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Introdução

Este e-book é resultado da dissertação “Terapia Psicopedagógica ao ar livre como

possibilidade de aprendizagem para crianças com deficiência intelectual” do curso de

Mestrado Profissional em Ciências e Tecnologias da Educação – Área de Concentração

Educação Especial e Inclusão, do Instituto Federal Sul – Riograndense (IFSUL) –

Campus CAVG, de Pelotas/ Rio Grande do Sul, sob orientação do Professor Doutor

Raymundo Carlos Ferreira Filho.

O processo de pesquisa teve como foco investigar o impacto das terapias ao ar

livre para o desenvolvimento psicomotor de crianças com deficiência intelectual (DI),

atendidas de forma especializada na Escola Especial Professor Alfredo Dub.

Os sujeitos da pesquisa possuíam idades entre 8 e 11 anos com diagnósticos de DI

leve, não especificada e moderada, que traziam como característica marcante, a

defasagem nos aspectos psicomotores e que não estavam alcançando evoluções

apenas com o acompanhamento psicopedagógico tradicional.

Como Psicopedagoga e na época, coordenadora do Centro Integrado de

Atendimento Educacional (CIAE) da Escola Professor Alfredo Dub, o fato de essas

crianças estarem em atendimento especializado há um tempo considerável, sem

alcançar evoluções significativas no que tange ao desenvolvimento motor, era algo que

me incomodava. Concomitante ao meu ingresso no Mestrado, O IFSul – Campus CAVG

estava por receber um espaço totalmente preparado e organizado para receber crianças

com deficiência de forma segura e inclusiva. E assim, aliando minhas inquietações com

a chegada de um parque acessível, surgiu a proposta e o desafio de pesquisar uma

forma alternativa de terapia psicopedagógica, até então, nova para mim e para a cidade

de Pelotas.

Toda a execução da pesquisa ocorreu no Anna Laura Parques para Todos

(ALPAPATO), implantado no ano de 2019 no IFSUL – Campus CAVG e que, para além

de ser um espaço estruturado de lazer totalmente pensado e planejado para atender a

todos os públicos, independente de limitações que porventura tenham, se mostra

bastante propício às atividades terapêuticas, não apenas na área psicopedagógica, mas



em qualquer outra especialidade que trabalhe com a estimulação e acompanhamento de

sujeitos com deficiência.

Este material objetiva então contribuir de alguma forma para que outros

profissionais possam vislumbrar diversas outras oportunidades não apenas no

ALPAPATO Pelotas, mas nos diversos outros parques espalhados pelo Brasil.

E então? Vamos brincar?

Sobre o Alpapato

Anna Laura Parques para Todos é um projeto de Cláudia e Rodolfo Fischer, pais de

Anna Laura Petlik Fischer, que faleceu precocemente aos 4 anos.

Com o intuito de homenagear a filha, os idealizadores decidiram realizar a doação

de 4 parques acessíveis por ano, com usabilidade para todos os públicos, sejam eles

com ou sem deficiência.

Os espaços estruturados objetivam proporcionar às crianças momentos de

diversão, desafios e integração, podendo ser utilizados tanto no âmbito familiar, escolar,

mas também terapêutico.

Na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, por iniciativa do Professor Dr. Raymundo

Carlos Machado Ferreira Filho, na época coordenador do Mestrado Profissional em

Ciências e Tecnologias na Educação do Instituto Federal de Ciências e Tecnologias Sul-

rio-grandense - Campus CAVG e meu orientador no Mestrado, foi enviada proposta de

candidatura do Campus ao recebimento de um dos parques ALPAPATO, o qual foi

contemplado. A implantação total do parque se deu em 2019.

O ALPAPATO Pelotas conta com um total de 11 equipamentos, além de um

labirinto verde e uma estrutura arborizada diferenciada, que confere ao espaço um toque

especial e longe da poluição e movimentação tipicamente urbanas.

Os equipamentos instalados no ALPAPATO Pelotas são:



●Balanço para cadeirantes;
●Balanço Astronauta;
●Banco Gafanhoto;
●Escorregador Taquari;
●Espelho Triangular;
●Flores Falantes;
●Girassol Oscilante;
●Escultura Marinho;
●Mesas de Areia;
●Painel Batucada;
●Painel Distorcivo;
●Trepa Trepa.

Equipamentos no ALPAPATO Pelotas

O ALPAPATO Pelotas conta com uma área total de 3.500 mt², em um espaço

arborizado, seguro e acolhedor, tanto para crianças, como para adultos acompanhantes,

tornando-o um espaço não apenas para o deleite dos pequenos, mas também para

todas as pessoas, de todas as idades, sendo essa uma das principais características

dos ALPAPATOS implantados em diferentes espaços e regiões do país. No entanto, o

que distingue uns dos outros são os equipamentos presentes em cada um deles, que

variam de local para local.

No ALPAPATO Pelotas foram instalados 12 brinquedos, planejados para uso

seguro de toda e qualquer criança, tenha ela deficiência ou não.

1. Balanço Duplo Assentos Astronauta - Equipamento para se balançar, composto de

estrutura em troncos e 02 (dois) assentos Tipo Astronauta. O objetivo é proporcionar

desenvolvimento motor, psicológico com o estímulo vestibular, e social ao promover

desafios de equilíbrio (controle cervical), sensações (nível de alerta) e interação com

os pais. Como itens de segurança são instalados aos assentos cintos de segurança

reguláveis em forma de X. (ALPAPATO, 2019)



2. Balanço para cadeirantes – Equipamento para balançar em companhia, composto

de 2 (dois) lugares, um ocupado por uma cadeira e outro a ser ocupado por uma

cadeira de rodas, dispostos frente a frente. O objetivo é estimular a imaginação,

desenvolvimento motor e físico (controle cervical e tronco), aumentar o nível de

alerta, o equilíbrio (estímulo vestibular), consciência corporal (transferência de peso

em membros inferiores) e social através da interação com o acompanhante.

(ALPAPATO, 2019)



3. Girassol Oscilante - Equipamento composto por 01 (uma) plataforma em formato de

Flor apoiado sobre pneus. O objetivo é favorecer à criança o desenvolvimento e

estímulo da postura sentada, o equilíbrio e controle sobre o corpo dadas as reações

sobre molas que o brinquedo proporciona. A criança pode utilizá-lo em um primeiro

momento sentada, a fim de sentir-se mais segura e, posteriormente em pé,

equilibrando-se a partir do movimento oscilatório promovido pela base de pneus.

(ALPAPATO, 2019)



4. Escorregador Taquari – O escorregador Taquari se refere à uma prancha de

escorregador com projeto acessível em formato ‘U’, saindo a 1,15m de uma base e

chegando a 0,45m. O objetivo é proporcionar desenvolvimento motor (movimentação

ativa e fortalecimento dos membros inferiores e superiores), psicológico através de

estímulos proporcionados pelo escorregar e social ao promover o subir, escorregar e

socializar. (ALPAPATO, 2019).



5. Painel Batucada – painel de policarbonato com fundos de toneis de PVC. O objetivo

é proporcionar atividades de consciência auditiva, motricidade, coordenação e

terapias físicas.

6. Flores Falantes – Equipamento em formato de flor, colocados distantes uma da

outra, funcionando como um telefone sem fio (ALPAPATO, 2019).



7. Trepa-Trepa - Equipamento de escalar, composto de um conjunto de 12 (doze) arcos

retangulares, criando um túnel com alturas variadas a 1,43m, 1,63m e 1,83m. O

objetivo é proporcionar desenvolvimento e fortalecimento dos membros superiores ao

promover desafios de força e coordenação motora, psicológico e social com

interação com outras crianças (ALPAPATO, 2019).

8. Espelho Triangular - Equipamento em formato de triângulo, composto por 03 (três)

painéis visuais tipo Espelho que distorcem as imagens refletidas, suspensos por



colunas de tronco de eucalipto. O objetivo é favorecer à criança o desenvolvimento

sensorial e perceptivo, cognitivo (visual, auto estima e autoimagem), motor através

do estímulo dos movimentos (deslocamento, rotação e lateralidade) e social

(ALPAPATO, 2019).

9. Painel Distorcivo - Equipamento composto por 01 (um) painel visual tipo Espelho,

que distorce as imagens refletidas, suspenso por colunas de tronco de eucalipto. O

objetivo é favorecer à criança desenvolvimento da percepção e imagem corporal, e

proporcionar a noção de espaço (ALPAPATO, 2019).



10. Mesas de Areia - Mesa retangular com projeto acessível composta por 02 (duas)

bacias removíveis para brincadeiras sensoriais. Nestas bacias podem-se encher com

areia, água, pedrinhas, lascas de madeira e outros diversos tipos de materiais. O

objetivo é favorecer estímulos sensoriais (tato e motor); psicológico, através da

brincadeira e criatividade social, com interação entre as crianças  (ALPAPATO, 2019).



11. Banco Gafanhoto - Equipamento composto por 02(dois) bancos inclinados com

formato que remete a um Gafanhoto, com estrutura e apoios em tubos de aço,

dispostos frente a frente com uma torre de Spiriball entre elas.

O objetivo é proporcionar desenvolvimento e fortalecimento dos membros superiores

(cervical, tronco, postura e simetria) e funções uni e bi manual, ao promover desafios

de força e coordenação motora, psicológico e social com interação entre crianças

através do jogo (ALPAPATO, 2019).

12. Marinho – Escultura lúdica cujo objetivo é proporcionar acesso a arte interativa que

inspire o desenvolvimento criativo e imaginativo da criança. (ALPAPATO, 2019)



Além dos brinquedos, o ALPAPATO Pelotas conta com o Labirinto das Caliandras:



Todos os equipamentos e a estrutura do ALPAPATO foram planejados e

executados a fim de tornar o espaço um ambiente agradável, seguro e repleto de

possibilidades, sejam elas com fins a terapia, ao lazer ou a socialização, fazendo deste

local o primeiro e até o momento, único na cidade de Pelotas /. Rio Grande do Sul com

propósitos de inclusão.

Atuação Psicopedagógica Através do Brincar

Para alicerçar todo o trabalho e alinhado aos propósitos da pesquisa, buscou-se

referenciar teoricamente o processo em autores tradicionais e também em pesquisas

recentes que faziam interface com a temática.

Na grande maioria dos casos de crianças com deficiência intelectual, em menor ou

maior grau e para além da defasagem cognitiva, os aspectos psicomotores se mostram

prejudicados, estando intimamente ligados às dificuldades escolares apresentadas por

estes aprendentes e que, muitas vezes, acabam passando despercebidos como foco

principal de toda a problemática.

Portanto, é de suma importância verificarmos em quais pontos os aprendentes

necessitam de intervenção e também o que já possuem de potencial, a fim de

conseguirmos interligar estes dois pólos em prol do desenvolvimento global dos

mesmos. Para isso, os conceitos de Vygotsky no que se refere às zonas de

desenvolvimento são essenciais para compreendermos onde nossa atuação se faz

importante e necessária para construir com os aprendentes as aprendizagens que

realmente farão sentido não apenas no âmbito escolar, mas em todos os contextos nos

quais estão inseridos. E isto, inclusive foi bastante preconizado pelo autor, que ressalta

a importância de olharmos não apenas o que “falta” ao sujeito, mas principalmente, o

que ele traz consigo, aproveitando toda essa bagagem para a construção de outras

aprendizagens.

A partir dos estudos de Vygotsky, existem dois níveis de desenvolvimento. A Zona

de desenvolvimento real, que abarca os processos já adquiridos, ou seja, o que o sujeito

já tem consolidado no que se refere à aprendizagem e a Zona de desenvolvimento

potencial, o que ela é capaz de realizar a partir do suporte de outra pessoa mais



experiente. No entanto, o autor também traz o conceito de Zona de desenvolvimento

proximal (ZDP), que é justamente a distância entre a Zona de desenvolvimento real e a

Zona de desenvolvimento potencial, sendo aí que devemos atuar como mediadores, a

fim de que o aprendente seja capaz de chegar de um ponto a outro. Sendo assim, a

partir dos estudos de Vygotsky e da importância já comprovada da interação social e do

ambiente para nosso desenvolvimento efetivo, criar condições para crianças com

desenvolvimento atípico em espaços os quais geralmente elas não são contempladas,

oportuniza que as mesmas tenham oportunidades de evoluir em aspectos que ainda se

mostram bastante defasados em virtude da deficiência.

O meio de comparação escolhido com vistas à avaliação prévia e posterior e que

serviu como base teórica para as ações no que se refere ao desenvolvimento motor,

foram os Testes relativos à Educação Psicomotora de Picq & Vayer, que avalia aspectos

relacionados à coordenação dinâmica das mãos, coordenação dinâmica geral, controle

postural / equilíbrio, controle segmentário, organização espacial, estruturação espaço

temporal, observação da dominância lateral e prova de rapidez.

Os Testes Psicomotores de Picq & Vayer se referem a um grupo de provas que

analisam o desenvolvimento motor de crianças dos 02 aos 11 anos de idade e que se

iniciam com a aplicação de acordo com a idade cronológica do sujeito, retrocedendo ou

avançando a complexidade dos movimentos de acordo com seu desempenho em cada

uma das consignas.

Portanto, o ALPAPATO vem como um espaço ideal que interrelaciona a terapia, a

ocasião e a diversão com vistas a possibilitar a todos os públicos, mas nesse caso, às

crianças com deficiência intelectual em especial, oportunidades de sentirem-se

pertencentes a um local que as acolhe e desenvolverem-se a partir da mediação

especializada, de forma divertida e prazerosa através do brincar.

VERDEN-ZOLLER (2015, p. 232) nos diz que “qualquer atividade humana que seja

desfrutada em sua realização – na qual a atenção de quem a vive não vai além dela – é

uma brincadeira”. Diante do exposto e através do vivido na prática, foi possível observar

que as interações no ALPAPATO ao longo das 10 sessões interventivas lá realizadas foi

para além do proposital, haja vista que, ao depararem-se com o espaço arborizado e



com brinquedos os quais nunca haviam tido contado, os aprendentes se permitiram

explorar de forma não intencional, pelo simples e puro prazer da diversão e interação

com seus pares, para além de medos e/ou inseguranças, pois sentiram-se acolhidas,

desde o primeiro momento, de forma que os resultados mostraram-se positivos em

muitos dos aspectos avaliados anteriormente à essa experiência, comprovados através

do relato de um dos sujeitos participantes da pesquisa, que disse após utilizar o balanço

astronauta: “ Eu tinha medo de andar no outro balanço, mas nesse não, porque
esse me abraça”. Penso que essa frase tenha resumido brilhantemente o significado do

brincar para crianças com deficiência e que, muitas vezes, é visto com desdém, quando

vejo questionarem se psicopedagoga “apenas brinca” com as crianças. Penso que fica

claro que o brincar, quando em ambiente estruturado e acolhedor, como o caso do

ALPAPATO Pelotas e com mediação psicopedagógica, pode superar as expectativas,

indo além do ato em si, o que certamente já é bastante positivo, mas no que a

experiência de forma geral pode acarretar nos aspectos emocionais e na vinculação da

criança com o processo de aprender, tão prejudicado em virtude de suas experiências

prévias.

Portanto, a intervenção psicopedagógica, aliada ao espaço estruturado do

ALPAPATO mostrou-se eficaz no sentido de ultrapassar os objetivos inicialmente

planejados, mas atuando também na subjetividade dos sujeitos envolvidos e nas

relações entre quem aprende e quem ensina, em um constante modificar de papéis

dentro de um situar-se entre ensinante e aprendente ao longo do processo vivido. Sendo

assim, beber na fonte de Alícia Fernandez, fez com que a compreensão do papel do

psicopedagogo frente às dificuldades de aprendizagem, nesse caso, ocasionadas pela

deficiência intelectual, fossem ampliadas de modo a vislumbrar outras possibilidades de

atuação psicopedagógica que vão para além dos espaços do consultório, que vão além

dos propósitos iniciais, que vão além do constatado através de testes padronizados, é

subjetivo, é vivido, é construído nas relações que se estabelecem com o meio, com

ensinante, com aprendente e que não podem ser mensurados externamente, mas que

se sente, internamente, a partir das experiências vivenciadas.



Intervenções Psicopedagógicas no ALPAPATO Pelotas

As intervenções psicopedagógicas realizadas no ALPAPATO Pelotas foram

organizadas em forma de 10 sessões, de aproximadamente 1h30, intercalando

momentos dirigidos, com momentos livres, uma vez por semana e que serão descritas a

seguir, conforme o planejamento prévio e registros descritivos feitos na época de

aplicação prática

Intervenção nº 01

Objetivo geral: Reconhecimento do parque

Objetivos específicos:

● Conhecer o espaço do ALPAPATO;

● Apropriar-se dos equipamentos de maneira sensitiva, sem interferência da

pesquisadora;

● Relacionar-se de maneira harmoniosa e respeitosa com os colegas;

● Respeitar regras e combinados.

Espaço(os) ou brinquedo(os) utilizado(os): Todo o parque

Atividade dirigida: Aproximadamente 30 minutos.

Atividade livre: Aproximadamente 60 minutos.

Descrição da sessão:

1º momento – Antes de nos dirigirmos ao parque, estabeleceremos alguns

combinados:

- Andar sempre juntos a fim de fazer o reconhecimento do espaço;

- Não gritar ou agitar-se em demasia durante o transporte;

- Respeitar os colegas;



- Não correr para fora do perímetro do ALPAPATO;

- Jogar lixo na lixeira;

- Cuidar dos brinquedos, utilizando-os com cautela e cuidado.

2º momento – Chegando ao parque as crianças andaram juntamente comigo por

todos os brinquedos, onde foi informado o nome de cada um, bem como foi contada um

pouco a história do parque e o que faremos ao longo das semanas no local;

3º momento – As crianças puderam fazer uso livre dos brinquedos, porém antes

de liberá-las, ressaltei as regras anteriormente já combinadas. Nesse momento, preferi

não interferir e observar a conduta das mesmas em interação com o espaço e de cada

uma em grupo. O brinquedo que mais chamou a atenção das crianças nesse primeiro

dia foi o banco gafanhoto, onde as mesmas brincaram sentadas, sendo uma em cada

um dos bancos e a terceira, alcançando a corda com a bola. Fez-se necessário minha

interferência a fim de revezar já que haviam apenas 2 bancos para 3 participantes.

4º momento – Momento de relaxamento no labirinto: Nos sentamos na parte

central do labirinto, onde realizamos um exercício de respiração, alongamento dos

braços e pudemos fazer uma conversa a respeito desse primeiro dia. Através do relato

das crianças, foi possível constatar a alegria que os mesmos sentiram ao poder

conhecer o parque.

Observações relevantes:

No momento que chegamos ao parque as crianças demonstraram grande

empolgação. No momento de exploração dos brinquedos, expressaram encantamento,

pois, conforme relatado por uma das crianças: “– Eu nunca tinha ido num parque tão

legal”! Em um dos momentos livres, os 3 combinaram uma corrida seguindo a curvatura

do labirinto e foi possível perceber a marcha irregular que apresentam.

É importante destacar que, apesar da empolgação demonstrada pelas crianças,

uma relatou que não anda de balanço, nem de escorregador, pois tem medo, já que caiu

de um balanço uma vez. Realmente observei que a aprendente em questão apenas

chegou perto do balanço com banco astronauta, no entanto não quis subir para



experimentar. Em outros contextos e em outros equipamentos, esse receio também

pode surgir em alguma criança e se faz importante respeitar esse tempo para que a

mesma possa fazer a usabilidade do equipamento sentindo-se segura de sua decisão, a

fim de não prejudicar sua predisposição para as demais sessões.

Alguns registros fotográficos do dia:



Intervenção nº 02

Objetivo geral: Equilíbrio e coordenação dinâmica geral

Objetivos específicos:



● Respeitar regras e combinados;

● Desenvolver o freio inibitório;

● Relacionar-se de maneira harmoniosa e respeitosa com os colegas;

● Treinar o equilíbrio durante marcha e corrida no labirinto;

● Aprimorar a coordenação motora ampla em circuito no escorregador taquari;

● Treinar o equilíbrio durante a corrida na rampa do escorregador taquari;

● Equilibrar-se com auxílio da pesquisadora no girassol oscilante.

Espaço(os) ou brinquedo(os) utilizado(os): Escorregador Taquari, Labirinto e Girassol

Oscilante

Atividade dirigida: Aproximadamente 60 minutos.

Atividade livre: Aproximadamente 30 minutos.

Descrição da sessão:

1º momento - Aquecimento

Aquecimento:

- Levantar os braços acima da cabeça;

- Colocar os braços para trás;

- Pular polichinelos;

- Tocar nos pés com as pernas esticadas;

- Rotacionar a cabeça para frente, trás e lados.

2º momento – Um de cada vez, deverá correr (cada um no seu ritmo) pela rampa

do escorregador taquari, escorregar e subir os degraus do brinquedo, recomeçando.

Cada aprendente executou os comandos 3 vezes;

3º momento – Neste próximo momento, os alunos deverão caminhar e,

posteriormente correr pelo labirinto, seguindo a curvatura do espaço (3 vezes);

4º momento – No girassol oscilante e com auxílio da pesquisadora, a criança deve

subir e manter-se equilibrada no equipamento, de forma a não precisar apoiar-se com as



mãos. Caso seja necessário, a pesquisadora dará a mão como apoio, para após, ir

reduzindo a ajuda, se possível.

5º momento – Momento de brincadeiras livres;

6º momento – Momento de relaxamento no labirinto e feedback das crianças

sobre a sessão de hoje.

Observações relevantes:

Um ponto importante a se destacar é que durante a utilização do girassol oscilante

observei que, inicialmente, os pneus que servem de base para o mesmo estavam mais

cheios, oferecendo maior estabilidade ao brinquedo. Com o passar dos encontros, o

pneu foi esvaziando-se, tornando o brinquedo cada vez mais desafiador e excelente

para explorar o equilíbrio. Mesmo nesse primeiro momento, onde a oscilação do

equipamento era bem menor, os aprendentes sentiram-se bastante inseguros, devido à

defasagem apresentada no que tange ao equilíbrio, necessitando assim, de suporte

para que pudessem ir se acostumando. É bastante importante oferecer esse apoio à

criança sempre que a mesma se mostrar insegura com algum movimento e/ou ao utilizar

algum brinquedo, para que assim ela possa ir se acostumando e verificando na prática a

segurança proporcionada por cada equipamento.

Alguns registros fotográficos do dia:



Intervenção nº 03

Objetivo geral: Coordenação dinâmica geral, controle segmentário, linguagem,

expressão corporal

Objetivos específicos:

● Conhecer e nomear partes do corpo;

● Entoar canção coreografada mencionando partes do corpo e executando

movimentos conforme solicitado;

● Executar exercícios espaciais retomando noções como: frente, atrás, em cima,

embaixo;

● Ampliar a consciência das sensações e mobilizações das partes do corpo;

● Relacionar-se de maneira harmoniosa com os colegas;

● Respeitar regras e combinados prévios.

Espaço(os) ou brinquedo(os) utilizado(os): Espelho Triangular, todo o parque.

Atividade dirigida: Aproximadamente 60 minutos.

Atividade livre: Aproximadamente 30 minutos.



Descrição da sessão:

1º momento – Neste primeiro momento, fizemos uma votação para que um dos

sujeitos pudesse comandar o aquecimento de hoje, solicitando alguns movimentos, tais

como:

- Pular no mesmo lugar;

- Rotacionar a cabeça para frente e para trás e de forma circular;

- Segurar as pernas com as mãos por trás;

- Alongar os braços, etc.

2º momento – Neste momento, nos dirigimos ao Espelho Triangular, lá expliquei a

atividade e deixei por algum momentos as crianças explorarem o equipamento. Após,

demos início. Cada aprendente fez caretas que pudessem expressar alguns

sentimentos, tais como: tristeza, raiva, susto, medo, alegria. Foi um momento em que

revelaram se divertir bastante, pois ficavam acompanhando as expressões uns dos

outros.

3º momento – Após o primeiro contato com o espelho, combinamos uma

brincadeira. A cada comando, deveriam tocar na parte do corpo solicitada, olhando-se

no espelho do equipamento. As solicitações começaram devagar e após algumas

repetições, ampliei a demanda, fazendo a menção com mais rapidez. Inicialmente se

mostraram envergonhados em se enxergar no espelho.

4º momento – Ainda no espelho triangular, coloquei 3 músicas que fazem menção

à partes do corpo e à movimentos . Músicas utilizadas: As partes do corpo, Dança da

Imitação, Brincadeira na floresta (Caninópolis).

Sempre gostei de trabalhar com música com as crianças e nessa atividade em

especial, pude comprovar o quanto ela auxilia o processo de socialização e desinibição,

pois realmente nesse momento eles se despojaram da timidez e aproveitaram ao

máximo o momento, interagindo uns com os outros durante a brincadeira.



5º momento – Momento livre. As crianças puderam escolher onde brincar, de

acordo com nossos combinados.

6º momento – Momento de relaxar e feedback do encontro de hoje.

Observações relevantes:

Sobre o Espelho Triangular: Bastante interessante para terapia fonoaudiológica e

também para educadores de anos iniciais – etapa de alfabetização, pois se pode

explorar o trabalho com a consciência fonológica. É um ótimo equipamento para

exercícios orofaciais e de observação da produção dos sons e do movimento que

precisa ser executado na articulação de cada fonema.

Alguns registros fotográficos do dia:





Intervenção nº 04

Objetivo geral: Estruturação espaço temporal, controle segmentário, organização

espacial

Objetivos específicos:

● Relacionar-se de maneira harmoniosa com os colegas;

● Respeitar regras e combinados prévios;

● Desenvolver a percepção da passagem do tempo, duração (muito rápida,

devagar, intercalado, etc.

● Aprimorar a noção de ritmo: associação de ordem, sucesso, duração, alternância;

● Ampliar a percepção e organização do corpo através de movimentos em relação

aos brinquedos e ao ambiente à sua volta.

Espaço(os) ou brinquedo(os) utilizado(os): Painel Batucada, Trepa Trepa.

Atividade dirigida: Aproximadamente 60 minutos.

Atividade livre: Aproximadamente 30 minutos.



Descrição da sessão:

1º momento – Aquecimento: Nesta sessão, outra criança puxou o aquecimento.

(Mostrou-se insegura, perguntando o que poderia fazer, o colega que havia feito esta

atividade ontem, a auxiliou. Preferi não intervir, pois esses momentos são ótimos para

observar como eles mediam conflitos e como se manifesta a cooperação entre eles,

propósitos que não eram os principais, mas que estão intimamente interligados com o

fazer psicopedagógico).

(transcrevi como foi verbalizado pela criança);

- Agachar, tocando no pé;

- Pular que nem canguru;

- Mexer a cabeça;

- Sentar no chão e mexer os pés e as mãos.

2º momento – No Painel Batucada, realizamos exercícios de batidas conforme

modelo dado, tanto através de gesto, como oral, por exemplo:

- Dar 3 batidas rápidas;

- 2 batidas com intervalo;

- 1 batida forte e 2 fracas;

- 3 batidas sucessivas e 2 com intervalo, etc.

3º momento – Combinamos que um de cada vez deveria subir em um das

extremidades do Trepa – Trepa, tentando chegar o mais longe possível sem colocar os

pés no chão, segurando-se e organizando os movimentos a fim de atingir o objetivo. As

crianças mostraram-se bastante inseguras, então em um primeiro momento as deixei

explorarem, testarem movimentos dentro do espaço do brinquedo, para somente depois

lançar novamente o comando inicial.

4º momento – Momento livre. As crianças puderam escolher onde brincar, de

acordo com nossos combinados.



5º momento – Momento de relaxar e feedback da sessão de hoje.

Observações relevantes:

O momento final (feedback da sessão) tem se mostrado indispensável para

compreender como está sendo a relação do parque com as crianças, como é a visão de

cada uma a cada atividade proposta. Hoje, por exemplo, relataram que gostariam de

brincar mais quando chegam no parque. Inicialmente não havia compreendido, porém

ao indagá-las com o intuito de obter mais detalhes, ficou evidenciado que gostariam de

mais tempo de momento livre e que este antecedesse o momento orientado.

Alguns registros fotográficos do dia:





Intervenção nº 05

Objetivo geral: Coordenação dinâmica das mãos, estruturação espaço temporal.

Objetivos específicos:

● Desenvolver a noção de ritmo: associação de ordem, duração, alternância;

● Movimentar o corpo de acordo com a ritmo das palmas;

● Aprimorar movimentos manuais a partir da apreensão de objeto.

Espaço(os) ou brinquedo(os) utilizado(os): Labirinto das Caliandras, Banco

Gafanhoto.

Atividade dirigida: Aproximadamente 40 minutos.

Atividade livre: Aproximadamente 50 minutos.

Descrição da sessão:

1º momento – Conforme pedido pelas crianças na sessão anterior, hoje as deixei

livres nesse primeiro momento. Elas espalharam-se pelo parque, indo cada uma em seu

brinquedo preferido. Observei que ficaram muito felizes de terem sido atendidas e por

ter ampliado o tempo livre. A atividade livre acabou servindo como aquecimento.

2º momento – Labirinto das Caliandras: Propus aos aprendentes que os mesmos

andassem livremente pelo labirinto, no seu ritmo de marcha, após, fui dando comandos

(caminhar mais rápido, mãos devagar, caminhar contando até 5 bem rápido e reduzir a

velocidade, alternando o tempo dado, conforme meu sinal.

3º momento – Banco Gafanhoto: Um aluno sentado de cada lado impulsiona a

bola para o colega da frente, controlando força e direção. Ao receber a bola, segura a

mesma com ambas as mãos, impulsionando-a novamente. Várias repetições. Em virtude

desse brinquedo possuir apenas 2 bancos, o terceiro aprendente ficava cooperando,

alcançando a bola para os demais sempre que essa se desviava. Essa posição foi

alternada após repetições, sendo que todos participaram pelo mesmo tempo da

brincadeira.



4º momento – Momento de relaxar e feedback da sessão de hoje.

Observações relevantes:

Acredito que ao flexibilizar o plano de intervenção, abrindo espaço para atender

manifestações dos aprendentes, desde que isso não prejudique o andamento do

trabalho e ou desestruture as relações estabelecidas entre eles e com o parque, amplia

a vinculação dos mesmos com o profissional e oportuniza observar a modificação de

comportamentos. Por exemplo, a predisposição dos aprendentes na sessão de hoje foi

incrivelmente melhor ao longo das atividades dirigidas. Não que nas demais sessões

estivessem desmotivadas, no entanto, penso que o fato de ter escutado suas

solicitações no que se refere ao início das atividades, dando maior espaço para o tempo

livre, os fez sentirem-se contemplados, ouvidos e respeitados, motivando-os ainda mais

para as atividades posteriores.

Um dos brinquedos que os aprendentes revelaram maior interesse foi o balanço

para cadeirantes. Antes de permitir o uso, orientei a todos e estive atenta a todo o

momento de utilização por parte das crianças. Uma criança permanecia sentada e outra

em pé enquanto o terceiro embalava e foi possível observar que o balanço para

cadeirante, para a criança que se mantém em pé, se mostra uma boa oportunidade de

trabalhar o equilíbrio, uma vez que ao se embalar, se faz necessário esforço para se

manter estável.

Alguns registros fotográficos do dia:



Intervenção nº 06

Objetivo geral: Equilíbrio, controle segmentário

Objetivos específicos:

● Melhorar o equilíbrio e controle postural;

● Aprimorar a consciência corporal, sensações e mobilizações de partes do corpo;

● Interagir de forma harmoniosa e respeitosa com seus pares.



Espaço(os) ou brinquedo(os) utilizado(os): Escultura Marinho, Girassol Oscilante

Atividade dirigida: Aproximadamente 40 minutos.

Atividade livre: Aproximadamente 50 minutos.

Descrição da sessão:

1º momento – Momento livre (interação das crianças nos brinquedos do parque

sem o direcionamento);

2º momento – No girassol oscilante, foi proposto que os aprendentes tentassem

pular sobre o equipamento, primeiramente com o meu auxílio e posteriormente, fazendo

a tentativa de forma mais autônoma. Depois foram dados comandos mais complexos,

tais como, pular enquanto bate palmas, pular com as mãos na cintura, pular com a mão

na cabeça, pular de um pé só, etc.

3º momento – Escultura Marinho: Deixei as crianças explorarem de forma livre o

brinquedo, alguns sentaram-se como montados em um cavalo, posteriormente, foi

solicitado que retirassem o pé do chão e que buscassem se equilibrar sobre a escultura

sem segurarem-se.

4º momento – Momento de relaxar e feedback da sessão de hoje.

Observações relevantes:

Cabe destacar que, apesar da atividade na escultura marinho parecer simples,

para crianças que apresentam dificuldades em habilidades psicomotoras, o subir na

escultura e retirar os pés da base (chão), se mostrou um grande desafio. Fez-se

necessário estimulá-los e oferecer apoio físico inicialmente, até que se mostrassem mais

seguros a completar a demanda dada.

Alguns registros fotográficos do dia:





Intervenção nº 07

Objetivo geral: Coordenação dinâmica das mãos, controle segmentário

Objetivos específicos:

● Aprimorar a consciência corporal, sensações e mobilizações de partes do corpo;

● Desenvolver a motricidade e destreza de movimentos finos.

Espaço(os) ou brinquedo(os) utilizado(os): Painel Distorcivo, mesas de areia

Atividade dirigida: Aproximadamente 40 minutos.

Atividade livre: Aproximadamente 50 minutos.

Descrição da sessão:

1º momento – Momento livre (interação das crianças nos brinquedos do parque

sem o direcionamento);

2º momento – Nessa sessão utilizamos novamente a música como motivação e

ferramenta para a produção dos movimentos à frente do Painel Distorcivo. Através dos

comandos dados a partir das músicas selecionadas, os aprendentes realizaram os

movimentos corporais. Músicas que utilizamos: As partes do corpo, Dança da Imitação,

Brincadeira na floresta (Caninópolis).

3º momento – Solicitei aos aprendentes que explorassem o parque em busca de

diferentes materiais (folhas, areia, pedrinhas, galhos, etc.). depois, separamos os

materiais trazidos nas bacias da mesa de areia. Os deixei explorarem as diferentes

texturas, com os olhos fechados, a fim de tentar descobrir o que estavam tocando.

Posteriormente, separamos apenas os materiais semelhantes à pedrinhas para que

realizassem a transferência de uma bacia a outra com o movimento de pinça.

4º momento – Momento de relaxar e feedback da sessão de hoje.

Observações relevantes:



Optei nessa sessão por repetir as músicas já utilizadas em sessão interventiva

anterior, uma vez que julguei uma boa oportunidade de observar como se sairiam ao

executarem os movimentos, haja vista que na oportunidade anterior, não haviam

revelado bom desempenho.

Alguns registros fotográficos do dia:





Intervenção nº 08

Objetivo geral: Coordenação dinâmica geral, coordenação dinâmica das mãos.

Objetivos específicos:

● Aperfeiçoar a coordenação dinâmica geral;

● Desenvolver a motricidade e destreza de movimentos finos;

● Refinar habilidades de equilíbrio.

Espaço(os) ou brinquedo(os) utilizado(os): Balanço duplo assento astronauta, mesas

de areia, girassol oscilante.

Atividade dirigida: Não houve direcionamento devido ao mau tempo.

Atividade livre: Aproximadamente 30 minutos.

Descrição da sessão:

1º momento – Momento livre (interação das crianças nos brinquedos do parque

sem o direcionamento). Na sessão de hoje, o tempo não colaborou. Houve a

necessidade de fazermos uma sessão reduzida a fim de aproveitar nossa ida ao parque,

haja vista ter começado a chover. Os objetivos dessa sessão tiveram que ser



modificados, pois preferi deixá-los livres para observar quais equipamentos iriam utilizar

e de que forma se daria essa interação. Os aprendentes escolheram as mesas de areia

e o balanço duplo.

2º momento – Momento de relaxar e feedback da sessão de hoje (Realizamos

esse momento quando retornamos à escola)

Observações relevantes:

Hoje, devido o mau tempo, houve novamente a necessidade de flexibilizar o

planejamento inicial. Optei por deixá-los livres até para poder observar como se

relacionariam com os brinquedos e com o parque de maneira geral tendo somente

momentos livres. Foi incrível observar como amadureceram no sentido de como

interagiram agora que já estão ambientados com o parque. Nessa sessão interventiva,

constatei que, para além da minha interferência e/ou direcionamento, os equipamentos

disponíveis proporcionam a estimulação de várias habilidades em todos os brinquedos.

Alguns registros fotográficos do dia:



Intervenção nº 09 e 10

Objetivo geral: Coordenação dinâmica geral, coordenação dinâmica das mãos, controle

postural, controle segmentário.

Objetivos específicos:

● Ampliar a consciência e controle corporal;

● Aperfeiçoar a coordenação dinâmica geral;

● Desenvolver a motricidade e destreza de movimentos finos;

● Refinar habilidades de equilíbrio.

Espaço(os) ou brinquedo(os) utilizado(os): Trepa Trepa, Balanço duplo assento

astronauta, mesas de areia,

Atividade dirigida: Não houve

Atividade livre: Aproximadamente 1h30 minutos.

Descrição da sessão:

1º momento – Conforme observado na sessão anterior, optei por deixá-los livres

nessas últimas duas sessões a fim de seguir com as observações de como ocorreria a

interação das crianças sem direcionamento.



2º momento – Momento de relaxar e feedback da sessão de hoje.

Observações Finais Sobre as Intervenções

Esses momentos dos aprendentes em interação livre com o parque e em que

necessitaram fazer suas escolhas nos traz uma oportunidade riquíssima de acompanhar

a evolução, tanto nas questões principais e foco da proposta (desenvolvimento

psicomotor), como também nas questões comportamentais. Alguns conflitos acabaram

se fazendo presentes, como por exemplo, a escolha de brinquedos de acordo com a

preferência de cada um, no entanto, a forma com que conseguiram chegar a um

consenso e a forma com que utilizaram equipamentos que anteriormente lhes causavam

medo, comprovou que para além dos objetivos traçados ao iniciarmos a proposta, outros

objetivos igualmente importantes foram alcançados, especialmente os que se referem

ao relacionamento interpessoal, à capacidade de pensar estratégias e resolver conflitos

e a capacidade de cooperação enquanto grupo, demonstrando assim de maneira

prática, o quanto o ALPAPATO contribui com o desenvolvimento da criança de maneira

global, individual e coletiva.

“[...] falamos em brincadeira cada vez que observamos seres
humanos ou outros animais envolvidos no desfrute do que fazem, como
se seu fazer não tivesse nenhum objetivo externo”.

VERDEN – ZOLLER (2015, p. 144)

Alguns registros fotográficos dos dois últimos dias:







Considerações Sobre Este Guia

Quando saiu a confirmação de que o Campus CAVG seria contemplado com um

dos parques ALPAPATO, certamente a cidade de Pelotas de forma geral se viu

beneficiada, uma vez que nenhum empreendimento com este conceito e porte se faziam

presentes tanto na cidade, como na região. Os inúmeros benefícios que este espaço

traria de forma direta para crianças com deficiência e suas famílias, já eram

indiscutíveis. O que ainda não se sabia com tanta clareza, era o quanto estes benefícios

iriam para além das funcionalidades que já conhecemos de um parque. O ALPAPATO

Pelotas, assim como os demais presentes nas mais variadas regiões e realidades do

Brasil, se mostrou muito mais do que um ambiente de lazer e acessibilidade.

Mostrou-se, como diz meu orientador, Prof. Dr. Raymundo Carlos Ferreira Filho, “um

verdadeiro laboratório de pesquisa a céu aberto”, capaz de oferecer as mais variadas

experiências através da interação de crianças e jovens com deficiência com o local e

com todo o aparato disponível. A pesquisa que originou o presente e-book foi a primeira

realizada neste espaço, mas certamente tantas outras virão, com outras demandas de

questões a serem respondidas, com outros aportes teóricos, com outros sujeitos... e

tenho certeza absoluta que o ALPAPATO dará conta de tudo que for proposto, com o

cenário belíssimo ao qual puderam visualizar através dos registros, através do que é

possível vislumbrar após adentrar o espaço e que, com toda a certeza, é extremamente

difícil de ilustrar, seja com imagens, seja com palavras, o que só é possível,

experienciando. No entanto, o material produzido e aqui descrito, objetivou, sem dúvida

alguma, demonstrar um pouco de todas essas vivências e interações ocorridas ao longo

de 10 sessões interventivas de forma a expressar, minimamente, o quanto um espaço

que acolhe a todos a partir do brincar, é capaz de emocionar, de promover mudança,

evolução, encantamento, aprendizagem…

“ Qualquer atividade humana que seja desfrutada em sua
realização - na qual a atenção de quem a vive não vai além dela -
é uma brincadeira. Deixamos de brincar quando perdemos a
inocência, e a perdemos quando deixamos de atentar para o que
fazemos e voltamos nossa atenção para as consequências de
nossas ações - ou para algo mais além delas - enquanto ainda
estamos no processo de realizá-las.”

Gerda Verden - Zoller
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