto e do interesse em investigar o corpo como lugar de 

aprendizagem sob uma perspectiva inclusiva da criança com Síndrome de Down, foi 

feito um levantamento no Banco Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT/BDTD), nas Revistas 

Brasileiras de Educação procedentes de Reuniões Anuais da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd),  na Revista Brasileira de 

Educação Especial,  Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial 

(ABPEE), como também, alguns artigos no Portal de Periódicos da Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e Repositórios de 

Dissertações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

  Tivemos como critério de busca as pesquisas dos últimos 10 (dez) anos, 

compreendendo os anos de 2007 ao de 2017. Procuramos as contribuições de 

relevância à discussão a qual esta proposta se intitula, tendo a clareza de que não 

nos desobrigava a outras consultas que antecedessem tal período, caso preciso 

fosse. 

   Quanto à organização de busca e sistematização do nosso estado da arte, 

encontramos 10 trabalhos, entre estes: 01 (uma) tese, 06 (seis) dissertações e 03 

(três) artigos de revistas publicados em periódicos revisados por pares. A busca se 

deu por meio da combinação de diversos descritores, entre eles:  

 

1) Corpo e Síndrome de Down;  

2) Corpo e Educação Infantil;  

3) Inclusão e Síndrome de Down;  

4) Educação Infantil e Síndrome de Down; 

5) Aprendizagem e Síndrome de Down; 
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Para uma melhor sistematização das pesquisas encontradas para a elaboração 

do estado da arte, organizamos o seguinte quadro: 

 

Quadro 1 - Organização do estado da arte 

MATERIAL ENCONTRADO AUTORES DESCRITORES 
 

Artigo: Revista Brasileira de 
Educação Especial 

TRINDADE E 
NASCIMENTO (2016) 

Corpo e Síndrome de Down 

Tese de doutorado em Saúde 
(Universidade de Franca) 

REIS  (2016) Corpo e Síndrome de Down 

Dissertação de Mestrado em 
Educação 

(Universidade Federal de 
Rondônia) 

 

CUNHA (2016) 

 
Corpo e Educação Infantil 

Dissertação de Mestrado em 
Distúrbios do Desenvolvimento. 

(Universidade Presbiteriana 
Mackenzie). 

 

DIEGUES (2015) 

 
Educação Infantil e 
Síndrome de Down 

Dissertação de Mestrado em 
Reabilitação. (Centro Universitário 

Metodista) 

MINOZZO (2015) Corpo e Síndrome de Down 

Artigo: Revista Brasileira de 
Educação Especial 

ANUNCIAÇÃO; 
COSTA E DENARI 

(2015) 

Educação Infantil e 
Síndrome de Down 

Dissertação de Mestrado em 
Processos de Desenvolvimento 

Humano e Saúde (Universidade de 
Brasília) 

 

 
SIQUEIRA (2014) 

Educação Infantil e Corpo 

Dissertação de Mestrado em 
Psicologia. 

(Universidade Federa do Espírito 
Santo) 

 
BONOMO (2010) 

Corpo e Síndrome de Down 

Revista Iberoamericana de 
Educación 

BASEI (2008) Educação Infantil e Corpo 

Dissertação de Mestrado em 
Educação. 

(Universidade Federal do Ceará, 
2007) 

 

NOGUEIRA (2007) Educação Infantil , Corpo e 

Síndrome de Down 

Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 1, 2017. 

 

 Nesse processo de levantamento e reconhecimento bibliográfico, para a 

composição do estado da arte, foi percebido que há uma vasta produção teórica entre 

artigos, teses e dissertações, com grandes reflexões sobre o corpo tanto na área da 

educação como na área da saúde.  

  Também ficou muito visível que as discussões atuais acerca da inclusão 

escolar e Síndrome de Down são diversas. No entanto, apesar de produções 

expressivas em tais áreas, foi verificada a escassez de produção de trabalhos 
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científicos e acadêmicos que procuram fazer uma relação entre esses dois objetos de 

estudo: corpo – inclusão – Síndrome de Down, mostrando que essa interface ainda é 

embrionária, apontado a necessidade de estudos que proponham um diálogo entre 

essas áreas. 

  Em sua tese, Reis (2016) apresenta o corpo como seu objeto de estudo, no 

entanto, sobre uma concepção de  corpo no pensamento cartesiano8. Trata-se de um 

estudo de caso, com o intuito de identificar formas de melhorar o desempenho na 

coordenação motora e equilíbrio dos adolescentes com Síndrome de Down por meio 

da gameterapia. Os resultados da pesquisa mostraram que a gameterapia contribuiu 

para um melhor desempenho na coordenação motora e equilíbrio da criança com 

Síndrome de Down. 

 Os trabalhos de Trindade e Nascimento (2016) e Minozzo (2015) são relatos 

de pesquisas que tiveram como objetivo avaliar o desenvolvimento motor e 

neuropsicomotor de crianças com Síndrome de Down através da Escala de 

Desenvolvimento Motor (EDM). O propósito foi mostrar que as crianças com Síndrome 

de Down podem ser estimuladas em sua motricidade fina e amplas e que estas vão 

apresentar resultados conforme estímulos recebidos. 

 Os autores Anunciação, Costa e Denari (2015) fazem um relato de pesquisa, 

propondo identificar qual o nível de avanço de desenvolvimento motor de uma criança 

com Síndrome de Down no contexto da Educação Infantil.  A pesquisa é desenvolvida 

sob a ótica de diversas atividades lúdicas. Os resultados mostram que ao intervir com 

o auxílio de brincadeiras, a criança com Síndrome de Down avança em seu 

desenvolvimento tanto no aspecto cognitivo, como motor. As atividades lúdicas 

propiciaram momentos de crescimento individual e coletivo de todo o grupo de alunos, 

tendo a Educação Infantil como ambiente favorecedor à estimulação de crianças com 

Síndrome de Down. 

  Diegues (2015), por sua vez, teve como objetivo em sua dissertação, verificar 

possíveis contribuições dos protocolos de avaliação proposto por Fereland (1994) 

para uma análise e caracterização do brincar de crianças com Síndrome de Down. A 

realização da pesquisa se fez relevante, pois ao observar as reações das crianças 

durante suas brincadeiras foi possível identificar seus interesses, necessidades e 

                                                           
8 Movimento Intelectual baseado no pensamento de Descartes que considera o corpo separado do seu 
cognitivo.  
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atitudes para pensar formas de estimulá-las em sua corporeidade. Os resultados 

ainda mostram que as crianças com Síndrome de Down apresentam interesse maior 

por estímulos sonoros e brincadeiras livres. 

 A dissertação de Siqueira (2014) justifica-se na concepção de que o estudo 

sobre o corpo não deve ser dissociado do estudo da criança, sendo um componente 

essencial para a compreensão do desenvolvimento infantil. Na discussão da 

construção empírica, ficou evidenciado que as crianças se utilizam de seu corpo para 

interagirem com o mundo e a se estruturarem em suas relações, sendo o corpo um 

elemento essencial para elas atuarem e assumirem papéis no universo do faz de 

conta.  Apesar de ser um trabalho que não fala do processo de inclusão nem sobre os 

sujeitos com Síndrome de Down, apresenta um olhar do corpo que vai além do físico, 

fala de um corpo pensante, corpo sujeito.   

 Bonomo (2010), em sua dissertação, busca avaliar os aspectos percepto-

motores e cognitivos do desenvolvimento de crianças com Síndrome de Down, 

investigando a possível interdependência entre a motricidade e a estruturação 

cognitiva. Os resultados mostram que a construção da percepção corporal é solidária 

à construção da mobilidade da criança. Quanto mais se movimenta, mais percebe a 

si mesmo e, quanto melhor o conhecimento de si mesmo, mais efetivas são suas 

ações sobre o ambiente, o que relaciona essas três dimensões: percepção corporal, 

motricidade e cognição, que elas são interligadas. Apesar de não tratar 

especificamente do processo inclusivo da criança no meio escolar, é um diálogo 

interessante, pois perpassa sobre a concepção de uma criança enquanto sujeito 

completo, na qual, cognição e corpo dialogam o tempo inteiro. 

 A dissertação de Nogueira (2007) apresenta uma pesquisa de campo, de 

caráter descritivo e exploratório, com a finalidade de avaliar a efetivação de uma 

prática psicomotora no processo ensino-aprendizagem e interação de crianças com 

Síndrome de Down, na educação infantil. Os resultados apontaram que quando os 

professores têm conhecimento sobre o corpo e a importância da psicomotricidade 

como ferramenta pedagógica na interação e na aprendizagem, através de atividades 

lúdicas, as crianças com Síndrome de Down refletem uma melhoria nas relações 

sociais, interação e em seus aspectos psicomotores, favorecendo suas 

aprendizagens, significativamente. 
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 Cunha (2016), em sua dissertação, apresenta resultados de uma pesquisa-

ação colaborativa desenvolvida em um Centro de Educação Infantil em uma cidade 

de Rondônia, com o objetivo de analisar como as práticas pedagógicas referentes à 

psicomotricidade vêm sendo desenvolvidas pelas professoras e suas respectivas 

contribuições no processo de ensino e aprendizagem. A vivência com práticas 

corporais espontâneas e não-diretivas mostraram nos resultados o entendimento de 

uma prática pedagógica que leva em conta o sujeito como corpo inteiro em sua 

dimensão motora, cognitiva, afetiva, social e cultural, e que tal compreensão contribui 

em sua aprendizagem. Apesar de ser uma pesquisa que não é voltada para a criança 

com Síndrome de Down, dialoga com elementos essenciais para compreensão de 

corpo, que serão abordados ao longo desta dissertação. 

 No artigo de Basei (2008), é exposto um relato de pesquisa, trazendo as 

contribuições da Educação Física na Educação Infantil, fundamentadas na 

importância do movimentar-se humano e nas contribuições que as experiências com 

a cultura do movimento podem trazer para a criança compreender o seu corpo. Os 

resultados mostraram que precisamos promover atividades ricas de sentidos, 

respeitando a criança em suas especificidades, para que ela possa avançar em seu 

desenvolvimento cognitivo e motor, partindo da compreensão do seu mundo vivido. 

 Analisando os trabalhos selecionados, verificamos a importância desses 

estudos por apresentarem contribuições significativas para as crianças com Síndrome 

de Down em alguns aspectos, como processo de reabilitação do corpo da criança, 

conforme vimos nos trabalhos de Reis (2016), Trindade e Nascimento (2016), Diegues 

(2015), Minozzo (2015). Tais pesquisas veem o corpo sob o ponto de vista biológico, 

evidenciando que os níveis de atraso motor nos indivíduos que possuem a Síndrome 

de Down são bastante específicos, e que os resultados variam conforme os estímulos 

recebidos e as individualidades do sujeito. Com isso, não fazem uma relação da 

importância do desenvolvimento do corpo frente às questões de ordem cognitiva. 

 Já os trabalhos publicados de Bonomo (2010), Siqueira (2014), Anunciação, 

Costa e Denari (2015) e Cunha (2016), já trazem em suas pesquisas um enfoque de 

corpo que que não se separa do sujeito pensante, ou seja, cognição e corpo não são 

vistos de forma fragmentada.  A criança é vista como sujeito desse processo para a 

compreensão desse corpo por meio da interação com o outro e com o meio, falando 

de um corpo que se desenvolve nas relações. 
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 As pesquisas desenvolvidas por Cunha (2016) e Basei (2008), apesar de não 

tratar da questão da inclusão, da Síndrome de Down, são trabalhos que apontam 

reflexões favoráveis quanto ao trabalho com experiências corporais neste universo 

que é tão rico na Educação Infantil. Mostram ainda que as vivências corporais 

contribuem satisfatoriamente para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo, social. 

  No entanto, a pesquisa de Nogueira (2007) é um trabalho que nos chama 

atenção, pois trata de um corpo que não é apenas físico, mas um corpo que se 

constitui por intermédio das relações e interações com o meio e com o outro, sendo 

um lugar de aprendizagem, envolvendo os sujeitos com Síndrome de Down.  Versa 

ainda sobre o universo da Educação Infantil, mostrando as contribuições para o 

desenvolvimento da criança em diversas dimensões.  

  É nítido como o descritor “corpo” aparece em muitos trabalhos, sejam voltados 

para hipotonia, reabilitação, fisioterapia, mas sempre com a preocupação da 

importância desse corpo físico, como se essas crianças não fossem sujeitos de 

aprendizagens, não que ele não seja importante, esse corpo físico demarca nosso 

primeiro contato com o mundo sim, mas junto com ele vem nossas histórias, nossas 

vivências que ficam marcadas em nossa subjetividade. 

 A contribuição desta pesquisa para a literatura é justamente no sentido da 

ampliação de concepções, levando aos professores o entendimento que o conceito 

de corpo é muito mais que uma forma física de estar no mundo, que ainda é muito 

lacunar na formação dos professores e que esta formação reverbere nas práticas 

pedagógicas. Merleau-Ponty (1999), por sua vez, nos traz a reflexão de que o 

professor precisa sensibilizar sua prática pedagógica por caminhos que considere o 

corpo em movimento e não o movimento do corpo.   

   Nesse enfoque, o teórico retrata a compreensão de que temos que abrir 

espaço para o sentir, para o viver, para o afeto e as emoções que nos fazem nessa 

relação com o mundo, com o outro, que são essenciais em nossa constituição de 

sujeito. O filósofo ainda reitera, “o mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que 

eu vivo. ” (MERLEAU-PONTY, 1999, 14). 

  Apresentamos assim, a relevância deste estudo, através de uma proposta de 

intervenção com professores, sob o viés de uma pesquisa-ação colaborativa9, a ser 

                                                           
9 Metodologia utilizada para a proposta de intervenção, que será melhora detalhada no 3º capítulo desta 
dissertação. 
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desenvolvida em um Centro de Educação Infantil, da rede Municipal do Natal/RN, 

envolvendo o corpo, deficiência e aprendizagem, estabelecendo um diálogo com 

Merleau-Ponty.   

Com base no discurso até aqui já explanado, apresentamos a questão que norteia 

a investigação desta dissertação: Como os professores da Educação Infantil 

compreendem o corpo da criança com Síndrome de Down em sua prática docente 

tendo este como elemento norteador de aprendizagem?  

  Tal questionamentos nos levam a refletir sobre esse corpo, delimitando como 

objetivo geral da nossa pesquisa: desenvolver uma proposta de intervenção 

colaborativa junto aos professores da Educação Infantil sobre a compreensão de 

corpo como lugar de aprendizagem de crianças com e sem Síndrome de Down. 

E, ainda como objetivos específicos propomos: 

 Identificar a compreensão dos professores de Educação Infantil sobre o 

corpo das crianças com/sem deficiência; 

 Observar as experiências corporais vivenciadas pelas crianças em suas 

práticas pedagógicas; 

 Observar o processo de inclusão das crianças com Síndrome de Down, 

nas atividades corporais propostas pelos docentes; 

 Refletir sobre a importância do corpo da criança como elemento 

estruturante para aprendizagem; 

 Aplicar uma proposta de intervenção colaborativa junto aos professores 

da Educação Infantil sobre a compreensão do corpo como lugar de 

aprendizagem de crianças com e sem Síndrome de Down. 

  Para isso, nos apropriamos como metodologia a abordagem qualitativa, por 

depreender que os dados obtidos no espaço educativo são repletos de particulares e 

singularidades referentes aos sujeitos envolvidos, às relações estabelecidas entre 

eles e o meio e às contribuições no processo de ensino-aprendizagem. 

   Ainda na tentativa de atender intencionalidades, assumimos como 

procedimentos metodológicos a pesquisa-ação colaborativa, compreendendo-a como 

procedimento substancial na sua efetivação e para a realização de oficinas. Sobre 

isso detalharemos com mais imponência nos capítulos 4 e 5 desta dissertação, sob 

os fundamentos epistemológicos de Ibiapina (2008), apresentando-a como um meio 
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de comprometimento, ação coletiva, coprodução de saberes, reelaboração de 

conceitos e de práticas docentes, partindo da ação-reflexão. 

 Com o deleite deste capítulo introdutório, buscamos apreciar nesse primeiro 

contato a chamada intitulada Abrindo a roda para o espetáculo, capítulo que expõe as 

nossas inquietações, fragmentos da nossa história pessoal/profissional, bem como o 

contexto que nos motivara à realização desta pesquisa na busca de um olhar mais 

sensível sobre o corpo da criança com/ sem deficiência. Abordamos também o estado 

da arte e as interlocuções estabelecidas junto ao levantamento bibliográfico, frente ao 

nosso objeto de estudo, como também a problemática e seus respectivos objetivos 

que demarcam a estrutura e organização deste trabalho. 

  A dissertação está afigurada além desta apresentação, em mais outros quatro 

capítulos, buscando sempre estabelecer uma continuidade entre eles.   

  Assim, expomos ao leitor uma breve exposição dos cenários que 

encontraremos configurados na escrita desta dissertação, provocando-lhes a se 

deleitar em cada um deles, percorrendo a literatura discorrida, as reflexões 

provocadas e desdobramentos perscrutados. 

 Em O Corpo entra em cena, empenhamo-nos em situar o leitor de acordo com 

a fundamentação teórica e dialógica sobre que corpo é este que discutimos do início 

ao fim nesta roda de conversa. Sob essa perspectiva, fazemos um resgate histórico 

do corpo com deficiência desde a antiguidade, tomado pelas suas condições de 

preconceito e estigmas e que reverbera nas discussões mais atuais. Apresentamos 

ainda um diálogo mais intenso com Merleau-Ponty (1999), autor que nos fundamenta 

e disserta o tempo todo sobre esse corpo inserido nas diversas formas sociais, de 

cultura, aprendizado e experiências com o mundo. 

No capítulo  Apresentando os cenários:  com a palavra a Educação Infantil e a 

Síndrome de Down, procuramos estabelecer uma relação entre esses dois espaços, 

partindo das discussões sobre infância, criança e como o corpo da criança foi se 

constituindo ao longo do tempo. Ainda nesse cenário, achamos importante trazer um 

breve histórico da Síndrome de Down, para que pudéssemos conhecer melhor as 

necessidades e especificidades desse corpo ainda visto sob o estigma de um corpo 

incapacitante. 

 No capítulo Delineando o percurso do espetáculo metodológico, explicitamos 

toda a abordagem metodológica adotada na investigação, pelo viés da pesquisa-ação 
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colaborativa (FRANCO, 2005; IBIAPINA, 2008; THIOLLENT, 2011). Apresentamos 

ainda a constituição do lócus investigativo que contemplou os critérios da pesquisa, 

os nossos interlocutores, com quem estaremos dialogando nesse processo ação-

reflexão, os procedimentos de construção e tabulação de dados, constituídos no 

Diário de Campo 1 (antes da intervenção) e Diário de Campo 2 (durante a 

intervenção), assim como a análise de dados solidificadas neste estudo pelo viés da 

análise de conteúdo (BARDIN, 2016). 

  Por ora, chegamos em Está aberto o espetáculo: o encontro de vozes, o 

encontro com o corpo, espaço em que nossos interlocutores ganham voz e corpo, sob 

a perspectiva de novos olhares, novos entendimentos e concepções sobre esse corpo 

com/sem deficiência, apresentando nossos eixos de análise e o processo de 

categorização que muito colaborou para nossas apreciações. Assim, ainda neste 

capítulo, expomos toda a proposta interventiva desenvolvida durante as 08 (oito) 

oficinas que tiveram seu início em fevereiro de 2017 até junho de 2018, dando luz, 

voz, cor e movimento a esta dissertação. 

 Por fim, a partir de todo diálogo estabelecido e aprendizagens (re)construídas, 

tecemos nossas considerações em Fechando a roda, mas o espetáculo continua, 

apresentando as contribuições dessa pesquisa, os limites, desafios e desdobramentos 

no que diz respeito à importância desse corpo. Seja ele com ou sem deficiência, 

precisando ser considerado em todas as suas potencialidades.  

  No regozijo desta pesquisa, esperamos que possa trazer novos olhares a este 

corpo tão acabrunhado em sua trajetória histórica, mas também de subsidiar 

desdobramentos para estudos posteriores, na premissa de que somos mais que um 

corpo físico, um corpo em constante interação. 

 Convidamos agora o leitor a um passeio pelo vivido, pela estética, pelo 

encantamento, pela sensibilidade, pelo sentido. Então, que se abram as cortinas 

desse espetáculo e o corpo entre em cena! 
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2 O CORPO ENTRA EM CENA  

 

O organismo se domestica,  

Se acostuma,  

Se medica; 

O corpo ensaia, 

Se equivoca, 

Se corrige, 

E aprende. 

  (Sara Paín) 

 

 Falarmos sobre o corpo é depreender que este tem uma história, e isso nos 

leva a refletir que a história do corpo é também a história da civilização, resultado de 

um processo histórico e cultural, no qual cada sociedade, cada cultura, passou a agir 

e usar o seu corpo de acordo com suas necessidades e particularidades. Tentaremos 

aqui trazer a história do corpo, mas não sob o foco de datas e épocas específicas, e 

sim o itinerário de alguns traços que marcaram a trajetória do corpo em diversos 

contextos. 

   O corpo tem passado pelas mais variadas concepções. Isso ocorreu porque a 

cada tempo ele fora concebido conforme a relação que o ser humano estabelecia com 

o mundo. Assim, falar da história do corpo, por sua vez, do corpo com deficiência, é 

compreender que este é um produto das ações sociais, culturais, políticas, religiosas 

do ser humano em encontros e reencontros em diversos momentos da civilização 

(GAIO, 2006).  

  

2.1 DO CORPO EXCLUÍDO À ESPETACULARIZAÇÃO DOS CORPOS  
 

  Buscando na história as sociedades primitivas como nosso ponto de partida, 

pontuamos que era uma sociedade formada de nômades. Desde suas primícias, o 

corpo era elemento fundamental à própria sobrevivência, haja vista a necessidade de 

caçar, correr, duelar, competir, entre outras ações.  A esse respeito, Gonçalves (2012) 

nos diz que: 

Nessas sociedades eram valorizadas qualidades corporais como força, 
destreza e agilidade, não somente em torneiros e competições, também eram 
importantes para a vida militar e política. Vencer uma competição significa não 
somente a comprovação de uma superioridade física, mas muito mais: o 
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reconhecimento do vencedor como um elemento superior daquela sociedade. 
(GONÇALVES, p. 18, 2012) 

 

  A autora destaca que desde a sociedade primitiva que o homem já usava seu 

corpo para sua sobrevivência. Os portadores de corpos robustos, fortes e sadios, 

ganhavam destaque, sendo considerados indivíduos aptos a conseguirem a 

subsistência diária.  

  Ainda nesse contexto, a arte primitiva já apresentava o corpo como expressão 

absoluta, sobressaindo sua beleza, com corpos pintados e representando grandes 

rituais. Todas as situações importantes eram celebradas por meio de uma acentuada 

participação corporal. Com isso, evidencia-se que eram por meio de seus corpos que 

os homens interagiam com a natureza, ficando mais uma vez exposto que as relações 

sociais eram consolidadas pelo corpo (GONÇALVES, 2012). 

Com a utilização do corpo como sobrevivência, tendo em vista as difíceis 

condições de subsistência e o deslocamento constante, já se apercebiam aqueles que 

não apresentavam as condições corporais cabíveis para o contexto social, sofrendo 

práticas de exclusão.  

Faziam parte desse contexto as pessoas doentes, fracas, velhas, feridas e, 

logo, as pessoas com qualquer tipo de deficiência, uma vez que eram sujeitos que 

não podiam contribuir socialmente para a sua civilização. Tal organização já sinalizava 

que corpos incapacitados não se ajustavam às tarefas da sociedade, tornando-se 

dependentes e muitas vezes submissos frente à problemática de sobrevivência.  

  Estudos e registros apontam que as pessoas com deficiência existiram no 

mundo desde sempre e a falta de conhecimento e de recursos no seio dessas 

civilizações primitivas tornavam as deficiências mais fatais (GAIO, 2006). Os poucos 

que conseguiam sobreviver, ficavam abandonados à sua própria sorte no tocante à 

aceitação, tolerância, eliminação, menosprezo e muitas vezes à morte. 

Avançando ao longo da história, chegamos à Idade Antiga, com sociedades 

menos primitivas, Roma e Grécia. Tais sociedades, denominadas pré-industriais, já 

externavam uma preocupação com o corpo, mas ainda sob a perspectiva de um corpo 

saudável, forte e perfeito, também como maneira de sobreviver, representando-o 

corpo como instrumento de poder.   

  Partindo dos preceitos espartanos, o corpo deveria ser trabalhado desde a 

infância para ser forte e esteticamente definido, por meio da prática de esportes, lutas, 
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danças, no objetivo de adestramento físico, indispensável para a proteção da pátria, 

momento consagrado à idolatria do corpo. Nesse enfoque, aqueles que não podiam 

responder sob essa configuração ficavam de fora da sociedade. Tal exclusão já se 

instaurava desde a mais tenra idade. Gaio (2006) ilustra bem quando afirma que: 

 

Os cuidados começam com a política de eugenia que recomenda abandonar 
as crianças nascidas com defeitos, frágeis demais, bem como procurar 
fortalecer o corpo das mulheres para que gerem filhos robustos e sadios. 
(GAIO, 2006, p. 67) 

 

Os espartanos valorizavam com supremacia esse corpo, sempre no intuito de 

preparar seus homens para a guerra e defesa de sua sociedade. Desse modo, os 

corpos com alguma deficiência não conseguiam enxergar possibilidade de vida, pois 

eram para esta sociedade corpos incompletos. As relações sociais eram consolidadas 

pelo corpo. As análises históricas de Foucault (2001) já revelam o corpo como 

instrumento de poder, ora como produção, ora como opressão.  

O mesmo infanticídio acontecia na sociedade romana, onde a razão prevalecia 

sobre a emoção. Fetos e recém-nascidos monstruosos deveriam ser aniquilados e 

isso não se dava pelo o ódio, mas à razão da distinção das coisas inúteis das 

saudáveis (GAIO, 2006). Corpos monstruosos? Como assim? Adiante retornaremos 

à discussão dessa expressão. 

No que se refere à educação, nesse período as escolas eram vistas como 

fábricas, que produziam disposições para ações racionais voluntárias, ao mesmo 

tempo em que procuravam eliminar dos corpos movimentos involuntários. 

(GONÇALVES, 2012).  

Nessa ótica, apenas corpos disciplinados aprendiam. O corpo era dissociado 

da razão e da emoção, perpetuando-se controle e manipulação: corpo é corpo, mente 

é mente. Fica nítido que estamos diante de uma aprendizagem sem corpo, concepção 

bem presente no pensamento cartesiano. Assim, o conhecimento de mundo era 

estabelecido de forma fragmentada por meio de mensurações quantitativas. 

  Paralelo ao avanço das transformações sofridas pela sociedade ocidental, 

adentrando o início da sociedade contemporânea, houve a supervalorização do 

trabalho com a chegada da modernidade. Com isso, homens passam a se relacionar 

mais fortemente com o corpo e o seu trabalho.  No que concerne ao trabalho e ao 
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desenvolvimento da tecnologia, os movimentos corporais tornaram-se 

instrumentalizados para a produção em massa (GONÇALVES, 2012). 

  Foi sofrendo as mais diversas formas discriminatórias que o corpo com 

deficiência, fosse na infância ou na vida adulta, sobreviveram. Além da busca de 

alimento e abrigo, lutaram pela sua constituição social enquanto humanidade.  

 Muitos deficientes passam a serem confinados em casas, igrejas, porões, 

substituindo uma vida de extermínio por uma de segregação. Doutrinas cristãs 

também procuraram explicar as enfermidades, as deficiências e outros tipos de males 

existentes. Havia a concepção de que as pessoas com deficiência estavam 

relacionadas a castigos divinos (PESSOTTI, 1984). 

  Um novo entendimento trazia, por sua vez, novos significados ao corpo. 

Corpos deficientes anunciavam o pecado na sociedade, denunciavam sua própria 

existência pelas suas características biológicas diferentes (GAIO, 2006). 

 Sob influência da igreja e ainda com pouco avanço da ciência médica, as 

pessoas com deficiência passavam por uma negação da vivência de seu corpo, 

ficando por conta de práticas de exorcismos e benzeduras, a fim de tratar o pecado. 

(GONÇALVES, 2002).  No entanto, não iremos aprofundar aqui os fundamentos dessa 

concepção, pois não é o objeto de estudo desta pesquisa.  

 Avançando ainda ao longo da história do corpo, despontava na humanidade 

um novo tempo – a Idade Moderna – época em que a ciência e a medicina davam 

pequenos saltos de avanços. Com a presença forte do capitalismo, a chegada da 

indústria e as novas relações de produção provocaram mudanças de comportamentos 

e o corpo ganha evidência nesse contexto. 

  No final do século XVII e início do século XVIII, com a Revolução Industrial, o 

homem passa a estabelecer uma relação afetiva com a sua própria produção, na qual 

seu corpo estava mais considerado como um corpo máquina, e seu trabalho se 

transformou em mero ato fisiológico privado de qualquer criação (GONÇALVES, 

2012). 

  A expressão monstruosa ganha espaço no capítulo dessa história, ocupando 

uma concepção de corpo grotesco, fora dos padrões da normalidade, visto como um 

corpo anormal. Não suficiente todo esse processo de exílio já visto como um corpo 

subestimado socialmente, nesse período, temos o início da espetacularização de 

corpos que envolviam o repúdio a exaltação de corpos considerados deformados. 
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Isso se dá primeiramente em algumas cidades da Europa Ocidental e, a 

posteriori, se expande às cidades da América do Norte. Corpos com determinadas 

características eram exibidos em praças públicas, fundos de bares, teatros, salões 

particulares, em circos denominados de horrores, como produtos de forma maligna ou 

aberrações da natureza (TEIXEIRA, 2010).   

Faziam parte desse cenário pessoas com partes de seu corpo amputadas, 

crianças com microcefalia, “mulher barbada”, mulheres siamesas, “homem coruja”, 

“menino lagosta”, “mulher camelo”, “homem-elefante”, entre outros, que recebiam 

nomenclatura de acordo com sua condição física (COURTINE; CORBIN E 

VIGARELLO, 2008). 

  Com olhares bizarros, o corpo era cultuado como um verdadeiro espetáculo 

de horror, feito banalidade rotineira de divertimento para o crescente capitalismo que 

emergia com a revolução industrial.  

 

Nessas festas de olhar, as grandes aglomerações de povo no final do século 
XIX, a curiosidade  dos basbaques corria solta, e os olhares faziam um 
inventario sem limites da grande exibição das bizarrices do corpo humano: 
“fenômenos vivos”, deformações humanas ou animais extraordinárias de 
barracas; espécimes teratológicos em frascos de vidro ou patologias sexuais 
de museus de cera anatômicos; morfologias exóticas e rituais dos “zoos 
humanos”, decapitados falantes, “mulheres-aranhas”, museus realistas com 
seus fatos do dia sangrentos [...] Nos confins de uma antropologia ingênua, 
de uma feira de órgãos e de um museu de horrores, o espetáculos dos 
monstros rendia muito dinheiro . (COURTINE; CORBIN E VIGARELLO, 2008, 
p. 256) 

 

Em Roma, havia mercados especiais para compra e venda de corpos com 

anomalias, fossem anões, homens sem braços, sem pernas, hermafroditas, etc. 

Enfrentar o tamanho de monstruosidade que havia por trás dessas anomalias e 

pequenos desvios foi um grande problema durante os séculos XVIII e XIX.   

 Já despontavam nesse cenário as primeiras formas de indústria moderna para 

a diversão da massa.  No entanto, a cultura voyeurística, muito bem descrita por 

Courtine (2008), evidencia que a “teratologia constituiu avanço crucial no 

conhecimento do ser vivo, pelo fato de ter mostrado pertencerem à espécie humana 

certas formas de vida que pareciam manifestar diante dela a mais irredutível 

alteridade” (COURTINE; CORBIN E VIGARELLO, 2008, p. 296). 

A cenas de teatralização de monstruosidades obedeciam a alguns mecanismos 

cênicos e bárbaros com montagens visuais complexas, sendo o corpo do monstro 
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constituído como uma construção histórica e cultural. Havia o preeminente da 

exposição de cartazes com propósito de atração de olhares e, com isso, provocar o 

desejo curioso sobre esses seres.  

Com isso, as apresentações cênicas mantinham esses olhares fixos e 

compenetrados na acepção de provocar choque perceptivo frente às figuras 

apreciadas consideradas anormais, auxiliando a promover o êxito do comércio e o 

lucro que se poderia auferir desses espetáculos:  

 

O corpo perturba, mas o cenário tranquiliza. A morfologia é bizarra, mas os 
rostos angélicos; a aparência bem cuidada, os tons pastel; o tema respeitável, 
o espetáculo decente: pode começar a visita. (COURTINE; CORBIN E 
VIGARELLO, 2008, p.270). 

 

 Não se sabia se era “ ele ou ela “, ou “ ela ou ele”. Percebia-se que as cenas 

de teatro exibiam transgressões do real, das leis da natureza, expressas nas normas 

biológicas, nas falhas de geração, nas irregularidades de formas do homem, 

precariedades de estruturas, uma desordem do corpo. Assim acontecia o entra-e-sai 

dos espetáculos da monstruosidade humana. 

Foucault (2001) também apresenta a discussão sobre esse corpo anormal, 

afirmando que foram concepções vivazes e atenuadas que permearam boa parte do 

século XIX, no qual todas essas problemáticas traziam à tona a concepção de um 

corpo anormal.  

Com profundidade, o corpo com deficiência, foi considerado um corpo de um 

monstro cotidiano, um monstro banalizado. “O anormal vai continuar sendo por muito 

tempo como um monstro pálido” (FOUCAULT, 2001, p. 71). 

Não bastasse os lugarejos com as cenas vivas, a exploração das formas 

materiais de uma cultura visual de massa ganham cada vez mais espaço. Cartões 

postais, fotografias vêm evidenciar as excentricidades do corpo, a propagação de um 

corpo normal. O corpo monstruoso vem confirmar a regra da anormalidade posto ao 

corpo perfeito, sem qualquer deficiência.  

 Foucault (2001, p.59-60) apresenta que “só existe monstruosidade onde a 

desordem da lei natural vem tocar, abalar, perturbar o direito [...] A desordem da lei 

natural abala a ordem jurídica e aí surge o monstro”.  

A história nos mostra que esse sujeito, considerado como monstro, é um misto 

entre dois reinos seja reino animal ou o humano, mas que de qualquer forma será a 
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hibridação de duas espécies. Nos é apresentado as seguintes distinções: misto entre 

animal e homem, misto entre dois indivíduos, misto entre dois sexos, é mais um misto 

entre a vida e a morte (FOUCAULT, 2001).  

O autor nos aponta que é um misto entre duas formas, uma transgressão dos 

limites naturais, mas que é essencial compreender esse passado histórico para 

entendermos hoje esse corpo com deficiência.  

  A mutação dos olhares sobre o corpo despontava na sociedade capitalista, 

emergia às comunidades dos corpos mutantes, no intuito de apreensão a novas 

formas de individualidade moderna (COURTINE; CORBIN E VIGARELLO, 2008).  

O corpo com deficiência pairava em tal cenário. A esse respeito, Bianchetti 

(1995) nos apresenta que 

 

[...] o corpo passou a ser definido e visto como uma máquina. Daqui vai 
emergir um resultado desastroso, como veremos posteriormente: se o corpo 
é uma máquina, a excepcionalidade ou qualquer deficiência nada mais é do 
que a disfunção de uma peça. Se na Idade Média a deficiência estava 
associada ao pecado, agora está relacionada à disfuncionalidade. 
(BIANCHETTI, 1995, p. 12) 

 

  Junto a esse cenário, o corpo alvo das atenções populares, considerado como 

um corpo enfermo, vai se fracionando do corpo monstruoso e tornando-se interesse 

médico. A sociedade vai se deparando com a volta dos mutilados pós-guerra, 

sofrimentos psíquicos e mais uma vez a vulnerabilidade desse corpo sob uma ótica 

social, cultural e estigmatizada. 

Nessa perspectiva, começa a despontar as primeiras primícias de direito de 

participação na sociedade, deixando de lado as políticas segregacionistas, emergindo 

o processo de integração desses sujeitos na sociedade. Nessa perspectiva, o corpo 

deficiente passar a não se reconhecer como vítima de sua deficiência, mas de acordo 

com as imposições sociológicas determinadas pela sociedade (DINIZ, 2007). 

 As diversas discriminações sofridas ao longo da história e o estigma social que 

tem acompanhado refletem hoje em novas concepções e nomenclaturas sobre esse 

corpo e a deficiência. Foi preciso avançarmos no sentido do aleijado, da pessoa 

excepcional, pessoa portadora de deficiência, portadora de necessidades especial até 

chegarmos hoje à pessoa com deficiência. Apesar de mudanças de termos, não houve 

ainda a mudança do olhar social sobre essas pessoas, o que deixa claro que temos 

muito ainda a evoluir.   
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   Vimos várias formas de se perceber o corpo com e sem deficiência que 

emanaram na sociedade como um meio de difusão de exclusão, controle, poder, 

repressão, punição, mutilação, espetacularização. Toda essa trajetória influenciou de 

modo direto e indireto as concepções de educação corporal em nossa sociedade.   

 Se partimos da ideia de que corpo é muito mais que toda a sua condição 

biológica e física, falaremos de um corpo que se sustenta na percepção e na 

organização da vida humana em todos os sentidos.  

  Estaremos reafirmando que corpo é também conhecimento e que este emerge 

das experiências vividas, que perpassam a nossa percepção, meio, cultura e a 

sociedade em que se vive, conforme observamos nos conceitos de autor que constitui 

a fundamentação teórica sobre corpo do nosso trabalho.  

  

2.2 O CORPO COMO SENTIDO, CRIAÇÃO E SIGNIFICADO 
 

  Ao traçarmos aqui todo o processo histórico e cultural pelo qual passou o corpo, 

narra-se uma crescente ação de poder atuante sobre este, ficando preciso uma 

interface entre o social e o individual, entre a natureza e a cultura, entre o simbólico e 

o fisiológico. O corpo nunca foi algo isolado do homem e, dessa forma, está inserido 

em uma rede complexa de relação entre a condição humana e a natureza que o cerca. 

  Mas, afinal, de que corpo é esse que tanto falamos desde o início desta 

dissertação? Bem, versamos aqui na construção de uma discussão sobre o corpo e 

sua relação com a aprendizagem sustentada pelo filósofo e fenomenólogo francês 

Maurice Merleau-Ponty. Este irá nos anunciar a subjetividade do corpo e sua estreita 

relação com sua existência de mundo, uma vez que a aprendizagem está intimamente 

ligada ao movimento, pois, para a criança, mover-se é pensar. (MERLEAU-PONTY, 

2006).  

  Buscamos em nossa pesquisa perscrutar a concepção de corpo em uma base 

teórica fundamentada pela corporeidade, baseada em práticas pedagógicas que 

considere o corpo em sua totalidade. 

  Sob a perspectiva fenomenológica, tentamos estabelecer uma relação entre 

corpo e consciência, não em uma relação causal entre esses dois termos, mas na 

relação dialógica e dialética entre elas, uma vez que a nossa subjetividade é expressa 

no nosso eu. “Eu não estou diante de meu corpo, eu sou meu corpo”. (MERLEAU-

PONTY, 1999, p. 67).  
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  Percebemos nesse discurso um corpo visto sobre toda a sua totalidade e não 

de forma fragmentada. 

  De acordo com Gonçalves (2012), 

 

[...] ser no mundo com o corpo significa estar aberto ao mundo e, ao mesmo 
tempo, vivenciar o corpo na intimidade do Eu: sua beleza, sua plasticidade, 
seu movimento, prazer, dor, harmonia, cansaço, recolhimento e 
contemplação. Ser no mundo com um corpo vulnerável e estar 
condicionado às limitações que o corpo nos impõe pela sua fragilidade 
[...]Ser no mundo com o corpo, significa a presença viva do prazer e da dor, 
do amor e do ódio, da alegria e da depressão, do isolamento ao 
comprometimento. Ser no mundo com o corpo significa movimento, busca 
e abertura de possibilidades, significa penetrar no mundo e, a todo momento 
criar o novo [...]. (GONÇALVES, 2012, p. 103) 
 
 

 Assim, pontuamos que esta é a tentativa de uma descrição da nossa 

experiência tal como ela se apresenta, dando lugar à facticidade e às experiências 

vividas na compreensão do ser no mundo. Não se consegue definir o ser através de 

explicações causais decorridas da biologia, psicologia ou da sociologia, mas sim, 

pelas experiências vividas com sentidos e significados. 

  Destarte, a relação sujeito e o meio é central na fenomenologia para o filósofo, 

que vem arraigar essa relação tendo como âmago o corpo. Vamos encontrar no 

pensamento do filosofo francês um entendimento que apesar de ser ontológico e 

epistemológico sobre o corpo, a ideia de que ele não é objeto, tão pouco ideia, é 

expressão singular do ser humano que se move. Não estamos tratando de corpo físico 

(matéria), mas do corpo vivido, provido de intencionalidade e nessa intencionalidade 

há motricidade (MERLEAU-PONTY, 1999). 

  O autor nos afirma ainda que o corpo é a nossa forma de estar no mundo. Este 

corpo quando se movimenta, se reorganiza, informa-se sobre o meio ambiente ao 

mesmo tempo informa-se sobre si mesmo, criando significações, e significados. 

Desse modo, temos:  

 
O corpo é o nosso meio geral de estar no mundo. Ora ele se limita aos gestos 
necessários à conservação da vida e, correlativamente, põe em torno de nós 
um mundo biológico; ora, brincando com seus primeiros gestos e passando 
de seu sentido próprio a um sentido figurado, ele manifesta através deles um 
novo núcleo de significado; ora enfim a significação visada não pode ser 
alcançada pelos meios naturais do corpo; é preciso então que ele se construa 
um instrumento, e ele projeta em torno de si um mundo cultural. (MERLEAU-

PONTY, 1999, p.203) 
 



42 
 

  Diante dessa perspectiva fenomenológica apontada pelo autor, o corpo ao qual 

descrevemos é um corpo vivo, seja este com ou sem deficiência, é um corpo que 

trabalha, sofre, tem perdas, sente prazer, fome, molda, transforma, disciplina-se e, 

sobretudo, aprende. Pode se dizer sim que é um corpo que traça sua história, um 

corpo no qual é possível ler informações constituídas pelo universo da cultura. Mas, 

nem sempre esse corpo é visto na escola sob tal ótica. 

  Sem pormenorizar, a escola não tem dado o devido espaço para o corpo. 

Muitas vezes, o trabalho com o corpo tem ficado restrito aos professores de Educação 

Física e estes, por sua vez, se não tiverem o entendimento de que o corpo é tudo 

aquilo que vivemos, irão trabalhar com o corpo dentro dos padrões de controle, 

produção e rendimento. Não que seja errado ou certo, não é essa a discussão, mas 

não considera o corpo desse sujeito com suas especificidades (FERNÁNDEZ, 1990).  

  Na discussão anterior, vimos que durante muito tempo abordagens 

sustentaram a ideia dualista de um corpo fragmentado, de um lado o corpo, do outro, 

alma. Com essa visão, a Escola Tradicional foi constituída de uma concepção 

autoritária e castradora de liberdade de pensamento e de movimento, em que 

permeava a ideia de um corpo reprimido pela disciplina, logo, um corpo sem espaço. 

(GONÇALVES, 2012). 

 É preciso darmos mais sentidos aos corpos de todas as nossas crianças, ele é 

sim indispensável para a aprendizagem e o que vemos muitas vezes são atividades 

de ordem cognitiva, nas quais o corpo está fora da ação pedagógica.   

  Percebe-se uma fragmentação nessa relação, de um lado disciplinas 

responsáveis pelo cognitivo e do outro o componente curricular Educação Física 

responsável pelo corpo, como se fosse possível separar o sujeito em partes 

estanques, ignorando toda a sua complexidade. 

  Com o acesso à literatura do filósofo, a concepção de corpo tem ganhado novos 

espaços para debates, já que uma das ideias desencadeadoras de sua literatura 

passa pela fundamentação teórica “eu sou meu corpo”, conforme já explicitado no 

início deste diálogo (MERLEAU-PONTY, 1999).   

  É sob esse recorte que esta pesquisa se desencadeia, por acreditar que o corpo 

é tudo aquilo que nos constitui enquanto sujeitos aprendentes e que aprendizagem 

passa pelo corpo, na desafiadora condição humana de se ser e estar no mundo em 
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movimento, findando-se aqui qualquer condição de que corpo é apenas o seu aspecto 

físico. 

  Argumentamos aqui que a pessoa com deficiência se reconheça como um 

corpo sujeito, capaz de exercer sua expressão livre, sua individualidade, sua 

corporeidade. O homem precisa ser apreendido não apenas enquanto corpo material, 

mas principalmente enquanto um fenômeno corporal, ou seja, enquanto 

expressividade, palavra e linguagem. Somos movimento, gesto, expressividade, 

presença (MERLEAU-PONTY, 1999). 

 Ainda conforme Merleau-Ponty (1999), nos é apresentado: 

 

[...] eu não posso pensar-me como uma parte do mundo, como o simples 
objeto da biologia, da psicologia e da sociologia, nem fechar sobre mim o 
universo da ciência. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o 
sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual 
os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência 
é construído sobre o mundo vivido. (MERLEAU-PONTY,1999, p. 3) 

  

  Paulo Freire dizia que não somos sujeitos rasos e que nossa relação com o 

mundo nos constitui como sujeitos pensantes, aprendentes, e essa relação de 

aprendizagem se dá com o outro, com nosso meio, nossa história, nossa cultura, 

dentro de um determinado tempo e espaço, cada qual à sua maneira. Nessa interação 

constante com outrem é que estamos aprendendo e nos constituindo corpos sujeitos 

(MERLEAU-PONTY, 1999). 

 Quando nos referimos à pessoa com deficiência, temos que desmistificar a 

condição de ineficiência e que apesar de sua limitação, ele é um sujeito que também 

tem suas raízes e as mais diversas experiências com o meio. Cada um faz parte de 

uma rede de relações e atravessa uma história singular. Ela adquire sua marca 

individual a partir da história dessas relações, dessas dependências e, ainda da 

história de toda a rede humana em que cresce e vive.  

Viver o corpo nos é exigido viver o mundo que nos cerca. É também a 

possibilidade de ocupar o vazio da deficiência do corpo com o vazio da alteridade da 

sua própria existência (RODRIGUES, 2006). 

 Merleau-Ponty (1999) nos apresenta a ideia de que corpo e mundo podem até 

ser constituídos da mesma matéria, mas que é pelo corpo que somos capazes de 

perceber esse mundo e tudo que nele há, sob o princípio de realizarmos operações 

mentais, fantasiarmos, desejarmos, atribuindo sentidos e significados, escolhas e 
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inclusive tomada de decisões. Tudo isso perpassa uma palavra chave de seu legado: 

percepção. 

 Falar de percepção na visão merleau-pontiana é proferir sobre a ideia de 

sensações, que por sua vez, são subjetivas e particulares, todavia, carregadas de 

sentidos.  A exemplo disso, o autor nos faz refletir que o corpo que vê, também é visto, 

a mão que toca também é tocada.  

A percepção é a vivência propiciada pelo corpo, pela sua subjetividade, pois 

cada vivência será singular. Somos capazes de entender e de ser entendidos, pensar 

e ser pensados, sentir e ser sentidos, como tocar e ser tocados, uma vez que nossos 

corpos proporcionam essas vivências. Assim, nesse entendimento, nossas 

percepções, sensações derivam das experiências pelas quais nosso corpo passa, 

evidenciando que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. 

   É preciso reconhecer que o conhecimento desponta do corpo a partir das 

experiências vividas, experiência pertinentes com a autonomia do corpo quanto à sua 

dependência com o meio, cultura e com a própria sociedade em que vive.  

  Para o filósofo, o corpo se faz exposto em todos os atos humanos. Pode se 

dizer que é a vida em sua plenitude, em toda sua forma. Assim, desconsiderar o corpo 

é negar o seu próprio ser. Para Moreira (1995, p. 22), “é preciso buscar não mais a 

disciplina, mas a consciência corporal, mesmo porque o ato de conhecer não é mental; 

ele é antes de tudo, corpóreo”. 

   As vivências corporais fazem a história e alteram o rumo da humanidade. 

Somos corpos fazedores e transformadores de um mundo, corpos vivos, num tempo 

e num espaço, experimentando todas as possibilidades emergentes e que nos 

pertencem por direito. 

  Como podemos ver, viver a corporeidade é viver sua motricidade, sensibilidade 

e a percepção, como elementos de relação com o corpo, ultrapassando a perspectiva 

do objeto, compreendendo que o corpo é nossa forma de ser e de estar no mundo.
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3  APRESENTANDO OS CENÁRIOS: COM A PALAVRA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

E A SÍNDROME DE DOWN    

 

Saiba, todo mundo foi neném 

Einstein, Freud e Platão também 

Hitler, Bush e Sadam Hussein 

Quem tem grana e quem não tem 

 

Saiba, todo mundo teve infância 

Maomé já foi criança 

Arquimedes, Buda, Galileu 

e também você e eu 

[..] 

(Arnaldo Antunes) 

    

  O trechinho dessa canção faz a abertura da temática que iremos tratar ao longo 

deste capítulo. Como bem exprime a letra, todos nós fomos criança um dia, 

permeados por uma infância construída política, social e historicamente e que muito 

reflete em nossas práticas docentes sobre esses sujeitos a que destinamos mediar 

todas essas relações de aprendizagens. 

 Sabemos que a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, cuja 

finalidade é promover o desenvolvimento integral de todas as crianças, em seus 

aspectos, físico, cognitivo, linguístico, social, afetivo, partindo das interações e 

brincadeiras que as crianças estabelecem entre si e com o outro (BRASIL, 2010). 

 Essa interação pode se dar das mais diversas formas, desde a comunicação 

que ela faz pelo seu pensamento expresso na linguagem oral, como a linguagem 

expressa pelo corpo, partindo de suas experiências de mundo.   

  A criança é um sujeito particular, com características que determinam sua 

maneira de ser, pensar e agir e não podemos pensar o corpo, sem conceber como o 

primeiro contato da criança com o mundo, assim suas primeiras experiências vividas 

são essencialmente corporais (NISTA-PICCOLO; MOREIRA,2012). É sob essa 

perspectiva que falaremos um pouco sobre este cenário: criança/infância, corpo e 

deficiência. 
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3.1 CRIANÇA E INFÂNCIA: NADA SOBRE O CORPO SEM O NOSSO CORPO 
 

 Nesta seção nos deparamos com a apresentação dos nossos sujeitos e do  

cenário em que surge esta pesquisa. Seria muito fácil trazermos um conceito pronto 

e arrematado sobre infância e criança. Todavia, sabemos que tais concepções foram 

historicamente construídas ao longo da humanidade, acepções que compreendiam a 

criança como adulto em miniatura na Idade Média, até ideias mais atuais em que 

criança é sujeito histórico e cultural, que se estabelece nas relações.  

   Fernandes e Kuhlmann (2004) ilustram bem quando afirmam: 

 

Os fatos relativos à evolução da infância, na pluralidade de suas 
configurações, inscrevem-se em contextos cujas variáveis delimitam perfis 
diferenciados. A infância é um discurso histórico cuja significação está 
consignada ao seu contexto e as variáveis de contexto que o definem. 
(FERNANDES; KUHLMANN JÚNIOR, 2004, p. 29) 

 

  Percebe-se claramente que não existia um sentimento de infância, 

simplesmente elas adentravam o mundo do adulto, sendo expostas com vestimenta, 

hábitos e mesmos costumes que os adultos. Durante essa fase da história, Veyne 

(1992) aponta o que já apresentamos na primeira parte do capítulo O corpo entra em 

cena, o que acontecia com crianças que nasciam com deficiência. O abandono e 

morte de crianças eram atitudes corriqueiras, consagradas como legítimas, caso fosse 

preciso que elas não sobrevivessem. 

 

Enjeitavam ou afogavam crianças malformadas (nisso não havia raiva, e sim 
razão, diz Sêneca: É preciso separar o que é bom do que não pode servir 
para nada), ou ainda os filhos de sua filha que “cometeu uma falta”. 
Entretanto, o abandono dos filhos legítimos tinha como causa principal a 
miséria de uns e a política patrimonial de outros. [...] Contudo, mesmo os mais 
ricos podiam enjeitar um filho indesejado cujo nascimento pudesse perturbar 
disposições testamentárias já estabelecidas (VEYNE, 1992 p.24). 

 

  Isso só vem reiterar que a exclusão existira desde sempre e essa 

compreensão entre criança/infância foi se transformando a passos lentos ao longo da 

humanidade.  

  Apenas a partir do século XVII, o sentimento de infância ganha novos ares e 

essa concepção começa a sair do ponto de vista biológico e perpassar as 

particularidades e singularidades da criança tida como ser único, que virá se efetivar 

essencialmente na prática séculos depois. 
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Ariès (1981) assinala que esse sentimento da infância desponta devido também 

ao surgimento de novos padrões familiares que foram emergindo com a ascensão 

industrial que aflorava na sociedade capitalista. É na Europa que surgem as primeiras 

instituições de atendimento à infância (creches e pré-escolar) com a 

institucionalização de uma nova estrutura familiar, o trabalho materno fora do lar. 

 Nesse cenário, a sociedade começa a perceber a criança como indivíduo que 

influencia e por ela é influenciada. Era explícito nessa época a intervenção dos 

governos e ações filantrópicas com o objetivo de transformar as crianças em “sujeitos 

úteis” para atuar futuramente na sociedade desejada, com uma visão de infância de 

cunho mais corretivo e disciplinar ao progresso e à ordem social (CRAIDY, 2001). 

 A esse respeito, Bujes (2001) nos mostra que 

 

[...] por razões que se identificam com um conjunto de ideias novas sobre a 
infância, sobre o papel da criança na sociedade e de como torná-la, através 
da educação, um indivíduo produtivo e ajustado às exigências desse conjunto 
social. (BUJES, 2001, p.15). 

 

  Partindo desse conjunto de ideias que emanavam sobre o entendimento de 

infância e criança, já se pregava quais condutas das crianças eram normais ou 

anormais, adequadas ou não, com práticas novamente discriminatórias. Essas 

atitudes levavam à exclusão aquelas crianças que não respondiam adequadamente 

às condutas, sendo tidas como incapazes de certas aprendizagens e a não adaptação 

ao grupo de crianças consideradas aptas para atuarem futuramente na sociedade. 

Nesse entendimento, a instituição tinha por intuito, além de educar, também 

disciplinar moralmente as crianças. Tal necessidade provinha da ideia de que a 

criança precisava ser moldada, tendo um atendimento de cunho mais assistencial, e 

que de certa forma não assegurava um trabalho pedagógico.  

Percebia-se na época um trabalho voltado para a vigilância, delação e castigos 

corporais. Para Foucault (2002), a escola nesse momento tinha um papel claro: 

 

Nas escolas o espaço disciplinar tenta se dividir em tantas parcelas quantos 
corpos há a repartir. Importa estabelecer as presenças e as ausências, saber 
onde encontrar os indivíduos, interromper comunicações inúteis, vigiar o 
comportamento de cada um. (FOUCAULT, 2013, p. 30). 

 

  Estudos comprovaram que essa fragmentação nas concepções da 

educação das crianças em espaços coletivos compreendia o cuidar como uma 
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atividade meramente ligada ao corpo biológico. Por isso, esse “cuidar” era destinado 

principalmente às crianças mais carentes, enquanto o “educar” era destinado aos 

filhos de pais com poder aquisitivo mais privilegiado, como experiências de promoção 

de conhecimento.  

No Brasil, foi com a Constituição Brasileira (1988) que a Educação Infantil 

passou a ser vista como direito. O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), criado 

através da lei 8.069/90, veio regulamentar o artigo 227 da Constituição, trazendo o 

entendimento de sujeitos de direitos numa visão cidadã. Em seguida, a Lei de Nº. 

9394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), traz 

a Educação Infantil como a primeira etapa da educação básica, definindo a finalidade 

da educação como desenvolvimento integral da criança. De zero a 3 anos de idade, 

crianças passam a ser atendidas na creche e de 4 a 5 anos e 11 meses, crianças 

devem ser atendidas na pré-escola. 

Logo, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs) instituem 

orientações baseadas em princípios, fundamentos e procedimentos em termos de 

organização, articulação, desenvolvimento das propostas pedagógicas das 

instituições em Educação Infantil. Considera a criança como sujeito histórico, cultural 

de direitos, que aprende na igualdade de condições, acesso, permanência e que 

tenham o pleno aproveitamento das oportunidades de aprendizagens. 

Para isso, devemos partir de uma compreensão de criança e infância, sob a 

ideia de diversidade e de seus múltiplos fatores históricos, sociais, culturais, imersas 

em diversas práticas sociais, sendo ativas e criativas nesse processo (PEREIRA, 

2012). 

Dahlberg, Moss e Pence (2003) expressam que 

 

A infância, como construção social, é sempre contextualizada em relação ao 
tempo, ao local e à cultura, variando segundo a classe, o gênero e outras 
condições socioeconômicas. Por isso não há uma infância natural e nem uma 
criança natural ou universal, mas muitas infâncias e crianças. (DAHLBERG, 
MOSS E PENCE, 2003, p. 21) 

 

 Sob essa nova concepção, surgem novos entendimentos desse espaço, desse 

cuidar e educar, que não mais está centrado nas atividades de cuidado 

assistencialista e higienista sobre a infância. Surge também um currículo centrado nas 

necessidades e interesses das crianças, para que a vivência se transforme em ricas 

experiências e tenha propósitos educativos. O corpo, claro, faz parte desse processo. 
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Na legislação atual, somos amparados pela Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), documento criado para orientar uma proposta curricular desde a Educação 

Infantil até o Ensino Médio. Não se trata de um currículo pronto, com normas 

exclusivas, mas de um documento que norteia objetivos e direitos de aprendizagem 

para cada etapa, considerando as especificidades de cada instituição junto ao Projeto 

Político Pedagógico. 

A BNCC apresenta campos de experiências e estes se articulam entre si e 

podem contribuir para o desenvolvimento integral das crianças: eu, o outro e o nós; 

Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons e formas; Escuta, fala, pensamento e 

imaginação; e Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 

 

Explorar o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos, impulsivos ou 
intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, 
exploram o mundo, o espaço e os objetos em seu entorno, estabelecem 
relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre 
o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se progressivamente, 
conscientes dessa corporeidade. (BRASIL, 2017, p.36) 

 

Merleau-Ponty traz esse entendimento que na Educação Infantil o corpo da 

criança precisa ganhar centralidade. São campos de experiências que devem estar 

articulados às situações cotidianas, de forma integrada, em contextos lúdicos e 

significativos. Ao considerar esse corpo sujeito não podemos trabalhá-lo sem vivê-lo, 

daí a necessidade de promover com nossas crianças experiências corporais por meio 

do brincar, das brincadeiras livres, mediadas, nas ações intencionais.  

Esse corpo precisa ser compreendido pelo professor da Educação Infantil nos 

currículos escolares, sobretudo, na interação cotidiana entre os sujeitos e na relação 

com a construção dos saberes na cultura escolar. As instituições escolares precisam 

oportunizar situações ricas permeadas de ludicidade, de interação entre os seus 

pares, vivenciando o corpo, enquanto gesto, percepção, movimento, linguagem, som. 

Implica também entendermos que para a criança conhecer o mundo envolve “o afeto, 

o prazer, o desprazer, a fantasia, o brincar e o movimento, a poesia, as ciências, as 

artes plásticas e dramáticas, a linguagem, a música, a matemática...” (KUHLMANN 

JR, 2003, p. 65). 

Para tanto, torna-se iminente que o corpo seja ressignificado no contexto das 

práticas pedagógicas, pois “espaço tanto biológico, quanto simbólico, o corpo é o traço 

mais significativo da presença humana (NÓBREGA, 2005, p. 611). Sob esse ponto de 



50 
 

vista, temos o corpo como estruturante à condição humana, sendo inimaginável 

conceber a criança dissociada de sua existência corpórea. 

A criança precisa de um espaço privilegiado para que ela viva intensamente 

sua corporeidade, experimentando a liberdade de expressão do seu corpo 

(FOUCAULT, 2013). A Educação Infantil é esse espaço rico de possibilidades, da 

reflexão sobre a dimensão da prática pedagógica no sentido da concretização de um 

espaço produtivo e compromissado com a criança, com seus anseios, interesses, 

particularidades.  

O que desejamos é proporcionar às nossas crianças o autoconhecimento, a 

autonomia, a compreensão de si mesmo e de seu mundo, o prazer, o contato com o 

lúdico, com a arte, o esporte, o teatro, a dança, a poesia, os contos, as pessoas, os 

animais, a natureza, toda essa riqueza que o universo infantil pode proporcionar. 

Assim, entendemos que a aprendizagem na escola da infância circunda toda a 

extensão de sua corporeidade. A criança está no centro desse processo, incorporando 

a possibilidade de apropriação e de desenvolvimento de outras linguagens de modo 

peculiar que cada uma tem para representar o seu mundo.  

  

3.2  SÍNDROME DE DOWN:  AFINAL, QUE CORPO É ESTE? 
 

   O subtítulo proposto é um convite à reflexão sobre a temática, considerando a 

importância de estarmos discutindo sobre a Síndrome de Down e suas respectivas 

singularidades. Por muito tempo, essas pessoas ficaram estereotipadas por termos 

pejorativos, frente ao preconceito e falta de conhecimento sobre tal condição. 

 Voltando um pouco na história da humanidade, em busca de descobrir o que 

nos diz a literatura sobre a Síndrome de Down, nos apontou que não existem 

documentos científicos que registrem a existência de pessoas com Síndrome de Down 

até o século XIX (MARTINS, 2008). O que existem antes desse século são alguns 

registros retratados em pinturas de telas, quadros e esculturas com imagens de 

pessoas com as mesmas características de pessoas com Síndrome de Down (SILVA; 

DESSEN, 2002). 

  Na tentativa de aprofundar mais na literatura, encontramos em Schwartzman 

(2003) exemplos da civilização Olmecas10, que viveram por volta de 1500 a.C., 

                                                           
10 Povos que antecederam os Astecas no México. 
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aproximadamente 30 d.C., em uma região do México, trazendo essas imagens. 

Algumas das pinturas e esculturas podemos ver nos trabalhos de pintores como 

Mantegna11 (1431-1506) e Jordaens12 (1539-1678), que retratavam em seus quadros 

pessoas com características bem semelhantes às de crianças com Síndrome de Down 

(SCWARTZMAN, 1999).  

Vejamos as imagens a seguir: 

Figura 1 - Pintura “Madona e Criança”, de Andrea Mantegna (1460, Itália) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                Fonte: Schwartzman (2003, p.05) 

Figura 2 - Estatueta Olmeca representando uma criança com Síndrome de Down 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Fonte: Schwartzman (2003, p.04) 

                                                           
11 Andrea Mantegna pintor e gravador italiano da segunda metade do século XV, considerado um 
grande pintor durante o Renascimento. 
12  Jacobs Jordaens, pintor belga, renomado como um grande artista Barroco do século XVII. 
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  Ainda que sejam registros artísticos, pesquisas científicas só vieram após o 

século XIX, com a Revolução Industrial e o avanço da medicina. Nesse momento, 

passou-se a ter um olhar sobre as pessoas com Síndrome de Down, até então 

consideradas  “deficientes mentais”13 (MARTINS, 2008). 

 A princípio, se utilizava o termo “mongolismo” para se referirem a esses 

sujeitos, por serem fisicamente semelhantes aos habitantes da tribo asiática da 

Mongólia. Eram considerados como seres sem inteligência, abrutalhados, obtusos, 

idiotas, conferindo uma conotação muito negativa e pejorativa a essas pessoas 

(WERNECK, 1993). 

O pesquisador inglês e médico John Langdon Down deu início em 1866 aos 

primeiros estudos com o grupo de crianças que apresentavam essas mesmas 

características, concluindo que elas pertenciam ao mesmo grupo de semelhanças 

fisionômicas, com atraso mental, comprometimentos motores e na linguagem, mas 

que suas características não eram semelhantes quanto aos povos da Mongólia 

(WERNECK, 1993).  

Todavia, foi o geneticista Jerôme Lejeune, em 1953, que descobriu a 

verdadeira causa da Síndrome de Down, analisando os cromossomos dessas 

pessoas. Em suas pesquisas, constatou que ao invés de terem 46 cromossomos 

agrupados em 23 pares, elas tinham 47 cromossomos, onde o par 21, teria um 

cromossomo a mais, ficando conhecida como a trissomia do cromossomo 21. 

(WERNECK, 1993; MARTINS, 2008). 

A respeito dessa alteração genética podemos dizer que 

 
Síndrome de Down é também conhecida como trissomia do par 21, trata-se 
do resultado de um acidente genético que pode acontecer com qualquer 
pessoa, com qualquer idade. Suas causas ainda são desconhecidas. 
(WERNECK, 1993, p.60).  

 

A vista disso, a Síndrome de Down passou a ser o nome desse tipo de condição 

em homenagem ao médico John Langdon Down, que chamou a atenção da sociedade 

para existência desse grupo de pessoas até então era invisível aos olhos da 

sociedade. Síndrome de Down não pode ser considerada uma doença, visto que não 

existe uma cura para a síndrome. 

                                                           
13 Terminologia utilizada na época. Hoje se faz uso da expressão Pessoa com Deficiência intelectual. 
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Durante muito tempo, a Síndrome de Down foi considerada como uma 

Deficiência Mental.  No entanto, no ano de 2007, a American Association on Mental 

Retardation (AAMR) passou a se chamar American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities (AAIDD), substituindo o termo Deficiência Mental por 

Deficiência Intelectual, definindo como: 

Incapacidade caracterizada por limitações significativas tanto no 

funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo expresso em 

habilidades conceituais, sociais e práticas. Esta inabilidade se origina antes 

da idade dos 18 anos (ARAÚJO, p.94, 2016 apud LUCKASSON et al., 2006, 

p. 20). 

 

  Consideramos um grande avanço essa mudança, tendo em vista não se tratar 

apenas de uma mudança conceitual, mas também de concepção, uma vez que o 

termo atual parece ter uma intenção menos pejorativa.   

Sob essa assertiva, a criança com Síndrome de Down apresenta uma situação 

caracterizada por uma “[...] condição decorrente de alteração no cromossomo 

autossômico de número 21 [...]” (MARTINS, 2008, p. 43), trazendo características 

físicas marcantes como algumas implicações em seu desenvolvimento físico e 

cognitivo (WERNECK, 1993). 

Isso posto, a criança com Síndrome de Down apresenta, portanto, 

comprometimento intelectual, incorporando-se com a definição de deficiência 

apresentada pela Lei de nº .13.146, de 06 de julho de 2015, denominada Lei Brasileira 

de Inclusão de Pessoa com Deficiência (LBI), que veio corroborar adequando a 

legislação brasileira que define pessoa com deficiência aquela que possui 

  

 [...] impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas.  (BRASIL, 2015) 

 

  A pessoa com Deficiência Intelectual normalmente tem sua idade cronológica 

diferente da sua idade cognitiva, um desenvolvimento mais lento em sua linguagem e 

aspecto motor. Também apresentam algumas características peculiares, das quais 

podemos destacar: baixa estatura, mãos pequenas e achatadas, boca pequena, 

língua sulcada, olhos puxados, pernas e braços curtos, hipotonia muscular, cabelos 

lisos e finos, algumas podem desenvolver problemas cardíacos, respiratórios, 
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digestivos, visuais, baixa imunidade e susceptibilidade a infecções (WERNECK, 1993; 

MARTINS, 2008).  

  Vale pontuar que não se deve enfatizar tais características como determinantes 

do sujeito. É preciso apenas perceber esses sujeitos em suas particulares e 

potencialidades, com necessidades específicas, com necessidades de estímulos 

pertinentes ao seu desenvolvimento. 

Apesar dessa limitação, não se pode predeterminar até onde vai o seu 

desenvolvimento, já que cada sujeito tem seu ritmo próprio de desenvolvimento. Para 

Martins (2008), a linguagem é uma das áreas mais afetada em crianças com Síndrome 

de Down, acarretando dificuldades com relação à sua expressão, embora não seja 

uma regra comum a todos.   

Vygotsky (1998), por sua vez, nos apresenta que com relação às funções 

cognitivas, o atraso não afeta da mesma forma todas as crianças. Nesse sentido, o 

autor afirma ainda que a criança com algum tipo de deficiência não é, simplesmente, 

menos desenvolvida que a criança sem deficiência, mas desenvolvida de outro modo. 

Não são apenas as proporções qualitativas que as diferenciam, mas, sim, a 

especificidade da estrutura orgânica e psicológica, assim como o tipo de 

desenvolvimento e de personalidade (VYGOSTKY, 1998). 

Nesse sentido, não podemos partir do pressuposto de que todas as crianças 

que apresentam Síndrome de Down têm as mesmas necessidades, como também 

reputar com um ser incapaz de aprender devido a sua alteração genética. O que essas 

crianças precisam é serem estimuladas. Quanto mais cedo forem incitados os 

estímulos visuais, orais, motores, mais ela se desenvolverá e amadurecerá o seu 

cognitivo e de forma social.  

Sob os aspectos da Educação Infantil, uma das melhores formas de estimular 

as crianças com Síndrome de Down é através da ludicidade. A esse respeito, a 

ludicidade vem desempenhar uma função motivadora, prazerosa, desafiadora, de 

descoberta, promovendo a autoconfiança, autonomia, maior percepção sobre si e 

sobre o outro, trazendo elementos extremamente indispensáveis à sua aprendizagem.  

Para Piaget (1978), a ludicidade é berço obrigatório das atividades intelectuais 

da criança, sendo substancial à pratica educativa, sejam elas com ou sem deficiência. 

Para criança com Síndrome de Down, é, portanto, mais que a simples realização de 
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desejos, uma necessidade para o seu desenvolvimento. Por que não oportunizar o 

contato com esse corpo, que é um corpo sedento de curiosidades e manifestações? 

Merleau-Ponty (2006) nos diz que a criança em sua ludicidade e no contato 

com o seu corpo, passa a ter este último como elemento de interação do seu mundo 

com o mundo do outro. O corpo precisa ser instrumento de sentido e significado e 

troca de experiências, valorizando a criatividade, o cultivo da sensibilidade, a busca 

da afetividade. Assim, experiências corporais que se utilizam da ação do pensamento 

e da linguagem, tendo o corpo como sua fonte dinamizadora contribuem para a 

aprendizagem de crianças com Síndrome de Down (VYGOSTKY, 1998). 

A criança com Síndrome de Down tem uma grande necessidade de 

movimentação, pois é através de suas experiências corporais que irão enriquecer a 

subjetividade do corpo, ampliando processos corporais e cognitivos. Daí ser de suma 

importância esse contato desde o nascimento até as aquisições mais complexas. 

Le Boulch (1983) declara que a criança passa por etapas de estruturação de 

conhecimento do seu corpo durante a infância, o que ele chama de fases para a 

estruturação de seu esquema corporal. Esquema corporal nada mais é que a 

consciência do corpo como meio de comunicação consigo mesmo e com o meio 

(WALLON,1968). 

  Esquema corporal pode ser entendido como o reconhecimento das partes de 

seu corpo, como compreendemos essas partes e para que elas servem. Trazendo 

para uma definição mais prática, uma criança só vai saber para que serve suas mãos, 

vivenciando experiências com suas mãos, a criança só saberá para que serve os seus 

pés, vivenciando experiências com seus pés. 

 Le Boulch (1983) nos apresenta algumas etapas de desenvolvimento da 

criança, para que possamos compreender esse corpo: 

 1ª etapa (zero a 02 anos) – Corpo como submissão 

 Nessa etapa os movimentos são estritamente automáticos, recebendo muitos 

estímulos através de reflexos, sucção, alimentação, tentativa de equilíbrio. 

 2ª etapa (02 até 03 anos) – Corpo vivido 

 Fase em que a criança tem uma necessidade de movimentação, investigando 

tudo aquilo que a cerca. Nessa fase, a criança começa a diferenciar seu próprio corpo 

do mundo dos objetos e começa a estabelecer as primeiras noções de imagem 
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corporal. É uma etapa em que a criança parte para a descoberta do mundo e através 

dessas vivências vai ganhando conhecimento de mundo, ampliando suas sensações. 

 3ª etapa – (03 aos 07 anos) – Corpo descoberto 

 Com o conhecimento corporal mais sustentado, começa a haver evolução no 

plano da percepção, a criança começa a sentir seu corpo como parte de seu meio, 

tomando consciência de suas características corporais e muito representada nas 

vivências corporais por meio do jogo simbólico. 

 4ª etapa – (07 aos 12 anos – Corpo representado 

 Como o próprio nome da fase já diz, passamos do corpo vivido, do corpo 

descoberto para o corpo representado. Nesta etapa, a criança já tem a compreensão 

de seu corpo de forma abstrata, mediante todas as experiências corporais vividas, seu 

esquema corporal está estruturado. Esta etapa é o momento de materializar o espaço 

vivido. 

O autor nos aponta que é importante conhecermos essas etapas, para que 

essa estimulação seja concretizada em nossas ações docentes. Experiências 

corporais vivenciadas pelas crianças com deficiência ou sem deficiência, tornam o 

corpo como uma referência básica para aprendizagem de todos os conceitos 

indispensáveis que a criança pode aprender e levar para sua vida (LE BOULCH, 

1983). 

Conceitos esses que são estruturantes para a sua aprendizagem, conceitos 

matemáticos (grande, pequeno, longe, perto, cima, embaixo, frente, atrás, esquerdo 

direito); conceitos linguísticos (aquisição dos processos da escrita, as garatujas, 

rabiscos coordenados, etc).  

  Com isso, vemos que a criança com Síndrome de Down precisa ter suas 

próprias experiências, em alguns momentos, mediadas pelo adulto, outras livremente. 

Ela precisa ser encorajada a viver sua corporeidade e se firmar como sujeito 

aprendente nessa interação com o meio em que ela vive.  

  Estamos diante de corpos que correm, pulam, saltam, dançam, choram, riem, 

silenciam, expressam, às vezes, nem se movem, mas interagem com outros corpos. 

Não se pode separar o corpo do sujeito, pois a aprendizagem se processa no todo por 

inteiro e não apenas na cabeça de nossas crianças, como muitos acreditam.  

  Nessa assertiva, precisamos transpor para dentro dos muros escolares o corpo 

como lugar de conhecimento também, desmistificando a homogeneidade centrada em 
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deficiências, síndromes, que desconsidera a diversidade de sujeitos. Mesmo 

considerando importante os aspectos fisiológicos, temos que dar espaço ao afeto e 

às emoções que nos fazem existir também enquanto sujeitos.  

Falar de corporeidade é falar de existência, do ser que interage no e com o 

meio. Assim, a corporeidade vem do corpo, que ora se movimenta, ora se cala. 

Resulta das experiências que possuímos e das sensações que experimentamos, 

ocupando espaço no mundo e nos relacionando com este como objetividade e 

subjetividade (LE BRETON, 2007). 

 Le Breton (2007) ainda complementa que não tornemos o corpo da criança 

com Síndrome de Down um espaço de exclusão, que seu corpo seja o conector de 

vínculos e afetos uns dos outros. Proporcionamos então esse contato da criança com 

Síndrome de Down com o outro, com o meio, como uma forma de sentido, criação e 

significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

4 DELINEANDO O PERCURSO DO ESPETÁCULO METODOLÓGICO 

  
 

[...] Alice ao se ver perdida no bosque, se encontra 

em uma encruzilhada com vários caminhos a sua 

volta. De imediato surge um gato preto, o gato 

Cheshire.  

[...] Em momentos, mostrando sua calda, em outros 

metade de seu corpo, e em outro a sua face até se 

mostrar por completo.  

O gato fala: - Está perdida jovem criança?  

E ela o indaga: - Para onde esse caminho vai dar?  

Ele a responde: - Depende, onde você deseja ir?  

Ela indecisa, e enigmática, fala que para ela tanto faz. 

Pois, qualquer caminho serve.  

E o gato diz:  - Ora, se qualquer caminho serve, não 

importa saber para onde o mesmo vai dar.  

 
(Lewis Carroll)  

 

  A perspectiva adotada por Lewis Carroll define a abertura deste 

capítulo, quando traz a personagem Alice no país das maravilhas, não sabendo que 

caminho seguir até encontrar-se com o gato Cheshire, apontando que o caminho a 

ser seguido está relacionado ao lugar onde queremos chegar. Com isso, Garcia (1996, 

p.62) ainda estabelecendo uma relação com a metáfora apresentada nos diz que  

 
[...] Isso não significa que contrariamente à Alice, tenhamos que saber o 
caminho, mesmo porque não existe o caminho, mas caminhos, uma 
pluralidade deles e desconhecidos. Contudo é necessário escolher algum. E 
escolher é sempre um risco. Nada nos assegura o resultado do caminho 
escolhido, que parcialmente, muito parcialmente, depende de nós. 

 

  Assim, para a elaboração de uma pesquisa científica, seja qual ela for, 

primeiramente precisamos ter tato e sensibilidade para estarmos dispostos a grandes 

e pequenos caminhos. Nas mais diferentes direções nos defrontaremos com 

percursos muitas vezes claros e outras vezes escuros, leves e densos, alegres e 

tristes, quentes e frios, indiferentes e acolhedores, mas essas relações díspares 

completam nossos desejos incessantes de conhecer e interpretar aquilo que nos 

inquieta e nos move (DIAS, 2012). 
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 Posto isso, após a fruição com o referencial teórico, revelamos neste capítulo 

todo o delineamento do nosso percurso metodológico para a sistematização e 

concretização da pesquisa. 

 

4.1 DO MÉTODO À INTERVENÇÃO: ABRINDO AS CORTINAS PARA O CENÁRIO 

INVESTIGATIVO 

  

  Compreendemos que pesquisa científica, tem como propósito fundamental 

contribuir para a ascensão do conhecimento e que esta não pode ser alçada apenas 

pela empiria e vice-versa.  Para se dar a construção do conhecimento, este por sua 

vez, movimenta-se através de uma atitude científica que vem acontecer no diálogo 

estabelecido com o seu objeto de estudo e os autores que sustentam o embasamento 

teórico em questão.   

Assim, fazer pesquisa é fomentar o confronto entre os dados, as evidências, as 

informações coletadas e todo o conhecimento teórico construído sobre ele (LUDKE e 

ANDRÉ, 1986).  

 

4.1.1  Cena 1: a escolha do Método 
 

  Dar início a uma pesquisa cientifica é sobretudo um trabalho minucioso, 

sistematizado por procedimentos rigorosos, o qual o pesquisador está implicado em 

todo o processo da construção desse saber que se elabora. Ao encontro do que reitera 

o educador Rubem Alves, ele nos afirma que “todo ato de pesquisa é um ato político” 

(LUDKE e ANDRÉ, 1986). 

  Partindo da compreensão de Oliveira (2016), produzir ciência é também “um 

ato possível a todos que buscam explicações para melhor entendimento da realidade 

empírica.” (OLIVEIRA, 2016, p.35).  

  Ao propormos essa pesquisa, na busca de uma relação corpo, inclusão e 

aprendizagem, não objetivamos fazer apenas uma abordagem simplista da educação 

de crianças com e sem deficiência, mas, de oferecer contribuições para a formação 

de professores que atuem com essas crianças e que essa formação possa reverberar 

em sua prática pedagógica. 

  Nesse sentido, o percurso investigativo desta pesquisa está pautado em uma 

abordagem qualitativa, que por sua vez valoriza as relações entre os sujeitos 
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envolvidos e o seu entorno, como também, suas relações e as implicações no 

processo ensino-aprendizagem  (OLIVEIRA, 2016). 

  Derivando das concepções de Flick (2009), pesquisa qualitativa não é mais 

apenas a pesquisa não quantitativa, ela é vai além, é vista como uma atividade que 

posiciona o observador do mundo, envolvendo uma postura interpretativa dos 

sentidos que as pessoas lhes atribuem. 

  Partindo desses pressupostos, Bogdan e Biklen (1994) apontam a seguinte 

definição: 

 

Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo genérico que 
agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 
características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que 
significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 
conversas, e de complexo tratamento estatístico. As questões a investigar 
não se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, 
outrossim, formuladas com o objetivo de investigar os fenômenos em toda a 
sua complexidade e em contexto natural. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p.16). 

 

  Considerando as palavras dos autores acima, a pesquisa qualitativa está 

pleiteada na ênfase de todo o processo da investigação do que apenas em seu 

produto final, na premissa de valorização de todos os envolvidos.  

  Pode-se afirmar também que a pesquisa qualitativa é vista como um 

procedimento de reflexão e análise da realidade através de métodos e técnicas sobre 

seu objeto de estudo. Logo, esse processo implica em toda uma revisão da literatura 

existente, observações diretas e indiretas, aplicação de questionários e/ou entrevistas, 

bem como a análise e tabulação dos dados apresentados de forma descritiva, na 

assertiva de que todos os fatos e fenômenos são significativos e valorosos 

(OLIVEIRA, 2016). 

 Triviños (2007) também comenta acerca da abrangência do conceito e dos 

limites da pesquisa qualitativa. No entanto, aborda que o pesquisador qualitativo 

considera a participação do sujeito como um dos fundamentos de seu fazer científico, 

tendo como foco a compreensão, a descrição e interpretação do significado que os 

participantes projetam sobre o objeto de estudo. 

 Diante do exposto, esta dissertação de base qualitativa preconiza o 

desenvolvimento de uma pesquisa ação-colaborativa, na perspectiva de recolher 

informações sistemáticas com o propósito de promover mudanças sociais (BOGDAN 

e BIKLEN, 1994).   
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 A pesquisa-ação, considerada um instrumento de pesquisa, tem sido muito 

utilizada nas últimas décadas sob diversas intencionalidades. A respeito da pesquisa-

ação, Thiollent (2011) apresenta a seguinte definição: 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 
concebida e realizada em estreita associação com a ação ou com a resolução 
de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 2011, p.20) 

  

Percebe-se que se trata de uma estratégia que estabelece um encadeamento 

entre os sujeitos da pesquisa e o objeto de estudo durante todo o processo 

investigativo em busca de responder um problema de interesse comum. Vale ainda 

destacar que a pesquisa-ação não se situa sobre o sujeito e sim com ele (GIL, 2008). 

Franco (2005, p.485), por sua vez, expõe três tipos de definição sobre a 

pesquisa-ação:   

a) Pesquisa-ação colaborativa – quando a busca de transformação é solicitada pelo 

grupo de referência à equipe de pesquisadores, no qual o investigador tem de fazer 

parte de um processo de mudança com os sujeitos;  

b) Pesquisa-ação crítica – é a transformação percebida pelos sujeitos no início da 

pesquisa como necessária, valorizada pela construção cognitiva da experiência sob 

vistas de uma reflexão crítica coletiva;  

c) Pesquisa-ação estratégica – essa transformação é previamente planejada, sem a 

ação dos sujeitos e o investigador apenas acompanha os efeitos e avaliará os 

resultados de sua aplicação. 

Nesse entendimento, a metodologia proposta por meio de uma pesquisa-ação 

colaborativa assume o percurso desta dissertação. O propósito é refletir e analisar 

sobre as práticas pedagógicas dos professores, com o intuito de transformar suas 

ações no decorrer de uma proposta de intervenção in loco.   

  Na pesquisa ação-colaborativa, presume-se a reflexão das práticas para a 

transformação dessas práticas, configurando-se em um trabalho minucioso, sob as 

reais necessidades dos sujeitos e o olhar/ sensibilização do pesquisador. Não se trata 

aqui de olhar para um sujeito individual e sim sujeitos-professores, historicamente 

situados (PIMENTA, 2005). 

Ainda no entendimento de Pimenta (2005), é apontado que não é qualquer 

pesquisa colaborativa que pode dar o retorno daquilo que esperamos. É preciso 
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configurá-la como uma pesquisa-ação colaborativa, partindo de suas inquietações 

cotidianas, emergindo de suas necessidades à medida que possamos contribuir na 

formação continuada desses sujeitos.  

Nessa perspectiva, Ibiapina (2008) afirma que fazer pesquisa colaborativa é 

contribuir para que seja desenvolvida uma atitude crítica e reflexiva sobre a própria 

prática, pois permite o diálogo e a troca de experiências, baseados na ação-reflexão 

do próprio fazer. 

Nesse tipo de pesquisa, ambos os sujeitos (pesquisador e pesquisados), têm 

papel importante na tomada de decisões e na busca de resposta à questão problema. 

Desse modo, um grande desafio em tal tipo de pesquisa é o estreitamento de vínculos 

entre todos os envolvidos.  

É preciso constituir uma relação de confiança e afeto com todos os envolvidos, 

logrando parceria e diálogo sistemático sempre, não apenas como registro dessa 

dissertação, mas considerando todo o processo da construção da mesma. Para isso, 

partimos de suas inquietações vinculadas às suas práticas pedagógicas, constituindo 

assim suas reais necessidades.   

Espera-se que como resultados da ação-colaborativa da pesquisa, haja 

mudanças pedagógicas, valoração do trabalho, crescimento pessoal e profissional e 

desenvolvimento de ação-reflexão-ação de seu fazer docente (IBIAPINA, 2008). 

Aferindo encadeamento à pesquisa, se faz necessário apresentar os 

desdobramentos do campo empírico em que esta pesquisa está alicerçada, como 

apresentação do cenário investigativo, a descrição dos colaboradores, procedimentos 

utilizados para a investigação e toda a análise inferida. 

 

4.1.2  Cena 2: caracterizando o lócus de atuação 
 

A pesquisa foi desenvolvida em um Centro Municipal de Educação Infantil 

(CMEI), situado na zona leste, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educação, Prefeitura Municipal da cidade do Natal/RN. É de responsabilidade desta 

Secretaria, o ensino da Educação Básica, que compreende desde a Educação Infantil 

e o Ensino Fundamental Anos Iniciais.  

A escolha pela Educação Infantil já foi apresentada no capítulo introdutório 

desta pesquisa, mas retomamos, primeiramente por ser o espaço de atuação 
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profissional da pesquisadora, mas também, por considerarmos uma etapa 

importantíssima para o desenvolvimento em todas as dimensões de nossas crianças. 

Assim, no primeiro semestre de 2017, foi feito um levantamento junto a essa 

Secretaria, em busca de encontrar qual o Centro Municipal de Educação Infantil tinha 

o maior o número de crianças com Síndrome de Down matriculadas na rede. Com o 

levantamento feito, nos foi apresentado esse CMEI, e escolhido para ser o lócus da 

pesquisa, que a partir deste momento o chamaremos pelo nome fictício “As cores das 

flores” 

Durante o ano de 2017, havia 03 (três) crianças matriculadas, conforme quadro 

a seguir: 

 
Quadro 2 – Número de crianças com Síndrome de Down matriculadas no CMEI – As 

cores das flores 

Número de crianças com 
Síndrome de Down 

matriculadas – Ano de 
2017 

Turma Idade da 
criança 

Turno 

01 criança Berçário 1 ano e 5 
meses 

Tempo 
integral 

01 criança Nível 1 - A 2 anos e 4 
meses 

Matutino 

01 criança Nível 1 - B 2 anos e 7 
meses 

Vespertino  

Fonte: Pesquisadora, Diário de Campo 1, 2017. 

 

Trata-se de um Centro de Educação Infantil situado em seu prédio próprio e de 

médio porte, funcionando sobre o decreto de nº 8.617, de 24 de dezembro de 2008, 

mantido pela Prefeitura Municipal do Natal, assentado em uma comunidade pequena, 

na qual grande parte das famílias é assalariada e/ou sobrevive de programas sociais 

e do trabalho informal.   

Vale ainda ressaltar que algumas crianças matriculadas são oriundas de outros 

bairros, uma vez que suas mães trabalham como domésticas nas proximidades do 

CMEI.  

Quanto à organização administrativa e pedagógica, o CMEI era formado pela 

Direção, Coordenação Pedagógica, corpo docente (professores e estagiários) e 

funcionários terceirizados para dar conta da demanda e dos serviços da instituição. O 

Diretor Administrativo assumia as demandas administrativas e a Direção pedagógica 
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junto com o Coordenador Pedagógico assumiam as demandas de ordem pedagógica. 

Embora tenhamos percebido que por se tratar de um trabalho de gestão democrática, 

toda a equipe estava bem sempre bem articulada em suas respectivas funções. 

O corpo docente era formado por 05 (cinco) educadoras infantis efetivas, 01 

(uma) educadora infantil em regime de contrato temporário, 06 (seis) estagiárias, 

alunas graduandas de Pedagogia, para colaborar no fazer diário da instituição. 

O corpo administrativo, por sua vez, 01 (uma) auxiliar de secretaria, 01 (uma) 

cozinheira, 01 (uma) auxiliar de cozinha, 03 (três) auxiliares de serviços gerais e 04 

(quatro) porteiros distribuídos entre os turnos diurnos e noturnos. 

No que se refere à estrutura física, o CMEI “As cores das flores”, apesar de ser 

de médio porte, era bem espaçoso e arejado, arborizado, composto por 03 (três) salas 

de aula com banheiros, 01(uma) cozinha, 01 (um) refeitório amplo e arejado, 01 (uma) 

sala de professores que funciona junto com a sala de leitura, 01 (uma) sala da direção 

que funcionava no mesmo espaço que a secretaria escolar. A escola ainda tinha 01 

(uma) quadra grande e coberta, 01 (uma) área livre e arborizada representando o 

parque, 01 (uma) piscina pequena coberta em área devidamente isolada, 01 (uma) 

sala de apoio e descanso para os funcionários e 01 (um) quarto aos fundos onde 

ficava o almoxarifado da escola. 

Em seus quase 10 anos de funcionamento, a escola encontrava- se muito bem 

conservada, recebendo os devidos recursos financeiros junto aos Órgãos Municipais 

e Federais. 

 Apesar de ser um espaço de médio porte, tinha 03 (três) salas de aula, 

atendendo 05 (cinco) turmas no ano de 2017, com 101 crianças matriculadas, 

distribuídas da seguinte maneira: 
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Quadro 3 - Organização das turmas do CMEI - As cores das Flores/2017. 

TURMAS TURNO No de crianças 
por sala 

Berçário II 
(01 ano a 01 ano e 11 

meses) 

Integral – 7h às 16h 15 crianças 

Nível I “A” 
(02 anos a  02 anos e 11 

meses) 

Matutino – 7h às 11h 20 crianças 

Nível I “B” 
(02 anos a  02 anos e 11 

meses) 

Vespertino – 13h às 17h 20 crianças 

Nível II 
(03 anos a  03 anos e 11 

meses) 

Matutino – 7h às 11 h 22 crianças 

Nível III 
(04 anos a  04 anos e 11 

meses) 

Vespertino – 13h às 17h 24 crianças 

Fonte: Pesquisadora – Diário de Campo 1, 2017. 

  

 A instituição em sua proposta procura desenvolver o seu ensino com base nas 

legislações vigentes, visando desenvolver práticas político-pedagógicas com a 

preocupação de manter o processo de ensino-aprendizagem em um nível global, 

dentro de uma gestão democrática com a participação de todos os segmentos da 

instituição, acompanhado pela comunidade escolar através do Conselho Escolar. 

(PPP, 2017). 

 O CMEI “As cores das flores”, nosso lócus de investigação, apresenta ainda 

uma proposta de trabalho voltada às atividades pedagógicas de acordo com as 

necessidades e particularidades das crianças, contemplando os seus diferentes 

saberes, trabalhando com a Pedagogia de Projetos. 

 

4.1.3  Cena 3: apresentando nossos interlocutores 
   

Partindo das dimensões dialógicas da pesquisa qualitativa, consideramos os 

nossos partícipes como sujeitos ativos e fundamentais na prática discursiva, nas 

trocas de experiências, substancial na construção de dados, análises e interpretação 

desses.  

 Assim, entramos em contato com a direção do CMEI através de telefone 

fornecido pela Secretaria e marcamos nosso primeiro encontro presencial, para que a 

pesquisadora pudesse apresentar a proposta a que a pesquisa se destinava. 
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[...] Nossa, que espaço acolhedor, ambiente descontraído com ‘barulhinho14’ 
de Educação Infantil. Ambiente arborizado, sombra, brisas [...] Bem recebida 
e pela Diretora Administrativa, que logo me apresentou à Diretora Pedagógica 
[...] Conversas, risos, escutas, curiosidades... Sai enamorada pelo primeiro 
contato, começando a sentir os primeiros afetos pelo o que eu pretendia fazer 
[...] (DIÁRIO DE CAMPO 1, 2017) 

 

Após essas primeiras impressões essenciais para o trato de nossa 

sensibilização, sendo muito bem acolhida por ambas as diretoras, elas ficaram de 

conversar com as educadoras durante os seus planejamentos pedagógicos. Em 

seguida, me dariam um retorno sobre a aceitação do meu convite a um segundo 

contato, desta vez como nossos sujeitos.  

O contato foi feito de modo plausível no mês de setembro de 2017, marcado 

um horário em que pudéssemos conversar tanto com o grupo matutino como com o 

vespertino. Começávamos então os preparativos para a 2ª visita ao nosso lócus de 

pesquisa, agora com uma roda de conversa com os nossos possíveis interlocutores. 

 

[...] Dada a 2ª visita ao nosso lócus de pesquisa, conforme marcado com 
antecedência. O ambiente continuava acolhedor, mas dessa vez sem o 
‘barulhinho’ da Educação Infantil, era hora do planejamento [...] Uma 
sensação de frio na barriga, mas por que? Ora, estou sempre em contato com 
a formação de professores [...] Deve ser porque ainda não conheço esse 
grupo. Não sei o que me espera. Será que vão aceitar? Será que vão gostar?  
(DIÀRIO DE CAMPO 1, 2017) 

 

 Diferente do primeiro contato, esse segundo já se mostrava diferente. 

Conforme já mencionado na abertura deste capítulo sobre os diversos caminhos que 

percorreríamos, já nos confrontarmos com a metáfora apresentada “[...] caminhos 

claros e as vezes escuros…”  

  O desconhecido já nos inquietava, afinal, não nos conhecíamos ainda, como 

estabelecer uma relação de afeto, parceria e reciprocidade, essencial na pesquisa-

ação colaborativa? 

 O começo realmente era apenas o começo. A pesquisa foi apresentada com 

airosidade e bem acolhida pelos 15 (quinze) sujeitos que se encontravam presentes. 

Entre eles, 06 (seis) docentes, 06 (seis) estagiários, 02 (dois) diretores (administrativo 

e o pedagógico) e 01 (um) coordenador pedagógico, que demonstraram interesse em 

                                                           
14 Termo figurativo utilizado ao adentrarmos nos espaços da Educação Infantil. Barulho aqui se refere as vozes 
de nossas crianças, músicas, brincadeiras que fazem parte do fazer diário da Educação Infantil. 
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participar. Tratamos da importância de nossa formação continuada e que essas 

formações deveriam contribuir em nosso fazer docente, daí pesquisas denominadas 

de colaborativa.  

  Desse modo, com o intuito de caracterizar nossos interlocutores, apresentamos 

que o critério de escolha desses sujeitos foi primeiramente terem interesse em 

participar da pesquisa investigativa e serem professores efetivos do quadro de 

magistério da Secretaria Municipal de Educação do Natal (SME/Natal).  

No entanto, a pesquisa estava aberta também à participação da professora em 

regime temporário e dos estagiários, uma vez que compreendemos que estes, mesmo 

na condição de alunos aprendentes, estão participando ativamente em sala de aula 

com o professor e as crianças, contribuindo no fazer pedagógico da instituição. Desse 

modo, mesmo os estagiários que não se sentiam na obrigatoriedade de participar, 

tiveram adesão à participação da pesquisa.  

 Deixamos a proposta elaborada para esse momento como também 

apresentamos a Carta de Anuência15 devidamente consentida pela SME/Natal, para 

que nossos sujeitos desde já tivesse contato com o tipo de pesquisa que iríamos 

desenvolver nos próximos meses. 

Apresentamos a seguir o quadro de nossos colaboradores da pesquisa que ao 

longo da pesquisa serão identificados por cores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Apêndice A. 
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Quadro 4 - Identificação/Formação dos interlocutores do CMEI – As cores das 

flores/Natal/RN 

 

SUJEITOS FORMAÇÃO TEMPO DE DOCÊNCIA 

Marrom Graduanda em pedagogia 01 ano 

Vermelho Magistério/ Graduação em Pedagogia e 
concluinte do curso de Especialização em 
Educação Infantil 

10 anos 

Verde-Limão Graduação em Pedagogia Especialização em 
Educação Infantil 

07 anos 

Prata Graduanda em Pedagogia 02 anos 

Dourado Graduação em Pedagogia 08 anos 

Preto Graduanda de pedagogia 02 anos 

Rosa Claro Magistério/ Graduação em Pedagogia e 
concluinte do curso de Especialização em 

Educação Infantil 

12 anos 

Azul-Escuro Graduanda em Pedagogia 04 anos 

Amarelo Graduanda de pedagogia 01 ano 

Verde-Escuro Magistério/ Graduação em Pedagogia e 
Especialização em Educação Infantil 

25 anos 

Azul-Claro Graduação em Pedagogia 
Especialização em Educação Infantil 

10 anos 

Pink Graduação em Pedagogia 
Especialização em Psicopedagogia 

11 anos 

Roxo Graduanda de pedagogia 01 ano 

Verde-Água Magistério 
Graduação e Pedagogia 

Especialização em Educação Holística e 
Qualidade de Vida 

 

25 anos 

Laranja Magistério 
Graduação e Pedagogia 

Especialização em Linguística 

17 anos 

Fonte: Pesquisadora – Diário de Campo 1, 2017. 

  

 A fim de conhecer um pouco mais sobre nossos interlocutores, tivemos uma 

conversa a princípio informal, sobre sua formação e o tempo que atuavam na 

docência.  Vimos que 04 (quatro) educadoras têm sua formação em Magistério a nível 

de Ensino Médio, 09 (nove) interlocutores são graduados em Pedagogia ou 06 (seis) 

estão concluindo.  

  No que se refere ao curso de Especialização temos 05 (cinco) educadoras que 

fizeram ou estão concluindo a Especialização em Educação Infantil, 03 (três) 

educadoras optaram por outra especialização na área de educação e apenas 01 

(uma) das educadoras graduadas ainda não tem especialização. 
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 Trago a importância desse quadro para sinalizar que a maioria dos nossos 

sujeitos estiveram/estão envolvidos com suas formações iniciais e continuada, devido 

ao tempo que estão atuando na docência. 

Ainda a respeito ouvimos um pouco dos nossos sujeitos sobre o que eles 

esperavam dessa formação e nos foram apresentadas as seguintes reflexões: 

 

Espero dessa formação adquirir e construir mais conhecimentos práticos que 
me levem a refletir e trabalhar com a criança com deficiência desempenhando 
papel significativo e relevante na sala de aula. (ROSA-CLARO) 

 
Fico muito satisfeita com essa oportunidade de poder participar e aprender. 
É isso que espero, aprender e poder usar com eficiência e qualidade na minha 
ação de ser professor. (VERMELHO) 
 
Então, espero conhecer práticas que me possibilitem contribuir para a 
formação das minhas crianças de maneira efetiva, deixando de olhar a 
criança com deficiência com dó, um olhar sensível, mas de contribuir de forma 
significativa para o seu desenvolvimento. (VERDE-ESCURO) 

 

Esses foram apenas os primeiros excertos de como foi agradável e proveitosa 

nossa primeira roda de conversa. Na perspectiva desse fazer colaborativo, não 

estamos diante de um desafio apenas de professor “A”, professor “B”, o desafio era 

para a escola. Assim, se é da escola, é de todos os sujeitos que dela fazem parte, 

permitindo a produção de descobertas, de diálogos, de sentidos entre o eu e o outro. 

Ao longo da proposta interventiva participaram ativamente os diretores, o 

coordenador pedagógico, os educadores infantis e seus respectivos auxiliares da sala 

de aula, tendo uma variação de 13 a 15 sujeitos em cada oficina interventiva.  

 

4.1.4  Cena 4:  em mãos os instrumentos utilizados 
 

Frente ao referido aporte metodológico, legitimamos como procedimentos de 

pesquisa para a construção dos dados:  

a) a análise de documento - (PPP) da instituição 

b) observação participante;  

c) o registro do Diário de Campo 1;  

d) realização de entrevistas semiestruturadas com os sujeitos;  

e) gravação em áudio das oficinas; 

f) registro em fotografias; 

          g)  registro do Diário de Campo 2.  
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Vale ressaltar que ambos instrumentos foram imprescindíveis ao longo dos 

encontros formativos e que corroboraram decisivamente na escrita desta dissertação. 

Expomos a seguir a contribuição de cada instrumento. Começando pela análise 

documental, sabemos que embora pouco explorado, é um procedimento muito 

recomendável, visto que o pesquisador precisa conhecer e explorar o contexto em 

que se insere seu objeto de pesquisa (OLIVEIRA, 2016).   

De acordo com Ludke e André (1986, p.45), “os documentos constituem 

também uma fonte poderosa, de onde podem ser retiradas evidências que 

fundamentam afirmações e declarações do pesquisador”, propiciando assim, 

informações relevantes para a pesquisa. 

Tivemos acesso ao PPP, conhecido também como a identidade educativa da 

instituição, elaborado e construído num processo democrático de participação de 

todos do espaço, nos assistiu na compreensão detalhada da realidade da instituição. 

Documento reformulado no ano de 2017, nos proporcionou um contato minucioso com 

toda a história da instituição, sua caracterização, como também, as concepções 

filosóficas e pedagógicas que norteiam suas práticas educativas. 

 Em seguida, demos partida ao processo de observação, espaço esse que 

precisa de um olhar acurado entre os sujeitos envolvidos e o objeto da pesquisa. 

Como estratégia, foi feito uso da observação participante, fundamentado na 

participação real do grupo pesquisado, sendo considerada como a técnica pela qual 

se chega ao conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo (GIL, 

2008).   

  Para esse processo, foi preciso ter a clareza que observar estava além da 

simples capacidade de ver. Observar pesava muito mais que registrar, estando atento 

à clareza de seus objetivos e questões de pesquisa “ o que” e “o como” observar 

naquele contexto ali determinado.  

Ainda sob essa perspectiva, organizamos um Roteiro de Observação16, 

considerando como eixo norteadores: o contexto, os sujeitos e as práticas corporais, 

sob a compreensão de que a ferramenta da observação deve ser bem planejada para 

uma boa sistematização a posteriori para a tabulação dos dados (OLIVEIRA, 2016).   

                                                           
16 Apêndice B. 
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Vale ressaltar que considerando os pressupostos da pesquisa-ação 

colaborativa, os roteiros não eram definidos de modo estanque, mas elementos 

importantíssimos que nos ajudasse a registrar com mais segurança as observações 

realizadas.  

Ainda a esse respeito, Ludke e André (1986) apontam que observar exige um 

planejamento correto do trabalho e uma preparação preliminar do observador e dos 

próprios sujeitos que irão receber o pesquisador, além do material a ser disposto. 

 Bogdan e Biklen (1994), por sua vez, se apropriam da expressão 

participante/observador. Sob a perspectiva de observar além de disciplina, é preciso 

um olhar apurado realizando registros descritivos e reflexivos no diário de campo. É 

necessário prudência na seleção dos detalhes precisos e relevantes para a validação 

de cada observação singular e única. 

 Dessa forma, denominamos aqui de Diário de Campo um caderno de notas, 

em que o pesquisador faz o registro de situações formais e informais. Nele, considera 

as observações do comportamento durante as falas, manifestações dos sujeitos, 

impressões da própria pesquisadora para que possam ser analisados e refletidos 

posteriormente (ARAÚJO et al, 2013). 

 No que concerne aos momentos de observações direta, aconteceram durante 

os três últimos meses do ano, após aprovado o projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (Plataforma Brasil 17 do Hospital Onofre Lopes da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte – UFRN18), tendo  as observações seu início em outubro de 2017 

e seu encerramento em dezembro do mesmo ano.   

  As observações foram sistematizadas da seguinte maneira: cada turma teve 04 

visitas de observação da pesquisadora, totalizando 16 visitas à instituição. Isso 

ocorreu em dias alternados, para que a pesquisadora pudesse observar o fazer diário 

de cada turma em diversos momentos, considerando as práticas desenvolvidas com 

todas as crianças nas atividades da rotina da Educação Infantil. 

                                                           
17 Disponível em 
http://plataformabrasil.saude.gov.br/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisaAgrupador.jsf 
 acessado em 19 de maio de 2018. 
18 O projeto desta investigação foi submetido à validação e aprovação deste Comitê de Ética em 
pesquisa, vinculado ao Ministério da Saúde/Plataforma Brasil, sob parecer aprovado - CAEE de nº. 
75927317.7.0000.5292 submetido em 24/08/2017. 

http://plataformabrasil.saude.gov.br/visao/pesquisador/gerirPesquisa/gerirPesquisaAgrupador.jsf
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 De fato, a descrição das observações no diário de campo foi de suma 

importância para registrar o vivido e o sentido, trazendo grandes reflexões às nossas 

análises.  A esse respeito, Araújo (2013) descreve o diário de campo:  

 

[...] o diário de campo tem sido empregado como modo de apresentação, 
descrição e ordenação das vivências e narrativas dos sujeitos do estudo e 
como um esforço para compreendê-las. [...] o diário também é utilizado para 
retratar os procedimentos de análise do material empírico, as reflexões dos 
pesquisadores e as decisões na conduta da pesquisa; portanto ele evidencia 
os acontecimentos em pesquisa do delineamento inicial de cada estudo ao 
seu término. (ARAÚJO et al, 2013, p.54) 

 

  
   Por conseguinte, o diário contemplou todas os registros das observações das 

salas de aula e entrevistas, constituindo o Diário de Campo 1. No que se refere aos 

registros das oficinas de intervenção e suas respectivas análises construímos o Diário 

de Campo 2, sob a perspectiva de estar sempre dialogando com as reais inquietações, 

reflexões e desejos dos participantes, caracterizando de fato a pesquisa-ação 

colaborativa. 

 Após nosso processo de observação, demos início às entrevistas com os 

participantes. O intuito foi poder apreender as várias compreensões dos sujeitos 

acerca de Educação Inclusiva, corpo, criança, Síndrome de Down e aprendizagem. 

Em particular, conceitos específicos e importantes que norteassem o planejamento da 

elaboração da proposta de Intervenção e nosso processo de categorização. 

  Diante disso, sabemos que as entrevistas constituem um ilustre instrumento, 

facilitando a relação pesquisador e entrevistado, no alcance de descrições detalhadas 

sobre a temática levantada. Sob o olhar de Oliveira (2016), é necessário que o 

entrevistador deixe o entrevistado à vontade, de modo a não interferir nas respostas 

dos entrevistados, circunscrevendo no ouvir e no gravar suas respostas. 

 Sobre isso, Bogdan e Biklen (2008) afirma que a entrevista é utilizada para 

apanhar dados descritivos da linguagem do sujeito entrevistado, permitindo o 

investigador a fazer análises de seus discursos. Ainda para os autores, as entrevistas 

podem ser classificadas em entrevista estruturada, semiestruturada e não estruturada. 

Apesar da literatura apresentar outras nomenclaturas, utilizamos a entrevista 

semiestruturada.  
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A entrevista semiestruturada19 é conhecida também como semidiretiva ou 

semiaberta, a qual apresenta um roteiro previamente elaborado, embora dê espaço 

para outras questões que não estão presentes diretamente no roteiro. Estas, ajudam 

na compreensão de determinadas respostas, apresentando as peculiaridades 

referentes a temática em discussão contribuindo na construção dos dados e suas 

respectivas análises sistematizadas. 

 A esse respeito, Triviños (2007) expõe a seguinte afirmação: 

 

Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que 
parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, 
que interessam à pesquisa, e que, em seguida oferecem amplo campo de 
interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 
recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro 
do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 
elaboração do conteúdo da pesquisa. (TRIVIÑOS, 2007, p.146) 

 

 Diante do explanado, consideramos a entrevista semiestruturada a mais 

adequada a nossa estratégia metodológica que é a pesquisa ação-colaborativa. As 

entrevistas foram feitas individualmente e agendadas previamente com os respectivos 

sujeitos, evidenciando o dia e a hora, de acordo com o dia de planejamento do 

professor, de posse ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)20, 

conforme aprovado pelo o Comitê de Ética e Pesquisa, evidenciando o anonimato de 

cada sujeito.  

 As entrevistas tiveram início em dezembro de 2017, sendo gravadas por um 

aparelho gravador de voz, com o propósito da fidedignidade do conteúdo ao ser 

transcrito posteriormente. A duração das entrevistas variou entre 11 a 27 minutos, 

todas feitas sem intermissão. Antes de iniciar, os sujeitos tiveram acesso a uma cópia 

do roteiro da entrevista, com o propósito de se apropriar do que seria conversado 

naquele momento, podendo ser consultado o momento que fosse preciso. 

 

4.1.5  Cena 5: organizando e tabulando os dados 
 

 Em busca de melhor compreender a realidade investigada, demos início à 

coleta e análise dos dados. Apoderando-se de Bardin (2016), tendo como referencial 

                                                           
19 Apêndice C. 
20 Apêndice D. 
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a análise de conteúdo, juntos configuramos a proposta de intervenção docente da 

pesquisa.  

 Discorrer sobre análise de conteúdo é termos a compreensão de que estamos 

falando de um conjunto de técnicas e procedimentos estruturados, contribuindo na 

formulação de categorias de análise. Para isso, Bardin (2016) comenta que a 

sistematização da análise do conteúdo da pesquisa se circunscreve em seu método, 

em três fases distintas: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados obtidos, bem como a sua intepretação. 

 Encetando a pré-análise, configurada como a 1ª fase, podemos afirmar que é 

a etapa da organização do material, no intuito de operacionalizar as ideias primitivas, 

elaborando as ideias sucessivas. De acordo com o autor, essa fase consiste em 

alguns passos, também denominado como missões, são elas: 

a) Leitura flutuante – fase inicial, quando o pesquisador passa a ter familiaridade 

com os documentos a serem analisados; 

b) A escolha dos documentos – essa fase consiste em fazer o levantamento no 

universo de documentos suscetíveis a fornecer informações sobre o problema 

levantado seguindo as regras de exaustividade, representatividade e 

pertinência acerca do objeto de estudo; 

c) A formulação das hipóteses e dos objetivos – fase em que suas hipóteses 

primárias são postas em critérios de comprovação, recorrendo-se aos dados 

construídos na análise; 

d) A referenciação dos índices e a elaboração de indicadores – consiste no 

trabalho preparatório da fundamentação teórica em função das hipóteses e da 

organização sistemática de seus indicadores;  

e) A preparação do material – última missão da pré-análise, caracterizada como 

o material já definido, de modo formal, para dar início à análise propriamente 

dita. 

 

  Diante de todas as etapas da pré-análise já configurada, fomos à exploração 

do material obtido, podendo ser designado como o corpus da pesquisa, que se 

desenha como a aplicação sistemática das decisões tomadas, ou seja, a análise 

propriamente dita. Considerada também um percurso longo e trabalhoso na pesquisa, 

nessa fase, foi tratado todos os procedimentos aplicados, desde as observações junto 
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aos registros do Dário de Campo 1, as entrevistas transcritas, bem como os registros 

do Diário de Campo 2, alacando pelas oficinas interventivas com os sujeitos da 

pesquisa. 

 Acerca das descobertas e a ordenação de todo o processo da pesquisa, demos 

início à última fase da análise de conteúdo, que se trata do tratamento dos resultados 

obtidos e suas interpretações. Nessa fase, os resultados são considerados brutos, 

ganhando significados, os quais o autor pontua como resultados falantes e válidos. 

(BARDIN, 2016). A esse respeito, o autor ainda nos assegura que: 

 

O analista tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode então 
propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos 
previstos – ou que digam a outras descobertas inesperadas. (BARDIN, 2016, 
p.131) 

 

 A frente de todo o corpus da investigação empreendida, percebemos que existe 

um repertório de diversos conceitos e interpretações, sendo preciso a retomada da 

literatura para colaborar na apreensão de novas acepções e entendimentos. Ainda se 

tratando do método descrito acima, o autor considera importante fazer a análise do 

conteúdo através do processo de categorização que nada mais é que “um processo 

de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação” 

(BARDIN, 2016, p.147). 

 Partindo do conceito de Oliveira (2016), categoria exprime a ideia de 

agrupamento de informações equivalentes em função de características comuns ou 

características dissemelhantes. Desse modo, demos início ao nosso processo de 

categorização elencadas da seguinte forma: corpo-movimento, corpo-linguagem, 

corpo-inclusão, corpo-aprendizagem, que serão melhor apresentadas no capítulo 

seguinte, de acordo com as análises e triangulação dos dados. 

 

4.2 APRESENTANDO AS PRIMEIRAS CENAS: CONSTRUINDO OLHARES, 

INQUIETANDO O CORPO 

 

Tratando-se de uma pesquisa-ação colaborativa que tinha como eixo norteador 

uma proposta de intervenção docente, demos início à construção dos nossos olhares 

frente às primeiras cenas que se afiguravam nesta pesquisa. 
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Como iríamos tratar de temáticas sobre criança, inclusão, corpo e 

aprendizagem, fomos procurar no PPP da instituição quais alusões eram feitas a tais 

temáticas. Em seu marco conceitual, percebemos uma discussão sobre Educação 

Inclusiva, partindo da ideia de que esta “é o princípio de que todo indivíduo deve ter 

os mesmos direitos e as mesmas chances em relação à aprendizagem e 

desenvolvimento global e que sua instituição deve e precisa acolher todas as 

diferenças ” (PPP, 2017, p.21). 

O documento também revelava o conceito de incluir, posto sob a seguinte 

acepção:  

O termo “incluir” significa o não existir apenas espaços para trocas, mas para 
a vivência, e isso se faz importante ao considerar a existência da educação 
especial, podendo ainda dizer que vai além de um princípio marginalizador 
onde a escola regular é o lugar mais cômodo para onde todos precisam ir, 
sem exceção. [...] Portanto, incluir não quer dizer abrir as portas da escola e 
matricular a criança, mas sim permitir que vivencie, participe, mova-se, 
aprenda” (PPP, 2017, p.22). 

 

 Nessa perspectiva, percebemos que a instituição tinha a clareza de que a 

educação inclusiva era muito mais que um direito garantido à criança com deficiência, 

que inclui mudanças/transformações, mudanças essas, que não estão ligadas apenas 

às Políticas Públicas, que são necessárias sim. Mas mudanças de ordem mais 

subjetiva, por parte dos educadores acerca de concepções de que devemos 

oportunizar condições de aprendizagem a todos e que isso deve sobrevir na prática 

cotidiana. 

Desse modo, a criança com deficiência necessitava ser reconhecida em sua 

totalidade, visto que a educação precisava contribuir em seu desenvolvimento físico, 

cognitivo, motor, afetivo e social. 

 Ainda sob análise do documento, tentando encontrar concepções sobre a 

criança e o seu corpo, a criança e o seu movimento, encontramos no capítulo 

“Avaliação da Educação Infantil” esses termos abordados no processo avaliativo da 

criança. Deve ser considerado o “contexto de atividades diversificadas envolvendo 

jogos, brincadeiras, desafios, ações de raciocínio, expressão oral e corporal, 

expressão com as diversas artes, etc.” (PPP, 2017, p. 24).   

  Tal entendimento, apesar dos elementos serem citados de modo mais indireto, 

não deixava claro de que forma poderiam avaliar esses aspectos na criança. Assim, 

esta análise veio mostrar mais uma vez que a discussão sobre o corpo e 

aprendizagem ainda apresentam lacunas na compreensão por parte dos professores. 
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 Concomitante à análise do PPP da instituição, também tivemos acesso aos 

Relatórios de Desenvolvimento Progressivo de todas as crianças da sala, referente 

ao 1º e 2º trimestre de 2017, elaborados pelos seus respectivos professores.  

  Os relatórios apresentavam o desenvolvimento parcial do desenvolvimento que 

cada criança teve desde o início do ano. Apontando, assim, o processo de adaptação, 

desenvolvimento de sua autonomia, sua identidade até o término de cada bimestre, 

evidenciando os avanços e dificuldades enfrentadas por cada criança e o trabalho 

pedagógico, os diálogos estabelecidos com a família e as parcerias firmadas. 

  No entanto, nos relatórios não encontramos descrições quanto ao 

desenvolvimento da criança com relação ao seu corpo, sua manifestação corporal, 

atividades que falassem de interação e movimento, que são inerentes à Educação 

Infantil. Sabemos que é na infância que esses processos vão sendo consolidados, 

possibilitando à criança um maior conhecimento de si, do seu corpo e do meio em que 

ela está inserida (MERLEAU-PONTY, 2005). 

 Em consonância com o exposto, os relatórios apresentam avanços das 

crianças em seus aspectos cognitivos e afetivos, mas sempre sob o entendimento de 

que a aprendizagem estava relacionada apenas com a cognição. Já reiteramos em 

capítulos anteriores que há uma relação direta entre o que a criança é capaz de 

aprender (cognitivo) com o que é capaz de realizar com seu corpo (FERNÁNDEZ, 

1991). 

As nossas primeiras observações  deram-se na sala do Berçário II, em turno 

integral. As atividades iniciavam às 7 horas da manhã com uma Educadora Infantil e 

uma estagiária (turno matutino) e terminava às 16 horas com outra Educadora Infantil 

e outra estagiária (turno vespertino). Nessa turma, estavam matriculadas 15 crianças 

e durante os dias observados houve uma média de frequência de 10 a 13 crianças.  

Faziam parte dos registros de Diário de Campo 1 as observações iniciadas 

desde a acolhida das crianças, acompanhando o desjejum (café da manhã), a hora 

da roda, atividades pedagógicas, o parque, atividade de higienização como o banho, 

momentos de vídeos e brinquedos, o almoço, a escovação e a hora do repouso, 

quando finalizava toda rotina da professora, fosse ela do turno matutino ou vespertino. 

Acompanhamos a rotina de modo integral durante 04 (quatro) visitas em dias 

alternados pela manhã e 04 (quatro) visitas em dias alternados no turno da tarde. 
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Observando a criança com Síndrome de Down dessa sala vários elementos 

chamaram nossa atenção 

 

Percebemos que apesar da criança já saber andar, mas ainda faz muito uso 
do engatinhar e o rastejar andando pela sala [...] Ao fazer qualquer atividade 
que era preciso sair da sala em fila, a mesma não era estimulada a andar, 
esta por sua vez era levada no colo da professora ou pela estagiária [...] Na 
hora das refeições em alguns momentos a criança até tenta comer sozinha, 
apesar de ainda estar desenvolvendo sua autonomia  e motricidade, mas boa 
parte das alimentações é feita  por um adulto que a acompanha.  
[..] 
Observando a criança no parque, a mesma sempre brincando sozinha, ora 
ou outra, vem uma criança para interagir, mas não percebemos processos de 
medição docente, logo a outra criança sai e Flor de Liz21 permanece sozinha 
[...] 
Percebemos que a mesma gosta muito do contato com a areia do parque, 
brinca ativamente representando de acordo com seu mundo simbólico, 
apesar da sua linguagem ainda estar em processo de desenvolvimento, é 
uma criança muito afetiva, curiosa e atenta a tudo que acontece no espaço. 
(DIÁRIO DE CAMPO 1, 2017) 

 

 Começamos a perceber na prática docente que o corpo só era enxergado por 

essa professora, quando representado com as atividades que envolvessem 

movimento, no caso brincadeiras no parque ou com os brinquedos na sala de aula. 

Mas aos olhos da pesquisadora, várias manifestações da criança com seu corpo 

foram presenciadas, no sorriso quando a professora mostrava o crachá identificado 

com a foto da criança, quando fugia da roda de conversa, não demonstrando interesse 

em estar ali naquele momento, nos momentos de  brincar, que apesar de não ter a 

linguagem verbalizada, o corpo manifestava seu desejo pela troca de brinquedo, no 

apontamento ao copo ao ter sede e manifestar uma necessidade pessoal, no corpo 

imóvel olhando atentamente as crianças que corriam e riam na sala de aula.  

 Queremos chamar atenção para uma atividade que foi desenvolvida na turma 

do Berçário II, na qual o corpo esteve como brinquedo e brincadeira, conforme 

podemos ver a seguir: 

   

Tivemos a oportunidade de participar da semana da criança, da turma do 
Berçário, onde teve banho de grude e de bica. O banho de grude, consistia 
em passar uma massa feita de maisena e água com anilina colorida. Essa 
massa colorida foi brinquedo e brincadeira naquele momento, onde cada 
criança passava em seu corpo, no corpo do outro em um nível de entusiasmo 
e alegria que era contagiante.   
[...] 

                                                           
21 Nome fictício da criança da turma do berçário com Síndrome de Down. 
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Flor de Liz estava deslumbrada com a atividade, embora ela tivesse distante 
das demais, mas se deliciava com aquela massa colorida em seu corpo. 
Foram minutos de alegria total. 
 Era hora do banho de mangueira para a retirada do grude desse corpo que 
estava em êxtase com tamanha ludicidade.  Após o banho da mangueira, a 
atividade não se encerrava ali, as crianças foram conduzidas para um outro 
banho, dessa vez, o o banho de piscina com direito a sacolé (dindin).  
[...] 
Ali só se havia espaço para aqueles rostinhos felizes e de contentamento, 
vários corpos vividos e aprendentes e Flor de Liz estava ali. (DIÁRIO DE 
CAMPO 1, 2017). 

 

 Quanta riqueza pode ser contemplada nesse momento, sobre esses corpos 

que emanavam um desejo curioso de ludicidade e aprendizado. Quantas 

aprendizagens significativas emergiram dessa experiência corporal. 

 

Pesquisadora: Meu corpo se inquietava, mas eu sentia que essa atividade 
riquíssima tinha um outro propósito para a professora, não contive e 
perguntei: Qual o objetivo dessa atividade professora? 
Professora: Ahh, como é a semana da criança, a coordenação organizou 
com a gente, uma semana inteira de atividades diferentes e uma delas é esse 
banho de grude.  Dá muito trabalho, mas as crianças gostam. 
Pesquisadora: Mas você consegue perceber o que está promovido nessa 
atividade. 
Professora: O brincar, o lúdico né, criança da educação infantil tem que ter 
isso, semana da criança tem que ter muita brincadeira. 
[...]  
Silêncio 
Pesquisadora:  Mas você vê o corpo nessa atividade professora? 
Professora: Eu vejo ele presente, as crianças estão pulando, passando o 
grude no grupo, ele está presente sim. 
Pesquisadora: E como você percebe Flor de Liz nesse processo? 
Professora: Eu acho que ele deve está gostando muito, ele está rindo... Olha 
(risos). 
[...] 
Silêncio 
(DIÁRIO DE CAMPO 1, 2017). 
 
 

   

Embora saibamos que a brincadeira é essencial para as construções das 

relações da criança, enquanto pesquisadora, foi percebido muito mais que uma 

simples brincadeira da semana da criança. Percebemos aí a construção de 

autonomia, criação de vínculos e afetos, trocas de aprendizagens, constituição de seu 

eu, enquanto sujeito co-participativo dessa atividade, e o corpo fazendo a mediação 

de todos esses sentidos e significados – no centro desse processo. 

  O corpo estava ali presente a todo instante de acordo com as experiências que 

a criança tinha, mas o olhar da professora voltava-se para o deslocamento físico da 
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criança. A docente não conseguiu perceber tamanha riqueza de sentidos e 

significados que estava sendo promovida naquele momento. 

Seguimos [...] 

Adentramos na turma de Nível 1 “B” do turno vespertino, iniciando suas 

atividades às 13h e se encerrando às 17h.  Com uma rotina já bem diferenciada da 

turma do Berçário, as crianças eram mais autônomas. Nessa turma, havia 

matriculadas 20 (vinte) crianças com 01 (uma) professora e sua respectiva estagiária. 

Nos 04 (quatro) encontros de observação, a média de frequência variava entre 11 a 

14 crianças.  

Era uma turma mais independente e a criança com Síndrome de Down dessa 

turma, a qual chamaremos de “Miosótis”, era muito aguçada 

 

Miosótis tinha mais autonomia e era extremamente observadora. Observava 
atentamente tudo o que os colegas faziam no momento da roda. Se era ora 
de bater palma, ela batia palma [...] Se era hora de bater o pé, ela batia o pé 
[...]  
A criança participava atentamente em todas as atividades propostas, tinha 
sede de andar pelo espaço e andava com bastante solidez [...] Quando a 
professora se organizava para sair da sala, Miosótis era um dos primeiros a 
querer sair da sala, e lá ia ele correndo de sorriso aberto [...] 
(DIÁRIO DE CAMPO 1, 2017) 

 

Essa criança ainda estava com a linguagem em processo de desenvolvimento, 

até por conta da idade cronológica, mas interagia com os demais de modo bem 

satisfatório. Uma criança bem aceita e acolhida no grupo. Nunca brincava sozinha, 

sempre tinha uma outra criança interagindo com ela. Subia, descia, corria e sorria ... 

Parava, observava, curiava22, silenciava e sorria...  

Observamos sim um corpo curioso, desejoso e ativo em seu processo de 

aprendizagem. Em um dos diálogos com a professora, sobre em quais momentos ela 

via a presença desse corpo, a professora também nos mostrou uma acepção ainda 

lacunar: 

Eu vejo esse corpo quando Miosótis está andando na sala, ele não pára de 
andar [...] Tenho que sempre ficar de olho nele. Seria bom uma estagiária só 
para ele para poder acompanhá-lo em tudo o que ele for fazer [...] É muito 
complicado a gente ter que dar conta disso também. (DIÁRIO DE CAMPO 1, 
2017) 

 

                                                           
22 Expressão utilizada para expressar “brechar, espiar”. 
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No que se refere a esse fragmento, vimos que ainda há uma visão de corpo 

dualista, na qual corpo é corpo e mente é mente, uma concepção inclusive que se 

distancia da proposta apresentada no PPP da escola e que precisaríamos retomar em 

nossa proposta formativa. 

Vale ressaltar que a professora ainda aponta a presença de um terceiro adulto 

para ajudar nesse processo de mediação, apresentando uma concepção de corpo 

imóvel, disciplinado, ou seja, um corpo sobre controle, ainda sob uma acepção de que 

a deficiência vem a frente do sujeito. Se estamos diante de um corpo sob controle, 

estamos diante de um corpo sem significado na sala de aula, partindo da ideia de que 

o “corpo o quanto mais quieto tiver, menos atrapalhará” (FREIRE, 1997 p.14). 

Seguimos [...] 

 Por fim, chegamos à observação da nossa última sala, Nível 1 “A”, do turno 

matutino. Observamos a rotina da sala, bem como as interações entre as crianças, a 

participação das pedagogas, o parque, alimentação até a entrega das crianças. 

Percebemos crianças sendo crianças, entre as brincadeiras, risos, descobertas, 

desafios, enredos, crianças vivendo o dia-a-dia da Educação Infantil. 

 A criança com Síndrome de Down dessa turma a chamaremos de “Girassol”. 

Esta apresentava uma assiduidade bastante irregular no CMEI, pois não morava nas 

imediações da escola e dependia da carona de alguém que pudesse trazê-la. Havia 

períodos em que a criança conseguia frequentar melhor, como outros que Girassol 

não aparecia no CMEI. Das 04 (quatro) observações planejadas e realizadas, apenas 

01 (uma) dessas a criança Girassol esteve presente na instituição 

 Girassol era uma criança já mais madura frente às demais, mostrou-se mais 

autônoma, como também, mais independente dos outros. No entanto, apesar de 

autonomia e independência, era mais tímida. Nos momentos da roda, não se percebia 

interação com os colegas e nem com o meio. A criança estava sempre atada ao seu 

mundo simbólico, brincando com seu tênis, com suas mãos e seus pés, um papel 

encontrado no chão, elementos simples como esses chamavam a atenção de 

Girassol. Sempre estava sozinha e não havia mediação pelo adulto para que ela 

viesse até o grupo ou vice-versa.  

O que se percebia é que a criança parecia não desejar muito estar nos 

momentos da roda, fugia sempre que houvesse oportunidade. Logo, o adulto mais 
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próximo, a trazia para roda. Essa cena de saída da criança ocorreu por diversas vezes 

durante a observação.  

 Nas atividades de roda, cantiga, a criança não participava e tampouco era 

estimulada a participar pelos adultos do contexto: 

 

Percebia-se um sujeito desejante em conhecer esse espaço [...] Ora a criança 
saia para o cantinho de livros, ora para o cantinho de brinquedos, ora para a 
estante de coleções [...] O desejo em desbravar o ambiente era bem 
perceptível. Nas atividades do parque, lá estava a Girassol no ir e vir do 
escorrego, mas sozinha [...] Criança de poucos sorrisos, mas de olhar curioso 
pelos pneus coloridos que faziam parte da quadra do CMEI. Caixas de 
papelão era o seu brinquedo no faz de conta de se esconder e aparecer para 
o outro [...] Mas nessa relação de descoberta, Girassol estava sempre 
sozinha [...] 
O meu corpo me inquietava, batia uma vontade de ir lá, fazer alguma coisa 
... Era um sentimento de aflição [...] Cadê a interação com outro, cadê o 
contato com o outro? O contato era só com o seu eu [...] (DIÁRIO DE CAMPO 
1, 2017) 

 

  

Em uma conversa informal com a professora, quis saber mais sobre esta 

criança, foi quando nos informou que ela mesmo tinha pouco contato devido a essa 

assiduidade irregular, assinalando também que como vem de carona sempre com 

algum vizinho, sempre teve pouco contato com família e que a escola já tinha levado 

a situação dessa criança para o Conselho Tutelar da região, mas até o momento não 

havia recebido respostas. Foi perguntado ainda à professora como ela via o corpo 

dessa criança nesse processo, ela nos relatou o seguinte: 

 

Olha corpo é movimento, então observando Girassol, como foi uma criança 
que andou muito tarde, eu percebo que ele tem muita vontade sair 
conhecendo tudo, então eu vejo o corpo dessa criança como um corpo que 
fala,  que se expressa. 
(DIÁRIO DE CAMPO 1, 2017). 

 

Analisando o fragmento da professora, percebemos uma concepção de corpo 

voltado para sua expressão, um corpo como linguagem, que tem curiosidade. 

Contudo, o que mais nos chama atenção nessa criança é a falta de interação e 

mediação por falta do adulto, na construção de relações aprendentes. Essa criança 

esteve fora do processo o tempo inteiro. Se observarmos no documento norteador 

que traçam os docentes na busca da promoção da participação das crianças com 

deficiência em todas as atividades propostas em sala e fora dela, percebemos 
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claramente, um conceito de inclusão ainda distante do que diz o papel. Julgamos 

assim mais um aspecto a ser retomado pelas formações docentes. 
  Durante os 16 encontros de observações, conseguimos identificar nas ações 

docentes algumas situações em que o corpo desponta como linguagem, entretanto, 

isso não se concretiza na ação consciente do professor. Quando a pesquisadora 

perguntava: “mas aqui nessa atividade você percebe o corpo de que forma?”, os 

discursos sempre emanam para um corpo voltado para movimento, precisávamos 

quebrantar esses olhares. 

 

4.3 DA INTERVENÇÃO PENSADA À INTERVENÇÃO VIVIDA 
 

Incorporada à pesquisa ação-colaborativa, que demanda a articulação ação–

reflexão,  procuramos estar alicerçados na imersão do lócus da pesquisa e com isso 

termos uma boa relação com todos os sujeitos envolvidos. Ao propormos a proposta 

de formação a um determinado grupo, acreditamos que podemos trazer novas 

compreensões acerca de um determinado objeto e essas novas concepções possam 

se materializar em nossa prática. 

Analisados os discursos denotados nas entrevistas, os registros das 

observações pautadas no Diário de Campo 1, categorias de análise já elencadas, 

organizamos a proposta de intervenção pré-sistematizada, para apresentarmos aos 

nossos interlocutores quais foram os nossos olhares nessa primeira etapa.  

Além de compartilharmos anseios, inquietações e o desejo de saber por parte 

dos sujeitos envolvidos, a intervenção proporcionou pertencimento. Juntos elencamos 

as reais necessidades do grupo já que tínhamos como discussões constantes o corpo, 

a criança com deficiência e o seu processo inclusivo.  

A proposta de intervenção foi alicerçada em dois grandes momentos: o 1º 

momento teve início desde o levantamento junto à Secretaria Municipal de Educação 

do Natal, em busca do Centro Municipal de Educação Infantil que mais tivesse 

crianças com Síndrome de Down matriculadas, junto com as observações e 

entrevistas e processo de categorização; o 2º momento foi vivido através de 08 (oito) 

encontros formativos que aconteceriam no 1º semestre de 2018. 

Entrando em contato novamente com a direção da escola, ficamos à disposição 

para participar da Semana Pedagógica da instituição, momento em que gostaria de 
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apresentar aos nossos sujeitos nossos primeiros olhares do 1º momento e juntos 

darmos início ao nosso 2º momento, que seria a proposta de intervenção. 

A Oficina de Sensibilização, considerada uma das nossas principais oficinas, 

foi mobilizadora e essencial para o desenvolvimento de nossa intervenção.  Nessa 

oficina apresentamos os primeiros achados e olhares, junto às análises construídas 

de acordo com as observações e entrevistas, para colaborativamente construir as 

temáticas a serem abordadas em nossos futuros encontros: precisávamos trabalhar 

com os diversos conceitos de corpo; romper com ideia de que aprendizagem só ocorre 

se for com atividades de cunho escrito; abrir diálogo para viver experiências corporais; 

discutir o que é a Síndrome de Down e a Deficiência Intelectual, procurando sempre  

dialogar  junto às especificidade do fazer na Educação Infantil e  sob o entendimento 

de uma perspectiva inclusiva. 

Foram 08 (oito) encontros formativos, denominado de oficinas, cada qual com 

uma temática a ser discutida e refletida na ação-reflexão do fazer docente e que 

pudesse estar dando conta da nossa questão problema e objetivos propostos. 

Optamos por trabalhar com oficinas por considerar que por meio dela podemos 

promover situações vivenciadas pelos participantes, produzir conhecimentos 

coletivamente, promovendo reflexões sobre a prática que nela se efetiva (FERREIRA, 

2001). 

Ao proporcionarmos vivências, além de elaborar conhecimentos, estamos 

também promovendo a experiência do olhar sensível. A esse respeito, Lopes (2015) 

afirma que é importante trabalhar com oficina por que a mesma   

 

[...] traz consigo a ideia de preparação, de processo, de um lugar que prioriza 
a criatividade, a imaginação, a liberdade de expressão e a reflexão [...] Nos 
traz também a ideia de laboratório, onde se podem investigar, experimentar 
e criar [...] (LOPES, 2015, p.131) 

 

Partindo do enunciado apresentado, nossa proposta de intervenção tem sim 

essas múltiplas facetas, deixando que nossos momentos além de serem formativos  

fossem prazerosos. 

Os encontros foram pensados coletivamente, para acontecer nas 6ªs feiras 

(sexta-feira), visto que foram os professores que acharam o melhor dia e que ocorreria 

quinzenalmente, em um horário que correspondia ao de planejamento dos 

professores do matutino e do vespertino. Assim, a formação iniciava às 11 (onze) 
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horas (após o término da aula do grupo matutino) e terminava às 13 (treze) horas 

(horário da entrada das crianças do turno vespertino). 

 No mês de março, ocorreram a Oficina 2 e a Oficina 3, conforme planejado 

junto aos sujeitos, no entanto, a pesquisa teve que ser interrompida, uma vez que os 

professores da Rede Municipal de Ensino do Natal/RN estavam paralisando suas 

atividades educativas. Em vista disso, os professores conversaram com a 

pesquisadora sobre a adesão do movimento grevista, mas gostariam que a pesquisa 

desse prosseguimento quando a greve dos professores fosse encerrada. Com isso, 

não foi possível no mês de abril a realização de nenhum encontro formativo.  

Com a suspensão da greve, dada no início do mês de maio/2018, a 

pesquisadora em contato com a Direção Pedagógica do CMEI, retornou à instituição 

para acordar acerca da continuidade da proposta interventiva.  

 Na realização da 4ª oficina, novos acordos foram feitos em grupo. A proposta 

de formação passou a ser feita nos horários já estabelecidos anteriormente, no 

entanto, passando a serem realizadas semanalmente às 4ªs feiras (quartas-feiras).  

A proposta de formação foi organizada sob diversas temáticas, buscando 

estratégias didáticas e dinamizadas, que não correspondesse a um encontro 

enfadonho, visto que, os sujeitos já tinham tido um expediente de trabalho ou ainda 

iriam ter. Desse modo, a pesquisadora procurou dinamizar com atividades lúdicas, 

vídeos, estudos, dinâmicas, exposições orais e dialogadas, desenhos, na busca que 

além de uma pesquisa colaborativa e desse momento formativo, fosse também um 

momento prazeroso e aprendente. 

Para a realização das oficinas, previamente agendadas com os sujeitos, 

também era sempre enviado com antecedência um lembrete com dia, hora e a 

temática da oficina ao gestor Pedagógico do CMEI, com a intenção de acolhê-los e 

motivá-los durante esse processo. Ao término de cada oficina, a pesquisadora 

também levava um lanche para que os sujeitos não se sentissem desconfortáveis ao 

término das oficinas, já que a proposta formativa compreendia o horário de almoço. 

O ambiente para as oficinas deu-se em uma sala de aula da instituição, grande, 

com espaço adequado para as vivências corporais. A pesquisadora sempre chegava 

mais cedo, para organizar o espaço em semicírculos, distribuir os portfólios sobre as 

mesas, montar o equipamento multimídia e colocar uma música ambiente, para a 

recepção dos sujeitos. 
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Os encontros foram todos gravados em áudio e também registrados por 

máquina fotográfica, uma vez que a pesquisadora estava mediando as discussões, 

incitando as reflexões, não dava para ficar registrando todos os momentos com a 

câmera.  

Para a realização das oficinas, a pesquisadora utilizou também como 

estratégias a elaboração de um portfólio para cada sujeito. O portfólio foi apresentado 

na oficina de Sensibilização, em que cada um escolheu o seu portfólio, e este ia 

acompanhá-lo durante todas as oficinas. Escolhemos o portfólio para fazer parte da 

pesquisa por ser uma ferramenta riquíssima de registros das ações e reflexões entre 

pesquisador e sujeitos. Acerca disso, Hernández (2000) faz a seguinte assertiva: 

 

[...] portfólio é um continente de diferentes tipos de documentos (anotações 
pessoais, experiências de aula, trabalhos pontuais, controles de 
aprendizagem, conexões com outros temas fora da escola, representações 
visuais, etc.), que proporciona evidências do conhecimento que foram sendo 
construídos, as estratégias utilizadas para aprender e a disposição de quem 
o elabora para continuar aprendendo. (HERNÁNDEZ, 2000, p.166) 

 

Os portfólios eram bem ilustrativos, característica peculiar das vivências da 

Educação Infantil e identificado por cores, representando o anonimato dos sujeitos.  

Todo portfólio tinha a proposta da pesquisa com a justificativa, questão norteadora e 

seus respectivos objetivos. Antes de iniciar cada oficina era colocada a “chamada para 

a temática”, como uma forma de estimular a curiosidade de cada proposição. A seguir, 

apresento uma fotografia (figura 3 e figura 4) dos portfólios a serem usados em todas 

as oficinas: 

 

Figura 3 - Fotografia dos portfólios para as oficinas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 
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Figura 4 -  Fotografia dos portfólios sobre as mesas 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 

Os portfólios conforme já apresentados tinham em seu interior toda a descrição 

das oficinas a serem vivenciadas ao longo de cada encontro.  Vejamos o conteúdo de 

cada portfólio (Figura 1); 

1 -  Convite para a participação da pesquisa;23 

2 -  Poesia: As cores e as palavras (Elias José)24 

3 - A apresentação da sua cor, que representará o seu portfólio até o término da 

pesquisa, bem como o seu anonimato; 

4 – O termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

5 – Justificativa da pesquisa 

6 – Questão norteadora 

7 – Objetivos da pesquisa 

8 –  Convite de cada oficina; 

9 – Acolhida da oficina do dia; 

10 – Pauta de cada oficina realizada; 

11– Slides impressos de cada momento formativo; 

12 – A fundamentação teórica de cada temática discutida (artigos, textos com suas 

referências:  a história do corpo (texto adaptado pela pesquisadora); primeiras 

mudanças na visão do corpo e no atendimento às pessoas com deficiência (texto 

adaptado pela pesquisadora); Corpo, percepção e conhecimento segundo Merleau-

Ponty (artigo); Corpo e consciência corporal segundo Merleau-Ponty (artigo); 

                                                           
23 Apêndice A 
24 Apêndice B 
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Síndrome de Down e Inclusão na Educação Infantil (texto adaptado pela 

pesquisadora; Política Nacional de Educação Inclusiva; 

13 –  Avaliação de cada oficina (oral, corporal, desenho, registro, etc) 

 

Diante do explanado, apresentamos no quadro abaixo, de forma concisa e a 

ser mais esmiuçada no capitulo O espetáculo aberto:  o encontro de vozes, o encontro 

com o corpo, toda a proposta de intervenção construída na perspectiva de uma 

pesquisa-ação colaborativa: 

 

Quadro 5 - Descrição da proposta de intervenção através de oficinas 

 Descrição da temática  Objetivos 

1ª  Oficina 1 – Sensibilização 
- Apresentação da proposta de trabalho 
diante das necessidades encontradas; 
- Dinâmica de sensibilização dos sujeitos; 
 
 

- Mobilizar e sensibilizar os sujeitos 
para a participação da pesquisa; 
- Apresentar a proposta de pesquisa 
firmando os objetivos e a proposta 
metodológica; 
 

2ª Oficina 2 – Corpo de horror? 
- Retomada das discussões trabalhadas na 
oficina anterior; 
- Temática: O corpo deficiente na 
antiguidade; 
- Espetacularização dos corpos 
- Educação Especial e suas fases: exclusão, 
segregação, integração e inclusão 
 

- Conhecer e discutir a trajetória do 
corpo deficiente ao longo da história; 
 
- Explanar sobre a trajetória da 
Educação Especial e suas fases; 
 

3ª Oficina 3 – Um corpo máquina? 
- Retomada das reflexões na oficina 
anterior; 
-Temática: O corpo com deficiência na 
Revolução industrial; 
- Atendimento às pessoas com deficiência; 
- Primeiras mudanças de concepção de 
corpo 

- Realizar uma exposição dialogada 
acerca das situações sobre o corpo 
deficiente e suas concepções de 
produção; 
-Conhecer como o atendimento às 
pessoas com deficiência intelectual 
adentraram no campo da Ciência;  
 

4ª Oficina 4 -  Deixe o corpo falar 
- Retomada das discussões da oficina 3; 
- O corpo na concepção de Merleau-Ponty; 
- O corpo como fenômeno; 
- Trabalhando com a percepção 
 

- Conhecer a concepção de corpo 
numa discussão fenomenológica; 
- Vivenciar esse corpo subjetivo; 
- Compreender o corpo com deficiência 
como subjetividade; 

5ª Oficina 5 -  O corpo brincante 
- Retomada das discussões da oficina 4; 
- Continuidade do corpo na concepção de 
Merleau-Ponty 
- O corpo com deficiência enquanto 
percepção e sensações; 
- Consciência corporal; 
 

-  Discutir a concepção de corpo e de 
corpo deficiente na concepção 
merleau-pontianas; 
- Compreender que a pessoa com 
deficiência também é seu corpo 
subjetivo e perceptivo; 
 

6ª Oficina 6 -  Síndrome de Down: que corpo 
é esse? 
- Retomada das discussões da oficina 5; 

- Compreender que a SD não é uma 
doença; 
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-  Temática: Primeiros registros sobre a 
Síndrome de Down;  Doença x Deficiência; 
-  Deficiência Intelectual e seu processo 
inclusivo; 
 
 
 

- Conhecer os primeiros estudos sobre 
a Síndrome de Down; 
- Conhecer a deficiência intelectual e 
seu processo inclusivo;  

7ª Oficina 7 -   Educação Inclusiva: do que 
estamos falando? 
- Retomada das discussões da oficina 6; 
-  Temática: Formação docente na 
perspectiva inclusiva 
- Conhecendo a legislação 
- Avaliação:  Registro escrito sobre a 
oficina 
 

- Reconhecer a importância do contato 
com esse corpo na Educação Infantil; 
- Conhece um pouco sobre a legislação 
da Educação Especial 
 

8ª Oficina 8 -  O corpo como lugar de 
aprendizagem 
- Retomada de todas as temáticas: 
 

- Reconhecer o corpo como uma lugar 
de aprendizagem 

Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 

 

A esse respeito, durante os 08 (oito) encontros procuramos sempre dialogar 

sob a perspectiva inclusiva, refletindo sobre o corpo com deficiência, abrindo espaço 

para dialogar sobre a criança com Síndrome de Down, caracterizada pela Deficiência 

Intelectual. Isso para que ela pudesse ser vista além de seu corpo físico e hipotônico 

frente à sua deficiência, na busca de um entendimento de um corpo curioso, desejoso, 

aprendente, perceptivo e subjetivo. Para a concretização das oficinas, estas não eram 

pensadas e organizadas aleatoriamente, seguiam criteriosamente uma organização  

de sentido e significado, conforme podemos ver no quadro abaixo: 

 

Quadro 6 - Descrição da proposta de intervenção através de oficinas 

ANTES DURANTE DEPOIS 

 Convite para o nosso 
encontro; 

 Entrega do Portfólio; 

 Acolhimento com 
vivências; 

 Apreciação da pauta do 
dia; 

 Retomada da oficina 
anterior; 

 

 Roda de conversas de 
acordo com a temática; 

 Levantamento dos 
conhecimentos prévios; 

 Vídeos temáticos; 

 Discussão/reflexão 
teórica; 

 Atividades lúdicas: 
brincadeiras, cantigas, 
contação de histórias, 
jogos sensoriais, 
atividades 
rítmicas/expressivas; 

 

 Atividades de 
sensibilização; 

 Construção de novos 
saberes; 

 Momento de diálogos; 

 Avaliação da oficina 
vivenciada; 
 
 

Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 
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No capítulo a seguir, falaremos mais um pouco sobre esse corpo que nos move 

e nos inquieta, nossos eixos de análise frente ao processo de categorização, como 

também apresentamos detalhadamente cada oficina realizada em nossa proposta de 

formação. 
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5 ABERTO O ESPETÁCULO: O ENCONTRO DE VOZES, O ENCONTRO COM O 

CORPO  

 

  Dada a hora para o grande encontro. Assim, este capítulo constitui toda a 

vivência colaborativa proposta pela pesquisa-ação colaborativa, metodologia 

apresentada desde o início desta dissertação, na qual em um primeiro momento 

revelamos os aspectos mais expressivos e relevantes nos diálogos com os nossos 

sujeitos colaboradores trazendo cor e movimento às nossas conversas, apresentando 

os eixos de análise e o respectivo processo de categorização, fundamentado em 

Bardin (2016).  

  No segundo momento, retomamos esses diálogos com mais movimento 

ainda, agora sob um contexto mais formativo, além da cor, trazendo voz e movimento 

a essa dissertação.  Neste capítulo, expomos e revelamos o vivido e o sentido, o vivido 

e o representado. 

Entre os diversos olhares, observações, escutas, visitas, entrevistas, análises, 

participação de eventos, encontros e re(encontros), finalmente é hora de abrirmos o 

espetáculo e mostrarmos as cenas desses corpos e dessas vozes que constituíram 

esse corpo/sujeito inacabado que está em constante processo de construção e 

aprendizado, dando a todos (re)significados de olhares inclusivos a serem edificados 

em nossa existência primeiramente humana. Então, que se abram as cortinas e 

deixemos o corpo falar... 

 

5.1 O CORPO REVELADO: O QUE PENSAM NOSSOS INTERLOCUTORES 
 

Como já declarado anteriormente, as entrevistas foram organizadas em blocos, 

para que posteriormente nos ajudasse na elaboração do processo de categorização. 

À medida que fazíamos a leitura flutuante, de acordo com a pré-análise, as impressões 

iam sendo suscitadas e concretizadas na elaboração das categorias, que aqui 

organizaremos por “cenários”, com a intenção de explanar o que pensam nossos 

sujeitos sobre corpo e aprendizagem, fazendo uma relação com a educação inclusiva.  

Trazemos para esse espaço o recorte das entrevistas, somado às impressões 

registradas pela realidade observada, análises que emanaram conforme as 

observações e relações dialógicas estabelecidas. Tivemos como sistematização 02 
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eixos de análise, divididos em 04 categorias, as quais apresentamos como cenários 

de nossa vivência, conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 7 - Eixos e Categorias de análises 

EIXOS DE ANÁLISE CATEGORIAS 

 
CONCEPÇÕES 

E 
PRÁTICAS 

Corpo-Movimento 

Corpo-Linguagem 

Corpo-Inclusão 

Corpo-Aprendizagem 

      Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 

   

5.1.1   Primeiro Cenário: Corpo-movimento 
 

  

Quem é que veio hoje 

Quem é, quem é, quem é ... 

Diga logo o seu nome 

Bata palma, bata o pé 

Seu nome é ... 

 (DIÁRIO DE CAMPO 1, 2017). 

 
´ É com este excerto de abertura que começamos a  apresentação da nossa 1ª 

categoria, denominada corpo-movimento. Essa era a música que adentrava a sala da 

turma do Berçário e Nível 1. No momento da roda inicial e da chamada, espaço esse 

riquíssimo na rotina das turmas de Educação Infantil, momento composto da acolhida, 

da roda de novidades, do trabalho com os crachás, identificação dos nomes colegas 

que estão presentes no dia e dos combinados da rotina para o dia. 

 Foi sob esse cenário que alguns sujeitos sinalizaram em seus discursos uma 

compreensão de corpo atrelada a movimento, e que este é de fundamental 

importância para o desenvolvimento da criança, confirmado com os trechos que 

seguem: 

 
Corpo é oportunidade de se desenvolver, de aprender...  Corpo é movimento, 
realmente o corpo não pode estar parado, e se a gente não estimular a 
criança, ela vai fica mal fisicamente, e mentalmente. (VERMELHO) 
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Corpo é algo que não pode estar parado, acho que não tem coisa pior, do 
que você querer que uma criança ou qualquer pessoa fique sem movimentar. 
O corpo pede movimento, faz parte...  Se você deixa esse corpo parado, além 
de vir um cansaço e um incomodo, a concentração que você espera, ela não 
acontece. Seu corpo está ali ... E a criança cheia de energia [...] O prazer 
maior delas e se mexer, é brincar é se movimentar...  (LARANJA) 

 

O corpo precisa ser compreendido pela criança, porque até então a criança 

está se descobrindo... É um corpo que precisa ser estimulado na sua 

motricidade, e a gente aqui do berçário atua nesse sentido, exploramos bem 

a questão da motricidade, com atividades de correr, pular subir, descer, a 

gente sabe da importância principalmente dessa faixa etária do berçário de 

estar trabalhando com o corpo para eles conhecerem melhor a questão da 

motricidade. (ROSA-CLARO) 

 
Corpo é... tudo. A gente não pode pensar em trabalhar essa mente dissociado 

desse corpo, mas é o que a gente geralmente acaba fazendo na escola, 

preocupadas com essa prontidão para a o ensino fundamental. [...] Eu vejo 

que o corpo está no centro, não posso pegar largar e concentrar 

simplesmente o corpo apenas a mão, em apenas escrever. E o resto como 

fica? (VERDE-ESCURO) 

 

  Trazendo essas vozes para nosso 1º cenário, temos a ideia clara de que corpo 

é movimento sim, mas ele não pode ser visto apenas sob esse aspecto. Pois se corpo 

é movimento, como fica então nossas crianças que apresentam deficiência física e 

não conseguem se movimentar? E nossas crianças com Síndrome de Down que 

apresentam comprometimento motor devido à sua hipotonia e levam um tempo para 

se movimentar, como elas são vistas nesse enfoque? 

Foi fazendo as análises dessa categoria e tomando a fala da professora Verde-

escuro “que corpo é tudo”, percebemos que precisávamos concretizar ações que 

permitissem uma ampliação dessa percepção que corpo é muito mais que movimento 

e juntos dialogarmos com os fundamentos de Merleau-Ponty (1999, 2006).  

Uma constatação através do Diário de Campo 1 a ser apresentada é que 

mesmo as professoras não percebendo o corpo e a forma como ele se concretizava 

nas atividades da roda inicial, quando ela perguntava a cada criança “seu nome é...”, 

cada uma se expressava de acordo com sua individualidade e experiências já vividas, 

no entanto, a professora não compreendia que ali não havia apenas um corpo físico, 

mas um corpo aprendente na relação com toda aquela experiência. 

O mesmo acontecia com as atividades de brincadeiras na sala de aula, onde 

esse corpo estava livre para interagir com o outro e nele promover socialização, trocas 

no mundo simbólico, logo, aprendizagem. Bem como nas atividades de parque, onde 
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todas as crianças estavam livres para explorar os mais diversos espaços à sua 

maneira. 

Desse cenário também faziam parte as crianças com Síndrome de Down. Em 

nenhum momento elas estavam de fora desse processo, ora momentos mais 

sozinhos, vivenciando o seu eu, suas singularidades, no ir e vir do mundo real e do 

mundo imaginário, ora momentos com o outro, com o meio, se conhecendo e se 

experimentando nesse cenário lúdico de descoberta e aprendizagem. Ainda assim, 

na compreensão da professora, essa criança com Síndrome de Down estava apenas 

ali presente, não acontecendo aprendizagem nenhuma. Só que a aprendizagem em 

seu discurso estava concatenado ao cognitivo. 

A compreensão de um corpo além do movimento já estava expressa em seus 

fazeres docentes, desde o momento da acolhida da criança ao momento da roda final, 

mas não como ação pedagógica intencional. Embora, alguns discursos já anunciavam 

na transcrição das entrevistas, conforme vemos nos relatos abaixo: 

 

[...] a criança é inserida no mundo através do seu corpo, é através da 

experimentação, dessa fase de se descobrir, de interagir com outro, que 

começa a ter esse contato consigo mesmo, tudo se dá partir do corpo. 

(VERDE-ÁGUA). 

 

No entanto, precisávamos sistematizar essa compreensão de corpo-sujeito e 

trazermos essa reflexão no fazer diário da Educação Infantil, de que não temos um 

corpo e sim somos corpos diversos com potencialidades e limitações – o que nos torna 

singulares.  

 

5.1.2   Segundo Cenário: Corpo-linguagem 
 

 Esta nossa segunda categoria nos leva a um cenário que foi se estabelecendo 

com uma compreensão de corpo que além de movimento é também um corpo que 

fala. Por isso, denominamos aqui essa categoria como um corpo-linguagem.  

  Sabemos que mesmo antes da linguagem oral se manifestar, as crianças, 

desde bebês, se expressam por meio da linguagem corporal, como sua primeira 

linguagem de mundo. 

Muito cedo, as relações que o indivíduo estabelece com os outros e com o meio 

exterior são mediadas pela linguagem, que se manifesta de formas variadas, mas tem 
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como matriz inicial o corpo. Nesse sentido, o corpo assume um papel fundamental no 

processo de produção do conhecimento, pois é com ele que a criança estabelece sua 

relação com o mundo. As crianças descobrem as possibilidades do próprio corpo, 

experimentando-o enquanto ação e linguagem. 

  A esse respeito Loris Mallaguzi (1999) afirma que: 

As crianças pequenas são encorajadas a explorar seu ambiente e a 

expressar a si mesmas através de todas as suas “linguagens” naturais ou 

modos de expressão, incluindo palavras, movimento, desenhos, pinturas, 

montagens, escultura, colagens, dramatizações e música (MALLAGUZI, 

1999, p. 9).  

 

Seguem fragmentos que nortearam as vozes dos nossos sujeitos nesse 

cenário que desponta o corpo como uma linguagem da condição humana: 

 

O corpo nos diz tudo, o corpo nos dá forma de expressar, é através do corpo 

que a gente consegue realmente visualizar o que a criança está querendo 

nos dizer... seja no olhar, no gesto... eu acho que o corpo por si ele fala, não 

somente apenas a linguagem oral para falar, mas o corpo por si fala com os 

movimentos, gestos, maneira do olhar [...] (AZUL-CLARO) 

 
O corpo é...linguagem corporal, então o corpo na escola é fundamental para 

o seu desenvolvimento. Através dos movimentos que a criança faz com o 

corpo, que a gente consegue identificar muitas situações do dia-a-dia criança. 

(PINK) 

 

Na educação infantil, nós trabalhamos diversas linguagem e uma dessas é o 

movimento, onde trabalhamos muito o corpo, temos o momento com 

brincadeiras cantadas, o momento com brincadeiras de roda, o momento lá 

fora dessa criança brincar livremente[...] É por esse corpo que eu percebo 

todas as outras linguagens, eu vejo que esse corpo está no centro.  (VERDE-

ESCURO) 

 

 

  Nos discursos apresentados e estabelecendo relações com a categoria, 

percebemos que há uma concepção de corpo como linguagem de forma bem incisiva 

e que esse corpo enquanto linguagem é sinalizado pelos docentes da Educação 

Infantil.   

  Sabemos que desde o nascimento, o sujeito começa a aprender pela interação 

e possibilidade de resolver problemas. Dessa forma, os professores assumem um 

lugar muito importante, pois precisam ser observadores atentos que captam as 

necessidades e curiosidades que as crianças apresentam e planejam situações com 

intenções necessárias, de acordo com as especificidades.  
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Assim, a criança está imersa em um contexto social que a identifica enquanto 

ser histórico, ela desenvolve-se pelas experiências sociais, nas interações que 

estabelece, desde cedo, com a experiência sócio histórica dos adultos e do mundo 

por eles criado. O corpo nesse contexto se tornou brinquedo e brincadeira e foram 

essenciais na atividade, recriando experiências socioculturais através da mediação do 

adulto.  

 De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998), nos é apontado que o movimento é uma das importantes linguagens 

que permite à criança tomar consciência de si, investigar, expressar e conhecer o 

mundo à sua volta.  

 Ainda partindo do referido documento, a exploração de diversas formas de 

utilizar e sentir o corpo proporciona à criança o conhecimento de suas características 

e possibilidades de aprendizagem, o reconhecimento de seus limites e de suas formas 

de expressão. 

 Partindo dessas premissas, temos que proporcionar às nossas crianças esse 

processo de investigação, exploração, expressão, conhecendo o ambiente em que ela 

está inserida, como também tomar consciência de si e desse meio que a circunda.  

Precisamos entender qual o lugar do corpo na escola, como ele é compreendido nos 

currículos escolares, para compreendermos essa interação cotidiana entre os sujeitos 

e apropriação dos saberes (NÓBREGA, 2005). 

Ainda acerca de tal cenário, partimos da assertiva que o movimento está na 

essência da criança, seja ela com/sem deficiência, são linguagens fundamentais a 

serem trabalhadas na infância.   

 

5.1.3 Terceiro Cenário: Corpo-inclusão 
 

 Alçamos a nossa terceira categoria, que denominaremos aqui de Corpo-

inclusão. Vimos nos capítulos anteriores que esse cenário sobre a inclusão ainda está 

se constituindo dia-a-dia, em nosso fazer docente, sustentada pelas políticas públicas, 

formação continuada dos professores, dialogando com os diversos modos de sentido 

e significado à deficiência em si, em busca de uma educação na perspectiva inclusiva 

e que ainda temos muito o que avançar. 

 Nessa ótica, pontuamos nessa categoria elementos que envolveram o 

conhecimento sobre a educação inclusiva e suas respectivas experiências, visto que 
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estamos falando do vivido e do sentido e como isso pode ser materializado no fazer 

docente. 

 Apresentamos primeiramente, o entendimento que nossos professores 

possuem sobre o processo de inclusão: 

    

Incluir para mim é você colocar o indivíduo, o ser, a criança em si, dentro 
daquele processo, seja o limite que ela tenha de locomoção, você deve fazer 
com que ela interaja, socialize seja inclusa naquele quadro. É você buscar 
sempre a participação dessa criança naquele momento. (AZUL-CLARO) 
 
Para mim incluir é [...] Deixar outro também ter esse espaço, incluir eu 
entendo que é estar, e se estar [...] E se estar nesse ambiente eu devo fazer 
com que aquela criança se sinta parte daquele espaço, dos colegas também, 
no momento de socialização. (VERDE-LIMÃO) 
 
Incluir é você trazer e dar condição para aquela criança aprender, porque não 
adianta eu trazer e ela ficar ali, ela não está incluída, ela está apenas 
participando (AZUL-ESCURO) 
 
Inclusão é participar de tudo como um todo, é aquela questão que te falei 
anteriormente, eu não posso... de precisar de um laudo, para eu ter aquela 
criança e inseri-la na sala de aula. Eu preciso tentar entender, o que ela 
precisa, independente de um laudo ou não, para trazê-la deixar o grupo mais 
harmonioso possível, isso para mim é incluir. (VERMELHO) 

 

 Com esses fragmentos percebemos que ao falarmos de inclusão, para alguns, 

não estamos apenas tratando de pessoas com deficiência e sim de uma educação 

sob a perspectiva inclusiva que deve transversalizar uma educação a todos.  

As falas das professoras Azul-Claro, Azul-Escuro, Verde-Limão e Vermelho 

deixam luzente o entendimento de que uma Educação Inclusiva é deixar o outro fazer 

parte do processo. Contudo, sabemos que não é somente isso, estamos aqui 

versando sobre um processo complexo e que envolve além de investimento em 

políticas públicas inclusivas, acessibilidade, formação continuada e precisamos de 

práticas pedagógicas que viabilizem esse processo.  

 Por meio dos discursos dos interlocutores, é possível enxergarmos que estes 

até compreendem a importância desse processo, uma vez que que há nas falas que 

todos aprendem juntos e que ambos devem fazer parte desse processo, mas isso por 

si só não é suficiente. Assim, deve ser oportunizado a participação de todos sem 

distinção promovendo a interação. Pires (2006) fundamenta que 

 

A inclusão não é a manipulação de indivíduos. Não basta inscrevê-los numa 
escola e fazerem parte da lista de alunos de uma classe. Como processo 
participativo, com diferentes agentes em interação, ela só acontece quando 
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é operada pelo próprio sujeito, pois a inclusão não pode ser fruto de 
imposições aleatórias, mas um processo que o próprio indivíduo concretiza 
em si mesmo, na interação e convivência com os outros. (PIRES, 2006, p. 
50). 
 

  Vejamos o excerto a seguir: 
 
[...] Incluir envolve um todo, eu preciso que minha criança, que o adulto que 
trabalha comigo ele seja incluído, independente da classe social, da cor, do 
jeito dele, se ele é tímido ou não, se tem uma deficiência ou não [...] A 
concepção de incluir tem que tá [...] você participa, eu olho nos seus olhos, 
você fala, eu falo com você, independente da nossa concepção, a gente tá o 
tempo todo se conectando, se falando, se olhando, se tocando, fazendo junto, 
participando. Eu acho que a parte mais importante da inclusão são as 
pessoas se sentirem parte, são elas se sentindo importante, elas perceberem 
que elas fazem parte desse lugar [...] De se perceberem, perceber o outro. 
(LARANJA) 

 

 O enunciado da professora Laranja traz uma reflexão em que o processo de 

inclusão deve ultrapassar os muros escolares. Há um discurso aqui sobre inclusão 

social antes de tudo, e que de fato a inclusão do chão da escola só será possível 

quando ampliarmos nossos olhares para o outro na sociedade como um todo (SILVA; 

MARTINS, 2012). 

 A instituição escolar isoladamente não poderá ser inclusiva se a sociedade de 

modo geral também não for. A escola poderá atender objetivos específicos que 

ampliem esse olhar, mas não pode caminhar em face oposta à sociedade, uma vez 

que ela faz parte do mesmo fenômeno social de gestão de diferenças (OMOTE, 2012). 

  A escola é um espaço muito importante para essa construção e a fala da 

professora Verde-escuro é bem assertiva quanto a essa reflexão: 

 

Inclusão do jeito que está, para mim [...] Eu não percebo ainda como inclusão, 
eu vejo apenas que as crianças estão tendo oportunidades, estão tendo o 
direito de estar matriculadas numa escola regular, certo? Mas essa inclusão 
ainda não está acontecendo na maneira como deveria. Por que? Para colocar 
essas pessoas, assim essas crianças, primeiro tem que preparar a escola, as 
escolas não são adaptadas para isso, tem que preparar as escolas 
principalmente os professores que trabalham diretamente com elas. Fico me 
perguntando o que eu fiz como professora para que minha aluna estivesse 
incluída? Simplesmente a minha aluna teve a garantia de vir até a escola [...] 
Falta muito da secretaria, até mesmo da escola em si, por que se eu tenho 
aluno assim [...]Eu tenho o diretor pedagógico, eu tenho o coordenador, então 
o que eles podem propiciar de momento de formação? Eu não vivenciei 
nenhuma formação como professora sobre inclusão. Simplesmente jogam o 
aluno na sala, e aí a gente tenta buscar alguma coisa ali, outra acolá [...] Eu 
que tenho que ir procurar ler sobre autismo, sobre deficiência, 
comportamento, interação, Down, mas só eu que tenho que fazer alguma 
coisa? (VERDE ESCURO) 
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 Quantos elementos importantes constituem esse discurso. Primeiramente, 

mais uma vez a compreensão de que incluir é muito mais que “colocar dentro”, 

conforme já fora dito. Estamos falando tanto de investimento de políticas públicas 

quanto de práticas pedagógicas que viabilizem e colaborem para esse processo – 

estamos falando de formação continuada.  

 Urge que tenhamos mudanças de posturas de enfrentamento dessas 

concepções e que possamos enxergar o aluno com deficiência para além do sujeito. 

A escola desempenha papel fundamental nesse processo, pois é nesse espaço que 

acontecem o fazer diário, as interações, trocas e construções singulares e 

significativas (SILVA, 2014). 

 Conforme dito pelo interlocutor sem formação, nada poderemos fazer, desde a 

formação inicial à continuada. No tocante a investimentos plausíveis de 

acessibilidade, materiais adaptados e acessíveis, tecnologias de última geração, nada 

será realizável se não investirmos na profissionalização docente para o 

desenvolvimento dessas competências, na implementação de práticas pautadas na 

articulação entre teoria e prática, para a resolução de situações e reflexão sobre a 

atuação profissional para atender à diversidade, seja ela, cultural, social e individual.  

 Estamos diante de uma complexidade no que se refere à Educação Inclusiva e 

uma necessidade improtelável à diversidade escolar, mas o sujeito tem de estar 

presente nesse processo de forma integral de corpo e mente. É preciso sim 

ampliarmos as discussões nessa área, para que professores recebam formação 

adequada à pluralidade e diversidade, como um investimento permanente. A escola, 

é, portanto, espaço de formação, lugar que se produz conhecimento, troca de 

experiências, lugar de interação entre teoria e prática e o corpo está no interior desse 

processo. 

  

5.1.4   Quarto Cenário: Corpo-aprendizagem 
 

 Despontamos em nosso 4º cenário com a última categoria intitulada corpo-

aprendizagem, que nos revela que o corpo pode ser sim um lugar de aprendizagem.   

  O potencial de desenvolvimento contido em nosso corpo muitas vezes acaba 

sendo negado pela escola. Ele é tão importante para nossa existência enquanto 

sujeitos aprendentes, existência humana, quanto o desenvolvimento das capacidades 
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cognitivas. Foi perguntado aos nossos colaboradores qual a concepção de 

aprendizagem eles têm e nos foi revelado os seguintes excertos: 

 

Aprendizagem para mim e um processo, lento continuo e depende de cada 
indivíduo, de cada criança [..] Eu entendo que a aprendizagem e esse 
processo na educação infantil envolve tudo o educar, o cuidar. Eu acredito 
que está muito mais dentro da interação do adulto com criança. (AZUL-
CLARO). 
 
Aprendizagem está muito ligada ao estímulo, quando se é estimulado é mais 
fácil aprender, é tanto que a gente que tem muito tempo na sala de aula, a 
gente percebe que algumas crianças que já conhece cores, que já faz uma 
leitura não convencional, e isso muitas vezes é estimulo não só da escola, 
também vem de casa. (ROSA) 
 
Aprendizagem ... são os caminhos percorridos que nós conseguimos sobre o 
conhecimento, que quando você está ensinando você está propondo novas 
aprendizagens [...] (VERDE-LIMÃO) 
 
Aprendizagem[...] Não é fácil não falar de aprendizagem [...] É a parte mais 
difícil da pesquisa, porque a gente aprende o tempo todo, aprendemos de 
tudo, somo seres muito completos [...] A nossa capacidade ela é infinita. A 
gente tem a capacidade de aprender sobre diversas coisas e de ensinar, ta 
muito relacionado a nosso campo de interesse. (VERMELHO) 
 

 
 

 Os discursos apresentados trazem informações como: “falar de aprendizagem 

não é algo tão fácil”. Demonstraram dificuldade em considerar a dimensão corpo como 

elemento constitutivo dessa prática pedagógica e que a aprendizagem está muito 

ligada à cognição, logo, ao conhecimento.  

 Tais declarações refletem ainda concepções envolvidas por um processo 

histórico de valorização do cognitivo em detrimento de outras dimensões do ser 

humano, sejam elas motoras, afetivas, emocionais. Isso acabou refletindo muitas 

vezes nesse dualismo corpo versus mente, marcado pela sociedade ocidental nos 

séculos passados, resultando na marginalização desse corpo, como se o sujeito fosse 

dois em um: ora sujeito corpo, ora sujeito mente e vice-versa.  

  A professora Pink apresentou um depoimento sobre aprendizagem também 

voltado para o aspecto cognitivo, no entanto com uma diferença, “a aprendizagem é 

você adquirir um conhecimento, aprender é você estar com o outro, não existe 

aprendizagem sozinha, a gente aprende através das relações” (PINK).  

  No excerto acima, tivemos a oportunidade de interpelar outros elementos, 

perguntando a mesma “de que forma poderíamos então aprender com o outro?”, “que 

relações são essas?” A mesma replicou da seguinte maneira: 
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Ahhhhh [...] Para mim a aprendizagem não pode ficar condicionada apenas 
ao conhecimento, quando me referi que aprendemos com o outro, estou 
falando da interação, da troca, cada qual tem sua individualidade, seus 
próprios saberes. A aprendizagem para mim é uma construção, uma troca, e 
essa troca também pode se dar no corpo, quando eu considero essa 
individualidade, essa subjetividade de cada um. (PINK) 

 

   Percebemos que em um primeiro momento a professora Pink volta seu 

discurso de aprendizagem como conhecimento, entretanto, na continuidade de seu 

discurso, ao nos relatar que a aprendizagem não pode ficar restrita apenas ao 

conhecimento, percebemos em sua fala o corpo no processo pedagógico. Embora de 

forma indireta, em seu discurso sobressai elementos fundamentais que debatemos no 

capítulo O corpo entra em cena, dando ênfase à importância da interação, 

subjetividade, relação, individualidade, expressões que comungam junto à teoria do 

filósofo Merleau-Ponty.  

Outro discurso que merece destaque é o da professora Vermelho, que aponta: 

 

Aprendizagem está ligado a aprender que está ligado a ensinar, eu acho que 
é um processo, né [...] Aprendizagem é aprender [...] Aiiii, realmente não é 
fácil falar de aprendizagem, está ligado a ensinar [...] Bem eu acho que a 
gente aprende em todo momento, qualquer oportunidade que  a gente  tem, 
a gente constrói e descontrói tudo , a todo momento,  e o corpo tem muito a 
ver com isso, pois ele é oportunidade de se desenvolver, de aprender, 
envolve muitas coisas  ele é  oportunidade de aprendizagem, pois a gente 
aprende a todo tempo. (VERMELHO) 
 
 

  No fragmento da Professora Vermelho, também há em seu discurso a presença 

do corpo como elemento de oportunidade e que não podemos fechar os olhos para 

essa reflexão. Elementos esses que mostram uma existência fundada na 

corporeidade, evidenciando que não existe aprendizagem sem o corpo, uma vez que 

já denotamos que toda a aprendizagem passa pelo corpo (FERNÁNDEZ, 1991).   

O que se precisa deixar claro é que o corpo não pode ser visto como 

instrumento para a aprendizagem, mas o meio por onde ela ocorre. Trocando em 

miúdos, não há aprendizagem que não esteja no corpo. Na sala de aula existe uma 

relação que é acima de tudo corporal, além da dimensão cognitiva e estabelecida 

pelos sujeitos em sua vivência com o seu eu, com o outro, como sujeito presente no 

mundo que o cerca (NÓBREGA, 2016). 

O que se tem observado nas práticas pedagógicas na infância nos últimos anos 

é o delineamento do brincar pelo brincar, sem ato intencional, sem o lúdico vivido, e 
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um trabalho de movimento como foco na dimensão racional em busca de 

aprendizagem de letras e números, colocando esses aspectos em um campo dualista, 

como se não fossem possíveis que essas ações estivessem integradas no cotidiano 

da escola e da própria vivência da infância. Os educadores infantis compreendem que 

o lugar do corpo é parte do profissional de Educação Física, não cabendo a eles 

qualquer tipo de relação.  

Assim, emerge uma reflexão contraditória a esse entendimento. Se nós 

professores da infância temos que promover o desenvolvimento da criança em todos 

os seus aspectos, como deixar de fora desse processo o corpo? Como promover 

interações, brincadeiras, autonomia, constituição de sua identidade deixando o corpo 

para o profissional da Educação Física? Para agravar mais ainda a situação, nos 

Centros Municipais de Educação Infantil esse profissional nem existe, pois são 

contratados para atuarem nas séries inicias do Ensino Fundamental. 

O movimento humano vai além do movimento exercido em relação ao meio 

físico (WALLON, 1968). Tão importante quanto a capacidade instrumental é a 

dimensão afetiva do movimento, como experiência essencial pela qual a criança 

dialoga com o mundo através de capacidade singular de expressão. A criança com 

Síndrome de Down tem muito isso, essa capacidade única e subjetiva de se relacionar 

com o meio, com o outro, com o mundo. 

Compreendemos aqui essa subjetividade, entendida como resultado da relação 

dialética estabelecida entre o vivido e o sentido, o cognitivo e sua motricidade, 

socialmente elaborados em um mundo natural, social, político, cultural e histórico, 

como forma de exteriorização que cada sujeito percebe o mundo que o circunscreve 

(MERLEAU-PONTY, 2006).  

 Não podemos pensar em um sujeito expresso apenas pela sua cognição, bem 

como um sujeito exclusivamente motor, mas sim na relação dialógica e dialética entre 

movimento, afetividade, cognição, como faces de um processo para a aprendizagem.  

 Para dialogar com os discursos apontados pelos nossos interlocutores, 

assinalamos a importância dessa formação continuada sempre. Jesus (2008) assinala 

que a formação continuada se constitui em uma prática de fortalecimento de saberes 

com o propósito de favorecer a qualidade de seu fazer em toda sua totalidade.  

  Para complementar esse diálogo, trazemos Nóvoa (2009) na assertiva de que 

cheguem aos espaços escolares novos olhares, novas práticas, novas pedagogias 
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com suas múltiplas facetas e cenários, tentando se aproximar a essa diversidade que 

adentram os espaços escolares. 

 

5.2 O CORPO VIVIDO: CORPO É SIM UM LUGAR DE APRENDIZAGEM  
 

 Firmado pelos dados construídos durante as observações, bem como nas 

entrevistas, nos impulsionamos a realizar a proposta de intervenção propriamente 

dita, no intuito de poder arguir às questões e atender aos objetivos desta. Perfilamos 

nosso olhar junto aos olhares dos nossos interlocutores, dando movimento a esta 

pesquisa ação-colaborativa.  

  Vale reiterar que para essa etapa construímos o nosso Diário de Campo 2 

(2018), o qual foi abastecido com as vivências, escutas, fotografias, gravações, 

transcrições, para estabelecermos nossos registros o mais fidedigno possível. 

 Foram 08 (oito) encontros diversos, com as temáticas apresentadas e 

discutidas com todos os sujeitos desde a escolha do local, horário de início e de 

término de cada oficina, principais anseios e necessidades, configurando com 

exatidão o viés da pesquisa colaborativa.  

   A participação de nossos sujeitos nesta etapa da pesquisa variou de 11 (onze) 

a 15 (quinze), número máximo de participantes. Como já fora dito anteriormente, o 

cronograma da proposta foi estruturado em 08 (oito) encontros, apresentados e 

apreciados na 1ª oficina intitulada “Oficina de Sensibilização”, exposto no subcapítulo 

“Da intervenção pensada à intervenção vivida”, que à princípio teve seu início 

assegurado da forma planejada durante o mês de fevereiro à março de 2018.  

  Com a paralisação das atividades da Rede Municipal do Natal, com duração de 

45 dias, a pesquisa precisou ser suspensa durante todo o mês de abril, sendo 

retomada na 2ª quinzena do mês de maio. Com o retorno dos professores às suas 

atividades laborais, precisamos reorganizar nosso cronograma, ficando nossos 

encontros semanalmente, dessa vez nas 4ªs feiras, nos horários estabelecidos 

anteriormente. Segue a sistemática da proposta interventiva: 
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Quadro 8 - Cronograma final da proposta de intervenção 

ENCONTRO DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PROPOSTA 

 

 

 

16/02/2018 

Oficina 1 – Oficina de Sensibilização 
- Vivência: “ Nada do meu corpo, sem meu corpo” 
- Apresentação da proposta; 
- Atividade para a mobilização/sensibilização dos 
sujeitos; 
- Construção colaborativa das temáticas a serem 
discutidas; combinados, regras, etc. 
- Apresentação do Portfólio; 
- Dinâmica de mobilização dos sujeitos; 

 

 

03/032018 

Oficina 2 –  Um corpo de horror? 
- Vivência: Que corpo eu sou? 
- Entrega do Portfólio; 
- Retomada da proposta e da oficina anterior; 
- Discussão da temática: Os corpos com deficiência na 
antiguidade; a espetacularização dos corpos; 
- Avaliação: Que corpo é esse que estamos falando? 

 

17/03/2018 

Oficina 3 –  Um corpo máquina? 
- Vivência: O corpo como produção; 
- Entrega do Portfólio; 
- Retomada da oficina anterior; 
- Discussão da temática: História das pessoas com 
deficiência na contemporaneidade; O corpo como 
veículo de produção; Os primeiros atendimentos às 
pessoas com deficiência; Papel do corpo nessa 
sociedade; 
- Avaliação: O que mudou em seu olhar ... 

 

 

 

17/05/2018 

Oficina 4 – Deixe o corpo falar... 
- Vivência: O corpo como expressão 
- Entrega do Portfólio; 
- Retomada da oficina anterior; 
- Trabalhando com o olhar/imagens; 
- Dialogando com Merleau-Ponty – percepção, 
subjetividade, consciência corporal – relação com o 
corpo com deficiência; corpo e cognição indissociáveis; 
processo inclusivo; 
- Vivência: Cubo da percepção 
- Avaliação: Como eu me percebo? Como eu  percebo o 
outro? 
 

 

 

 

24/05/2018 

Oficina 5 –  O corpo brincante 
- Vivência: telefone corporal sem fio; 
- Entrega do Portfólio; 
- Retomada da oficina anterior; 
- Dialogando com Merleau-Ponty: experiências vividas, 
consciência corporal; percepção, corporeidade; corpo 
com deficiência; processo inclusivo 
- Vivências: atividade em grupo 
- Avaliação:  
 

 

 

30/05/2018 

Oficina 6 –  Síndrome de Down: que corpo é esse? 
- Vivência: A carta de uma mãe 
- Entrega do Portfólio; 
- Retomada da oficina anterior: 
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- Discussão da temática:  Processo histórico da 
Síndrome de down, Doença x Deficiência; Deficiência 
intelectual;  
-Vivência: Mito ou verdade; 
- Avaliação: E para você, que corpo é este? 
- Vídeo: A resposta de uma criança 
 

 

 

 

07/06/2018 

Oficina 7 -   Educação Inclusiva: do que estamos 
falando? 
- Vivência: Somos extraordinários 
- Entrega do Portfólio; 
- Retomada da oficina anterior; 
- Discussão da temática: Educação Especial e Educação 
Inclusiva; Educação na Infância e suas concepções; 
formação docente na perspectiva inclusiva; 
-Vídeo: As cores das flores 
- Avaliação: Por que somos extraordinários? 
 

 

 

 

 

14/06/2018 

Oficina 8 – Corpo sim, lugar de aprendizagem! 

- Vivência: Pegando o envelope;  
- Entrega do Portfólio; 
- Retomada de todas a oficinas; 
- Discussão da Temática o corpo e a aprendizagem; 
- Formação de grupos para a socialização de uma prática 
corporal; 
- Vivência dos grupos 
- Diálogo com todas as temáticas trabalhadas; 
- Avaliação 
- Encerramento: Apresentação de todos os momentos 
vivenciados durante a intervenção;  

 

FONTE: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 

 

 A cada encontro, retomávamos as discussões ocorridas no encontro anterior, 

na perspectiva de que estivessem sempre fomentados a discutir a temática do dia e 

caso algum sujeito tivesse faltado ao encontro anterior, não ficasse alheio à discussão. 

 Para a mobilização e participação dos sujeitos em nossos encontros, era 

enviado com antecedência o convite para a Direção da escola, situando-os da pauta 

da semana. Esta ficava encarregada de enviar no grupo de Whatsapp da escola, onde 

estavam todos os professores, estagiários e funcionários, para que todos fossem 

lembrados do compromisso da semana e a temática a ser discutida. 

 No que se refere ao número de participantes, este por sua vez foi bem diverso, 

mas conseguimos atender boa parte dos interlocutores. Vejamos o quadro de 

participação: 
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Quadro 9 - Quantitativo de participantes na Proposta de Intervenção 

ENCONTROS PARTICIPANTES 

1ª Oficina 15 

2ª Oficina 13 

3ª Oficina 11 

4ª Oficina 14 

5ª Oficina 13 

6ª Oficina 15 

7ª Oficina 12 

8ª Oficina 11 

Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 

 

 Percebemos que houve uma boa participação dos sujeitos na proposta 

interventiva. As oficinas eram ministradas após o encerramento do turno matutino e 

antes de início das aulas do turno vespertino para que pudéssemos contemplar o 

maior número de sujeitos. Os que não estavam presentes nesse dia realmente 

estavam afastados por motivo de saúde ou de ordem pessoal, mas justificavam suas 

ausências através da direção da escola, que me repassava. 

 Dando sucessão, apresentamos agora de forma detalhada a descrição de cada 

oficina, assim como, a análise de cada encontro formativo, culminando no trabalho 

colaborativo de nossos interlocutores na última oficina onde cada grupo mostrou que 

corpo é sim lugar de aprendizagem. As oitos oficinas estiveram sempre dialogando 

com nossas categorias apresentadas: corpo-movimento, corpo-linguagem, corpo-

inclusão e corpo-aprendizagem.  

 

1ª Oficina – Sensibilização  

 

Antes de qualquer coisa,  

a existência humana é corporal 

(Le Breton) 

 

 

 Nossos objetivos para este encontro eram: apresentar os objetivos da 

proposta, do mesmo modo como expor a análise das observações feitas no intuito de 

mobilizar e sensibilizar os nossos sujeitos para o início da proposta de intervenção e 

estabelecer vínculos. Além disso, buscamos construir colaborativamente as temáticas 
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que seriam abordadas nos encontros, bem como ouvir um pouco dos nossos sujeitos 

sobre suas aspirações. 

 Este encontro cumpriu a seguinte pauta: 

 

 Acolhida de integração com a Vivência: “Nada do meu corpo, sem meu 
corpo” 

 Apresentação da proposta: justificativa, objetivos, metodologia, 
fundamentação teórica 

 Apresentação de dados para a mobilização/sensibilização dos sujeitos; 

 Construção colaborativa das temáticas e combinados para a pesquisa; 

 Apresentação do Portfólio e seu objetivo; 

 Dinâmica de mobilização dos sujeitos – Por que o corpo? 

 Avaliação: O que você espera dessa formação?  
(DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018). 

 

  Nessa oficina de sensibilização houve um grande espaço para a escuta, pois o 

grupo se encontrava na Semana Pedagógica e tivemos um momento de 

aproximadamente de 03 (três) horas para a realização da oficina.    

  Estavam presentes nesse encontro todos os sujeitos, era momento de criação 

de vínculos, uns mais tímidos, outros já mais à vontade, mas todos participavam a 

seu modo na construção de nossa proposta, sempre pautados na ação educativa 

deles próprios, viés essencial da pesquisa ação-colaborativa. Eles se percebiam 

como os agentes do centro da investigação, não como objetos de análises, mas 

como sujeitos produtores de história e de conhecimentos (IBIAPINA, 2008). 

 Concluído o momento da construção das temáticas, demos continuidade ao 

diálogo com a pergunta provocadora da pesquisadora “Por que corpo? ” A indagação 

era assim, direta e curta mesmo, para que a pesquisadora pudesse extrair dos 

interlocutores que tipo de relação os sujeitos conseguiam estabelecer com o que 

tinha sido vivenciado. Apresentamos alguns excertos que começaram a dar 

movimento a nossa pesquisa: 

 

Porque a gente percebe o quanto o corpo é importante, é através do corpo 
que podemos observar e criar várias maneiras de aprendizagem levando em 
consideração que somos seres singulares. (AZUL- CLARO) 
 
Porque de uma forma lúdica podemos perceber que o nosso corpo necessita 
estar em movimento e através do movimento nos conhecemos melhor e 
percebemos que não se separa cabeça do corpo. (ROSA) 

 

Por que corpo? Ah [...] porque cada corpo é singular, tem seu ritmo, é formado 
por especificidades, que se juntam e dão vida a esse corpo [...] Não existe o 
corpo perfeito, visto que todo corpo tem sua limitação e isso não impede que 
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o sujeito avance ou se desenvolva em sua aprendizagem. (VERDE-
ESCURO) 

 

 Com esses fragmentos, já percebemos que novos elementos despontam nas 

narrativas dos docentes. A professora Azul-claro apresenta a assertiva de que 

através do corpo podemos promover aprendizagem e que não existe um modelo 

pronto e estático, uma vez que somos sujeitos singulares, cada qual com suas 

experiências de vida.  

  A professora Rosa também traz para o diálogo um aspecto que vai ser 

essencial nessa formação. Não somos sujeitos fragmentados, não há separação do 

tipo uma parte é o meu corpo (órgãos e membros) e a outra parte é a cabeça 

(cognitivo), não existe uma relação estanque e desprendida entre eles.  

  No discurso da professora Verde-escuro, queremos sobrelevar que todo “corpo 

tem sua limitação”. Com esse trecho, já sentimos que não precisa ser uma pessoa 

com deficiência para ter limitações em seu corpo, que todos nós somos sujeitos 

singulares e limitados, seja com nossos anseios, desejos, mas temos nossas 

limitações, dificuldades, medos. Tudo isso se processará em nossas experiências de 

mundo conosco mesmo e com o outro, mas isso não é impeditivo de aprendermos. 

 Gonçalves (2012), a esse respeito, afirma que o ser humano, como um ser de 

limitações, precisa ser entendido como um sujeito que age em seu mundo e é capaz 

de transformar a realidade, criando e recriando a si mesmo.  

   Considerando as ideias de Ibiapina (2008), procuramos sempre ampliar o 

nosso canal de diálogo, incorporando as características da pesquisa-ação 

colaborativa, em que o conhecimento prático deve estar articulado com o 

conhecimento teórico e vice-versa, em uma reflexão dialética entre esses dois eixos.  

Como forma de avaliação de nosso primeiro momento formativo, foi perguntado 

aos nossos interlocutores: “O que eles esperavam dessa formação? ” 

 Nos fragmentos do Diário de Campo 2, apresentados abaixo, alguns sujeitos 

explanaram suas expectativas seus pontos de vista: 

 

Espero aprender mais, refletir sobre minha prática pedagógica e melhorar 
cada vez mais a minha atuação. (PINK) 
 
O que eu espero [...] Ah, aprender ideias novas que transformem a minha 
vida e a minha pratica docente. (LARANJA) 
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Espero que essa formação me possibilite ferramentas, estratégias de permitir 
ao meu aluno com deficiência a aos demais essa alegria em estar na escola 
e com os outros com esse corpo que é vivo. (VERDE-ÁGUA) 
 
Eu espero conhecer práticas que me possibilita contribuir para a formação 
das crianças de maneira efetiva, deixando de olhar com dó, e sensível, mas 
de contribuir de forma significativa para o seu desenvolvimento. (VERDE-
ESCURO) 

 

 A nossa proposta formativa começa a ganhar voz e corpo, à medida que nossos 

sujeitos elucidavam o reconhecimento da importância dessa formação. 

Compreendem que essa vivência terá implicação direta e indireta com a práxis 

pedagógica, seja na condição de professor, direção, coordenação ou estagiário.  

  Ainda sobre a pesquisa-ação colaborativa, podemos afirmar que ela deve 

proporcionar condições para que todos reflitam sobre suas atividades e que haja uma 

troca de saberes entre os partícipes, uma vez que essas inquietações reverberem em 

suas práticas. Isso é fazer pesquisa colaborativa, investigar colaborativamente 

significa o envolvimento entre todos, em uma ação comum que beneficiem a escola e 

o desenvolvimento de cada sujeito (IBIAPINA, 2006). 

 Pode-se dizer que apesar de ainda estarmos na construção dos vínculos, foi 

um encontro que escapava às formalidades, momento esse alegre, descontraído e 

prazeroso, no qual incitávamos nossos corpos. Não poderíamos falar de corpo sem 

nos degustarmos com nossos corpos desejantes em aprender.  

  A fotografia a seguir revela um dos momentos vivenciados no encontro que 

vem reiterar o discurso até aqui explanado: 

 

Figura 5 - Fotografia da 1ª Oficina: Vivência: nada sobre meu corpo, sem meu corpo 

– 16/02/2018 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 
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Com as elocuções de nossos colaboradores, acreditamos que os nossos 

primeiros objetivos foram alcançados, ressaltando a relação dialética entre ação e 

reflexão a que se propõe a pesquisa-ação colaborativa, no foco de nosso objeto de 

estudo: o corpo em uma perspectiva inclusiva. 

Fizemos o fechamento do encontro, saindo na certeza de que o encontro de 

vozes e o encontro com o corpo era só o começo: 

 
Percebi, o quanto esse primeiro momento foi rico e muito me fez desejante 
que chegasse a 2ª oficina, pois percebi, para não dizer que senti, que a 
preocupação e o desejo de participar não era apenas do professor que tinha 
alunos com Síndrome de Down, uma vez, que os professores perceberam 
que esses alunos não eram apenas alunos de “x”, ou “z”, eram alunos da 
escola e que seriam alunos deles um dia também.  Saio hoje com um corpo 
curioso e cobiçoso sobre o que nos aguarda nas próximas oficinas. (DIÁRIO 
DE CAMPO 2, 2018). 

  

2ª Oficina – Um corpo de horror? 

 

 O segundo encontro aconteceu na data e hora marcada na primeira oficina. 

Para este dia, tivemos 02 (duas) ausências, uma professora e uma estagiária estavam 

de atestado médico. Nossos objetivos para esse encontro estavam pautados na 

retomada das discussões da oficina anterior, como também, conhecer e discutir a 

trajetória do corpo com deficiência na antiguidade, estabelecendo uma relação social 

e cultural provocado pelo estigma e o preconceito com os dias de hoje. 

 A pauta para esse encontro foi a seguinte: 

 

 Vivência: Que corpo eu sou? 

 Entrega do Portfólio com o material a ser trabalhado no dia; 

 Retomada da discussão anterior 

 Exposição dialogada: Os corpos com deficiência na antiguidade; A 
espetacularização dos corpos;  

 Curta Metragem:  Circo de horrores 

 Avaliação: Que corpo eu sou? 

 Encerramento  
(DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018) 

 
 

  Iniciamos com a vivência “Que corpo eu sou”, na qual nossos corpos andavam 

livremente pelo espaço ao som de uma música ambiente. À medida que os nossos 

sujeitos caminhavam, a pesquisadora dava comandos para que esses corpos fossem 

se soltando, ficando mais à vontade, trabalhando o peso do cansaço de um expediente 
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já trabalhado e os sujeitos que ainda iam trabalhar, deixando esses corpos livres e à 

vontade.  

O propósito dessa vivência, era que esses corpos fossem se conhecendo, 

conhecendo a si, ao outro e com isso várias situações eram problematizadas pela 

pesquisadora e os sujeitos iam respondendo à sua maneira e refletissem “Que corpo 

eu sou”.  

Após a vivência, voltamos para a nossa roda de conversa, onde com a 

mediação da pesquisadora, foi estabelecido uma relação com o que foi vivido e a 

temática a ser discutida. Um discurso que nos chamou muito a atenção foi a fala da 

Professora Amarelo que nos revelou o seguinte: 

 
[...] nossa como a gente tem medo de nos tocar e tocar no corpo do outro [...] 
(AMARELO) 
 

Com essa fala, fizemos outras provocações que levassem à reflexão, por que 

será que isso acontecia?  Foi quando a professora Azul-escuro proferiu: 

 

[...] Verdade, nunca tinha parado para observar isso e hoje eu percebi que 
por mais que estamos aqui todos os dias, nos vendo, nos falando, mas como 
é difícil esse toque físico, ficamos muito nos sorrisos, nas risadas e pouco 
nos tocamos, acho que devido a correria do dia-a-dia [...] O interessante é 
que entre as crianças não tem esse problema. Elas se tocam, se abraçam, 
riem o tempo todo [...] (AZUL-ESCURO) 
 

Foi uma discussão bem rica para além dos nossos corpos físicos, e da 

necessidade de ter esse contato com o outro, que extrapolasse o mundo dos olhares, 

mas adentrasse o contato mais direto, o toque. Como falar de corpo sem o seu corpo? 

Mais uma vez retomamos o que vivenciamos na oficina anterior e a discussão só veio 

asseverar mais a reflexão do momento.  

Gaio (2006) afirma que somos corpos que precisam ser vistos, precisam ser 

sentidos, corpos que precisam ser tocados. Nessa perspectiva, já percebemos que 

muitas vezes não há espaço para a pessoa com deficiência nessa ótica, uma vez que 

há uma lógica estigmatizada que perfila a sociedade e para romper esse tipo de 

barreira, precisamos assumir a realidade dos corpos que além de serem vistos, são 

corpos que sentem e tocam. 

Prosseguimos com a discussão da história das pessoas com deficiência, no 

intuito de conhecer como elas foram percebidas ao longo da história, receptoras de 

muitas respostas negativas sob a ótica do horror, do medo, da hostilidade, lástima, 
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mostrando desde sempre uma identidade de vulnerabilidade e estigmatização, 

evidenciadas pelas difíceis condições da vida primitiva, sua sobrevivência, a 

eliminação dos deficientes desde o infanticídio, pois não haveria prosperidade para 

uma vida social.  

Adentramos na discussão da espetacularização dos corpos, pessoas que 

quebravam o paradigma dos “corpos perfeitos”, apresentada no capítulo O corpo entra 

cena. Fizemos uma breve apresentação desse cenário, assistimos um curta intitulado 

“Circo de horrores”25. Mais uma vez estávamos diante de um corpo estigmatizado, 

despojado da própria dignidade, sem o direito de ir e de vir, de poder participar de 

qualquer grupo social e espaço, um corpo visto e compreendido no discurso da 

monstruosidade. Seguimos interpelando: “Será que encontramos cenas como essas 

nos dias de hoje? ”.  

 

Foram cenas impactantes [...] O silêncio pairava no ar [...]Os sujeitos 
entreolhavam entre si, olhares assustados, alguns sobressaltados com as 
cenas apresentadas como se eles não acreditassem que isso aconteceu, foi 
quando precisei interromper esse silêncio provocando novas inquietações [...] 
(DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018) 
 

 Foi quando a Professora Azul Claro nos trouxe o excerto: 

 

As imagens apresentadas, eu acho que até hoje nos deparamos com esse 
sentimento de “horrores”, nunca estamos preparados [..] Não temos o 
conhecimento sobre as síndromes e aí quando nos deparamos em sala de 
aula com uma criança com autismo, Síndrome de Down, ou outra síndrome, 
você se sente neste estado de “horror”,  pois você não sabe o que fazer[...]  
Não temos conhecimento, ficamos insegura, várias coisas passam a minha 
cabeça, esse horror se estende a mim como professora também, 
vivenciamos isso junto com eles,  só que de formas diferentes. (AZUL-
CLARO). 

 

  A fala da Professora Azul-claro nos traz que embora essas exposições tenham 

sido extintas, ainda percebemos situações que se apresentam em uma lógica 

semelhante, categorizando os corpos normais e os corpos anormais. Corpos esses 

que ainda causam estranhamentos ao convívio social, por falta de conhecimento. Com 

                                                           
25 O curta mostrava uma das maiores formas de entretenimento em espetáculos circenses, com 
apresentações de pessoas que “fugiam o padrão do corpo perfeito”, e donos de circos tiravam proveito 
de suas deficiências, anomalias (expressões utilizadas na época), para enriquecerem. Entre essas 
apresentações tinha o homem elefante, o homem macaco, a mulher camelo, a menina de 4 pernas, o 
menino caranguejo, etc. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PBVXv_AZ6is&t=3s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PBVXv_AZ6is&t=3s
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isso, vimos que esse processo discriminatório vem de muito longe. De acordo com 

Gaio (2006), temos: 

 
Anomalias físicas ou mentais, deformações congênitas, amputações 
traumáticas, doenças graves e de consequências incapacitantes, sejam elas 
de natureza transitória ou permanente, são tão antigas quanto à própria 
humanidade. (GAIO, 2006, p. 59 apud SILVA, 1987, p. 21) 

 

  Discutimos que desde cedo, esses sujeitos conheceram a solidão, o desprezo 

de uma sociedade que conseguia enxergar possibilidade de vida na existência de 

corpos mutilados, incompletos, diferentes dos chamados “normais”. A Professora 

Verde-escuro apresentou um diálogo que veio reiterar o discurso da Professora Azul-

claro: 

 

Esse sentimento é cultural, nós crescemos ouvindo que a pessoa com 

alguma anomalia, era feio, eu ouvi pequena que os pais estão pagando 

algum pecado. Voltamos sempre para essa parte de falta de conhecimento, 

é mais fácil taxar a situação e não ir buscar o conhecimento sobre isso. 

Temos que ir buscar, para poder tentar entender, compreender e incluir 

nesse processo de inclusão.  O aluno não é só responsabilidade da 

professora é da escola como um todo. (VERDE-ESCURO). 

 

 Com esse fragmento, é evidente que precisamos ampliar nossos olhares e ir 

em busca de nossa formação continuada para darmos conta do desconhecido. 

Professores sentem-se despidos e hesitantes sobre que deve ensinar e o que avaliar 

na aprendizagem de seus alunos (MARTINS, 2009).  

 Os posicionamentos da Professora Verde-escuro e Azul-claro corroboram com 

as reflexões levantadas. Nesse momento, sustentamos a necessidade de que não 

podemos enxergar o corpo apenas nessa descrição perceptiva do sistema corporal, 

mas avançarmos o olhar a esse corpo que antes de ser físico e visível é um corpo que 

se sente, não apenas no que se refere ao sensorial, mas na premissa de um corpo de 

limitações, de desejos, prazer, simbólico, de afeto, emoções, de descobertas. A 

criança com Síndrome de Down vivencia muito tudo isso. 

 Prosseguimos com a avaliação do encontro retomando a vivência inicial e 

indagando ao grupo: “Que corpo é esse que estamos falando?”  Saímos agora do 

corpo vivido para o corpo representado. Nessa atividade, o grupo teria disposto 

diversos materiais, lápis de cor, hidrocor, massinha, folhas diversas para que se 

sentissem à vontade para expressar que corpo é esse do qual estamos falando.  
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Dado o tempo estipulado para a realização da atividade, foi iniciado o momento 

de socialização das produções. Cada sujeito apresentava o que fez estabelecendo 

uma relação com a indagação proposta. A pesquisadora ia tomando nota de palavras-

chaves, para trazer para a discussão final. Vejamos os excertos a seguir: 

 
Corpo para mim é movimento, porque podemos se expressar com o corpo 
[...] (DOURADO) 

Estamos falando de um corpo que é cultura, é tudo aquilo que vive (PRATA) 

Percebo um corpo da pluralidade, ele não é único, apesar de termos muita 
coisa em comum, mas temos ao mesmo tempo muita coisa diferente. 
(PRETO) 

Vi que corpo é arte, pelas questões da emoção [...] A questão do eu em si, 
eu comigo mesmo, eu com meu corpo. Peguei o lápis e senti vontade de 
representar o corpo como uma arte (AZUL-CLARO) 

Fiz uma corda, pois falo de um corpo que está em movimento (ROSA). 

 

 O posicionamento da Professora Dourado e da Professora Rosa, nos remete 

novamente à ideia de corpo na representatividade de movimento, um corpo visto 

sempre em atividade, evidenciando aqui uma de nossas categorias, a corpo-

movimento, expressões essas tão sobressaídas nas entrevistas com nossos sujeitos. 

 Entretanto, já percebemos novos elementos ganhando espaço sob essa 

discussão, o corpo visto como “cultura, tudo aquilo que vive”, corpo visto sob a ótica 

da diversidade, pluralidade e também um corpo na representatividade da arte. 

Elementos esses que norteiam nossas discussões posteriores na epistemologia de 

Merleau-Ponty (1999; 2006). 

 Na imagem que segue, apresentamos o momento das socializações da 

atividade vivenciada: 
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Figura 6 - Fotografia da 2ª Oficina - Um corpo de horror? – 03/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 

 

 Ainda sobre esse aspecto, queremos destacar o enunciado da professora 

Verde-escuro que evidenciou bem a oficina de hoje: 

 

Senti o corpo como [...] Um corpo histórico, que está sempre em evolução. E 
em se tratando de inclusão, é um corpo que tem sua história, seus anseios. 
Fiz a corda colorida, para representar a diversidade. (VERDE-ESCURO). 

  

  A professora revela um corpo além de uma condição de matéria, quando fala 

que ele tem uma história, nos apresenta um corpo dentro de um contexto social, 

imerso em uma cultura, criado e sendo recriado com o passar do tempo através das 

experiências dos sujeitos e dos sentidos atribuídos.  

  Temos em seu discurso um diálogo com Merleau-Ponty, quando este nos fala 

do corpo e de seus desdobramentos. Cada sujeito dá sentido à sua existência de 

forma individualizada, de acordo com suas experiências vividas. Essa produção de 

história pessoal tem uma relação direta com o seu corpo (MERLEAU-PONTY, 1999).  

 Para finalizar essa etapa da oficina, expomos o fragmento da professora Verde-

água: 

[...] O interessante é que a gente nunca estuda isso na faculdade. Nunca se 

falou de corpo, desse processo excludente dos deficientes na Disciplina de 

Educação Especial e a gente fica a parte disso tudo [...] Falta muita coisa nas 

faculdades, conhecer essa parte da história do corpo, para mim... nossa como 

foi essencial. Nunca tinha parado para pensar que o corpo tem história [...] 

(VERDE-ÁGUA) 
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 Esse discurso só vem substancializar o que já tinha sido dito na apresentação 

das categorias sobre a falta de discussão sobre o corpo nos cursos de licenciatura em 

Pedagogia,  e com isso, o corpo ficando sob a responsabilidade dos professores de 

Educação Física.  

 Avaliando a condução do encontro formativo para esse dia, acreditamos ter 

almejado os objetivos propostos, uma vez que a pauta foi atendida. Provocamos 

inquietações, trouxemos reflexões e questionamentos pertinentes e complementares 

à formação crítica de nossos sujeitos, o que é previsto na pesquisa-ação colaborativa.  

Faz parte da pesquisa-ação colaborativa a “concretização de processo 

sistemático da reflexão e ação fazendo uso da análise crítica da prática, pela qual 

teoria e prática de modo que se ampliam, complementam-se, transformam-se”.  

(IBIAPINA, 2008, p. 29).  

 Encerrada a 2ª oficina, fizemos o recolhimento do material e reafirmamos o 

nosso próximo encontro conforme calendário previsto. 

 

3ª Oficina -  Um Corpo máquina? 

 

A máquina funciona, o corpo vive. 

(Merleau-Ponty) 

 
 

 Prosseguimos com a nossa 3ª oficina realizada no dia e horário marcado. Para 

este encontro estiveram presentes 11 colaboradores. Os objetivos para essa oficina 

foram retomar as reflexões da oficina anterior para compreendermos o processo 

histórico da pessoa com deficiência na Revolução Industrial e suas respectivas 

concepções de corpo enquanto produção de capitalismo; conhecer o atendimento às 

pessoas com deficiências e as primeiras experiências educacionais com deficientes 

intelectuais.  

 A pauta proposta para este dia foi a que segue: 

 

 Entrega do Portfólio com o material a ser trabalhado no dia; 

 Vivência: O corpo como produção 

 Retomada da oficina anterior; 

 Exposição dialogada: História das pessoas com deficiência na 
contemporaneidade;  

 Curta Metragem:  Tempos modernos 
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 Roda de conversa: o corpo como veículo de produção e a segregação das 
pessoas com deficiência; primeiras experiências educacionais com os 
deficientes intelectuais; 

 Vivência: Montando uma linha de produção com o corpo 

 Avaliação da oficina: Para refletir 

 Encerramento  
 

 

  Após a entrega do Portfólio de cada um, iniciamos com a vivência “O corpo 

como produção”, na qual cada sujeito andava livremente pelo espaço ao som de uma 

música ambiente. Eram dados alguns comandos para que esse corpo se 

movimentasse de forma rápida, devagar, grande, pequeno, de costas, de lado, de 

frente, etc. 

Em seguida, cada sujeito deveria se posicionar em algum espaço da sala, de 

modo que ficassem distantes entre si. Foi colocada uma outra música e foi pedido que 

cada um fizesse movimentos de acordo com a batida da música. Na verdade, tratava-

se de movimentos estanques, ora com um braço apenas, ora as pernas, a cabeça, 

perna com mão, cabeça com perna, até chegar ao movimento que envolvesse o corpo 

todo e representasse o movimento de um tambor.  

Por fim, foi pedido que se juntassem em duplas, e um sujeito ficaria parado 

enquanto o outro manipularia o corpo de seu parceiro, de modo que correspondesse 

a um movimento de uma máquina em funcionamento. Em seguida, foi pedida a troca 

de papéis. 

A intenção dessa vivência estava alicerçada em abrirmos a nossa conversa 

dialogada sobre um aspecto muito presente nos discursos de nossos sujeitos que 

abordaram o corpo sob o ponto de vista de uma máquina em funcionamento, conforme 

podemos ver nos excertos a seguir.  

 
[...] O corpo é algo em funcionamento, ora precisa estar em movimento, como 
uma engrenagem, ora parado. Então uma coisa vali ligando a outra sabe [...] 
(PINK) 
 
[...] Partindo do entendimento que o corpo é uma máquina, podemos associar 
também que é algo que pode falhar e aí é que vem as pessoas com 
deficiência, muitas vezes foi alguma coisa que não deu certo. (AZUL-
ESCURO). 
 

 Nesses fragmentos, sabemos que são analogias, mas retomamos com a 

discussão teórica apontada ao longo da dissertação. O corpo é visto sob as leis do 

universo em sua perspectiva fisiológica, composto de partes estanques, que se 

interligam e constituem essa matéria física. Consideramos que são concepções 
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bastante presentes em nossa sociedade, mas o que desejamos com essa oficina foi 

exatamente inquietar com novas reflexões, novos olhares. 

 Quando a Professora Azul-escuro dá continuidade à fala da Professora Pink, 

estabelece uma relação de que se somos máquinas, podemos falhar, eis então o 

surgimento da pessoa com deficiência. Derivando desse entendimento, enquanto 

fomentadora da pesquisa, precisamos intervir provocando reflexões: 

 
Pesquisadora: [...] Partindo do entendimento da professora Azul em que o 
corpo é uma máquina e os órgãos suas respectivas peças que “falham”, 
compreendemos então que esse corpo precisa de manutenção. De que forma 
nós então poderíamos estar promovendo essa “manutenção”? 
[...] Havia a troca de olhares e o silêncio dominava o espaço... (DIÁRIO DE 
CAMPO 2, 2018). 

 

  Reiteramos a necessidade da (des)construção de certas concepções e, 

paralelamente, a (re)elaboração de novos conceitos que possam atender ao conceito 

da diversidade. Tal inquietação foi necessária, pois precisávamos mostrar aos nossos 

sujeitos que a deficiência não pode ser vista como uma anormalidade e que sofrendo 

uma intervenção ela deixará de existir. O que estamos promovendo aqui é justamente 

esse olhar que devemos ter além do que vemos e precisamos considerar toda a 

história de vida e de relações que esse sujeito tem. Acerca disso, Mendes; et al (2014, 

p. 1598) afirma o seguinte: 

 

[...] O corpo humano é considerado na medicina acadêmica como uma 
máquina e cada órgão uma peça. O papel do médico é de atacar a doença, 
isto é, de consertar os defeitos de um mecanismo enguiçado. Ao concentrar-
se em elementos cada vez menores e divididos do corpo, o médico perde de 
vista o doente e todo o processo de inter-relação sociocultural, psicossocial e 
espiritual que permeia qualquer doença. (MENDES; et al., p. 1598 apud 
MINAYO, 1988, p.375). 

 

 De acordo com os autores, percebemos o pensamento de Merleau-Ponty mais 

uma vez trazendo a importância das experiências vividas por esses sujeitos. 

Descentraliza o nosso olhar sobre a deficiência, mas valoriza o sujeito em si como 

parte fundamental de sua constituição corporal, que deve ser respeitado em suas 

singularidades. 

 Apresentamos o curta metragem “Tempos Modernos”26, estabelecendo uma 

contextualização histórica sobre o corpo na Revolução Industrial com a ascensão do 

                                                           
26 Fragmento do filme “Tempos Modernos” dirigido por Charlie Chaplin, vivido pelo personagem 
Carlitos, mostrando a vida dos operários com a revolução industrial que fugiam de suas condições 
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capitalismo, chamando atenção para os corpos produtivos e que as pessoas com 

deficiência, idosos, os descoordenados, ficavam de fora desse processo. Logo, não 

era um corpo produtivo e que pudesse contribuir com a sociedade. 

 Frente a discussão dessas questões, outras reflexões emanaram nos discursos 

dos nossos sujeitos, trazendo outras inquietações: 

 

[...]Se compararmos os seres humanos com máquinas, temos a impressão 
que todos sairão mediante um modelo pronto e padronizado, mas cada um, 
em sua individualidade, não será igual ao outro mesmo “existindo um padrão” 
[...] Isso significa que todos nós independentes de sermos deficientes ou não 
já somos diferentes. (VERMELHO) 
 
[...] Bem, todos nós possuímos nossas limitações e nossas habilidade em 
alguma coisa. Até mesmo aqueles que possuem alguma deficiência seja, 
intelectual, física [...] Todos nós somos capazes de aprender algo com 
alguém, todos nós podemos sentir emoções e de nos expressarmos, 
precisamos apenas de oportunidades. (PRETO) 
 

 Percebemos nos fragmentos acima outros olhares para a pessoa com 

deficiência. Ao enxergar o outro pelas relações que se estabelecem pelo afeto, não 

tratamos aqui de uma relação de compadecimento, falamos aqui de uma relação 

sensível ao outro. Nem tudo no corpo é percebido aos nossos olhos, pois nele há 

também zonas de silêncio. Ora o que é visível pode também se camuflar e essa 

dicotomia é entendida por Merleau-Ponty como um paradoxo do ser humano. 

(MENDES; et al., 2014).   

 Afirmamos aqui que não devemos negar a pessoa com deficiência, pois antes 

de ser deficiente, ela é um sujeito, e que se faz presente no mundo como corpo, 

enquanto condição de existência (PORTO, 2006).  

 Prosseguimos com a 2ª vivência: “Montando uma linha de produção com o 

corpo”. O grupo foi subdividido em 2 grupos menores, ficando distribuídos da seguinte 

maneira, o grupo maior com 6 pessoas e o outro com 5 pessoas. Foi pedido aos 

grupos que montassem uma linha de produção com movimentos utilizando os seus 

respectivos corpos.  No entanto, cada sujeito só poderia fazer um único movimento e 

que eles se articulassem entre si, de uma forma que a linha de produção tivesse 

começo, meio e fim. O grupo maior se organizou e montou uma linha de produção de 

um sapato e o 2º grupo foi a produção de uma colheita.   

                                                           
físicas e psicológicas, visando o corpo para a produtividade. Disponivel em: 
https://www.youtube.com/watch?v=KPgxcat-zYo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KPgxcat-zYo
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  A respeito dessa vivência, apresentamos as impressões registradas: 

 

[...] O primeiro grupo teve mais dificuldade de conseguir articular os 
comandos dados. O 2º grupo, por sua vez, sentiu-se mais à vontade com a 
atividade que sem demora decidiram o que fariam e como fariam 
[...] Foi um momento de muito riso e descontração, em busca de ambos 
encontrarem sintonia, ritmo, pois ambos, sentiram dificuldades dessa 
continuidade com os movimentos, pois tratavam de movimentos repetitivos. 
(DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018). 

 

 Encerrada a socialização de cada grupo, chamamos estes para a roda de 

conversa abrindo espaço para relatar como foi viver a experiência. Apresentamos 

alguns relatos: 

 
[...] Nossa, como foi difícil fazer comandos prontos e estanques, sem relação 
nada com nada [...] Achei estranho fazer esses movimentos, pois é como se 
não tivesse sentido para mim, mas achei muito divertido. (LARANJA) 
 
[...] Eu achei interessante, para que possamos ver que realmente o corpo não 
é essa parte isolada, ora essa parte, faz isso, ora essa outra parte faz isso, 
somos inteiros e como foi difícil se dividir.  (VERDE-ESCURO) 
 
[...] Eu descobri como tenho limitação (risos) e que essas limitações fogem 
do nosso querer, mas isso não me impediu de desenvolver outra atividade 
para que eu pudesse dar continuidade a tarefa do grupo, como nos ajudamos 
para dar esse todo por inteiro. O movimento é importante, mas ele tem isolado 
não tem significado. (AZUL-ESCURO). 

 

 A vivência mostrou aos nossos colaboradores que não somos partes estanques 

e descontínuas, quanto mais atividades repetitivas, desprovidas de sentido, menos 

significados para nossas crianças. Muitas vezes, nós professores, nos detemos 

apenas em atividades cognitivas, deixando o corpo de fora da ação pedagógica como 

se elas não caminhassem juntas, como se separassem os momentos: ora momento 

de atividades de cunho cognitivo, ora momento de atividades que envolvem o corpo, 

em que o cérebro não participa do processo. 

 O nosso corpo tem muito a nos dizer, ele não é apenas uma massa material e 

inerte, mas o lugar no qual acontece nossas ações. Não há separação entre o psíquico 

e o biológico, pois o corpo não é objeto, ele é o nosso próprio ser. A vivência mostrou 

que o corpo apesar de ser singular vive na diversidade, entrelaçado com o mundo 

biológico e o seu mundo cultural (NÓBREGA, 2009). 

 Ainda a esse respeito, a autora afirma que “sou corpo, um corpo que habita o 

espaço e o tempo [...] nessa relação com o mundo, conheço, apreendo o mundo, 

percebendo os sentidos e atribuindo significados” (NÓBREGA, 2009, p.78). 
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 Fica claro que essa relação não é apenas motora ou intelectual, são relações 

que se complementam, e é tarefa do educador estabelecer esse diálogo entre o 

sujeito, o corpo, fazendo acontecer a aprendizagem.  

 Para finalizarmos a roda de conversa, fizemos a avaliação da oficina “Para 

refletir”, na qual os nossos sujeitos ficaram livres para escrever no portfólio ou falar o 

que a oficina de hoje trouxe de mudança para a prática pedagógica do professor. 

Trouxemos para a análise a avaliação da professora Verde-água com a seguinte 

reflexão: 

 

Com a oficina de hoje, consigo externar o que há um certo tempo tenho 
vontade. Algo que sempre me inquietou foi essa questão da prontidão, tipo 
as filas das crianças da Educação Infantil, porque necessariamente elas 
precisam andar na fila, fico me perguntando?  A gente vai ter tanta fila o ao 
longo da vida, fila para banco, fila para emprego, fila para tanta coisa, então 
assim... Por que começar isso desde cedo. Outra questão que também me 
angustia é ter que levar todas as crianças para beber água e ir ao banheiro 
ao mesmo tempo, e a criança que não quer fazer xixi e beber agua naquele 
momento?  O que é que tem? Ela não tem o direito de ir ao banheiro quando 
realmente for sua necessidade? Hoje acabei me despertando para essas 
coisas, mesmo que para gente seja mais prático, mas não é só meu corpo, é 
o corpo da criança gente, para que condicionar esse corpo desde cedo? 
(VERDE-ÁGUA). 

 

  Esse excerto veio para mostrar que a oficina atingiu o objetivo proposto, apesar 

de ter sido um encontro de elaboração e (re)elaboração de conceitos, sabemos que 

isso é algo processual e a longo prazo. A professora Verde-água externou que é na 

infância que construímos alicerces fundamentais para a nossa constituição enquanto 

sujeito e que esse corpo tem particularidades e necessidades individuais que 

precisam ser respeitadas. 

  A aprendizagem acontece quando permeamos essa colaboração e interação 

entre professor e criança. Trazer essa sensibilidade para o corpo é propormos 

experiências mais próximas do sensível e do afeto, promovendo descobertas, 

experiências e vivências de várias formas de expressão e de linguagem, de ser e estar 

no mundo por meio do seu corpo, afinal, corpo é a linguagem mais próxima daquilo 

que somos. 

Na imagem que segue, apresentamos um dos momentos da Oficina 3: 
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Figura 7 - Fotografia da 3ª Oficina – Um corpo máquina? - 23/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 

 

Encerramos a oficina do dia, fazendo os ajustes para o nosso próximo encontro, 

no qual fomos comunicadas da suspensão das atividades por parte dos professores 

da Rede Municipal de Ensino por tempo indeterminado. O grupo externou que gostaria 

de reassumir a formação quando as atividades letivas retornassem, desse modo, a 

diretora pedagógica ficou de avisar a pesquisadora sobre o retorno das atividades. 

 

4ª Oficina – Deixe o corpo falar... 

 

 Havia-se passado mais de 45 dias desde o último encontro com a 3ª oficina, 

assim, as atividades da Rede Municipal do Natal retornaram e a direção da escola 

entrou em contato para prosseguirmos com a intervenção. 

 Os objetivos para este dia foram: retomar as discussões já explanadas nas três 

oficinas anteriores com o intuito de fazermos uma retrospectiva e prosseguirmos com 

a discussão do corpo pelo viés da fenomenologia e estabelecermos uma relação com 

o corpo com deficiência enquanto corpo subjetivo. 

 Este encontro cumpriu a seguinte pauta: 

 

 Entrega do Portfólio; 

 Vivência corporal de descontração 

 Retomada das oficinas anteriores com slides; 

 Trabalhando com o olhar/imagens; 
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 Diálogo com Merleau-Ponty – percepção, subjetividade, consciência corporal 
– relação com o corpo com deficiência; processo inclusivo; 

 Vivência: telefone corporal sem fio 

 Cubo da percepção 

 Avaliação 

 Encerramento  
 

 

  Dada a entrega do portfólio a cada participante para que os mesmos se 

inteirassem do planejamento do dia, iniciamos com a vivência corporal caminhando 

pelo espaço e eles mesmos foram descontraindo, trabalhando o espreguiçamento e a 

respiração. Para essa oficina, estiveram presentes 14 colaboradores, tendo apenas 

01 (uma) ausência nesse dia. 

Após esse primeiro contato com seu corpo, foi pedido para que cada sujeito 

subisse em uma cadeira com cuidado e equilíbrio e procurasse ver esse espaço de 

um novo ângulo. Além disso, que explorasse com o olhar a amplitude do espaço, de 

si, do outro. Foram dados alguns comandos como levantar pés, pernas, mãos, braços 

a frente, se equilibrar apenas em um pé, olhar para o teto.  

Ainda sob a cadeira, foi pedido que eles tentassem se tocar com cuidado, de 

modo que nossos sujeitos percebessem outras formas de se explorar esse corpo, o 

corpo do outro, em um plano que fugia o convencional do seu dia-a-dia, o plano alto.  

A imagem que segue expõe o momento em que abrimos a roda para o diálogo 

e a socialização das experiências do grupo: 

 

Figura 8 – Fotografia da Oficina 4: Deixe o corpo falar – Momento do diálogo após a 

vivência  17/05/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 
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 Terminado a vivência, demos início à socialização dos sentimentos e da 

experiência vivenciada. Com a socialização, palavras chaves foram dando os 

encaminhamentos da discussão teórica do dia. Registramos algumas palavras: 

“medo; desafio; angústia; limitações; percepção; autoconhecimento; novos olhares, 

persistência, insegurança ...” (DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018). 

Tais palavras foram essenciais para abrir o diálogo até com o título da oficina 

“Deixe o corpo falar...”, já que muitas vezes calamos nosso corpo, por medo, 

limitações e por não termos autoconhecimento. Tal situação não se difere com a nossa 

criança com deficiência. Muitas vezes propomos atividades que nossas crianças não 

estão se sentido seguras em realizar, pois não procuramos fazer as adaptações 

adequadas para que elas possam participar do processo de aprendizagem do início 

ao fim.  

Ver e tocar são vivências e, se são vivências, são registradas por nós através 

de nossa consciência corporal (BELLO, 2006). Sobre a consciência corporal, a mesma 

autora nos declara o seguinte: 

 

Ter consciência dos atos que são por nos registrados são vivências. 
Consciência, neste caso, não quer dizer que a cada momento nos temos que 
dizer “agora estamos vendo, agora estamos tocando”. Consciência significa 
que, enquanto nos olhamos, nos damos de que estamos vendo, ou que, 
enquanto tocamos, nos damos conta de tocar. Depois, podemos fazer uma 
reflexão sobre essa consciência, como a que estamos fazendo agora 
(BELLO, 2006, p.32 e 33). 

 

 Nos vemos e nos tocamos constantemente sem mesmo nos dar conta disso. 

Às vezes, consideramos como uma ação sem intenção, mas na verdade estamos 

refletindo, e refletir é um ato consciente.  

 Com a 2ª vivência denominada “Telefone sem fio corporal”, dispomos nossos 

sujeitos em círculo e de costas, de modo que nenhum tivesse contato visual com 

nenhum outro sujeito. A pesquisadora deu início com um movimento pessoal e o fez 

para o primeiro da fila, este observava o movimento e repassava para o 2º sujeito, o 

2º sujeito virava e observava o movimento recebido e repassava para o 3º sujeito e 

assim seguia até chegar ao último sujeito. Terminado o último sujeito, o grupo todo já 

virado, teria acesso ao movimento iniciado pela pesquisadora e o movimento feito pelo 

último sujeito da roda. O excerto abaixo mostra como foi esse momento: 
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[...] Muitas risadas do espaço.... Vivência alegre e descontraída com o grupo. 
O interessante que aquele sujeito que fazia o movimento corporal, se 
esforçava para fazer o movimento perfeito, mas essa não era a essência da 
atividade. O último sujeito fez um movimento completamente diferente do 
movimento inicial da pesquisadora [...] O grupo estava em gargalhadas [...] 
Quisera tempo para poder fazer outra vez essa atividade, pelo prazer e 
encantamento que pairava no espaço, mas não mais preciso, a vivência 
atingiu seu objetivo. (DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018). 

  

 Terminado o momento de euforia, chamamos o grupo mais uma vez para a 

roda de conversa para dialogarmos com uma palavra essencial nesta vivência: 

percepção. 

 Para Merleau-Ponty, a percepção é também uma vivência e ela é construída 

partindo das interações com meio e com os sujeitos. A minha percepção só diz 

respeito a mim, é singular. Portanto, a minha percepção é diferente da sua, pois temos 

modos diferentes de enxergar o outro. Foi exatamente o que tínhamos acabado de 

compreender com a vivência. 

  A percepção vai estar alicerçada em nossas experiências de vida, de história e 

de cultura. Assim, claro que os movimentos da vivência não poderiam sair conforme 

iniciado pela pesquisadora, pois somos sujeitos distintos, com experiências de vida 

distintas, por mais que tenhamos percebido sujeitos na tentativa de fazer movimentos 

mais elaborados, mas a minha expressão corpórea é específica da minha pessoa. 

 Desse modo, a percepção se materializa no corpo por meio das experiências 

que proporcionamos a nossas crianças. A criança se relaciona com o outro e o imita 

conforme sua capacidade lhe permite. Não estamos afirmando que imitar o outro é 

errado, de forma alguma, a imitação é necessária e Wallon (1968) deixa isso bem 

claro quando nos mostra que a criança passa por estágios de desenvolvimento e a 

imitação faz parte da constituição de sua personalidade. Falamos aqui da imitação de 

ver o outro como princípio de descoberta para o desconhecido, existe um jogo 

simbólico nesse contexto, a troca com o outro. 

 Para Vygotsky (1998), o jogo simbólico é uma necessidade da criança, pois ela 

se desenvolve no contexto das práticas histórico-culturais, agindo sobre os objetos 

como fazem os adultos e, nesse simbólico, estabelece relações humanas e sociais.  

 Após ter promovido essa discussão, fomos acolhidas como os seguintes 

excertos: 

[...] Então podemos dizer que cada movimento feito aqui foi feito de acordo 
com sua percepção. (AMARELO) 
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[...] Isso explica quando fazemos aquelas dancinhas escolares com nossas 
crianças e tem criança que não faz de jeito nenhum o que o professor 
determina, pois tudo depende de como ele está nesse processo. Penso que 
a gente não pode se limitar que a criança faça apenas do jeito que o adulto 
quer. (ROSA-CLARO) 
 
[...] A percepção e a consciência corporal ela é individual (LARANJA)   

 
   Nesse momento, percebemos que as reflexões estavam sendo positivas, pois 

estávamos diante de novos olhares para nossas crianças e esses olhares se 

estendiam à criança com deficiência, pois haverá um limite para ela e este precisa ser 

respeitado. 

 A professora Rosa-claro foi bem assertiva quando afirmou a situação de 

movimentos prontos e estereotipados que sempre queremos que nossas crianças 

representem. Mas como podemos fazer isso, se elas mesmo não participam da 

construção desse processo, uma vez que não existe uma relação de sentido e 

significados? O que passamos muitas vezes são expressões prontas e queremos que 

nossas crianças as represente tais como elas são. 

A criança precisa vivenciar seu corpo de forma lúdica e na escola quem 

oportunizará essas experiências seremos nós professores. Não precisamos dizer a 

elas como devem ser, deixemos nossas crianças manifestarem sua essência, sua 

liberdade de expressão, criação e o corpo faz parte disso. A criança só irá adquirir 

consciência do seu corpo vivenciando-o nas mais diferentes situações e inter-

relações. 

 Incitando os encaminhamentos para começarmos a fechar o diálogo em nossa 

roda de conversa, realizamos a última atividade do dia com o “Cubo da percepção”. 

No interior do cubo encontravam-se alguns objetos do dia-a-dia, como também 

objetos inusitados que não achamos facilmente na prática cotidiana. Entre os objetos 

tínhamos: tampinha de garrafa, faixa elástica, cooler de CPU, haste de uma flauta, 

bico de torneira, duplo J, bateria de notebook, limpador de cafeteira, protetor de nariz, 

calçador de meia, calcanheira, fita decorativa, etc. 

A imagem a seguir, mostra o cubo da percepção: 
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Figura 9 - Fotografia da 4ª oficina – Vivência: Cubo da percepção – 17/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018 

 

  O cubo da percepção ia passando ao movimento da música, onde a música 

parasse, quem tivesse com o cubo retiraria um dos objetos que estavam dentro e tinha 

que nos apresentar qual a sua experiência de mundo com o objeto retirado.   

O trecho do Diário de Campo da pesquisadora, revela muito bem essa relação 

de percepção e experiência com os objetos retirados: 

 

[...] A cada objeto estranho retirado, era notório pelo semblante dos 
sujeitos a falta de conhecimento e de experiência com os objetos 
retratados; 
[...] Quando a calcanheira foi retirada pela Professora Verde Limão, 
esta, disse não saber do que se tratava, no entanto, a professora 
Laranja, imediatamente assinalou que conhecia a calcanheira porque 
durante sua infância viu sua avó usar por muito tempo; 
[...] A professora Preto retirou uma faixa elástica que se utiliza em 
treinos de Ginástica Rítmica, esta apesar de não ter tido contato, nos 
assinalou que se tratava de uma faixa de fisioterapia, pois era bem 
parecida com a faixa que usou quando precisou fazer fisioterapia no 
joelho; 
 [...] A professora Amarelo retirou a haste de uma flauta, mas como não 
conhecia o objeto arriscou dizendo que era uma agulha de tricô, por ter 
visto em sua infância sua mãe utilizar bastante [...] (DIÁRIO DE 
CAMPO 2, 2018). 

 

 

 Esta atividade foi bastante interessante para mostrar aos nossos sujeitos que 

só podemos falar daquilo que conhecemos, ou seja, tivemos experiências de mundo 

de algum modo, seja na infância ou na vida adulta.  Assim é com o nosso corpo, somos 
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sujeitos, cada qual com suas histórias, marcadas através de nossas experiências com 

o mundo vivido. Assim é o corpo, ele só será compreendido se for um corpo vivido. 

Na avaliação de nossa oficina, diante de tudo que foi discutido com nossos 

colaboradores, foi pedido que resumissem o momento hoje em apenas uma palavra. 

As palavras foram registradas, entre elas: “prazer; alegria; motivação; descoberta; 

superação; autoavaliação; desafio; encantamento; aprendizagem; inclusão; 

percepção; reflexão; satisfação e novo olhar” (DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018). 

Com essas palavras, consideramos que os objetivos propostos foram 

alcançados, pois houve envolvimento, participação e entusiasmo entre todos os 

nossos colaboradores, além de inquietação. Sim, inquietação, no sentido de levarmos 

os professores a repensarem determinadas posturas, determinadas práticas, viés 

essencial da nossa pesquisa ação-colaborativa. 

Precisamos que nossas crianças nos mostrem quem são. Deixemos um pouco 

de lado a escuta auditiva e passemos a desenvolver um outro tipo de escuta, a escuta 

do olhar, dos movimentos, dos diversos corpos diferentes que estão em uma sala de 

aula.   

 Destacamos a palavra “satisfação”, proferida pela professora Azul-escuro, pois 

é com esse sentimento que encerramos a nossa roda de conversa, com o 

contentamento de que valeu a pena e temos muito ainda a aprender.  

Encerrada a oficina do dia, fizemos os ajustes para o nosso próximo encontro, 

que devido à paralisação das atividades, cumprimos o previsto dentro do 1º semestre. 

Nesse momento, ficou combinado que as oficinas não mais aconteceriam 

quinzenalmente, propondo, assim, que nossos encontros passassem a acontecer 

semanalmente, sendo acatado por todos os colaboradores presentes. Rumo ao 

planejamento da nossa próxima oficina. 

 

5ª Oficina – O corpo brincante 

 

  Chegamos ao nosso 5º encontro, intitulado de “Corpo Brincante”, no qual 

tínhamos como objetivo dar continuidade à temática anterior e ampliarmos a 

discussão sobre corpo, aprendizagem e deficiência. Para este dia, estiveram 

presentes 13 colaboradores. A oficina “O corpo brincante” teve como objetivo fazer 

uma reflexão sobre as experiências corporais de forma lúdica, trazendo a importância 
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da sua consciência corporal, o corpo com o meio e sua relação com o outro através 

da afetividade, estabelecendo uma relação com a pessoa com deficiência que 

também tem um corpo perceptivo e subjetivo. 

 A pauta para este encontro foi a seguinte: 

 

 Entrega do Portfólio; 

 Diálogo com Merleau-Ponty –  retomada de alguns conceitos percepção, 
subjetividade, consciência corporal  

 Vivência corporal: a minha infância 

 Roda de conversa: socialização das experiências 

 Diálogo com Merleau-Ponty –  retomada de alguns conceitos  

 Apresentação de um outro conceito - Corporeidade 

 Roda de conversa 

 Atividade de criação (em grupo) 

 Avaliação da oficina 

 Encerramento  
 
 

  Demos início à nossa oficina com a entrega do Portfólio e a apreciação da pauta 

por parte dos nossos colaboradores. Intencionalmente, fizemos esse momento 

diferente dos demais, que já iniciava com uma vivência corporal, para que esses se 

sentissem mais à vontade e descontraídos no grupo. 

O espaço estava organizado de uma forma mais tradicional, com a disposição 

das cadeiras enfileiradas, diferente do grande círculo que estávamos acostumados.  

Iniciamos o momento de forma bem expositiva, falando em um tom mais baixo que o 

normal. Apresentamos os tópicos a serem discutidos no dia e retomamos alguns 

conceitos trabalhados na oficina anterior.  

Nesse momento, o grupo, apesar de ser pequeno, apresentou conversas 

paralelas, dispersão com os celulares, precisando da intervenção dos próprios 

colegas pedindo silêncio, o que é costumeiro em sala de aula. Foi quando a professora 

Roxo trouxe o seguinte excerto: 

 

[ ...] é que hoje nem começou com atividade que mexe o corpo (risos) [...] eu 
acho que a gente já chegou meio desmotivada, sei lá... o povo ta inquieto 
(risos). (ROXO) 

 

  Achamos essa fala da professora Roxo essencial, para o que a pesquisadora 

estava esperando ouvir. 

 
[...] Olha pessoal, como a professora Roxo, trouxe um elemento fundamental 
aqui para nossa roda de conversa.  Será que só ela percebeu alguma coisa 
diferente? Vocês não perceberam que a forma que iniciamos hoje foi diferente 
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das demais? A disposição das cadeiras, não estranham? (DIÁRIO DE 
CAMPO 2, 2018) 

 

  Foi quando alguns professores começaram a se posicionar da situação 

vivenciada: 

[...] É eu até achei diferente, mas não imaginava que você teria um objetivo 
com isso (risos). (MARROM). 
 
[...] Eu quando entrei na sala já senti logo a falta de começar usando o corpo 
(risos) [...]Mas pensei que você fosse fazer algo depois. (AMARELO) 

 
 

   Agora precisamos abrir a discussão de que se nós não estamos disponíveis 

para aprender, nossos corpos também não estarão. Foi quando realmente pedi para 

os colaboradores tirarem as cadeiras do espaço e os convidei para fazermos uma 

roda e iniciei com a seguinte assertiva: 

 

Pesquisadora: O que aconteceu aqui a pouco, foi para vocês perceberem 
que nós precisamos de disponibilidade corporal, que se mantivermos 
posturas e práticas corriqueiras, nossas crianças que apesar de serem cheias 
de energias, não terão essa disponibilidade corporal, pois o momento não é 
cativo, interessante [...] Corpos parados demais ou ao contrário é um sinal 
para o professor parar de escutar só com os ouvidos e ampliar sua forma de 
conhecer seus alunos. Imagine uma criança passar uma manhã sentada na 
cadeira, só ter oportunidade de viver seu corpo apenas na hora do recreio ou 
em aulas de Educação Física? 
[...] Silêncio 
Pesquisadora: O que vamos viver hoje é justamente isso um corpo 
brincante, um corpo desejante em aprender, um corpo resultado de nossas 
experiências [...] Vamos conhecer o corpo brincante que há em nós. (DIÁRIO 
DE CAMPO 2, 2018). 

 
 

   Após essa reflexão, convidei o grupo para caminhar no espaço de acordo com 

o ritmo da música. Iniciamos com uma música mais lenta, para ir relaxando a 

musculatura, se soltando... À medida que o corpo fosse ficando mais à vontade, um 

corpo mais disponível, íamos trocando os trechos das músicas e esse corpo teria que 

brincar consigo mesmo de acordo com os ritmos apresentados: lenta, pop, eletrônica, 

forró, pagode, jazz, tango, sertanejo, samba e finalizamos com uma discoteca. Foi 

uma atividade com sensações diferentes e muito divertida e que finalmente deixou os 

corpos disponíveis para a vivência. 

  Foi perguntado aos nossos colaboradores como eles se sentiam agora frente 

ao início do nosso encontro hoje: 

 
[...] Ohhhhh, bem-disposta. (AMARELO) 
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[...] Isso aqui, é bom demais gente (movimentos com o corpo). (VERDE-
ÁGUA) 
 
[...] Me sentindo ativa, disposta (risos). (VERMELHO) 
 
[...] Realmente como é diferente o tipo de acolhimento. Há um outro tipo de 
envolvimento, de recepção, como somos sujeitos corporais, e só passamos 
a compreender isso quando de fato vivenciamos o antes e o agora. 
(LARANJA) 

 

  Concordamos com a professora Laranja, pois nos revela a necessidade de um 

novo pensar pedagógico. Para que eles pudessem compreender sobre essa 

disponibilidade corporal e necessidade de mexer o corpo foi necessário comparar os 

dois tipos de acolhidas. Isso, na prática, nos mostra que ficar muito tempo sentado 

inquieto, disperso não contribui para promover a aprendizagem. O corpo precisa 

participar desse processo do início ao fim, pois falamos de processos de concentração 

e atenção. 

 Prosseguimos com a discussão teórica da oficina, nossos sujeitos 

permaneceram na roda, desta vez sentados. Foi pedido para que eles registrassem 

no portfólio “Qual experiência de corpo lembrava a sua infância?”. Para esse 

momento, proporcionamos uma música ambiente e demos um tempo entre 5 a 10 

minutos, para que pudéssemos registrar e em seguida socializar no espaço coletivo. 

 Foi um momento bem reflexivo e saudoso, pois fomos buscar em nossas 

memórias nossas experiências corporais e qual delas estavam “tatuadas” em nós, em 

nossas experiências, conforme podemos ver nos excertos a seguir: 

 

Minha experiência de corpo na infância é a brincadeira. Eu brinquei demais 
na infância, brincadeira de tica-tica, elástico, amarelinha, e até o hoje tenho 
essas “marcas” em minhas pernas... (risos). (ROSA-CLARO) 
 
Bem, eu acho que não fui uma criança “normal” (risos), fui uma criança que 
aprontou tudo o que se podia imaginar [...] Subi em árvores, brinquei de corda, 
trepa-trepa, andei de cavalo, bicicleta, fui muito “arteira”, como dizia minha 
avó [...] Então corpo na infância me lembra prazer ... prazer em se mexer, em 
se movimentar ... E hoje levo isso para minha vida faço atividades radicais e 
dança e acho que tem um pouco da minha infância nisso. (LARANJA) 
 
Experiência de corpo na infância para mim é a dança, até porque fui uma 
criança muito presa e criada pela avó e eu não brincava na rua. Assim, a 
forma que eu tinha me encontrar com o corpo era através da dança em casa 
mesmo [...] (PINK) 
 
Então, fui uma criança prematura, então experiência de corpo para mim na 
infância é o esporte, específico a natação, pois precisei ser estimulada desde 
muito cedo (AZUL-CLARO) 
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Corpo e infância para mim me lembra brincando na rua com os meninos. 
(DOURADO) 

 
Corpo e infância me lembra as brincadeiras.  Brinquei muito com minhas 
irmãs, de bola, queimada, pula-corda, brinquei com areia ... Minha mãe fazia 
panelas de barro, então a gente brincava muito disso. (VERDE-LIMÂO) 
 
Quando lembro de corpo na infância me vejo correndo para todo lado, então 
para mim é movimento. (MARROM) 
 
Pode até parecer estranho perto dos demais, mas corpo na infância me 
lembra aceitação. EU cresci muito rápido, e sempre fui a maior da sala, e aí 
já sabe né, recebi apelido de girafa, pernas de hiena ...Eu morria de vergonha 
e não me aceitava assim, por isso minha experiência de corpo era aceitação 
e ser aceita. (VERDE-ESCURO) 
 
Bom, eu brinquei muito quando criança e o que me marcou muito era o futsal, 
então infância e o corpo considero o esporte na minha vida. (PRETO) 
 
Olha, apesar de ter brincado muito na infância, buscando nas minhas 
memórias o que vem bem marcado comigo com relação ao corpo são os 
instrumentos musicais, eu adorava bater, batucar os instrumentos e criava 
muito instrumentos com meu irmão, então vejo o corpo na infância junto a 
melodia, ritmo e música. (ROXO) 
 
O corpo na infância me remete ao limite, ao pode e ao não pode. Eu nasci 
com problemas de saúde, tive asma e tenho até hoje, então brincar para mim 
de correr, pular, saltar, não podia ... Se eu tentasse algo mais movimentado 
eu estava mais tarde na nebulização. Eu costumo dizer para minhas filhas 
hoje que na infância eu não puli (pulei), eu não corri e eu cansi (eu cansei) 
muito na vida (risos). Assim vejo corpo na minha infância como limitação. 
(VERMELHO) 
 
Meu corpo na infância foi marcado brincando na rua com bola, esconde-
esconde e bandeirinha. (VERDE-ÁGUA) 
 
Infância e corpo para mim me lembra movimento, como até hoje para mim 
corpo é movimento. (AMARELO) 
 

 

  Terminando a socialização de todos nossos sujeitos, a Professora Vermelho 

indagou à pesquisadora qual era a experiência de corpo que tinha marcado a sua 

infância, pois ela também gostaria de saber: 

 

Pesquisadora: Então, diante de tudo o que ouvi aqui, rememorei e me 
identifiquei com muita gente aqui [...] Apesar de ter tido a oportunidade de ter 
brincando de elástico, corda, amarelinha, tica-tica, queimada, pula mula ... 
Apesar de não ter vivido “trepar” em árvores, subir morro e descer com 
carrinho de rolimã, brincar de pipa e bolinha de gude, mas vi muitas das 
crianças que brinquei fazer isso [..] Sempre fui tímida e experiência de corpo 
para mim que me representa até hoje é o ballet. Iniciei o ballet desde os 7 
anos de idade até 14 anos [...] Acho que ele está vivo hoje em minhas aulas 
de dança, de alongamento que ainda faço[...] Ahh, quanto ao ballet, um dia 
sim quero trazer de volta para minha vida [...] 
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  Falar de nossas experiências corporais da infância nos levou a falar de 

memórias, emergindo um filme em nossa cabeça com cenas, palavras, sentimentos, 

emoções...   

Quanta coisa memorável percebemos nos diálogos de acima.  Passeggi (2003) 

nos presenteia com a afirmação de que no ato de falarmos sobre nós, incitamos 

processos cognitivos, socioafetivos, emocionais e construímos história, ou melhor, 

histórias. Em todo esse processo de rememorar a infância, o corpo estava ali, presente 

nessa relação simbiótica de que nós não temos um corpo, nós somos o corpo 

(MERLEAU-PONTY,1999). 

 Percebemos nos fragmentos muita coisa que já discutimos ao longo das 

oficinas. O corpo ainda visto de forma fragmentada, o corpo sob a perspectiva de um 

padrão tão desejado durante a revolução industrial, o corpo como limites e não 

aceitação, estigma e preconceito até a professora Verde-escuro chegar ao processo 

de aceitação e ser aceita por todos. Observamos, assim, um processo de inclusão se 

constituindo nesse cenário.  

  Contemplamos ainda o corpo sob a perspectiva biológica, quando as 

professoras Azul-claro e Vermelho nos expõem a necessidade desse corpo existir 

como meio de sobrevivência devido aos problemas de saúde existentes. Vimos ainda 

o corpo como essência de não estar parado e que dele emana linguagem, seja ele um 

simples deslocamento, como também, atividades esportivas de lazer, desejo, prazer 

e fruição, como a dança, o ballet e a música. 

 Novamente estávamos em diálogo constante com nossas categorias, refletindo 

mais uma vez sobre os diversos olhares sobre os nossos corpos.  

 O proeminente nos diálogos dos nossos colaboradores foi que o corpo está 

vivo em todas as ações de ludicidade, encantamento, descoberta, fossem nas 

brincadeiras individuais, coletivas, de bola, elástico, boneca, a dança, o simples 

movimentar-se. O corpo está imbricado na interação com o próprio sujeito 

(NÓBREGA, 2005). 

 Enfatizamos mais uma vez aqui que somos distintos e que diferentes corpos 

constituem diferentes histórias e todas estas histórias estão imersas em suas relações 

sociais, culturais e afetivas. Percebemos a ludicidade bem presente nas falas dos 

sujeitos como eixo essencial para o desenvolvimento e a aprendizagem de nossas 

crianças.   
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Brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e 

realidade interagem na produção de novas aprendizagens e possibilidades. Então, 

por que não trazer o corpo para mediar esse processo, promovendo novas formas de 

construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos? (VYGOTSKY, 

1998).  

Precisamos proporcionar às nossas crianças a vivência de sua corporeidade 

tal qual elas possam e desejam. Partimos da ideia de que quando nos movemos, não 

é só o nosso corpo que se move, é também a nossa corporeidade que se manifesta. 

(MERLEAU-PONTY, 1999).  Percebemos que o corpo é toda a nossa experiência de 

mundo com sentido e significado e que a nossa corporeidade está entrelaçada nessa 

relação dialética do corpo e de suas experiências.  

Ainda nesse diálogo, a professora Laranja trouxe uma fala que veio reafirmar o 

que acabamos de ilustrar: 

 

Então corpo sou eu... É você .... São todas as vivências de nossa vida. 
(LARANJA) 

 

   E a professora Verde-escuro complementou: 

Só podemos falar daquilo que vivemos, daí a importância de proporcionarmos 

às nossas crianças, essas vivencias, esse encantamento, essa ludicidade 

com o seu corpo, para que ela viva sua corporeidade. (VERDE-ESCURO) 

  

 Podemos inferir que tais falas evidenciam que as professoras compreenderam 

a importância do corpo nesse processo que é acima de tudo inclusivo, do qual todos 

têm o direito de ter acesso e de participar das atividades, manifestando o seu ser, a 

sua corporeidade. 

 Seguimos com o direcionamento para a atividade em grupo. Tínhamos 

dispostos no espaço materiais diversos, entre eles: copos, bolas, bambolês, fantasias, 

cordas, folhas, hidrocores, folhas, etc.    

Cada grupo tinha como atividade organizar uma experiência corporal que 

pudesse ser vivenciada com crianças da Educação Infantil e que nesse grupo haveria 

crianças com Síndrome de Down e todos deveriam expressar a sua corporeidade, 

inclusive o outro grupo.  

Para isso, foi estipulado um tempo de 10 a 15 minutos para que os grupos se 

organizassem e começassem as criações das vivências corporais. Podiam ficar à 
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vontade para utilizar os materiais disponíveis e fazer as adaptações necessárias para 

que todos os sujeitos pudessem participar da vivência corporal. 

Concluído a organização e sistematização da atividade, demos início às 

vivências propostas pelos nossos colaboradores: o 1º grupo formado pelos 

professores: Rosa-claro, Laranja, Pink, Vermelho, Azul-claro, Verde-escuro e Dourado 

nos proporcionou a vivência das cantigas de roda, trazendo para o momento 

“Escravos de Jó”, em diferentes versões.  

Iniciamos primeiramente em roda no chão, resgatando como era a cantiga e ao 

invés de usarmos as tradicionais pedrinhas, usamos os copos coloridos. Cantamos 

primeiramente a cantiga popular para relembrarmos como era a brincadeira: 

 

Escravos de Jó, 
Jogavam caxangá 
Tira, põe 
Deixa ficar 
Guerreiros com guerreiros 
Fazem zigue-zigue-zá 
Guerreiros com guerreiros 
Fazem zigue-zigue-zá. 
(CANTIGA POPULAR) 

 

 Em meio à muito riso e diversão, tentamos encontrar unidade na cantiga, ritmo, 

mas havia mesmo mais que isso, era puro divertimento. A professora Verde-escuro, 

nos convidou para conhecermos a 2ª versão da cantiga. Dessa vez, ao invés dos 

copos, utilizaríamos as mãos. Em dupla, bateríamos palmas um com o outro, e na 

expressão “tira, põe, deixa ficar”, cada um expressaria a seu modo, o mesmo ocorreria 

na expressão “zigue-zigue-zá”, cada qual exteriorizaria sua corporeidade.  

  Se na 1ª proposta foi difícil encontrarmos uma sintonia, mais difícil foi a 2ª 

proposta. Um batia a mão com ritmo mais rápido, o outro mais devagar, o outro já 

estava no“tira, põe”, a outra dupla no “zigue-zigue-zá”, as gargalhadas tomavam conta 

do espaço.  

  Chegamos à 3ª proposta do 1º grupo. A professora Pink nos convidou para o 

círculo e colocou os bambolês no chão, desta vez faríamos “Escravos de Jó” com o 

corpo inteiro, caminhando pelos bambolês. Na expressão “tira, põe, deixa ficar”, 

teríamos que sair dos nossos bambolês, e na expressão “zigue-zigue-zá”, trocaríamos 

de bambolês com algum colega em forma de “zigue-zigue-zá”. Foi uma corporeidade 

expressada sob os manifestos de euforia, do encantamento, do riso, do divertimento, 

entre o prazer e as mais altas gargalhadas... 
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 Após sentimentos e emoções recompostos, prosseguimos com a vivência 

sistematizada pelo 2º grupo formado pelos professores: Verde-água, Amarelo, 

Marrom, Roxo, Preto e Verde-limão. Esse grupo nos proporcionou uma história 

cantada sob a versão “Ip-Op”27. O grupo escreveu e nos entregou aleatoriamente 

diversas expressões escritas como: “que delícia”, “glup-glup”, “mãos ao alto”, “có-có-

có”, “ai que dor”, “sihhhhh”, “arhhhhhhh”, “ondulado” e a principal de todas “Ip-Op”.  

 Nos organizamos em círculo, no qual a professora Amarelo nos contou que foi 

visitar sua tia em Marrocos e até chegar à casa de sua tia, muitos elementos 

apareceram nesse trajeto e nossa missão seria a de dar corporeidade a essa história.   

  A medida que a história fosse sendo cantada e os fatos acontecendo, a pessoa 

que tivesse responsável por determinada atividade a ser a expressa da vez, viria até 

o centro representar a cena a seu modo. Assim, a história ia ganhando cada vez mais 

elementos e mais movimento, de modo que ao término todos teriam vivenciando a 

história cantada e manifestado a sua corporeidade individual e subjetiva. 

 A história cantada procedeu da seguinte forma: 

 
Fui visitar minha tia em Marrocos, ip, op (expressão da professora Amarelo) 
Fui visitar minha tia, fui visitar minha tia, fui visitar minha tia em Marrocos, ip 
–op (expressão da professora Amarelo) 
No caminho eu encontrei, no caminho eu encontrei, no caminho eu encontrei 
um camelo ondulado (expressão da professora Verde-Água) 
 
 Ip au au ip au/ ip op, ondulado (as duas professoras entram na roda para 
fazer suas expressões) 
 
No caminho eu bebi um guaraná, glup, glup...  (expressão da professora 
Marrom) 
ip au au au ip au/ ip op, ondulado, glup, glup... (As três professoras entram 
na roda e fazem suas  respectivas expressões) 
 
No caminho eu comi um biscoito,  que delícia ...  (expressão da professora 
Roxo) 
ip au au au ip au/ ip op, ondulado, glup, glup, que delícia... (As quatro 
professoras entram na roda e fazem suas respectivas expressões) 
No caminho eu sofri um assalto, mãos ao alto... (expressão da professora 
Preto) 
ip au au au ip au/ ip op, ondulado, glup, glup, que delícia, mãos ao alto... (As 
cinco professoras entram na roda e fazem suas  respectivas expressões) 
 
No caminho eu encontrei um doutor, ai que dor... (expressão da professora 
Verde-Limão) 
ip au au au ip au/ ip op, ondulado, glup, glup, que delícia, mãos ao alto, ai que 
dor (As seis professoras entram na roda e fazem suas respectivas 
expressões) 
 

                                                           
27 Ip-Op é uma música infantil do grupo Pandalelê, CD Brinquedos Cantados, Minas Gerais. 
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No caminho eu encontrei uma serpente, sihhhhhhhhhhhh (expressão da 
professora pesquisadora) 
ip au au au ip au/ ip op, ondulado, glup, glup, que delícia, mãos ao alto, ai que 
dor, sihhhhhhhh (as sete professoras entram na roda e fazem suas  
respectivas expressões) 
 
No caminho eu encontrei uma galinha, có-có-có (expressão da professora 
Pink) 
ip au au au ip au/ ip op, ondulado, glup, glup, que delícia, mãos ao alto, ai que 
dor, sihhhhhhhh, có-có-có (as oito professoras entram na roda e fazem suas 
respectivas expressões) 
 
No caminho eu encontrei um urso, arhhhhhhh, (representado pelas demais) 
ip au au au ip au/ ip op, ondulado, glup, glup, que delícia, mãos ao alto, ai que 
dor, sihhhhhhhh, có-có-có, arhhhhhhhh( todas as professoras entram na roda 
e fazem suas respectivas expressões) 
(DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018). 

 

As imagens a seguir, retratam as vivências realizadas: 

Figura 10 – Fotografia da oficina 5ª oficina - 1º grupo: Escravos de Jó – 23/05/018 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 

 

Figura 11 - Fotografia da 5ª oficina - 2º grupo:  História Cantada “Ip-op”- 23/05/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 
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  Terminada a 2ª vivência que também se concretizou entre muito riso, alegria e 

divertimento foi a hora de chamarmos nossos colaboradores para o diálogo e 

refletirmos sobre o que fora vivenciado. Não podemos negar que em ambas vivências 

a criatividade e a ludicidade permearam as experiências do início ao fim. Perguntamos 

ao 1º grupo o porquê da escolha por cantigas e o porquê da cantiga escravos de Jó.  

A professora Verde-escuro nos relatou o seguinte: 

 

Primeiramente porque acreditamos que a brincadeira é essencial na 
Educação Infantil e as cantigas de roda fazem parte desse universo, é 
prazeroso, é encantador, é divertido e que seria uma forma de poder trazer 
esse corpo brincante à tona. (VERDE-ESCURO) 
 
Isso, e optamos por “Escravos de Jó”, primeiro porque quando falamos em 
cantigas, foi a primeira que veio à mente e nós queríamos fazer de uma forma 
diferente da que aprendemos que é sentado no chão e com objetos [...] 
Decidimos inovar, e aí começamos da forma tradicional, como forma de 
resgate mesmo, e ousamos (risos) e deu certo. As mãos, depois o corpo e 
todo mundo envolvido foi demais. (PINK) 

 

 Percebemos nos diálogos das professoras Verde-escuro e Pink a importância 

do jogo simbólico tão defendido por Piaget (1978) e Vygotsky (1998), pois sabemos 

que a brincadeira é uma necessidade de toda e qualquer criança. Elas revivem 

acontecimentos do seu dia-a-dia, fazem trocas de papéis sociais, agem sobre os 

objetos e o meio, aprendem nessa interação criança e criança, criança e adultos, 

estabelecendo relações sociais, afetivas, motoras, cognitivas. 

 Trabalhar com as cantigas de roda é possibilitar esse jogo simbólico, é articular 

a linguagem, oral, gestual, corporal, musical, o contato com diferentes ritmos, 

expressões, sons, arte, criatividade, conhecimento e troca de experiências.  

 Perguntado ao grupo 2º o que eles acharam da experiência do 1º grupo, a 

pluralidade de sentimentos e sensações ainda estampavam os corpos de nossos 

sujeitos. Trazemos para as reflexões os seguintes fragmentos: 

 

Que momento maravilhoso gente [...] Isso aqui me fez refletir tanta coisa, 
sabe ... Aqueles momentos que muitas vezes não nos damos conta que 
fazemos com nossas crianças seja de bom ou de ruim. Lembrei daqueles 
ensaios para apresentações e muitas vezes fazemos ensaios exaustivos, 
para que a criança faça perfeito para os pais. Eu acho que muitas vezes ela 
não está ali por prazer, faz porque tem que fazer. Seis, sete vezes de ensaios 
em uma tarde. Isso precisa ser repensado.  Me pus a pensar, isso é tão 
desnecessário (VERDE-ÁGUA). 

Pesquisadora: Mas, professora, por que será que fazemos isso? 
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[...] Porque temos a concepção de que tudo tem que ter um mesmo padrão, 
arrumadinho, ser perfeito, realmente onde é que está escrito que teque ser 
assim? (AZUL-ESCURO) 

Pesquisadora: E se a gente começasse a fazer diferente com nossas 
crianças, tipo, vamos fazer uma apresentação e ao invés da professora vir 
com tudo pronto fosse construído junto com eles, vocês acham que isso 
interferia no resultado da apresentação? 

Silêncio [...] 

Nunca tinha parado para pensar por esse lado ...Penso que ficaria mais 
natural e até mais bonito, pois foi uma construção feito com eles, e eles fariam 
de seu jeito [...] (VERDE-ÁGUA) 

 

  Após esses fragmentos tivemos a certeza de que a oficina tivera atingido seu 

propósito, provocado inquietações, reflexões da prática e que essas inquietações 

estimulariam a mudança. Isso nos deixou tão desejantes em continuar o debate, as 

reflexões, mas precisávamos avançar e ouvir as impressões registradas pelo 2º grupo. 

 Foi perguntado ao 2º grupo o porquê da escolha da história cantada e o que 

teriam levados a eles terem sistematizado a vivência corporal da forma que 

aconteceu. A professora Verde-Limão se manifestou apresentando o motivo da 

escolha: 

Então, na verdade não paramos para pensar porque a história cantada, como 
gostamos muito da literatura infantil, nossos diálogos foram levando até a 
literatura como momento mesmo de magia, encantamento, aí as ideias foram 
surgindo e lembramos dessa história “Uma visita a Marrocos” e procuramos 
dar uma nova “roupagem”, alguns elementos já até existe e procuramos 
trazer outros de modo que o corpo fizesse parte dessa história. (VERDE-
LIMÂO) 
[...] 
Quanto à forma que aconteceu, acho que nem nós esperávamos que ia ser 
tão divertido e lúdico (risos). Eu continuaria fazendo aqui, mais ... mais ... eu 
particularmente adorei o resultado. 
 
Eu gostei dessa ideia de escrever frases e cada um ia lá escolhendo a sua 
sem nem mesmo saber o que ia fazer, como o “Ip-op”, “ondulado” (risos), 
algumas coisas pareciam obvias como “mãos ao alto”, “có-có-có”, mas acho 
que ter esse desconhecido fez uma grande diferença (AMARELO). 
 

    

  Foi perguntado ao 1º grupo o que eles acharam da vivência proposta pelo 2º 

grupo, e as respostas já eram as esperadas: 

 

Nossa como foi prazeroso viver o corpo, principalmente para mim que já 
venho de um expediente e vou já, já dar outro, parece que ter se 
movimentando me renovou. Sem falar no dinamismo, na criatividade do outro 
grupo...Me faltam palavras mesmo. (VERDE-ESCURO); 
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Viver o corpo é se conhecer, conhecer o outro, seus limites, suas diferenças 
[...] Foi muito gostoso tudo que foi vivenciado aqui, o que eu acho mesmo que 
falta isso em nós, em nossa prática, renovar, proporcionar prazer a nós 
mesmos, para chegarmos com esse mesmo entusiasmo em nossas crianças. 
E fique me lembrando de “Pedrinho” (a criança com Síndrome de Down”, 
quanta coisa maravilhosa ela pode viver com essas atividades, o quanto ela 
precisa se conhecer, explorar esse mundão a frente. (PINK); 
 
O que eu achei interessante é que eu sou dona de mim, do meu corpo, da 
minha expressão ... E que não precisamos estar condicionados a movimentos 
repetitivos e sem sentidos. (PRETO) 

 

  Diante de toda essa ludicidade vivida, foi possível trazer o corpo da criança 

para esse processo, considerando a criança com Síndrome de Down frente às suas 

possibilidades, limitações, principalmente também a querer conhecer o desconhecido. 

É como a professora Pink nos relatou, é um mundão pela frente e muitas vezes nós 

professores estamos tão centrados em cumprir cronogramas, atividades prontas que 

não enxergamos que nosso corpo clama pela ludicidade, imagina a criança, sujeito 

ativo em diversos aspectos. 

 Prosseguimos dando os devidos encaminhamentos para a avaliação da oficina, 

deixando o grupo bem à vontade para que relatasse o que foi viver o “corpo brincante”: 

 

[...] Corpo brincante fez jus realmente a oficina.  Muitas vezes atribulados com 
uma tarefa e outra a gente deixa de viver o corpo, deixa de nos perceber. A 
gente que é professor de educação infantil que a usa o corpo muito, muito, 
muito, a gente acaba não dando o tempo para vivenciar esse corpo com nós 
mesmos. É preciso criar novas formas, um momento desse é riquíssimo, falta 
mesmo fazer isso. (VERDE-ÁGUA) 

[...]Eu acho que as vezes nos privamos, devido à nossa timidez enquanto 
professora. Vergonha sei lá ... Falta mais soltarmos esse corpo brincante que 
há em nós e privamos em nossas crianças. E por pensar que a criança com 
Síndrome de Down, não vai conseguir acompanhar, não proporcionamos e 
privamos esse prazer dele sentir também. (AZUL-CLARO) 

[...] Aproveitando a carona na fala da professora Azul-Claro, eu me identifiquei 
muito com a oficina de hoje, porque eu me considero uma pessoa muito 
tímida, e quando a gente não vivencia certas experiências fica difícil de fazer 
e passar com alunos. Esses momentos aqui foram de extrema importância 
primeiramente para mim enquanto pessoa em primeiro lugar, tem me ajudado 
muito, me dado mais segurança e viver o corpo é a melhor forma de 
proporcionar ao nosso aluno, saio realizada com todas as oficinas. 
(MARROM) 

[...] Com certeza esses momentos vividos aqui não somente hoje, vão nos 
proporcionar um outro olhar em nosso fazer... (AMARELO) 

 

  Diante de toda essa opulência de sensações e sentimentos, chegamos ao 

término da nossa oficina, manifestando nossa satisfação quanto à realização da 
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mesma. Compreendemos que a corporeidade se fundamenta em nossas 

experiências, um corpo vivido, cheio de significados, superando a dicotomia entre 

corpo e mente, natureza e cultura, perpassando pela sua percepção e expressa-se 

como a sua forma de ser e de estar no mundo (MERLEAU-PONTY,1999). 

 

6ª Oficina -  Síndrome de Down: que corpo é este? 

 

 Iniciamos a 6ª oficina no dia e horário previamente estabelecidos. Para este 

dia, estiveram presentes todos os nossos15 sujeitos, o que nos deixou muito 

satisfeitos, pois até o presente momento somente na 1ª oficina tivemos o grupo 

completo. 

 A oficina foi planejada de acordo com a seguinte pauta: 

 

 Entrega do Portfólio; 

 Leitura Compartilhada: A carta de uma mãe28 

 Retomada dos pontos abordados nas oficinas anteriores 

 Slide em branco:  

 Slide:  O que eu sei sobre a Síndrome de Down  

 Roda de conversa: Síndrome de Down: que corpo é este? 

 Avaliação da oficina 

 Vídeo reflexivo: Resposta de uma criança com Síndrome de Down 

 Dinâmica: Mito x verdade 

 Encerramento da oficina 

 

  Para esta oficina, tivemos como objetivos reconhecer a Síndrome de Down 

como uma deficiência intelectual, estabelecendo uma relação com os conceitos 

apreendidos nas oficinas anteriores acerca desse corpo, aprendizagem e o processo 

inclusivo dessas crianças. Esta oficina teve um caráter mais expositiva e formativa, 

uma vez que pelas análises do Diário de Campo 1 (2017) mostraram muitas lacunas 

quando perguntamos sobre a Síndrome de Down e suas especificidades. 

 Após a entrega do portfólio e a apreciação da pauta por nossos sujeitos, 

abrimos a roda de conversa com a leitura compartilhada “a carta de uma mãe”, 

realizada pela própria pesquisadora, a qual os colaboradores acompanharam em seu 

portfólio.   

                                                           
28 Carta elaborada pela pesquisadora para ser apreciada na leitura compartilhada  (Apêndice  G), 
desta dissertação. 
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  Terminada a leitura, incitamos as primeiras reflexões questionando aos nossos 

sujeitos do que a carta se tratava e que elementos importantes poderíamos estar 

trazendo para abrir nossa roda de conversa.  Essas reflexões foram sendo registradas 

pela pesquisadora no slide branco, para ser retomados no final. Foram apontadas as 

seguintes falas: “sensação de medo”, “sentimento de incapacidade”, “medo do 

desconhecido”, “planos de vida modificados”, “corpo frágil”, “medo da perca”, “uma 

nova história de vida”, “novas aprendizagens”, “escolhas/falta de escolhas”, 

“adaptações na vida”, “sentimento de esperança”. 

 Avançamos com o questionamento da pesquisadora “o que vocês sabem sobre 

a Síndrome de Down?” (DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018). Os excertos foram os 

seguintes: 

 
Que eles têm força, eu acho eles muito fortes (AZUL-CLARO) 
 
Eu já penso diferente da professor Azul-Claro, eu já acho eles frágeis e 
sensíveis. (ROSA-CLARO) 
 
Confesso que sei muito pouco sobre a Síndrome de Down, o que sei que ela 
tem vários níveis, um nível mais leve, outro mais grave. (VERDE-ÁGUA) 
 
Eu nunca tive uma formação diretamente voltada para a Síndrome de Down, 
sei que tem algumas limitações [...] (PRATA) 
 
Que eles têm cromossomos a menos... (pensou) ou será a mais (pensou)... 
Bem, que eles têm características próprias que a gente identifica de cada, 
mas tem um desenvolvimento mais lento. (AMARELO) 
 
[...]Que é uma doença, e assim ... tem suas limitações, algumas 
comodidades, que vem junto com a Síndrome, mas que vejo que tem um 
grande potencial apesar de suas limitações. (PINK) 
 
Eu mesmo não tenho nenhum conhecimento, nunca trabalhei com criança 
com Síndrome de Down, ainda me lembro que durante muito tempo eles 
foram chamados de mongoloides. (LARANJA) 

 

  Após as falas proferidas, apresentamos o slide com as falas das entrevistas 

nas quais foi indagada essa mesma questão, e as respostas de fato foram 

equivalentes.  

  Começamos então com as falas da professora Pink e Amarelo, apresentando 

que a Síndrome de Down não se tratava de uma doença, portanto não há tratamento 

medicamentoso para elas.  O fato de uma pessoa nascer com um cromossomo a mais 

no par 21 (vinte e um) não a tornava doente. Trata-se de uma alteração genética que 

a ciência aponta como um “acidente” genético na hora da divisão celular. Todos nós 
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temos 46 (quarenta e seis) cromossomos e a pessoa com Síndrome de Down passa 

a ter 47 (quarenta e sete) cromossomos (PIMENTEL, 2012).  

 Também foi discutido com nossos colaboradores que não se utiliza mais alguns 

termos como mongóis, mongoloides, retardo mental. A Síndrome de Down tem esse 

nome em homenagem ao primeiro geneticista que se pôs a investigar um grupo de 

crianças que apresentavam essas mesmas características, conforme já apresentado 

no 2º capitulo desta dissertação. 

 Outro ponto que precisou ser bem discutido se refere à fala da professora 

Verde-água, que nos afirma que a síndrome apresenta diversos níveis. Retomamos 

mais uma vez que não estamos diante de uma doença e sim de uma deficiência 

intelectual (ONU, 1995).   

  Essa nova nomenclatura veio justamente para substituir a expressão “deficiente 

mental”, quando se percebeu que a deficiência tem relação com a cognição e não com 

a mente, uma vez que a expressão “mental” significava que a mente toda estava 

comprometida (PIMENTEL,2012).    

Aproveitamos ainda para reiterar que não é a Síndrome de Down que apresenta 

níveis e sim a deficiência intelectual. Esta pode apresentar determinados graus 

medidos pelo seu coeficiente intelectual, podendo se enquadrar em grau leve, 

moderada ou média e severa ou profunda, considerando as dificuldades de 

aprendizagem (CARVALHO; MACIEL, 2003). 

 Após esse momento mais teórico e troca de aprendizagens, prosseguimos com 

a indagação que intitula a nossa oficina “Síndrome de down: que corpo é este? 

(DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018) e trazemos para o diálogo os seguintes excertos: 

 

É um corpo que precisa de mais estímulos, um corpo que apesar de suas 
limitações é um corpo capaz de aprender (MARROM) 
 
Um corpo em desenvolvimento como qualquer outro, porém, com o tempo 
“dele”, um corpo que precisamos estimular, sem infantilizar. (ROSA-CLARO) 
 
Bem, acho que é um corpo como qualquer outro apesar de seus limites, mas 
que requer cuidado, atenção, estímulo; (AZUL-ESCURO) 
 
Concordo com a professora Azul-Escuro, um corpo com particularidades, 
mas cheio de descobertas e curiosidades. (ROXO) 
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  Nos discursos apresentados, percebemos que a criança com Síndrome de 

Down é vista sim de forma diferente, que precisa de estímulos, mas que tem 

capacidade de aprender como qualquer outro sujeito.  

  Pontuamos como um aspecto positivo, pois tivemos a impressão de que não 

há mais um olhar de um “corpo doente”, incapacitante, que não precisamos de olhares 

estereotipados como “coitadinho, corpo frágil, etc, ”, discernindo as sensações 

patológicas apresentadas no slide branco do início da oficina. Goffmann (1988) traz 

uma reflexão que muito reforça esse entendimento: 

 

Quando um estigma de um indivíduo é muito visível, o simples fato de que 
ele entre em contato com outros levará o seu estigma a ser conhecido 
[...]Quando o estigma é imediatamente perceptível, permanece a questão de 
se saber até que ponto ele interfere com o fluxo da interação. (GOFFMANN, 
1988, p. 25). 

 

 Vale ainda ressaltar que apesar das pessoas com Síndrome de Down 

possuírem traços fenotípicos característicos da síndrome, acabamos contribuindo 

para a ascensão desse estigma que muitas vezes são referências depreciativas. Daí 

a importância de nos apropriarmos de alguns conceitos importantes desta oficina.   

   Foi exatamente o que percebemos, o estigma muito presente nas primeiras 

falas de nossos sujeitos, e quando isso é muito evidente não conseguimos ver o outro 

como deveríamos. Precisamos ter a clareza de não enxergarmos a deficiência antes 

do sujeito, precisamos ver o sujeito primeiramente e o seu processo de interação 

social frente ao contexto escolar que é nossa proposta de intervenção.  

 É importante sim compreendermos que eles têm limitações motoras, sociais, 

intelectuais, mas que estas, mediante a estímulos precoces (não nos referimos 

somente aqui estímulos clínicos, mas estímulos afetivos, sociais, cognitivos, 

corporais) contribuem e muito para o seu amadurecimento. O processo de interação 

consigo próprio e com o outro é fundamental, incluindo a parceria da família, 

profissionais da saúde e educadores no processo de promoção de situações de 

aprendizagens para o seu desenvolvimento (PIMENTEL, 2012). 

 A professora Roxo nos trouxe uma fala pertinente ao que discutíamos: 

 

Por isso não devemos esperar que ele faça atividades semelhantes às outras 
crianças, ele capaz sim, mas do seu jeito, no seu ritmo, no seu limite no seu 
tempo... (ROXO) 
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 A fala da professora Roxo já até ajuda a defrontar as reflexões da professora 

Azul-claro e da professora Rosa-claro na abertura dessa oficina. Uma as aponta como 

crianças fortes e agressivas e a outra professora como crianças sensíveis e frágeis.   

  No capítulo 2, discutimos sobre a criança e suas especificidades, explanando 

que cada criança é singular e têm suas particularidades quanto ao seu 

desenvolvimento. Não encontraremos receitas prontas de como trabalhar com elas, 

pois cada uma é única, ela só precisa ser compreendida dentro de suas 

especificidades (MARTINS, 2008). 

 Daí a necessidade que as experiências desde a infância sejam carregadas de 

sentidos e significados, para que as crianças apresentem um desenvolvimento pleno 

em todos os seus aspectos. Precisamos oportunizar a todas as crianças a 

oportunidade de viver e a conhecer diferentes situações com seu corpo e com sua 

corporeidade. Viver o corpo é a exigência de se viver o mundo (MERLEAU-PONTY, 

2006).  

 Com isso, mais uma vez dialogamos com o filósofo, para ver que a criança, 

tendo a deficiência ou não, seu corpo está no centro desse processo da interação com 

o mundo. Esse corpo vivido produz história e se (re)cria cognitiva, afetiva e 

socialmente, à medida que as situações são oportunizadas.  

 Após discussão teórica, fomos vivenciar a dinâmica “Mito ou Verdade”, estilo a 

brincadeira “batata que passa-passa”. A sacola ia passando de mão em mão enquanto 

a música tivesse tocando, quando a música parasse, a pessoa retiraria uma ficha que 

teria algumas afirmativas. Esta deveria dizer ao grupo se a afirmativa é um “mito ou 

verdade”, partindo das reflexões e discussões da oficina.  A imagem a seguir 

mostra o momento da atividade Mito ou Verdade: 

Figura 12 - Fotografia da 6ª oficina: Síndrome de Down: que corpo é este – Vivência 

Mito ou Verdade  - 30/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 
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 Foi um momento para descontrairmos um pouco e trazer os conhecimentos 

adquiridos de forma lúdica para a oficina.  Vejamos alguns excertos do momento da 

atividade: 

 
Crianças com Síndrome de Down são mais agressivas. Mito ou 
verdade? 
Ahhhh, essa eu já aprendi, é mito (risos).  Então... Vimos hoje que não 
existem as mais agressivas ou a menos, que cada criança é única, particular, 
tem suas especificidades que precisam ser respeitadas e entendidas cima de 
tudo, então não podemos generalizar. (MARROM). 
 
[Música no ambiente] 
 
Crianças com Síndrome de Down apresentam atraso no 
desenvolvimento da linguagem. Mito ou verdade? 
Eita ... (silêncio) [...]Acho que é verdade (risos). Peraí, vou ler novamente [...] 
Então ... eu defendo que é verdade [...] Assim, posso estar errada, mas como 
a criança com Síndrome de Down entra no grupo da Deficiência Intelectual, 
penso que acaba comprometendo sim a linguagem e com isso ela vai precisar 
ser estimulada, ter um acompanhamento com determinados especialistas. 
(LARANJA). 
 
[Música no ambiente] 

 

 Como podemos ver em meio à ludicidade, estávamos mais uma vez fazendo 

uma discussão importante nessa proposta de intervenção. Conforme já discutimos 

anteriormente, não podemos generalizar o comportamento da criança pela sua 

síndrome. Cada pessoa é diferente entre si, logo, apresenta comportamentos 

diferentes, umas podem ser sim agressivas, outras bem amáveis, mas isso não são 

condições da síndrome. A fala da professora Marrom retomou muito bem essa 

reflexão, mostrando que precisamos ter esse entendimento. 

 No que se refere à fala da professora Laranja, apesar de no início ter ficado 

cautelosa, em dúvida, a nossa colaboradora conseguiu estabelecer uma relação com 

o que foi discutido. 

  Vimos que essa alteração cromossômica pode sim trazer problemas de saúde 

durante o desenvolvimento da criança e o atraso no desenvolvimento da linguagem 

da criança pode advir de vários fatores, e um deles sim em decorrência das alterações 

cognitivas, mas não é um fator determinante. Pode ser a falta de estímulos 

adequados, comprometimento no desenvolvimento neuropsicomotor, problemas 

cardíacos, respiratórios, etc. (LIMA; DELGADO e CAVALCANTE, 2017). 

 É preciso sim um acompanhamento sistemático frente à intervenção de 

especialistas, para que essa criança seja estimulada em sua habilidade comunicativa. 
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Quanto mais precoce a intervenção, maiores possibilidades em seu processo 

terapêutico (RANGEL; RIBAS, 2011). 

 Como iniciamos o encontro do dia com a leitura compartilhada “a carta de uma 

mãe”,  apontamos para o desfecho da oficina com um vídeo reflexivo,29 denominado 

a “resposta de uma criança com Síndrome de Down”30,  que veio se opor àquelas 

palavras iniciais registradas no slide em branco. Foi um momento emotivo para todos 

os colaboradores, no entanto, necessário para fazermos a oposição das palavras de 

como iniciamos e como estamos saindo da oficina. 

  Como avaliação, foi pedido aos nossos colaboradores que com apenas uma 

palavra representasse o momento de hoje, entre elas, surgiram: “capacidade”; 

“respeito”; “possibilidades”, “aprendizado”, “curiosidade”, “conhecimento” “estímulo”, 

“desafio”, “descobertas”, “novas aprendizagens”, “amor”, “alegria”, “vida” e 

“esperança”. 

  Sentimentos como medo do desconhecido, insegurança, inferioridade podem 

até fazer parte do início do processo de inclusão, mas não ser a base de sustentação 

de nossa prática pedagógica. É preciso procurar estabelecer parceria junto à família 

e aos profissionais de apoio e escola para rompermos esse quadro tão estigmatizado.   

Aproveitamos a deixa da última palavra da professora Pink “esperança”, que 

consigamos uma educação que atenda à diversidade, que por si supõe o respeito às 

diferenças e elas sejam vistas como sujeitos desbravadores, com um mundo inteiro a 

descobrir. 

  

7ª Oficina – Educação Inclusiva: do que estamos falando? 

 

  Demos início a nossa penúltima oficina de acordo com o cronograma 

estabelecido, no entanto, atendendo um pedido da direção para terminarmos  meia 

hora mais cedo 31.  Nossa pauta previa: 

                                                           
29 Anexo A –  Transcrição do Vídeo 
30 Vídeo que mostra várias crianças e adultos com Síndrome de Down em um diálogo com suas 
respectivas mães, para que as mães não tenham medo de sua criança, que ela poderá brincar, estudar, 
viajar, trabalhar, casar, inclusive amar. Fica a lição de pessoas com Síndrome de Down podem ter uma 
vida longe do preconceito e feliz.  Responsável: Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone 
con Síndrome di Down (COORDOWN); Fondation Jeronime Lejune; Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=j8Tp3nXZLIA 
31 Em virtude de uma reunião que a direção precisaria fazer com todos os presentes, visto que, no dia 
seguinte haveria uma mostra de atividades literárias na escola e alguns detalhes precisariam ser 
discutidos e finalizados junto ao coletivo. Afirmamos que não haveria problema algum e que nos 

https://www.youtube.com/watch?v=j8Tp3nXZLIA
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 Entrega do Portfólio 

 Retomada dos pontos abordados nas oficinas anteriores 

 Vivência corporal 

 Deleite da história: Extraordinários 32 

 Roda de conversa  

 Discussão da temática: Formação docente na perspectiva inclusiva 

 Avaliação:  Registro escrito sobre a oficina 

 Vídeo reflexivo: As cores das flores 

 Encerramento da oficina 

 

  Tivemos como objetivo para esta oficina discutirmos um pouco sobre as 

temáticas Educação Especial junto ao nosso espaço de atuação na Educação Infantil.  

Buscávamos refletirmos um pouco sobre políticas públicas e algumas leis e 

encerrarmos sobre a importância da formação docente na perspectiva inclusiva. 

 Como era costumeiro iniciarmos explorando nossos corpos, deixando-o 

disponível para nosso momento coletivo, pedi para que nossos colaboradores 

caminhassem livremente pelo espaço, se espreguiçasse, tocassem em seus corpos: 

cabeça, pescoço, tronco, braços, mãos, barriga, pernas, pés e junto a esses toques 

trouxessem à mente algumas palavras chaves que trabalhamos nessas 06 (seis) 

oficinas vivenciadas. 

  Nesse contato ainda consigo, lembrasse das sensações e dos seus sentidos 

explorados, da sua corporeidade, sua consciência corporal, percepção, cada um tem 

o seu modo de ser, agir e atuar, ritmo, limites e superações. Escolhessem um lugar 

para sentar e seria entregue uma venda.  Colocada à venda, a pesquisadora contou 

uma história e que cada um tentasse entrar na história fazendo apenas o uso da 

escuta. 

 A história foi narrada para todos para que estes realmente sentissem a história 

com o corpo e depois pudéssemos apesentar suas impressões e darmos o início da 

nossa roda de conversa.   

 A imagem a seguir mostra o momento desta atividade: 

 

                                                           
organizaríamos no tempo para que oficina atendesse os objetivos propostos e que a direção tivesse 
seu tempo com os colaboradores. 
32 História Infantil “Extraordinário”, que narra a história de Auggie, uma criança que nasceu com uma 
síndrome genética, cuja sequela é uma severa deformidade facial, que não tem uma relação nada fácil 
na escola, frente ao preconceito e estigma. Ele tenta convencer seus colegas que apesar de sua 
aparência incomum, ele é uma criança extraordinária igual a todas as outras.  Com essa história, 
procuramos estabelecer relações com tudo que já foi discutido e às práticas inclusivas. PALÁCIO, R.J. 
Extraordinário. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017. (tradução de Rachel Agavino). Disponivel em: 
https://www.skoob.com.br/somos-todos-extraordinarios-649975ed652115.html 
 

https://www.skoob.com.br/somos-todos-extraordinarios-649975ed652115.html
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Figura 13 - Fotografia da 7ª oficina: Educação Inclusiva: do que estamos falando? – 

Deleite da história Extraordinários – 07/06/018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018 

 

Vejamos alguns excertos dessa vivência: 

 

Olha, no início, sem a venda, confesso que eu estava bem relaxada. Agora, 
ouvir a história sem fazer o uso dos olhos me deixou angustiada, eu queria 
que acabasse logo. (VERDE-ESCURO) 
 
Bem, eu tive uma sensação estranha também, mas me esforcei em me 
concentrar e teve momentos que consegui ser aquela criança[...] Mas era um 
menino? Ou uma menina? Fiquei curiosa (risos). (PINK) 
 
A história me lembrou o filme “extraordinários”, é a mesma história? Como eu 
não assisti ao filme, só ouvi falar, então fiquei curiosa agora para assistir 
(risos). Mas consegui me pôr no lugar daquela criança e senti o que ela sentia, 
os olhos nos julgando, senti a rejeição dela. (ROSA CLARO) 
 
Confesso que meu uma agonia grande, essa sensação de não poder ver. 
Impressionante como o corpo é o primeiro a responder ... Sentimento 
estranho, mas uma excelente oportunidade se se colocar no lugar do outro, 
como somos limitados. (LARANJA) 

 

  Trazendo os fragmentos acima, percebemos que o objetivo da vivência foi 

alcançado mediante as sensações e estranhezas vividas por nossos colaboradores, 

pois era preciso mesmo sairmos um pouco de nossa zona de conforto e nos 

colocarmos no lugar do outro. Mais uma vez, entramos na discussão do corpo dentro 
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das formalidades e padrões em que somos postos, novamente com os olhos voltados 

para o estereótipo.  

Com essa discussão, estabelecemos uma relação com a chegada das crianças 

com deficiência cada vez mais cedo às salas de educação Infantil, com nomes de 

síndromes que nunca ouvimos falar e ficamos sem saber o que fazer. Por esse motivo, 

é necessário conhecer a legislação vigente, compreender essa distância significativa 

entre as políticas de educação inclusivas, junto aos projetos propostos e as práticas 

em salas de aula, frente a realidade educacional (SILVA, 2014). 

Como tratamos de uma proposta de intervenção sob uma perspectiva 

colaborativa, procuramos nessa oficina mostrar aos nossos colaboradores que a 

chegada das crianças com deficiência não é apenas responsabilidade do professor 

que a recebe, mas da escola como um todo. Exige uma integração e uma dinâmica 

própria de trabalho em equipe, em que todos são sujeitos desse processo – pais, 

professores, crianças, direção, coordenadores – e demais integrantes da comunidade 

escolar (SILVA; MARTINS, 2012). 

Atendendo às necessidades de nossos sujeitos, fizemos de maneira breve uma 

retrospectiva histórica da Educação Especial, trazendo novamente os conceitos de 

exclusão, segregação, integração e inclusão. Vimos que apesar de todo o processo 

excludente ao longo da humanidade, apresentados na Oficina 2, as sociedades vêm 

se tornando inclusivas de modo lento. Percebemos marcas profundas nessa trajetória, 

mas também percebemos as lutas empreendidas para a superação desse processo 

excludente (OMOTE, 2014). 

 Retomamos também, os termos que já foram utilizados para se referir à pessoa 

com deficiência, pois em nossas análises observamos que ainda era muito presente 

em seus discursos a expressão comum “criança especial”, “pessoa portadora de 

deficiência” e até mesmo “pessoa com necessidades especiais”. Apresentamos os 

termos e deixamos no portfólio um artigo sobre essa temática do autor Sassaki33 

(2011), para que os professores pudessem fazer uma leitura profunda posteriormente. 

                                                           
33  Texto “Terminologia sobre Deficiência na era da inclusão” de Romeu Kasumi Sassaki. Disponivel 
em: 
http://www.acessibilidade.ufg.br/up/211/o/TERMINOLOGIA_SOBRE_DEFICIENCIA_NA_ERA_DA.pdf
?1473203540. 
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Dialogamos sobre a expressão “pessoa com deficiência”, como termo usado 

pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 

2006), conforme podemos observar abaixo: 

 

[...] a deficiência é um conceito em evolução e que resulta da interação entre 
pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que 
impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas. (ONU, 2006). 

 

  No Brasil, esse termo foi legitimado com o documento que institui a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e a Lei 

Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência (LBI/2015). 

 Sob esse entendimento, apresentamos como o conceito mais atual e 

movimenta-se dentro de uma perspectiva inclusiva, deixando claro a igualdade de 

condições entre todos, bem como sua participação da vida em sociedade. 

   Ainda sobre o disposto e nas análises inferidas, sentimos por vários momentos 

que ao falarmos de educação inclusiva junto aos nossos colaboradores, estes faziam 

referência apenas às pessoas com deficiência, como se não tivessem a compreensão 

de que educação inclusiva se referia a todos. Conforme podemos ver a seguir: 

 
Inclusão para mim é permitir que a criança com deficiência faça parte de todo 
o seu processo [...] (VERDE-ESCURO) 
 
Incluir eu entendo que é estar junto, socializar-se [...] (VERDE-LIMÂO) 
 
Acredito que inclusão não é so trazer a ‘criança especial’ para a sala de aula, 
mas participar ativamente de todos os momentos da sala de aula [...] (ROSA 
CLARO) 
 
Incluir é [...] você deixar que o outro participe de tudo independente dele ter 
uma deficiência física ou não [...] (LARANJA) 
 

 

 A professora Verde-escuro, Verde-limão e Rosa Claro, fazem menção à 

Educação Inclusiva sob a perspectiva da Educação Especial. Apenas a professora 

Laranja expõe uma ideia de inclusão que envolve a criança com ou sem deficiência, 

embora a mesma tenha feito menção à deficiência física, mas em seu entendimento, 

percebemos em seu enunciado uma dimensão mais ampliada.  

 Trouxemos um diálogo sobre o que viria ser a Educação Inclusiva e a Educação 

Especial, para que isso ficasse mais acessível aos nossos sujeitos, com a Política 

Nacional de Educação Especial numa perspectiva: 
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A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os 
níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional 
especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse 
atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto a sua utilização 
nas turmas comuns do ensino regular. (BRASIL, 2008) 

 

 Compreendemos que a Educação Especial atua nas especificidades das 

pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas 

habilidades/superdotados, no processo educacional das mesmas, integradas à escola 

regular, orientando o atendimento às suas necessidades educacionais (ALMEIDA; 

JESUS, 2014). 

 A Educação Inclusiva é muito mais que o atendimento às pessoas com 

deficiência, pois envolve práticas educativas para todos os alunos.  A esse respeito, 

temos: 

 

A educação inclusiva pode ser definida como “a prática da inclusão de todos” 

– independente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou 

cultural – em escolas e salas de aula provedoras, onde as necessidades 

desses alunos sejam satisfeitas. (STAINBACK; STAINBACK, 1999, 21) 

 

 Partindo da concepção dessa afirmativa, os autores se referem a uma 

educação de qualidade para todos, uma vez que as crianças precisam da escola para 

aprender, então não tem sentido segregar as com deficiência em classes/escolas 

especiais.   

  Com essa explanação, a professora Laranja trouxe a seguinte fala: 

  

Fazer inclusão na escola, seria uma atitude que envolve todos, do porteiro a 
cozinheira.  Não ficar somente à espera do professor.  Precisamos ter esse 
olhar, para que essa prática se materialize na escola, apesar de ser complexo 
porque envolve atitudes, mas não é impossível. (LARANJA) 

 

 Retomamos mais uma vez a educação enquanto processo e que a escola seja 

capaz de acolher toda e qualquer criança a começar da Educação Infantil. É nesse 

nível em que se desenvolvem as bases necessárias e essenciais para o 

desenvolvimento das crianças, contemplando práticas reflexivas e inclusivas, as quais 

devem ser eminentes no currículo escolar. A escola inclusiva procura atender não só 

a pessoa com deficiência, mas todas as formas de diversidade que há dentro dela 

(RODRIGUES, 2006). 
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 Precisamos seguir para o momento da nossa avaliação devido ao tempo que 

já se aproximava do combinado junto a gestão. A pauta previa um registro escrito 

sobre a avaliação da oficina. Como não seria possível o registro escrito, abrimos a 

roda para deixarmos os professores à vontade para externar a avaliação da oficina.  

 Foram apresentados os seguintes excertos: 

 

[...] Silêncio 
Ahh eu gostei, como sempre né, cada oficina deixa sua marca, sua essência 
(AZUL-CLARO) 
 
Bem, como é importante ter esse olhar para a diversidade [...]Eu 
particularmente estou achando todo essa sua pesquisa, um trabalho de 
formação do início ao fim. Todas as oficinas, com temáticas diferentes, bem 
pensadas, com aprendizagens diferentes...Há provocações, há inquietação 
[...] Posso dizer, eu saio uma outra pessoa [...] (LARANJA) 
 
Pode falar né (risos) ...Olha se não fosse a gente ter que ir atrás de nossa 
formação, fico me perguntando sobre esses professores acomodados como 
não deve ser [...] A gente que está sempre lendo, estudando, a gente se 
questiona, se inquieta, muitas vezes não encontramos respostas para tudo 
(risos). Imagine quem está lá acomodado, na sua zona de conforto. Só posso 
dizer como eu tenho aprendido aqui e hoje então, com toda essa parta de 
conceito, teoria coisas que não temos na graduação e nem na especialização. 
(VERDE-ÁGUA) 

 

 Os excertos vêm reafirmar que cada oficina realmente tem suas 

particularidades, seus objetivos específicos que procuram contribuir na formação 

docente. Que bom que nossos colaboradores têm apresentado esse olhar e 

compreender o quanto esse espaço é rico para que os professores reflitam 

criticamente sobre a sua prática docente, potencializando mudanças no contexto 

educativo (IBIAPINA, 2008). 

  Finalizamos com a apresentação do curta metragem34 “As cores das flores”35, 

onde estabelecemos uma analogia que precisávamos nos relacionar com nossa 

individualidade, nossa subjetividade e estas com o meio, com o outro. Assim são 

nossas crianças com ou sem deficiência, precisamos promover situações de sentidos 

e de significados e mostrarmos a elas que todas são capazes de aprender e de se 

maravilhar diante às experiências do outro.   

                                                           
34 Anexo B – Transcrição do vídeo 
35 O curta metragem conta a história de uma criança cega, que lida com o desafio de uma atividade 
proposta pela sua professora que é fazer uma redação sobre o tema “as cores das flores”. Sem a visão, 
a criança encontra uma forma bem particular em se relacionar com suas vivências estabelecendo 
relação com as cores, que vão além das definições usuais.  Responsável: Organización Nacional de 
Ciegos de España (ONCE). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=s6NNOeiQpP>. 
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 A escola tem um compromisso essencial e imprescindível na sociedade que é 

o de “introduzir o aluno no mundo social, cultural e científico; e todo ser humano, 

incondicionalmente tem direito a essa introdução” (BATISTA; MANTOAN, 2005, p.8).  

 É nessa educação que acreditamos, precisamos romper barreiras, quebrar 

paradigmas e provocar mudanças necessárias trazendo para dentro de nossa sala de 

aula o que está posto nos papeis oficiais.  

Encerramos a oficina com a leitura abaixo, fazendo referência ao curta 

apresentado: 

[...] Assim são nossas crianças, 
Elas têm flores dentro delas, 
E estas têm a capacidade de cantar e encantar 
Colorir e perfumar, 
Nos fazer rir e gargalhar, 
Iluminar o nosso dia-a-dia 
Algumas abrigam um jardim inteiro 
Outras têm uma minúscula florzinha escondida 
Cabe a nós conhecer “flor por flor” 
E proporcionarmos a elas essa valiosa experiência de conhecer o mundo, 
É o que nos cabe [...] 
(DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018) 

 

 8ª Oficina -   Corpo sim, um lugar de aprendizagem 

 

 Alçamos nossa última oficina [...] e junto a escrita desta, sobrevém sentimentos 

saudosos [...] Contudo, temos que seguir viagem às cenas de mais uma vivência 

colaborativa, em que vozes e corpo passaram a ser o centro do espetáculo.  

  Nesse encontro, estiveram presentes 11 (onze) colaboradores, 02 (dois) se 

encontravam de atestado médico e os outros 02 (dois) não puderam comparecer por 

motivos particulares, justificados à pesquisadora com antecedência. 

 A pauta para o último encontro foi a seguinte: 

 

 Entrega do Portfólio 

 Roda de conversa  

 Leitura das cartas 

 Vivências em grupo – 03 grupos 

 Roda de conversa 

 Avaliação escrita: Como eu cheguei e como eu saio hoje 

 Vídeo coletivo com todos os momentos vividos e os agradecimentos da 
pesquisadora 

 Vivência – Abre a roda tindo-lê-lê 

 Encerramento 
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   O objetivo para esta última oficina era retomarmos conceitos chaves 

trabalhados ao longo da vivência colaborativa e articularmos os conceitos apreendido 

com a temática “ Corpo sim, um lugar de aprendizagem”, através de experiências 

corporais propostas pelos grupos que pudessem ser desenvolvidas com as crianças 

da Educação Infantil, com e sem deficiência. 

 A sala estava organizada em círculo e em algumas cadeiras estavam dispostos 

envelopes de cores variadas. Devido a quantidade de sujeitos para o dia, foi pedido 

que nossos colaboradores se dividissem em grupos de até 04 (quatro) e escolhessem 

um envelope para darmos início às nossas atividades. 

Em cada envelope havia uma carta que registrava as impressões da 

pesquisadora das oficinas trabalhadas, como também, uma tarefa para o grupo 

pensar e planejar uma experiência corporal que pudessem fazer parte da rotina da 

Educação Infantil (brincadeira, cantiga, história, música), mas que todas as crianças 

(com e sem deficiência) pudesse vivenciar seu corpo, trazendo para a discussão a 

retomada de alguns conceitos que o grupo julgava ter sido importante para a sua 

formação.   

Dado o tempo necessário para a organização e sistematização da atividade 

demos início as vivências propostas pelos nossos colaboradores, conforme mostra o 

quadro a seguir.   

 

Quadro 10 - Organização dos grupos para a vivência colaborativa – 14/06/2018 

 Sujeitos Nome da atividade 

1 – Envelope Amarelo Marrom,  Azul-Claro, Preto 

e Rosa-Claro 

Roda da Carambola 

2 – Envelope Azul Verde-Limão, Amarelo e 

Prata, Dourado  

Olha o camaleão 

3 – Envelope Laranja Verde-Água, Azul-Escuro e 

Roxo 

Vamos pegar o trem? 

 

 

 

 

 

Fonte: DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018. 
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1º grupo – Roda da carambola 

 

 O grupo nos proporcionou uma ciranda de roda, com a cantiga “Roda da 

Carambola”, do grupo musical Emcantar36, com elementos bem presentes nas salas 

de educação Infantil: o resgate da cantiga popular, o jogo simbólico, a ludicidade.  

A proposta era de vivenciarmos uma ciranda coletiva de acordo com as estrofes 

cantadas. Assim, alguns sujeitos eram escolhidos em ir até o centro da roda expressar 

sua corporeidade livremente. Quando terminasse, voltasse à roda para coletivamente 

representarem o refrão à sua maneira, formando uma grande ciranda. Segue um 

trecho breve da cantiga: 

 

[...] 
Bate palma pra dentro 
Oi vira e bate pra fora 
Inda ontem eu vim de lá 
Da mata da carambola 
[...] 
 

  Foi uma atividade muito prazerosa de ser vivenciada, principalmente para 

poder “quebrar o gelo” inicial no qual o grupo ainda se encontrava, permitindo que 

todos fossem se sentindo mais à vontade. 

 

2º grupo – Olha o camaleão 

 

 Prosseguimos a apresentação do 2º grupo, que nos trouxe uma vivência 

corporal chamada “Camaleão”. O jogo cantado, narra a história de um Camaleão que 

vai trazendo elementos para crescer o seu rabo. Nós seriamos os responsáveis para 

o crescimento do rabo do camaleão.  Os versos do jogo cantado eram estes: 

 
Olha o camaleão 
Olha o rabo dele 
Segura esse nego 
Senão ele cai 
O cachimbo era de ouro 
é de são burá  

 
 

                                                           
36 Grupo musical da Cia Cultural de Minas Gerais. Música encontrada no álbum Parangolê – Canções 
e Brincadeiras, 2011. 
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  O jogo cantado começava com uma pessoa a frente e esta representaria a 

cabeça do camaleão, fazendo suas expressões livres, conforme a música ia tocando.  

Dessa forma, a pessoa que representava a cabeça ia tocando em outros sujeitos e 

estes iam sendo as novas cabeças do camaleão e as outras iam ficando atrás, dando 

crescimento ao rabo do camaleão.  

  Quem estava na frente puxava o camaleão fazendo movimentos a seu modo, 

mas que pudessem ser continuados pelas pessoas de trás e assim sucessivamente 

para poder dar a ideia de um rabo para o camaleão. No entanto, a música começava 

de forma lenta e à medida que os sujeitos iam entrando no jogo cantado, a música ia 

ganhando agilidade, como também nossos movimentos e expressões. Todos os 

sujeitos foram envolvidos e o jogo cantado terminava quando conseguimos formar o 

grande “rabão” do camaleão. 

 Foi uma atividade bem descontraída em meio a muitas gargalhadas, na 

tentativa de dar um sentido e um significado ao rabo do camaleão. 

 

3º grupo –  Vamos pegar o trem? 

 

 Com a apresentação do 3º grupo, realizamos uma vivência de uma história 

cantada, que narra um passeio de trem na cidade. A história se inicia apenas com o 

“maquinista”, este vem cantando e a cada estação vai escolhendo os passageiros 

para entrar no trem. 

A entrada no trem se dava através de uma expressão corporal. O maquinista 

escolhia o 1º passageiro e este faz sua primeira expressão corporal, ambos seguem 

dando a volta no ambiente, cantando a estrofe aprendida.  

Após a volta, o maquinista pára na estação para a entrada do 2º passageiro, 

este para entrar tem que representar o movimento do 1º passageiro e depois 

apresentar o seu movimento corporal, assim entra no trem e seguem o passeio 

cantando e com o seu movimento criado, agora com 02 (dois) passageiros.  

Parada em outra estação para a entrada do 3º passageiro, que tem que 

representar o primeiro, o segundo movimento e fazer o seu próprio movimento.  O 

passeio segue, cada um com o seu movimento criado. E assim a história cantada vai 

se desenrolando, com a entrada do 4º, 5º, 6º e demais passageiros, dando o desfecho 

de um grande trem formado pelos nossos corpos. 
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As expressões corporais eram as mais livres e variadas possíveis, entre elas:  

“braços para trás”, “cabeça para cima”, “perna para dentro”, “bumbum para cima”, 

“mão para frente”, “olhos para dentro”, “cotovelo para trás”, “língua para fora”, “mão 

no pé”, “barriga para frente”, etc.    

 
Risos, eram poucos para representar a vivência [...] Estávamos mesmo eram 
em gargalhadas ... Corpo livre de qualquer estigma e padrão ... A cada 
entrada de passageiro, aguardávamos ansiosos para o movimento e tentar 
lembrar de todos os movimentos (risos). O corpo se expressava, se mostrava, 
o corpo manifestava nossas emoções ... Ele por si falava ... (DIÁRIO DE 
CAMPO 2, 2018). 
 

 Com o excerto acima, percebemos o quanto foi lúdica e entusiástica a vivência, 

longe de qualquer julgamento, pois cada um estavam sendo ele mesmo ali.  

 

  Segue o trecho da canção: 

 

Eu vou pegar o trem, 
Você vai tem, 
So falta comprar passagem 
Passagem para o velho trem. 
Parou ... parou 
(Entrada com o movimento) 
[...] 
Sussussá, Sussussá  
Sussussu, Sussussá  
 
Eu vou pegar o trem 
[...] 

 

 Quanta nostalgia vivida em ambas atividades... Enquanto pesquisadora, estava 

imersa no deleite junto com os sujeitos, que foi preciso dar uns minutinhos para 

tomarmos uma água e retornarmos ao espaço para as reflexões. Findada a euforia, 

demos continuidade. Foi aberto um espaço para que cada colaborador se 

posicionasse, falando o porquê dessas escolhas e quais elementos teriam ficam 

ficado apreendidos.  A roda de conversa estava aberta: 

  

Olha, no início à atividade proposta meio que ... não tínhamos ideia do que 
fazer escolhemos a ciranda para nos ajudar, pois as crianças gostam. Como 
já falamos aqui outra vezes, cantar com nossas crianças muitas vezes fica 
apenas no cantar sentado na roda e por mais que seja legal, esquecemos  
muitas vezes de usar esse corpo, por comodismo mesmo, acho que diante 
tanta coisa que temos que dar conta e além de nos privarmos, privamos as 
crianças [...] Aqui só me lembrei de “Flor de Liz”, quanta coisa simples que 
ela tem capacidade de fazer com o seu corpo e nós não percebemos, pois 
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ficamos com aquela sensação que vai cair, pode machucar e ..para evitar não 
fazemos (ROSA-CLARO) 
 
Verdade, o medo está mais em nós do que eles mesmos. (PRETO) 
 
Nossa como pecamos (silêncio). Devemos proporcionar mais esse contato 
mesmo com o corpo na Educação Infantil, pois estamos simples preocupados 
com leitura e escrita [...]Para criança é um momento riquíssimo além de ser 
muito prazeroso. (VERDE-ÁGUA) 
 
Nas atividades de hoje vivemos nossa corporeidade, usamos nossa 
percepção, sentimos leveza ou agitação com o ritmo de cada, percebi 
particularidades, limitações [...] Foram esses elementos que tenho aprendido 
nas oficinas e novamente eles estão aqui presentes nas atividades.  (AZUL-
CLARO) 

 
 

  O excerto da professora Rosa-claro e Verde-água mostram o quanto ainda 

temos que avançar e ousar nas capacidades de nossas crianças, claro que com 

sapiência. Atividades simples do nosso fazer pedagógico ainda atreladas apenas ao 

registro do papel escrito, ao desenho e pinte, ao rabisco livre, o sentar na roda para 

conversar e cantar, mas o corpo ainda não sendo centro desse processo. A deficiência 

não está na pessoa com deficiência, ela está em nós, em nosso silêncio, em nossa 

alienação, a não ver e sentir o outro e compreender suas necessidades (PORTO, 

2006).  

Temos que lembrar que ao versarmos sobre as práticas pedagógicas dos 

professores, precisamos ter em mente que se trata de um processo da nossa própria 

formação pessoal e profissional, que aprendemos frente a uma cultura de que corpo 

e cognição são elementos desarticulados.  

Derivamos de uma cultura em que o corpo em silêncio era um corpo 

disciplinado e aprendente. Foucault (2011) fala desse corpo instituído historicamente 

como práticas de controle e que boa parte dos sujeitos aqui descenderam dessas 

práticas. Não se trata aqui apontar quem faz ou não atividades desarticuladas, não é 

o objetivo da pesquisa. Falamos de mudanças, transformações e se queremos mudar, 

temos que começar primeiramente em nós mesmos.   

A professora Azul-claro abordou aspectos que foram realmente pontuados ao 

longo da formação, para que eles pudessem chegar a essa compreensão que não 

podemos desconsiderar o corpo na escola, pois ao fazermos isso, estamos também 

desconsiderando a aprendizagem, pois não há conhecimento sem o corpo (GAYA, 

2006). Não falamos aqui do conhecimento apenas pela ação, do ato de conhecer, mas 
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incidimos sobre o conhecimento enquanto prazer, ludicidade e esse encantamento é 

corpo vivido. 

As experiências vividas através das cantigas, do jogo cantado, da literatura 

infantil, das brincadeiras foram permeadas com elementos de manifestação de 

sentidos, de encantamento, contribuindo para o desenvolvimento da criança quanto 

aos aspectos além de sociais e cognitivos, aspectos emocionais e afetivos. Não há 

aprendizagem sem vínculo, sem afeto e o lúdico é essencial para isso.  

Com o encerramento dos diálogos das vivências, demos início a nossa 

avaliação, na qual poderia ser oralizada ou escrita, mas que externasse as impressões 

da intervenção, partindo da autoavaliação “Como eu cheguei e como eu saio hoje...”  

Trazemos alguns excertos para as nossas análises, entre eles: 

 

Cheguei com uma expectativa grande e saio com a expectativa realizada. 
Através desses encontros descobri e vivenciei situações de aprendizagem e 
descobertas com o nosso corpo que eu não sabia. Como foi importante e 
significativo para mim, visto que essa relação-aluno é isso mesmo de muitas 
descobertas, respeito e trocas de conhecimento. Podemos falar com o corpo 
a todos os instantes [...] (AZUL-CLARO) 

Como foi importante todos esses conhecimentos, saio realizada, pois 
provocou algumas desconstruções que faziam parte das minhas ideias e 
como elas mudaram. Podemos perceber que o corpo é muito capaz. O corpo 
da criança com deficiência é um corpo com qualquer outra criança, basta 
estimular, incentivar. Eles são mais do que capazes. (VERDE-LIMÃO) 

 

  Podemos ver com as falas das professoras Azul-claro e Verde-limão, uma 

retomada da nossa primeira oficina, intitulada como “Oficina de Sensibilização”, na 

qual a proposta foi lançada e com ela o desafio e a responsabilidade que não fosse 

apenas mais uma formação. Que a proposta colaborativa, essência desta pesquisa 

ação, fosse alicerçada em fundamentos com sentidos e significados. Era preciso 

mobilizar e sensibilizar nossos sujeitos, estabelecer vínculos para que eles tivessem 

disponíveis para a proposta de intervenção não apenas cognitivo e corporalmente, 

mas afetivamente.  

 Destaco a atenção para a palavra “desconstrução” da professora Verde-Limão, 

que de acordo com um dos princípios da pesquisa colaborativa é investigar a própria 

ação educativa e para isso é preciso provocar, refletir, inquietar para darmos a 

“construção” de novos saberes.  

 Trago ainda para esse excerto Piaget, que nos afirma que a construção do 

conhecimento se dá em meio ações, sejam elas concretas, mentais sobre os objetos. 
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Com a interação com o outro, o meio e com as trocas sobre o objeto de conhecimento, 

essa ação entra em um processo de denominado por Piaget de desequilíbrio, 

provando uma nova assimilação de saberes (PIAGET, 1978). 

  Com o conhecimento agora assimilado e acomodado, chegamos novamente 

ao processo de equilibração, resultando um novo conhecimento adquirido.   Assim 

sendo, quando passamos por esse processo do desequilibro até chegar novamente 

ao processo de equilibração, nós não somos mais o mesmo, pois o conhecimento 

sobre o objeto é outro, é mais desenvolvido (CUNHA, 2002). 

 Esse foi o papel da pesquisa ação-colaborativa, que nesse espaço 

compartilhado entre teoria e práticas, ação e reflexão, fossem sendo elaborados 

novos saberes, se constituindo novos sujeitos.  

 Ainda nesse processo de autoavaliação, outros pontos foram evidenciados: 

 
Antes de mais nada, sou tão grata por todo o aprendizado adquirido. Como 
foi dito nas oficinas, eu tinha um outro olhar sobre a criança com Síndrome 
de Down. E saio sabendo que ela é capaz de realizar qualquer atividade 
proposta de acordo com suas possibilidades. (ROXO) 
 
Saio hoje com a certeza que o corpo é a peça essencial para participar de 
qualquer aprendizado. Através desses encontros descobri conhecimentos de 
como considerar as crianças com Síndrome de Down. Vi que não se trata de 
uma doença como eu pensava. E que precisamos da colaboração de um todo 
para o desenvolvimento da criança. (DOURADO) 

 

Comecei a acreditar que nada é impossível em se tratando da inclusão, basta 
queremos e incentivar nosso aluno. Não é fácil, mas é possível! (PRATA) 

 
Saio motivada. As oficinas trouxeram a mim um conhecimento mais amplo 
sobre Síndrome de Down e corpo. Me mostrou ainda mais a importância dos 
estímulos para as crianças com deficiência ou sem e que eles são essenciais 
para a aprendizagens delas. (PRETO) 
 
Já falou o cantor Beto Guedes “Vamos precisar de todo mundo, um mais um 
é sempre mais que dois”.  Saio uma pessoa melhor. Posso sim afirmar que 
muito somou ao nosso saber e poder aplicar em nossa prática, isso é muito 
gratificante. Parabéns você foi brilhante pela forma como conduziu as 
formações. (AMARELO) 

 
 

 Ainda sobre os desdobramentos dos enunciados, vimos de que como a 

temática foi importante para esse grupo, visto que nossos sujeitos conheciam muito 

pouco sobre a Síndrome de Down. Não queremos que nossas crianças sejam apenas 

“mais uma” na escola.  A proposta foi além disso.   
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O diálogo estava pautado que apesar das semelhanças físicas, elas são 

diferentes entre si em diversos aspectos, com particularidades e necessidades 

específicas, gosto e vivências como qualquer outra criança. Que precisávamos 

avançar no olhar estereotipado, desmistificando-o como um corpo frágil e penoso. 

Precisávamos proporcionar estímulos, experiências, interação, autonomia e contato 

com o mundo, na relação dialética entre o corpo e o meio (CINTRA; VEIGA E 

OLIVEIRA, 2015). 

Assim é a criança com e sem deficiência, aprendente nas relações que se 

estabelece, na mediação entre seus pares, na promoção de sua autonomia, no 

estímulo à sua consciência corporal, ao seu desenvolvimento cognitivo, na construção 

de sua identidade enquanto sujeito que é histórico e produtor de cultura, cabendo a 

nós, professores, sermos mediadores desse processo.  É como nos disse a professora 

Prata, não é uma tarefa fácil, mas não é impossível.  

 Não poderíamos deixar e trazer a discussão desencadeadora de toda essa 

vivência colaborativa: o corpo, ele que esteve no processo da discussão do início ao 

fim. Temos os seguintes excertos: 

 
Saio uma outra pessoa, tenha certeza disso.  As oportunidades vivenciadas 
é umas que de fato corpo vai além de uma estrutura física e independente 
das condições físicas e intelectuais que se apresentam. Corpo é tudo aquilo 
que vivemos e isso só é possível quando damos possibilidades a esse corpo 
de maneira lúdica, prazerosa. Aprendemos a ver esse corpo de outra forma. 
Certamente toda essa vivência terá uma contribuição positiva em meu fazer 
pedagógico. (MARROM) 
 
As oficinas proporcionaram aprendizagens significativas. Hoje percebo o 
quanto o corpo e cognição são inseparáveis e que o corpo é todo sua 
expressão, mesmo com suas limitações. Nos foi ofertado a possibilidades de 
trabalhar corpo e cognição através de brincadeiras, cantigas de rodas, 
dinâmicas, histórias, que é nosso fazer na Educação Infantil.  Sendo 
essencial essa relação entre teoria e pratica que tiveram as oficinas. 
Agradeço pela oportunidade de fazer parte desse grupo de aprendizagem. 
(ROSA-CLARO) 
 
Saio com um olhar diferente de ver o outro, minha opinião sobre corpo, 
minhas práticas e vivências. Com toda certeza será melhorada. Foram 
oficinas ricas em conteúdo e práticas maravilhosas. Já estão fazendo 
diferença em minha vida primeiro como pessoa, com certeza fará como 
professora. Estou muito feliz com tudo o que aprendi e vivenciei nesses 
encontros. (AMARELO) 
 
Saio muito feliz. Eu sempre considerei importante a questão da corporeidade 
e com essas oficinas es ou podendo resgatar meus conhecimentos e pôr em 
prática aquilo que eu já acredito em meu fazer pedagógico, mas adormecido 
um pouco. Se não praticarmos, esquecemos. Se para nós é tão prazeroso 
mexer com o corpo, imagine as crianças que são tão ativas e cheias de 
energias. Esse corpo não pode ficar parado nas cadeiras apenas com 
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brincadeiras de massinhas.  Precisamos sim, mexer mais e mais para 
experimentarmos e ousarmos.  Obrigada por esses momentos tão ricos de 
alegria, descontração, vivências e possibilidades apontadas a partir de nossa 
experimentação. (VERDE-ÁGUA) 

 

 A professora Marrom e Rosa-claro apontaram a ruptura da concepção de que 

corpo é somente essa matéria física. Para isso, se apropriam de pensamentos e 

expressões merleau-pontianas para registrarem sua compreensão de corpo, partindo 

da perspectiva fenomenológica, na qual cérebro não é uma parte do corpo, ele é o 

seu corpo.  

Sob esse entendimento, elas também nos apontam que nossa cognição e 

corpo estão entrelaçados o tempo inteiro. Ela emerge da corporeidade, expressando-

se na percepção, sensações, emoções, os valores, dando espaço para que a 

aprendizagem se materialize.  Assim, percepção envolve contato, sem uma relação 

de ouvir, ver, tocar, sentir, não é possível conhecer o outro. (CARNEIRO, 2012). 

As professoras Verde-Água e  Amarelo reforçam essa concepção de corpo 

vivido e que a pesquisa colaborativa tem se configurado como significativa, criando 

condições favoráveis à mudança, à transformação da prática educativa através de um 

fazer espontâneo e consciente. Isso fica evidente no discurso da professora Amarelo 

que essa mudança primeiro se deu nela enquanto pessoa, logo, resulta em mudanças 

enquanto profissional 

 Muito nos alegra ouvir essas palavras de agradecimentos e satisfação, 

mostrando que a formação continuada teve uma implicação direta na ação docente 

de nossos partícipes. Procuramos sempre caminhar nessa relação dialética entre a 

realidade dos sujeitos, na historicidade dos fenômenos, das práticas vividas, 

veiculando teoria e prática, provocando o inquietar, o refletir, o agir, fomentando o 

processo da pesquisa e da formação (CABRAL, 2012). 

 Em todos os excertos dialogamos mais uma vez com todas as nossas 

categorias de análise: corpo-linguagem, corpo-movimento, corpo-inclusivo e corpo-

aprendizagem, resultado da interação com os sujeitos da intervenção, no campo de 

atuação investigativa e esse olhar de fora para dentro. 

 Abrimos mais um momento para nossa última vivência corporal, mediada dessa 

vez pela pesquisadora, conforme podemos ver na descrição abaixo: 

 
Pesquisadora: Andem livremente pelo espaço, se olhem, olhem ao outro [...]  
Mas eu quero que vocês a partir de agora vejam esse espaço com um outro 
olhar. Sem falar nada, só o contato com você mesmo, vamos relembrar como 
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foi nosso primeiro encontro com a oficina de sensibilização [...]As 
experiências corporais vivenciadas [...]Pense nesse espaço ... Pense nessa 
escola, nas pessoas que fazem parte dela  (o porteiro,  o zelador, a 
cozinheira, a secretária, a coordenação, a direção ) ... Agora pense em cada 
professor e estagiário que essa escola tem (Roxo, Marrom, Verde-Água, 
Prata, Dourado, Preto, Rosa Claro, Pink, Verde-Escuro, Azul-Escuro, Azul-
Claro, Amarelo) ... Agora pense em nossas crianças, todas  elas sem fazer 
distinção nenhuma... Lembrem-se das Marias, dos Pedros, das Bias, dos 
Josés, dos Marcelos, das Joanas...37 Vejam que não estamos aqui por acaso, 
ninguém foi obrigado a estar aqui. Estamos aqui por alguém... A alguém que 
nos impulsiona, alguém que nos encoraja, alguém que nos faz acreditar que 
a tarefa pode até ser difícil, mas não é impossível de fazermos diferente, de 
pelo menos tentar. E assim é na Educação Inclusiva ... “constroem-se 
caminhos, ouvem-se vozes, esboçam-se gestos, travam-se diálogos, 
constroem-se projetos, desenvolvem-se ações, produzem-se silêncios, 
realizam-se sonhos” (JOSÉ PIRES). Que não percamos a esperança de 
realizar sonhos, porque há alguém que acredita em nós e não perdeu a 
esperança. 
[...] Silêncio 
Convidamos vocês agora para juntos fazermos uma grande roda e juntos 
vivenciarmos o Abre roda tindo-lê-lê”38.  
[...] Música 
 (DIÁRIO DE CAMPO 2, 2018). 

 

  Com essa cantiga de roda, nossos corpos estavam sendo convidados para ser 

brinquedo e brincadeira representado pelo “andar de trenzinho”, no dançar frevo”, dar 

gritos”, “andar bem pequenininho”, “andar bem grandão”, “virar bichinhos”, “dar um 

abraço”, “ dar um beijo”, “abrir e fechar a roda”, mas que o corpo era movido pela 

alegria contagiante que figuravam aquele cenário.  

 Para esta última oficina só não foi possível o registro por meio de imagens.39  

Encerramos em meio à euforia que somos corpos brincantes e aprendentes na roda, 

fora dela, na hora que seguramos o lápis, desenhamos, lemos, cantamos ou até 

mesmo quando estamos parados, mas é nossa forma de ser e estar no mundo, pois 

somos corpos por inteiros do início ao fim, assim “abre a roda tindolê-lê”... 

 Encerramos este momento com agradecimentos, descontração com uma 

singela homenagem da Equipe docente do CMEI “As cores das flores” à 

pesquisadora, exprimindo sentimentos de afago e agradecimentos por esse quase 01 

ano que estivemos juntos. E meio a sentimentos nostálgicos, nossos colaboradores 

registravam suas últimas impressões sobre a nossa proposta interventiva e como 

pesquisadora acomodava em minhas memórias, as marcas dessas experiências. 

                                                           
37 Nomes fictícios para que os professores fossem lembrando de seus alunos. 
38 Cantiga de roda de Domínio Popular. 
39 O aparelho de gravação de áudio apresentou problema no início da oficina e assim, tivemos que o 
substituir pelo aparelho celular ficando impossibilitado o registro através de imagem. 
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 Antes dos achados finais, chegamos ao fim dessa intervenção com sentimentos 

saudosos em meio ao cumprimento de nossos objetivos, respondendo a nossa 

problemática que uma proposta de formação pode sim inferir em percepções, 

mudanças de olhares, de entendimentos conforme os discursos anunciados  ao longo 

desta escrita. Sabemos que estamos diante de um processo que vai acontecendo ao 

longo prazo, mas acreditamos sim que estes novos olhares possam ser fortalecidos 

em nossas ações docentes contribuindo para práticas educativas mais eficazes.  
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6 FECHANDO A RODA, MAS O ESPETÁCULO CONTINUA 

 

 
Existe uma história que foi construída em torno da dor 

da diferença: a criança que não se sente bem igual às 

outras, por alguma marca no seu corpo, na maneira de 

ser [...] Eles também sentem a dor dentro do olhos. Ela 

lida com algo que dói muito: não é a diferença, em si 

mesma, mas o ar de espanto que a criança percebe 

nos olhos dos outros [...] O medo dos olhos dos outros 

é sentimento universal. Todos gostaríamos de olhos 

mansos ... a diferença não é resolvida de forma 

triunfante, como na história do Patinho Feio. O que 

muda não é a diferença, são os olhos... 

(Rubens Alves, 2002) 

 

 O espetáculo começa a recolher-se e é dada a hora de proferirmos acerca 

dessa experiência memorável que foi dissertar sobre o Corpo como sentido, criação 

e significado da criança com Síndrome de Down: uma proposta de formação docente 

na Educação Infantil, no sentido de que as aprendizagens foram extremamente 

significativas, primeiramente enquanto formação humana, logo, profissional, de tal 

modo que as experiências adquiridas estão para além de todas as palavras que 

possam ser expressas aqui. 

 Foi realmente uma travessia de grandes descobertas, de encantamentos, de 

percursos ora claros, ora escuros, de momentos às vezes leves, outras vezes 

fatigantes, situações indiferentes, mas por diversas vezes acolhedoras.  E nessa 

relação díspar me vi em um eterno encontro de paixão e des(paixão) – peço licença 

para usar essa expressão - na certeza de que a caminhada era árdua, mas que valeria 

a pena. E como valeu! 

 Com a feitura deste trabalho, procuramos dentro da abordagem qualitativa, pelo 

viés da pesquisa-ação colaborativa, desenvolver uma relação dialógica e dialética, 
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promovendo o encontro de vozes e o encontro com o corpo, construindo essa cadeia 

discursiva, em uma relação de sentidos e significados à prática docente. 

 Dentre os desafios e limites enfrentados, destacamos esse primeiro contato 

com o filósofo e fenomenólogo Merleau-Ponty (1999, 2005, 2006) na qual só vim ter 

familiaridade como aluna da pós-graduação. Era uma literatura densa e complexa, 

então como dissertar sobre aquilo que você ainda está conhecendo? Falar de criança, 

infância, inclusão, corpo e Educação Infantil era um verdadeiro deleite, mas como 

articular esses conceitos frente a essência da subjetividade que a fenomenologia nos 

incitava, em uma proposta de formação, era sim um grande desafio. 

 A partir das reflexões sobre as análises realizadas, percebemos que tínhamos 

um grande caminho pela frente, provocarmos (des) construções de determinados 

conceitos, entendimentos o que sabemos que não é uma tarefa que acontece do dia 

para noite, pois falamos das marcas de nossas histórias, de nossas aprendizagens, 

de nossas vivências ao longo da vida, no entanto, tínhamos que provocar um 

sentimento de inquietação.  

 A começar pelas concepções de corpo, não desmerecendo qualquer conceito 

apresentado, mas no propósito de ampliar olhares e que pudéssemos materializar os 

objetivos elencados em nossa pesquisa frente a problemática apresentada.  Não tinha 

como falar de corpo sem vivê-lo, e precisávamos trazer isso na prática de modo que 

fosse perceptível para nossos interlocutores que a criança com/sem deficiência tem 

suas singularidades e particularidades.   

Era preciso romper com a ideia de que por conta do padrão hegemônico que a 

sociedade instituiu frente à normalidade, a deficiência vem antes da criança, pois esta 

ainda é vista sob uma ótica biológica. Com isso, apresentamos vivências de que a 

criança não pode ser concebida de forma fragmentada, somos seres históricos, social 

e cultural e materializados frente as nossas experiências vividas que passam pelo 

nosso corpo e a criança com Síndrome de Down não é diferente, ela é também sujeito 

de sua aprendizagem mesmo frente as suas limitações, mas que sua corporeidade 

seja apresentada por completo por meio de ideias, percepções, sensações, afetos e 

pensamentos. 

Era preciso trazer elementos importantíssimos para nossas oficinas de modo 

que cada sujeito vivenciasse sua percepção, sua consciência corporal marcada em 

sua corporeidade. Cada sujeito ali era um corpo singular, imbricados nas relações 
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estabelecidas, e cada experiência vivenciada era diferente sob o ponto de vista do 

outro, até entendermos que o meu levantar a mão é diferente do seu levantar a mão. 

Trazer esse conhecimento sobre corpo como sentido é fundar nossas 

experiências na sensibilidade. Dissertar sobre corpo como criação, é compreender 

que cada sujeito se (re) cria o tempo todo a partir de seus atos, de suas manifestações.  

Cada ação que fizermos ela nunca mais será a mesma, pois esta virá carregada de 

uma nova experiência, com um outro sentido, logo com novos significados. 

Urge a necessidade de entender que ler, contar, escrever, narrar, jogar são 

ações do sujeito humano, mas não acontece sozinhas, acontecem no corpo, assim, 

não se trata de usar o corpo como instrumento, mas como meio, onde tudo acontece 

nele, inclusive a aprendizagem. Somos muito mais que imaginamos ser, de que não 

é preciso mantermos nossos alunos inertes, na conveniência de um corpo 

disciplinado, perfeito e correto que podemos promover aprendizados eficazes. 

Não nos sustentemos em nossas salas de aula, com concepções reducionistas 

entre o certo e o errado, o bonito e o feio, o eficiente e o deficiente, o normal e o 

anormal. Precisamos proporcionarmos vivências, considerando suas possibilidades, 

suas histórias como indivíduo, como também no coletivo, precisamos considerar esse 

corpo como cheio de propósitos, necessidades físicas, intelectuais, afetivas que está 

imerso em um determinado contexto, apreendendo novas linguagens, transformando 

a realidade e adquirindo condições para lidar consigo próprio, com o outro e com o 

mundo. (MERLEAU-PONTY, 1999). 

Foram momentos formativos de grande valia, com experiências intensas e 

prazerosas, sustentadas pelos ricos ensejos de aprendizagens, não apenas pelos 

sujeitos que muito corroboraram para essa pesquisa, mas para a pesquisadora ainda 

verde, que nesse processo muito apreendeu e amadureceu nesse movimento cíclico 

de construção do conhecimento entre o sentido e o vivido, o pensado e o 

representado, sempre perseverante na proposta colaborativa ação-reflexão do fazer 

docente. 

Estreitamos essa formação na certeza de que cada oficina realizada deixou sua 

marca, cada interlocutor presente deixou sua cor, cada palavra dita, cada silêncio 

calado, cada sorriso dado, foram reveladores e impulsionantes para que possamos 

daqui em diante tentar fazer diferente. 
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  Reconhecemos o compromisso firmado nessa pesquisa e apostamos sim, na 

formação continuada do professor e esta implica em uma relação dialética entre teoria 

e prática, entre a ação-reflexão na qual a teoria está vinculada aos problemas que são 

postos pela experiência prática e essa ação prática deve ser orientada à luz das 

contribuições teóricas existentes e do seu mundo vivido. (IBIAPINA, 2008). 

 Trazendo a reflexão da epígrafe na abertura desse capítulo, não nos detemos 

na deficiência, mas sim no que esse sujeito tem para nos oferecer, uma vez que esse 

corpo tem muito a nos dizer. Que tenhamos então novos olhares, novos (res) 

significados em nossa prática e que comecemos por nós, na opulência de vivenciar 

nesse corpo, a singularidade que há em cada um de nós para poder levar até as 

nossas crianças com e sem deficiência.  

 Como possíveis desdobramentos deste estudo, apostamos em sua 

continuidade como pesquisa de doutorado, que essas mudanças que se 

materializaram nas percepções de nossos sujeitos, conforme constatamos em nossas 

análises e que estas possam também ser materializadas em suas práticas e vistas 

aos nossos olhos, onde nessa relação dialógica e dialética entre fazer ciência e 

produzir conhecimento, agregando a teoria à prática possamos ganhar mais um 

elemento no fazer docente:  ação-reflexão-ação. 

Fechamos sim a roda do espetáculo, mas no acertamento que aqui é apenas o 

começo de um grande enredo que ainda teremos pela frente ... E como não 

poderíamos fazer diferente da abertura desta dissertação, peço licença para fechar 

essa roda de conversa cantando: 

 

Oi, fecha a roda tindolê-lê 
Oi, fecha a roda, tIndolá-lá 
Oi,  fecha a roda tindolê-lê, tindolê-lê,  
TIndolá-lá ... 
(Cantiga de Domínio Popular) 
 
[...] 
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APÊNDICE A – CARTA DE ANUÊNCIA SME/NATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

 



179 
 

APÊNDICE B – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
LINHA EDUCAÇÃO E INCLUSÃO EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS 

 
ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO - VISITAS ÀS SALAS DE AULAS 

 

ASPECTOS FÍSICOS E ESTRUTURAIS: 

 Estrutura física da sala 

 Estrutura de equipamentos materiais; 

 Disposição dos materiais 

 

 ASPECTOS DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO: 

 Acolhimento das crianças na sala de aula;  

 Acolhimento da criança com Síndrome de Down (adultos e demais crianças); 

 Execução das atividades planejadas; 

 Participação e interação das crianças com e sem deficiência; 

 Mediação da professora/ estagiária nesses processos de mediação; 

 Atividades pedagógicas individuais e coletivas; 

 Brincadeiras individuais e coletivas; 

 Participação das crianças nos diálogos da roda, parque, vídeo, quadra 

 Organização do trabalho pedagógico das professoras 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA APLICADA ÀS PROFESSORAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGED 
LINHA EDUCAÇÃO E INCLUSÃO EM CONTEXTOS EDUCACIONAIS 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1) Dados identificadores e de formação: 

 Nome: 

 Formação acadêmica: 

 Pós-Graduação/ cursos de aperfeiçoamento 

 Tempo como professora: 

 Tempo na Rede Municipal/ no CMEI: 

 Outras considerações: 

 

2) O que você compreende sobre Inclusão?  

 Experiência com a educação inclusiva (onde; quando; qual deficiência ou 

NEE;) 

 

3) O que você compreende sobre corpo? 

 Que corpo é esse que você se considera? 

 Como você vê a criança e o seu corpo? 

 E a criança com deficiência? Como esse corpo está presente? 

 A criança com Síndrome de Down, como você essa corporeidade? 

 

4) O que você sabe da Síndrome de Down? 

 

5) O que você entende por aprendizagem? 

 Onde ela acontece? 

 Você consegue estabelecer alguma relação entre: 

- Aprendizagem e corpo 

           - Aprendizagem e Síndrome de Down 

           - Aprendizagem e inclusão 

 Outras considerações 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
(CONSELHO NACIONAL DA SAUDE, 2012 – CNS 466/12) 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa:  “O corpo da criança com 

Síndrome de Down como lugar de aprendizagem na Educação Infantil: uma proposta de 

intervenção”, que tem como pesquisador responsável Sára Maria Pinheiro Peixoto. 

Esta pesquisa pretende analisar as práticas corporais que compreendem o corpo como 

lugar de aprendizagem, desenvolvidas na Educação Infantil (EI) e como os professores 

promovem essas práticas inclusivas com crianças com Síndrome de Down. 

 O motivo que leva à investigação é a constatação, mediante a escuta de relatos de 

professores que atuam na Educação Infantil sobre as dificuldades enfrentadas por 

profissionais em desenvolver práticas inclusivas tendo o corpo como lugar de aprendizagem. 

Assim, esta pesquisa pretende contribuir para a reflexão e avaliação das práticas pedagógicas 

inclusivas, tendo o corpo como como uma das primeiras manifestações e interações com o 

outro. 

Caso você decida participar, será realizada uma entrevista semiestrutura com você, 

no intuito de conhecer como vem sendo desenvolvida sua ação docente diante a práticas 

inclusivas diante seus alunos com Síndrome de Down. 

A entrevista semiestrutura irá durar aproximadamente uma hora e será utilizado o 

curso de gravação de voz, caso permita, para respaldar os registros da pesquisa, que 

posteriormente serão transcritos e apresentados a você, para aprovação. Este último, só será 

utilizado mediante autorização do participante da pesquisa no termo de autorização para 

gravação de voz. Você não terá nenhum custo financeiro, nem receberá qualquer dinheiro por 

isso.  

Toda a pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco, porém, a previsão de 

riscos é mínima. Caso você desista de responder as perguntas, ou também, não se sentir 

confortável para respondê-las por não compreensão da questão, por desconforto, ou pela não 

familiarização com a temática abordada. Caso ocorram estas situações, a pesquisadora 

poderá auxiliar você, reformulando a pergunta para que ocorra uma melhor compreensão ou 
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para dirimir o desconforto. Se o participante se negar a responder qualquer questão serão 

respeitadas a sua decisão. Com isso, você poderá ler antecipadamente o roteiro da entrevista, 

estando livre para tirar qualquer dúvida. Lembramos, ainda, que a pesquisadora atuará na 

mediação desta entrevista semiestruturada, podendo auxiliá-la no esclarecimento das 

perguntas. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você 

terá a assistência gratuita que será prestada pelo Departamento de Assistência a Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), por se tratar de docentes desta 

instituição e competentes para tal função. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar  suas dúvidas entrando em 

contato com a responsável pela pesquisa: Sára  Maria Pinheiro Peixoto pelo telefone (84) 

99662-6070 ou e-mail: sarinha27@gmail.com . 

A sua participação é voluntária, portanto tem o direito de se recusar a participar ou 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você nos irá fornecer serão confidencias e serão divulgados apenas em 

Congressos ou Publicações Científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

lhe identificar. Os resultados deste projeto estarão à sua disposição quando finalizado, na 

biblioteca da UFRN. 

Esses dados serão guardados pela pesquisadora responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você será indenizado.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa CEP/HUOL, localizado na Av. Nilo Peçanha, 620, no Espaço João 

Machado, Bairro Petrópolis, Natal/RN, pelo telefone 3342-5003. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Sára Maria Pinheiro Peixoto. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que 

ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “O corpo da criança com Síndrome de Down como lugar de aprendizagem na 

Educação Infantil: uma proposta de intervenção” e autorizo a divulgação das informações por 

mailto:sarinha27@gmail.com
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mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa 

me identificar. 

 

 Natal, ____/______/_______ 

 

________________________________________________ 

             Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “O corpo da criança com Síndrome de 

Down como lugar de aprendizagem na Educação Infantil: uma proposta de intervenção”, 

declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 

metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse 

estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ____/______/_______ 

 

_____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Contatos do Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL: Endereço: Av. Nilo Peçanha,620, 1º Andar do 

Prédio Administrativo - Espaço João Machado, Petrópolis, Natal/RN - Telefone (84) 3342-5003 - E-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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APÊNDICE E – CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá,  

Você foi convidado para participar da pesquisa 

intitulada “O corpo como sentido, criação e 

significado da criança com Síndrome de Down: 

uma proposta de intervenção docente na 

Educação Infantil e estaremos juntos muitos 

momentos desse ano.  Assim, desejamos ir além 

da produção de conhecimento, mas buscar 

entrelaçar teoria e prática e poder estar 

contribuindo de forma prazerosa e significativa 

em nosso fazer docente em suas múltiplas 

dimensões e desdobramentos do cotidiano da 

escola.   

Esse PORTFÓLIO te acompanhará em todos os 

encontros e essa será sempre a sua cor de 

identificação. Então vamos lá!! 

 

Um abraço fraterno, 

A pesquisadora 
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APÊNDICE F– POESIA: AS CORES E AS PLAVRAS (Elias José) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cores e as palavras . 
 

" Há palavras azuis: 
céu, encontro, amigo, 

beleza, sorriso, serenidade... . 
 

Há palavras brancas: 
comunhão, véu, vôo, 

pureza, solidão, paz... . 
 

Há palavras vermelhas: 
samba, sangue, guerra, 
futebol, lábios, paixão... 

 
Há palavras cinzentas: 

pesadelo, indiferença, nunca, 
finados, inverno, poluição... . 

 
Há palavras amarelas: 

girassol, luar, inteligência, 
poder, luz, sucesso... .. 

 
Há palavras rosadas: 

vinho, vela, mocidade, namoro, 
noivado, jardim... 

 
.Há palavras verdes: 

mar, mata, esperança, 
novo, brotação, vida... . 

 
Há palavras multicoloridas: 

arco-íris, jardim, lápis, 
festa, feriado, floricultura...  " 

. 

 Elias José   (O jogo das palavras mágicas. São Paulo: Paulinas, 1996) .  

   . 
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APÊNDICE G: CARTA DE UMA MÃE PARA SUA CRIANÇA COM SÍNDROME DE 
DOWN 

 

                              

 
Lugar algum, 10/09/2016 

 
Olá sou Ingrid, 37 anos, engravidei!  Que notícia maravilhosa! 

Uma gravidez sua tranquila. Planejei um mundo todo cor-de-rosa! 
Durante os nove meses, fui bem acompanhada, fiz todos os exames de 

rotina e estava tudo certo para a chegada da minha Luiza. No dia 
09/05/2016, minha pequena decidiu vir ao mundo. 

Entrei em trabalho de parto na madrugada, corremos para o hospital e ele 
nasceu às 9h00, pesando 2,990 kg. Tudo estava bem! Foi quando recebi a 

notícia sua filha tem uma síndrome. 
Há? Como assim? Uma síndrome? 

Meu mundo desmoronou e o que eu mais senti naquele momento foi 
medo. A nova situação causava insegurança em mim, eu não sabia ao 

certo o que aquilo representava – quais as consequências que a Síndrome 
traria para a minha vida e da minha filha? Tudo o que eu estava vivendo 

era totalmente novo e desconhecido, fui invadida pelo medo. Chorei muito 
e não conseguia parar de chorar. Minha reação foi: Por que isso aconteceu 

comigo. 
Recebi Luiza em meus braços e mal a vi e já soube que seu coraçãozinho 

não estava bem! Ela foi levada para fazer exames e constatada uma 
anomalia em seu coração. É é mesmo!  Tinha válvulas abertas e o sangue 

passando para o seu pulmão e se não operasse teria poucos meses de 
vida. Ela foi entregue às mãos de um cardiologista. A cirurgia foi feita. 

Eu tivera alta, mas a minha Luiza ainda permanecia internada 
recuperando-se da cirurgia, esperando o resultado do exame que 

comprovaria que tinha Síndrome de Down. Decidimos não contar à 
ninguém, afinal não tinha nada comprovado, eram apenas suspeitas dos 

médicos. Néh!? Será? 
E então o grande dia chegou e o resultado chegou confirmando que a 

Luzia era portadora da Síndrome de Down, meu mundo cor de rosa ia ser 
diferente agora.  Foi quando percebi que o diagnostico não era mais um 

susto e sim um grande caminho que eu ia precisar percorrer com ela. 
Filha estou com medo ... 
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ANEXO A – TRANSCRIÇÃO DO CURTA “RESPOSTA DA CRIANÇA COM 
SÍNDROME DE DOWN À SUA MÃE” 

 
Fundo musical  
[...] 
Hoje nós responderemos assim: 
Luiza:40 Querida, futura mamãe!  Não tenha medo! 
Ana: Tua filha poderá fazer muitas coisas. 
Pedro: Poderá te abraçar. 
Lucas: Poderá correr ao te encontro. 
Mariana: E poderá dizer que te ama. 
Bia: Poderá ir para a escola  
Nanda: Como todos. 
Carol: Aprender a ler e a escrever ... 
Duda: E poderá escrever para você ... Se um dia ele estiver longe! 
Vitor: Pois acredite, ele também poderá viajar ... 
Marcos: Poderá ajudar ao pai arrumar a bicicleta. 
Luiza: Poderá trabalhar... 
Ana: E ganhar seu próprio dinheiro ... 
Pedro: E com esse dinheiro te levar para jantar fora! 
Mariana: Ou alugar um apartamento e ir morar sozinho. 
Samuel: Às vezes será difícil... 
Bia: Muito difícil... 
Vitor: Quase impossível ... 
Marcos: Mas, não e assim para todas as mães? 
[...] 
Carol: Querida futura mamãe, 
Vinícius: Seu filho poderá ser feliz 
Duda: Assim como eu sou (risos) 
Pedro: E você também poderá ser feliz 
Luiza: Certo mamãe... 
 
Fundo musical 
[..] Cada criança abraça e beija sua mãe 
 
Ana: É verdade mamãe 
 
Juntos podemos tornar isso possível 
 
 
 
 
 
Responsável: Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con Sindrome di Down 
(COORDOWN); Fondation Jeronime Lejune; 
 

 

                                                           
40 Todos os nomes são fictícios para dar entendimento a transcrição. 
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ANEXO B – TRANSCRIÇÃO O DO CURTA “AS CORES DAS FLORES” 

 
Fundo musical 
[...] 
 
2010- Em uma escola qualquer na Espanha 
Professora escrevendo na lousa 
[...] 
Professora: Bem crianças, silêncio ... Para amanhã quero que faça uma redação do 
tamanho que quiserem, mas o tema tem que ser o seguinte “As cores das flores”. 
Diego ( a criança cega, fica pensativa) 
[...] Sinal toca 
Professora: E agora fechem seus livros, peguem suas coisas e podem sair! 
Barulho de crianças brincando na hora do recreio 
Pedro41:  Diego, como você vai fazer a redação? 
Diego: não sei, vou pesquisar eu acho 
Pedro: Olha, Diego, as margaridas são amarelas... As rosas são vermelhas e as 
violetas são lilás... 
 [..] Diego pensa  e sorri... 
Cena na sala de aula 
Professora Especialista42: Olha, Diego, acho que o melhor é você mesmo fazer sua 
redação. Com certeza, alguma coisa você consegue fazer... 
Diego: Tá bem. 
[...] Com a ajuda de sua mãe, Diego, começa a pesquisar no Google o significado de 
cores. 
[...] Diego tem uma conversa sobre a redação com seu pai e desafia seu filho: 
Pai: As cores das flores, quero ver como você vai sair dessa (risos) 
[...] Sua mãe narra uma história sobre caracol e passarinhos que iriam ficar com a 
flor... Diego, pede à sua mãe para repetir novamente essa parte da história. 
 
No dia seguinte Diego vai passear com sua mãe até um bosque, e escuta os sons dos 
passarinhos atentamente. 
Diego: Ei mamãe, corre que eu tive uma ideia. 
Diego está encerrando sua redação em sua máquina Braille bem concentrado e seu 
amigo Pedro se aproxima para ler como ficou a redação dele. 
[...] A professora inicia a socialização das leituras e chega a vez de Diego. 
Diego retira seu texto da máquina e vai até a frente da sala; 
 
Diego: As flores são de cor passarinho. E existe muitas cores de flores, por isso há 
muitos passarinhos. Há um passarinho para que cada flor tenha a sua cor. Também 
têm flores cor de abelha ... E também cor de vaquinha do campo... 
[...] Fundo musical 
 
 
Responsável: Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). 

                                                           
41 Nome fictício do amigo de Diego. 
42 Expressão dada para representar a 2ª professora que acompanha Diego em sala.       


