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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo narrar e analisar memórias da minha formação 

inicial em Educação Física a partir das experiências vividas na gestão e na mediação 

pedagógica dos professores/brinquedistas no processo de inclusão de alunos com 

deficiência no espaço da Brinquedoteca (LAEFA/CEFD/UFES). Nesse trabalho 

algumas dificuldades pessoais ganham centralidade, pois foi um ponto fundamental de 

resistências e desafios. A partir das experiências descritas e narradas neste texto é 

possível concluir que eu me formei enquanto professor de Educação Física e também 

como ser humano. Barreiras pessoais foram transpostas: exercício permanente em 

minha vida. Os alunos envolvidos no processo de inclusão foram afetados com a 

mediação proposta por mim e também outros brinquedistas. Fica registrada aqui a 

importância da ação mediadora do professor/brinquedista para o aprendizado das 

crianças.  

 

 

Palavras chave: Brinquedoteca, Narrativas de Formação, Educação Física. 
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MEMORIAL – NARRANDO MEMÓRIAS DE FORMAÇÃO INICIAL EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS VIVIDAS NA 

BRINQUEDOTECA DO LAEFA/CEFD/UFES 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esse memorial consiste em narrar e analisar a minha experiência de formação 

vivida no Laboratório de Educação Física Adaptada, que situa-se no Centro de 

Educação Física e Desportos, na Universidade Federal do Espírito Santo 

(LAEFA/CEFD/UFES). Experimentei ser aluno de disciplina; bolsista; professor e 

posteriormente gestor na Brinquedoteca. 

Todas essas funções que ocupei tinham em comum a mediação com vistas ao 

processo de inclusão dos alunos com deficiência intelectual. Nesse trabalho destaco os 

problemas com os quais me deparei e como os enfrentei tanto no âmbito da observação, 

do planejamento como também da intervenção e da avaliação no que se refere ao 

período de abril a novembro de 2014. 

Dessa forma, optei em conduzir esse estudo investigando a docência por meio de 

narrativas1 sobre a trajetória de vida e formação inicial, por entender que elas ajudam a 

refletir sobre a construção da identidade docente e suas relações com os papéis que 

ocupei durante a graduação e que ganharam destaque nesse estudo.  

A experiência, conforme Bondía (2002) é definida como “[...] o que nos passa, o 

que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que 

toca” (p. 21). Segundo Albuquerque e Souza Santos (2014), a experiência acontece a 

partir do encontro do sujeito com a realidade e a reflexão sobre esse momento, 

observando e analisando o que foi produzido em nós, professoras/estagiárias, a partir do 

exercício docente. Desse modo, “o narrador retira o que ele conta da experiência: de sua 

própria experiência ou da relatada por outros” (BENJAMIN, 2012, p. 217). 

 

                                                           
1A narrativa neste estudo é entendida, segundo Benjamin (2012) como “[...] a faculdade de intercambiar 

experiências” (p. 213). 
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Além de enfatizar os processos inclusivos promovidos através das práticas 

pedagógicas realizadas no espaço da Brinquedoteca, destacarei a mediação como um 

importante elemento educativo, sem o qual a interação entre crianças com e sem 

deficiência; com os professores alunos da ATIF2 e com os brinquedos do espaço (pneus, 

casinha e cama elástica) não ocorreria. 

As temáticas “Adaptação e Inclusão” me instigaram e sensibilizaram durante o 

processo de formação, a partir delas o meio educacional tornou-se desafiador para mim. 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e descritiva, do tipo memorial. 

No decorrer do texto farei o exercício da problematização das questões que trago 

em destaque, porque as elegi como significativas em minha trajetória de formação. Em 

síntese, tratarei a respeito do meu amadurecimento como pessoa e como professor. A 

partir do momento em que passei a enfrentar os desafios de um curso superior comecei 

a participar de eventos acadêmicos diretamente relacionados com a minha área de 

graduação. Os motivos que levaram a escolher Educação Especial como área de 

investigação e que estimularam a minha aproximação do LAEFA e dos coordenadores 

ocorreram de forma gradual e intensa. Houve investimento na minha formação em 

Educação Física principalmente porque me sentia motivado para isso. Tratarei aqui do 

meu relacionamento com os colegas e com os professores depois de ser aprovado no 

Vestibular e ingressar na Educação Superior. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2ATIF:disciplina optativa do curso, cuja sigla significa “Atividade de Interação e Formação” 
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A TRAJETÓRIA ENQUANTO ALUNO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E MINHA 

INSERÇÃO NO LAEFA 

 

O LAEFA em seu programa de extensão denominado “Práticas corporais de 

esporte e lazer para pessoas com deficiência e seus familiares”, abriga três projetos de 

extensão: a) Prática pedagógica de Educação Física adaptada para pessoas com 

deficiência; b) Brinquedoteca: aprender brincando; c) Cuidadores que dançam.  

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

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

significativo de intervenção pedagógica, formação profissional e de pesquisa no 

atendimento educacional de crianças com e sem deficiência em processo de inclusão. 

Nesse projeto são desenvolvidas quatro propostas pedagógicas de ensino, a saber: 

brincando e aprendendo na Brinquedoteca; brincando e aprendendo com a ginástica; 

atividades lúdicas no meio aquático e jogos tradicionais infantis. Neste contexto, vou 

me debruçar para estudar e compreender os arranjos didáticos para a inclusão de alunos 

com autismo3 na atividade “Estudo de Caso Individualizado”4. 

Conforme registrei acima, com este trabalho tenho o propósito de registrar e 

refletir sobre a minha trajetória como professor e bolsista da Brinquedoteca e 

posteriormente como gestor. Meu envolvimento era com atividades que englobavam 

observação, planejamento, intervenção e avaliação. No decorrer dos meus escritos 

colocarei em análise, a minha atuação como estudante de educação física; a convivência 

com os alunos da ATIF e com alguns colegas do LAEFA, por acreditar que minhas 

dificuldades perpassavam essas relações. Evidenciarei os momentos em que tive mais 

dificuldades para conduzir as intervenções na Brinquedoteca, que ocorriam nas quintas-

feiras.  

                                                           
3
Definição da CID-10 (2000) — Autismo infantil: Transtorno global do desenvolvimento caracterizado 

por: um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da idade de três anos; apresentando uma 

perturbação característica do funcionamento em cada um dos três domínios seguintes: interações sociais, 

comunicação, comportamento focalizado e repetitivo. 

4
Estudo de Caso Individualizado: Surgiu a partir  de uma necessidade percebida no semestre 2012/1 

nos projetos da “Brinquedoteca: Aprender Brincando” e da “ Ginástica Infantil”. Serve de base para 

o desenvolvimento dos atendimentos e permite conhecer melhor os alunos possibilitando-nos traçar 

estratégias para incluí-los durante os atendimentos. 
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Trago à tona uma questão que irá transversalizar o texto e que está relacionada à 

minha conduta enquanto estudante. Eu me considero uma pessoa tímida e essa 

característica traz conseqüências que, em meu entendimento, atrapalham a vida de um 

professor em formação. Digo isso porque em muitos momentos eu não tive a 

participação e envolvimento que gostaria. Um sentimento inicial recorrente era de 

frustração. Eu não me sentia satisfeito após as intervenções e avaliações que eram 

planejadas inclusive por mim. Reconheço que poderia ter agido com mais iniciativa, me 

manifestado em ocasiões em que era necessário. 

Não o fiz porque que sentia insegurança e com isso, muitas vezes tinha medo de 

expor meus pontos de vista principalmente diante dos meus colegas da Brinquedoteca, 

mais até do que em relação às crianças da escola. Eu acreditava que eles eram mais 

capazes do que eu e também tinha receio de que eles debochassem da maneira como me 

expresso. Assim, deparei-me com uma limitação com a qual sabia que teria que 

conviver e superar, pois almejava ser professor: medo e insegurança. É também sobre 

essas dificuldades que darei visibilidade nesse texto e que por vezes poderá se repetir, é 

verdade. Mas peço licença e paciência, pois esse é um ponto nevrálgico que, com muito 

esforço de minha parte, dos meus colegas e professores, modificou-se durante meu 

processo de formação. 

Ao mesmo tempo em que guardava esses sentimentos, passei a observar que 

também outros alunos da ATIF, que realizavam o Estudo de Caso Individualizado, não 

conseguiam interagir muito bem com as crianças com deficiência. Percebi que não 

realizavam um tipo de mediação que favorecesse a interação entre eles e os outros 

colegas com ‘Desenvolvimento Típico5’ O motivo era parecido com o meu: 

insegurança. A diferença era que muitos alunos da ATIF estavam obtendo suas 

primeiras experiências na área da educação inclusiva enquanto eu não era mais novato, 

fato este que remete a outro tipo de conduta que deveria demonstrar mais segurança. 

Dessa maneira, havia identificado meus ‘pontos fracos’. Teria que investir na 

transposição dos mesmos para que eu pudesse avançar e de fato me formar um professor 

do jeito que eu almejava: seguro, problematizador, sensível. Demonstrando sintonia 

com minhas dificuldades, estavam os professores Chicon, Graça e Adriana. Em um 

                                                           
5
DESENVOLVIMENTO TÍPICO: Alunos que apresentam desenvolvimento nos padrões considerados 

normais pela área médica. 



 11 

determinado momento em que eu passava por algumas turbulências, houve um 

movimento cuidadoso para comigo por parte desses professores. Por meio do diálogo 

franco e aberto, conversamos sobre os meus procedimentos e como lidar com as 

questões que atrapalhavam minha atuação na Brinquedoteca. Através dessa conversa eu 

fiz um esforço e consegui modificar alguns dos pontos evidenciados. Essa atitude deles 

foi muito marcante em minha trajetória de formação. Foram/são pessoas que apostaram 

e acreditaram na minha capacidade. Vou levar essa lembrança como referência na 

minha vida. Vou lembrar-me desse gesto quando estiver com meus alunos. São atitudes 

simples, mas, por vezes muito valiosas. 

A partir daí, passei a investir com mais coragem na relação de aproximação com 

os alunos com deficiência e deles com o grupo. Também comecei a me envolver mais 

com os compromissos estabelecidos por nós mesmos, estudantes. Uma idéia 

compartilhada entre o grupo era promover uma inclusão que pudesse ser potencializada 

por meio de jogos tradicionais e brincadeiras infantis, além da utilização de alguns 

brinquedos da Brinquedoteca, como o carrinho, a cama elástica, a casinha e alguns 

brinquedos do cantinho da música (tambores, guitarras, chocalhos e pandeiros), 

estimulando a interação entre todas as crianças e diminuindo assim o meu receio em 

relação a conduzir a intervenção. 

No encerramento das primeiras intervenções, eu e o meu colega da 

Brinquedoteca observamos que alguns alunos da ATIF deixaram de nos auxiliar quando 

solicitávamos que guardassem os brinquedos, cobrissem as estantes com TNT (tipo de 

tecido) e desligassem os ventiladores. A justificativa era em relação ao entendimento 

que eles tinham a respeito do intervalo entre as intervenções, o planejamento e a 

avaliação. Para eles era um horário destinado ao descanso (volta à calma) e ao lanche na 

cantina. Eu compreendia de outra maneira. Para evitar esse tipo de situação, tive a 

iniciativa de dialogar e solicitar cooperação para a organização da sala após as aulas. 

Considero que consegui enfrentar o problema e superar minha timidez naquele 

momento. Eu me senti satisfeito com minha atitude, pois percebi que era capaz de 

enfrentamentos, que antes me causavam muito desconforto. 
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Quanto aos planejamentos, sentia muita dificuldade para elaborá-los. Avalio que 

faltou criatividade para pensar nos conteúdos a serem trabalhados durante as 

intervenções no espaço Brinquedoteca. O resultado foi que os conteúdos propostos no 

semestre eram semelhantes às temáticas abordadas nos semestres anteriores. Porém, o 

que de fato identifiquei como limitação foi falta de iniciativa de minha parte na hora da 

intervenção. Eu tinha uma atitude muito mais passiva do que de vivacidade e 

autoridade. Sabia que esse seria mais um ponto que eu teria que investir no decorrer do 

percurso da minha formação no sentido de superar. 

Meus problemas diziam respeito também à elaboração dos relatórios das aulas 

que eu deveria realizar a partir das observações. Tal fato foi ocasionado porque eu não 

havia preparado um roteiro de observação (previamente) a fim de registrar detalhes 

relevantes como as reações dos alunos ao chegarem ao local das intervenções, a 

participação durante e ao final das aulas. Era preciso estar atento aos interesses dos 

alunos, além de observar como os brinquedistas6 dialogavam, explicavam e conduziam 

os jogos e as brincadeiras que foram planejados. 

Não produzi um roteiro de observação porque imaginei que os alunos da ATIF o 

fariam por, supostamente, terem conhecimento prévio em relação a roteiros por já terem 

passado pela disciplinas intituladas “Estágio Supervisionado em Educação Física”. 

Dessa forma acreditava que eles não teriam dificuldades em escrever os diários de 

campo a fim de narrar e documentar as experiências vividas durante os processos de 

intervenção nos espaços da Brinquedoteca e socializar posteriormente socializar esses 

documentos.  

Adotamos como referência o diário de campo, em uma perspectiva próxima à 

sugerida por Barbier, de “diário de itinerância”. Segundo o autor, esse diário se 

apresenta como sendo um “bloco de apontamentos no qual cada um anota o que sente, o 

que pensa, o que medita, o que poetiza, o que retém de uma teoria, de uma conversa, o 

que constrói para dar sentido à sua vida” (p. 133). A “itinerância”, como característica 

marcante desse diário, traz vida, cotidiano e impressões das relações que vão sendo 

construídas nos diferentes caminhos dos sujeitos e do grupo (BARBIER, 2007). 

                                                           
6Brinquedista, segundo Cunha (1994) é aquele que estimula a brincadeira infantil. 
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Entendo que um roteiro de observação (diagnóstico) seja um questionário de 

caráter técnico-científico contendo várias perguntas a serem respondidas e justificadas 

com base em experiências: o professor que observa as intervenções e responde a esse 

questionário deve elaborar um relatório de experiência de caráter técnico-científico e 

um planejamento de ensino, justificando todas as questões e obedecendo as 

características do gênero textual narrativa, mais conhecido na faculdade como 

memorial.  

Em minha opinião, um roteiro pode auxiliar o professor a narrar e documentar as 

experiências vividas porque pode ser considerado um elemento orientador de muitas 

pesquisas que dão assistência à produção de diversas monografias, artigos científicos e 

trabalhos de conclusão de curso (TCC). 

Libâneo (1993) conceitua o plano de ensino (também conhecido como plano de 

curso, plano de intervenção) como um roteiro organizado das unidades didáticas para 

um ano ou semestre.  

Segundo Nascimento (et al, 2012), o plano de ensino, no caso da escola, é o 

planejamento anual. Ele é construído para ser trabalhado durante todo o ano. A autora 

retoma a sistematização apresentada no fascículo de Didática do PROLICEN7 sobre as 

finalidades do plano de ensino: 

1) Levantar dados sobre as condições dos alunos [e escola], fazendo 

uma sondagem inicial [Fase diagnóstica]. 

2) Propor objetivos gerais e definir os objetivos específicos a serem 

atingidos durante o período letivo estipulado. 

3) Indicar os conteúdos a serem desenvolvidos durante o período.  

4) Estabelecer as atividades e procedimentos de ensino e 

aprendizagem adequados aos objetivos e conteúdos propostos.  

5) Selecionar e indicar os recursos a serem utilizados. 

6) Escolher e determinar as formas de avaliação mais coerentes com 

os objetivos definidos e os conteúdos a serem desenvolvidos 

(HAYDT, apud PASSAMAI; DUARTE, 2010, p. 31-32). 

                                                           
7 PROLICEN/NEAD/CEFD/UFES: Pró-Licenciatura do Núcleo de Educação à Distância (Programa do 

Curso de Licenciatura do Centro de Educação Fisica (CEFD) da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES). 
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Aprendi que a produção de um plano de ensino (planejamento) é de suma 

importância para o professor elaborar uma intervenção porque é a partir da produção 

desse planejamento que ele orienta a prática docente e determina os conteúdos que serão 

trabalhados durante todo o trimestre, semestre ou ano letivo. O professor que se sente 

capaz de produzir um plano de ensino poderá se sentir mais apto e preparado para 

enfrentar a rotina de trabalho na escola.  

Poderá ter melhor clareza de algumas características da profissão, como a 

definição de um objetivo específico, a utilização de uma metodologia e a realização de 

diferentes tipos de avaliações (avaliação de caráter formativo ou somativo). 

E nesse ponto concordamos com Nascimento (2012): 

O planejamento é antes de tudo uma atitude. O documento formal, 

escrito, o plano em si, é uma síntese das conclusões a que se chegou por meio 

do processo de planejar e deve ser reconhecido como documento de consulta e 

orientação permanente do trabalho diário a ser desenvolvido. O planejamento 

deve ser entendido como uma ação essencial que permite ao professor obter 

maior segurança e outros subsídios para lidar com a relação pedagógica, no 

intuito de transformar a realidade concreta do educando, a partir da crítica à 

realidade contraditória e da sua superação. (NASCIMENTO et al, 2012, p. 87). 

 

Uma intervenção de qualidade só ocorre a partir do momento em que há 

compromisso dos gestores e das outras pessoas que fazem parte da intervenção. Os 

voluntários também são fundamentais no processo. Eles prestam atendimento às 

crianças com necessidades educativas especiais por meio da mediação pedagógica dos 

processos de inclusão e outros voluntários são responsáveis por observarem e ofertarem 

suporte à escrita de um relatório narrativo e reflexivo que não se ocupe apenas de uma 

mera descrição do que ocorreu durante a aula. É preciso elaborar um relatório que 

dialogue com autores que produzem e socializam trabalhos relacionados à área da 

inclusão. Sendo assim, para que a aula seja realizada da maneira desejada, depende de 

um plano de curso, de um plano de aula e principalmente da realização de um 

diagnóstico que de fato revele sobre a turma. 

Foi muito difícil para mim, ministrar as atividades planejadas. Sei que a 

iniciativa deveria partir de mim, poderia ter me encorajado e ter ousado, para que 

experimentasse as oportunidades de maneira e me deixar afetar pelas experiências.  
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A dificuldade se concentrava principalmente no início e no final das aulas 

porque notei que o meu colega da Brinquedoteca tinha um tempo de vivência maior no 

LAEFA em relação ao meu e tinha uma experiência mais significativa em relação a 

minha. De certa maneira isso me incomodava. Percebi que ele se sentia mais apto, 

seguro e preparado do que eu para falar e se comunicar com as crianças no início e fazer 

a explanação sobre o que estava proposto. Também ao final, na roda de conversa me 

sentia introvertido. Como eu era mais tímido, acabava me ‘escondendo’, escapando 

dessas situações. Agindo assim eu perdia oportunidades de potencializar vários 

processos inclusivos e de me potencializar para ser capaz de enfrentar os desafios que a 

docência nos oferece. Parece que havia uma exclusão de mim por eu mesmo. Precisava 

enfrentar essa situação, pois eu fazia parte de um laboratório que tratava sobre essa 

temática e temáticas afins.  

Com isso, cheguei à conclusão que as vivências realizadas nesse semestre não 

foram suficientes para superar as boa parte das dificuldades que reconhecia em mim na 

hora de me comunicar com as crianças porque percebia que a timidez ainda prevalecia. 

Ficava muito introvertido no início, no meio e no fim das aulas ministradas durante esse 

período. 

Nesse aspecto, reconheço que fui bastante negligente porque permitia que a 

timidez me dominasse a ponto de não interagir com o meu colega da Brinquedoteca e 

com as crianças que participam da intervenção nesse espaço. Ou seja, não tinha, até 

aquele momento, procurado potencializar a minha relação com os brinquedos, os 

deficientes e as crianças com desenvolvimento típico, perdendo o interesse em interagir 

e estimulá-los a participarem da aula. Eu, muitas vezes, apenas esperava, deixando de 

assumir a responsabilidade de chamar as crianças para participarem dos jogos e 

brincadeiras. Porém, essa responsabilidade competia a mim, aos professores (alunos da 

ATIF) e ao meu colega da Brinquedoteca. 

Por outro lado, quero dizer que tenho uma característica a meu favor: procuro 

sempre respeitar e ouvir os meus professores e colegas de classe e aguardar a minha vez 

de expressar as minhas idéias e entendimentos: respeito o espaço dos outros a fim de 

escutar e refletir sobre o que eles têm a dizer por que também gosto, apesar de me 

manifestar pouco, de ser respeitado em relação ao meu ponto de vista. Busco também 

refletir a respeito de meus comentários. Almejo ser um professor que utiliza sempre a 
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reflexão para poder avançar. Eu tenho perseverança, característica necessária para poder 

seguir em frente meu caminho. 

Penso que enfrentar o receio de me comunicar com as crianças seja o primeiro 

passo a fim de superar essa dificuldade. O bom relacionamento entre as crianças e os 

mediadores do processo de intervenção depende desse fator. Busco assumir meu lugar 

de responsabilidade em relação a criar situações que potencializem a interação entre os 

alunos, os brinquedos e os gestores da intervenção. Em outras palavras, o professor 

deve superar a timidez e desenvolver a iniciativa de estimular a criança a fim de chamá-

la para participar da brincadeira, temática central das nossas aulas. Aliás, é justamente 

essa atitude que as crianças esperam dos colegas e principalmente do professor porque 

elas necessitam ter um adulto como referência que favoreça a participação nas aulas. 

Na mesma linha reflexiva desse texto, acredito que também no que se refere às 

avaliações, eu poderia ter me envolvido mais. As rodas de conversa realizadas em sala 

foram ótimas oportunidades. Porém, mais uma vez eu esperava que os professores e os 

alunos da ATIF solicitassem e exigissem um pouco mais do meu envolvimento por 

meio de perguntas e questionamentos a mim direcionados. Penso que poderia exercitar e 

aprimorar a capacidade de me expressar em público a partir do momento em que minha 

opinião fosse solicitada e ouvida em ocasiões como essas. Aliás, são nessas situações 

que o professor tem a oportunidade de expressar seus dons. 

Coloco-me dessa maneira porque percebo que participar do processo de 

avaliação é fundamental, pois é através dele que podemos verificar se os objetivos da 

intervenção foram ou não alcançados, se as crianças se beneficiaram ou não de uma 

mediação planejada com vistas aos processos de inclusão. Enfim, a avaliação é um 

instrumento da prática docente que permite ao professor perceber se há retorno por parte 

das crianças em termos de aprendizagem. 

Sei que mudar a minha maneira de pensar e enfrentar os receios de me 

manifestar em público; participar mais das conversas realizadas em sala deverá um 

exercício diário. É fundamental que eu aprenda a me comunicar com êxito nas 

intervenções de caráter pedagógico ou sessões de comunicação oral em congressos, 

seminários, palestras, oficinas. Não posso ter medo de errar porque sei que tenho 

condições de aprender com as minhas próprias falhas e melhorar minha atuação como 

pessoa e profissional a partir delas. Para que isso aconteça, devo exercitar falar em 
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público e também me ouvir com atenção a fim de pensar e repensar as minhas atitudes e 

aperfeiçoar as práticas docentes. 

Acredito que a relação entre os professores e os alunos seja uma “via de mão 

dupla”, porque se faz necessário a participação de ambas as partes (professores e 

alunos) para que a convivência e a divergência sejam possíveis. Uma boa relação não 

dependia somente de mim. Porém, sempre tive liberdade para interagir e expressar os 

meus pontos de vista. Podia ter tomado a iniciativa e me posicionar com firmeza na 

hora de discutir em público porque é justamente esse tipo de atitude que os professores 

esperam dos alunos que realmente estão interessados em dialogar, interagir e se 

comunicar tanto em relação à temática debatida como os próprios colegas que dividem a 

classe. Penso que a participação nos debates por meio do diálogo faz parte do processo 

de formação. 

Para auxiliar, é preciso apropriação da literatura que aborde a temática da 

formação de professores, da inclusão e da utilização dos jogos e brincadeiras nas aulas. 

Entendo que essas abordagens dão subsídios para que o professor realize um bom 

planejamento, uma boa mediação, e uma boa argumentação. Na condição de professor, 

bolsista e gestor do LAEFA, observei que os grupos de estudo e as oficinas de docência 

(práticas pedagógicas) são as principais atividades que fazem com que o acadêmico 

reflita sobre a própria prática. 

Penso que após a conclusão do meu curso, minhas atenções estarão voltadas para 

a Educação Infantil e Ensino Fundamental I, porque o meu desejo é atuar diretamente 

no atendimento às crianças, especialmente com crianças com deficiência. Gostaria de 

poder atingir os familiares (pais e responsáveis), potencializando-os para lidar com essa 

situação da melhor maneira, de modo a afirmar a diferença. No meu entendimento, 

realizar um atendimento de qualidade em diversas instituições de ensino seria o mesmo 

que dar os primeiros passos a fim de me realizar como professor.  

Reafirmo que o LAEFA é um ambiente de aprendizagem muito significativo 

para os acadêmicos do curso de Educação Física porque oferece oportunidades e 

possibilidades para que os gestores/bolsistas/estudantes potencializem as ações de 

mediar uma aula (intervenção) de caráter pedagógico, fazendo com que eles vivenciem 

a ação docente e ganhem mais confiança no momento de coordenar alguma atividade de 

caráter lúdico (jogo ou brincadeira tradicional, por exemplo). Esse espaço é chamado de 
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laboratório porque oferece condições para ampliação do processo de formação 

acadêmica (grupos de estudos temáticos, avaliações, escrita de relatórios 

críticos/reflexivos, planejamentos e registros por fotos e filmagens). 

Em minha opinião, a importância do LAEFA não se resume apenas em tornar os 

estudantes do curso de Educação Física preparados para a docência em escolas e 

instituições de Educação Básica. Lá os professores pensam também que ser um 

professor de Educação Física envolvido vai além de ter competência para falar bem, 

escrever bem, se comunicar bem e realizar um planejamento para ser seguido durante a 

aula. É levado em conta o ato de despertar o interesse das crianças pelas aulas por meio 

do processo de interação entre alunos/professores (mediação pedagógica), que é 

caracterizado pelo ato de trazer as crianças deficientes ou não-deficientes para 

participarem ativamente da intervenção. 
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A EXPERIÊNCIA DA GESTÃO COMO DESAFIO NA MINHA FORMAÇÃO 

 

Após ter aceitado o convite para fazer parte do grupo do LAEFA, havia chegado 

a hora de mais um desafio: assumir o papel de gestor da Brinquedoteca juntamente com 

meu colega, o Léo. 

Eu concordei com a proposta e esse fato foi um divisor de águas na minha 

formação, pois não havia escolha: eu tive que deixar a timidez de lado e assumir meu 

lugar de gestor. Foi um desafio necessário que de fato oportunizou mudanças 

significativas na minha formação.  

Depois que ingressei no LAEFA na condição de gestor da Brinquedoteca, 

percebi que gradativamente eu ganhava um pouco a mais de segurança e preparo para 

elaborar os relatórios, os fichamentos, e os planos de aula (conteúdo, objetivos, 

metodologia e avaliação) e um pouco mais de confiança para abordar e discutir a 

respeito dos assuntos relacionados à temática “Educação Especial”, como a inclusão de 

uma pessoa com necessidades educativas especiais, os sintomas dos principais 

problemas de aprendizagem, e o processo de mediação pedagógica por meio da 

utilização de vários jogos e brinquedos de caráter lúdico e infantil. 

Observei que fiquei melhor preparado para ir além da simples descrição dos 

relatos, pois passei a me envolver com mais afinco. Considero que mudei no sentido de 

tornar os relatórios mais reflexivos. Modifiquei minha maneira de mediar as aulas pelas 

quais eu era o responsável. Parece que eu começava a enfrentar os problemas de frente e 

sei que isso ocorreu porque fez parte de um processo que envolveu esforço de minha 

parte e também da ‘equipe’ do LAEFA (professores, bolsistas, estagiários, voluntários). 

Estabeleci uma comunicação diferente do que vinha fazendo até então. As 

crianças participavam mais ativamente das intervenções. Percebi que estavam mais 

atentas e com mais interesse nas aulas (do início ao fim). Mas, como sempre tem algo 

que pode ser melhorado, penso que eu poderia ter exercitado um pouco mais a minha 

autoridade, chamando a atenção para o cumprimento das regras da brinquedoteca (não 

levar os brinquedos para casa, guardar os brinquedos no lugar, não quebrar os 

brinquedos, entre outras regrinhas do espaço) e dos ‘combinados’ que são acordos 

estabelecidos junto com eles. Quanto a minha habilidade de me comunicar, sei que 
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melhorou, mas reconheço que deverá ser um exercício permanente de aprimoramento. 

A profissão que escolhi, ser professor exige esse tipo de disponibilidade e abertura. 

Nesse momento posso afirmar também que ganhei um pouco mais de 

competência para elaborar os fichamentos solicitados durante os grupos de estudo e os 

momentos de avaliação realizados durante a ATIF, porque compreendi que ler os textos 

indicados e apenas reproduzir o que estava escrito não era suficiente para garantir um 

bom entendimento das ideias importantes: na maioria das vezes, o que mais importa é a 

capacidade de expor o nosso ponto de vista sobre o tema, que pode interessar para os 

nossos colegas de classe e também aos nossos professores. 

Um texto lido e apreendido, quando apresentado ganha em qualidade e fica mais 

atrativo para quem está interessado em aprofundar o tema abordado pelo grupo de 

estudo. É preciso apresentar argumentos que favoreçam a reflexão e a que auxiliem a 

atuação do gestor, bolsista, professor. Com essas considerações estou enfatizando que a 

prática não pode estar desvinculada da teoria e vice-versa porque não podemos agir e 

intervir sem ter a capacidade de observar, avaliar, refletir o que pode ser melhorado. A 

teoria e a prática são complementares. Percebo a necessidade de assimilação de certos 

princípios que podem subsidiar nossas aulas e orientar o processo de intervenção, como 

os princípios da aprendizagem, da mediação pedagógica e do desenvolvimento, bem 

como as definições de jogo tradicional infantil, brinquedo, Brinquedoteca e brincadeiras 

populares, que serão apresentadas no próximo capítulo. 

As experiências vividas no laboratório com os demais bolsistas contribuíram 

para modificar a minha concepção sobre o significado de planejar porque compreendi 

que para elaborar um plano de aula devemos contemplar os aspectos que fazem da 

intervenção um momento cheio de significados, prazeroso e alegre, contendo objetivos, 

metodologia. Enfim, aprendi que os conteúdos devem estar relacionados ao tema 

escolhido no semestre. Os aspectos referentes à avaliação dos processos de 

aprendizagem e de desenvolvimento (motor e intelectual) das crianças precisam estar 

conectados uns com os outros, conferindo mais qualidade à intervenção e evitando a 

realização de uma prática docente desvinculada da teoria (fazendo pelo fazer). 

Gostaria de fazer uma analogia no que diz respeito ao modo como se constrói 

uma aula. Seguir um planejamento com início, meio e fim durante as intervenções não é 

o mesmo que seguir uma receita para fazer um bolo ou uma torta. Pois, certos 
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planejamentos podem ser modificados e aperfeiçoados de acordo com a utilização de 

materiais (recursos) didáticos-pedagógicos, o nível de interesse e satisfação dos alunos, 

o espaço físico a ser utilizado durante a intervenção a ser conduzida (Brinquedoteca) e a 

elaboração de relatórios que contenham as visões críticas dos professores e que 

dialoguem com as literaturas estudadas, entre outros elementos que devem ser vistos e 

considerados. O mesmo não acontece em relação às receitas de bolo, porque as vezes 

não podemos improvisar e elaborar uma receita com outros ingredientes e outros modos 

de preparar onde o produto final torna-se bem diferente em relação ao esperado. O 

resultado pode ser satisfatório ou não do ponto de vista culinário. 

Sendo assim, podemos arriscar dizer que a maioria das receitas não deveriam ser 

modificadas porque elas são elaboradas para serem reproduzidas e seguidas 

inteiramente (desde aos ingredientes utilizados até ao modo de preparo do alimento e a 

maneira de servir esse alimento) e são pensadas para atender as expectativas de quem 

cozinha e de outras pessoas que consumirão o alimento. O improviso ocorre, sim, 

porém o resultado pode não ser o desejável em relação ao encomendado. 

Retomando a questão do planejamento, agora me sinto mais apto e preparado 

para montar planos (seja plano de aula, plano de curso ou plano de ensino) em relação 

ao período em que não freqüentava o LAEFA como gestor e bolsista (1º ao 5º semestre) 

porque entendo que a escrita de um bom planejamento exige que o professor pesquise e 

se aproprie das literaturas relacionadas às temáticas que ele deseja abordar nas aulas. 

Solicita ainda que tenha imaginação e criatividade para propor novidades que façam os 

alunos se sentirem interessados em participar das aulas e pertencentes ao grupo que é 

atendido. Diferentemente de uma receita de bolo, é necessário que o professor tenha a 

capacidade de improvisar e de utilizar outros materiais que substituam aqueles que 

estiverem em falta no espaço da escola. 

Antes da minha entrada no LAEFA como bolsista e gestor, não tinha 

conhecimento suficiente para dialogar sobre organização de brincadeiras, construção de 

brinquedos e jogos tradicionais infantis, dentre outros assuntos abordados em um curso 

de formação de professores (problemas de aprendizagem, mediação pedagógica e 

inclusão, por exemplo). Ainda não havia tido contato com essas temáticas com mais 

afinco. Elas fornecem aportes teóricos no que diz respeito as intervenções. Também 

oferecem subsídios que fomentam a discussão sobre os processos de inclusão de 
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crianças com deficiência em diferentes espaços como Brinquedoteca, Ginástica, Quadra 

Poliesportiva, e Piscina. 

Foram preciosos também os momentos de seminários os quais concederam aos 

acadêmicos a oportunidade de debater sobre as práticas pedagógicas inclusivas. Em 

outras palavras, a partir do contato com essas disciplinas aprendi muito sobre Educação 

Inclusiva. Antes, nunca tinha vivido uma experiência expressiva no que tange a ter uma 

aproximação entre eu, alunos com deficiências e alunos com desenvolvimento típico e 

não havia interagido com uma criança em situação de deficiência (seja ela física ou 

intelectual). 

Depois que fui selecionado para trabalhar como professor, bolsista e gestor da 

Brinquedoteca do LAEFA, a minha concepção de inclusão se modificou porque a 

realização dos grupos de estudo, dos fichamentos (sínteses), das avaliações e dos 

planejamentos contribuíram para o processo de formação de todos os bolsistas e 

voluntários do laboratório aqui mencionado (não só para o meu processo de formação) e 

procurou enriquecer as minhas experiências vividas durante a realização do curso 

(oficinas, disciplinas, seminários e estágio supervisionado), somando e acrescentando 

essas experiências às vivências em práticas pedagógicas inclusivas realizadas não só na 

Brinquedoteca, mas em outros espaços do CEFD, como a sala de lutas, de capoeira e 

quadra. 

Pude observar que as experiências do LAEFA têm como intuito preparar o 

acadêmico para se tornar um professor que se preocupa com a qualidade das aulas que 

ministra, pois na verdade o foco está nos alunos. O professor que pensa sobre a própria 

prática e visualiza maneiras de melhorar a partir do momento em que passa a ser capaz 

de dialogar com os autores dos livros, por exemplo. A partir da apropriação do que foi 

lido pude buscar soluções para tornar as aulas mais enriquecidas para os seus alunos. 

Tal fato se configura numa busca constante de ir além do caráter técnico-científico da 

profissão a fim de evitar uma reprodução burocrática dos métodos de ensino estudados 

durante a graduação e uma prática desvinculada da teoria. 

 

 

 



 23 

JOGO, MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E INCLUSÃO 

 

Segundo Roeder (2008, p. 2429), uma brinquedoteca no espaço universitário 

pode contribuir com ao papel da universidade pública de promover o trinômio: ensino, 

pesquisa e extensão, nos seguintes termos: 

 

Quanto ao ensino, oportunizar processo de aprendizagem consistente, crítico 

e reflexivo, através do estudo de teorias e conceitos, capaz de fornecer os 

aportes teóricos e práticos para o desenvolvimento das capacidades 

intelectuais do acadêmico, direcionando-o ao planejamento das diferentes 

ações da prática educativa que envolvam o brincar para aprender; 

Quanto à pesquisa, fomentar o desenvolvimento de projetos de estudos e 

pesquisas com vistas a compreensão da atuação cientifica do educador no 

desenvolvimento de metodologias lúdicas adequadas às necessidades 

educativas atuais; 

Quanto a extensão, atender ao princípio de responsabilidade social através da 

participação na comunidade de programas solidários, cursos, seminários, 

oficinas, palestras, simpósios, entre outras atividades de cunho acadêmico-

científico-cultural que visem a disseminação da cultura lúdica do brincar para 

aprender. (ROEDER, 2008, p. 2429),. 

 

Os professores/brinquedistas do LAEFA atuam na avaliação, planejamento e 

execução das atividades a serem desenvolvidas com os alunos de desenvolvimento 

típico e com os alunos que apresentam deficiência no mesmo espaço e tempo de 

interação, por meio de atividades que promovem o brincar nos mais diversos modos, a 

partir do interesse, autonomia e espontaneidade da criança, tendo o componente lúdico 

como norteador dessa prática pedagógica.   

Vários estudiosos, como Vygotsky (1991), Kishimoto (1998), Leontiev (1994), 

Victor (2000) dentre outros, têm evidenciado, em seus estudos, a importância e o papel 

do jogo no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. 

Há vários jogos conhecidos, entre eles motores, simbólicos, cognitivos, 

individuais, coletivos, os de faz de conta, etc.; e é por meio deles que podemos afirmar 

que as crianças aprendem melhor brincando.  

Segundo Vygotsky (1991, p. 108), o desejo de uma criança muito pequena é 

satisfazer seus desejos imediatamente; normalmente, o intervalo entre um desejo e a sua 

satisfação é extremamente curto, logo, quando a criança sente vontade de fazer algo que 

ainda não é possível para sua idade, ela ―[...] envolve-se num mundo ilusório e 
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imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, e é esse mundo que 

chamamos de brinquedo8. 

Brincando, principalmente, de faz de conta é que as crianças vivenciam as 

situações do cotidiano, nas quais o mundo adulto é trazido para as suas possibilidades 

de conhecer. Nesse momento impar em sua vida, de acordo com Cunha (1994, p. 21), as 

crianças tem “[...] a oportunidade de expressar e elaborar de forma simbólica, desejos, 

conflitos e frustrações”. E quanto mais ela usa a imaginação melhor é o seu ajuste no 

mundo em que vive.  

Nessa direção, Cunha (1994) consubstancia a discussão indicando que quando 

há representação, utilização da fala, a imaginação é mais desafiada, pois a criança é 

provocada a buscar soluções para os problemas que aparecerão com a vivência das 

situações de faz de conta como as brincadeiras de casinha, de médico, dentre outras, as 

quais envolvem interação com os colegas e estimula a inteligência e a criatividade 

(CHICON, 2004).  

 Para Vygotsky (1994), é por meio do jogo infantil que a criança aprende a agir, 

sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. 

Fazendo uso do jogo, brinquedos e brincadeiras nas aulas de Educação Física e 

no espaço de brinquedoteca, Chicon (2004) afirma que o jogo possibilita que a criança 

se relacione com conteúdos culturais no qual ela se apropria, reproduz e ressignifica. A 

brincadeira também é um meio de a criança viver a cultura que a rodeia como ela é 

verdadeiramente e não como ela deveria ser. 

 Tendo em vista a importância da brincadeira e do jogo na infância, utilizamos 

estes conteúdos para estimular e desenvolver em diferentes aspectos as crianças 

atendidas no projeto. Nesse sentido, o ambiente da Brinquedoteca, “[...] é um espaço 

criado para favorecer a brincadeira. [...] onde as crianças (e os adultos) vão para brincar 

livremente, com todo o estímulo à manifestação de suas potencialidades e necessidades 

lúdicas” (CUNHA, 1994, p. 13). Esse é um lugar onde brincar é a principal atração. 

Ainda segundo a autora, “[...] ela pode existir até mesmo sem brinquedos, desde que 

outros estímulos as atividades lúdicas sejam proporcionados”.   

                                                           
8Vygotsky considera os termos jogo, brincadeira e brinquedo como sinônimos e todos se referem ao jogo 

imaginário (faz de conta). 
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Também cabe destacar, a importância da interação de crianças com e sem 

deficiência no mesmo espaço/tempo, mediadas pela ação dos brinquedistas, ou seja, 

educadores que estimulam, enriquecem e ampliam as possibilidades lúdicas da criança.  

Tomando como ponto a questão da mediação pedagógica como promoção da 

inclusão das pessoas com necessidades educativas especiais nas aulas de Educação 

Física, concordo com Chicon (2004), quando diz que:  

Constatamos que o papel mediador do professor é decisivo no processo de 

inclusão, isto é, o professor deve atuar com uma preocupação em atender as 

diferenças e, para cumprir esse papel, precisa agir como mediador nas 

relações dos alunos com o meio, na relação consigo mesmo, com os outros e 

com os objetos, ajudando-os a superar as dificuldades que emergem do 

processo ensino-aprendizagem e orientando-os para que atinjam níveis de 

independência e autonomia. (CHICON, 2004, p.134) 

 

Para Vygotsky (1991), a mediação pedagógica do professor/brinquedista é 

considerada fundamental para provocar avanços no aprendizado e no desenvolvimento 

das crianças, o que não ocorreria por livre e espontânea vontade delas.  

Cortez apud Kishimoto (1998, p. 63), relata que ao brincar toda criança: “[...] se 

comporta como um poeta, pelo fato de criar um mundo só seu, ou, mais exatamente, por 

transpor as coisas do mundo em que vive para um universo novo em acordo com suas 

conveniências”.  

“[...] a criança quando brinca cria uma situação imaginária sendo esta uma 

característica definidora do brinquedo em geral representado por ela. A 

atividade imaginativa não deve ser atrapalhada por ninguém, nessas horas que 

ocorre o brincar. É com ele que a criança consegue entrar no universo dos 

símbolos e da linguagem, para criar formas autênticas de se relacionar com a 

vida”. (CORTEZ, 2005, p. 68)  

 

Vygotsky (1984) afirma que “[...] o brinquedo tem um papel importante, aquele 

de preencher uma atividade básica da criança, ou seja, ele é um motivo para ação”. 

Nesse ponto concordamos com Cortez (2005): 

Através do brinquedo a criança possui iniciativa, instiga sua imaginação, 

experimenta novas situações, é chamada a novos desafios e conquistas, 

desenvolve sua sociabilidade, sacia sua curiosidade e seu desejo de conhecer. 

Se de fato conhecermos este instrumento, reconheceremos o seu valor na vida 

da criança. É uma das maiores riquezas do imaginário infantil, através do 

brinquedo a criança libera seus sentidos, em todos os sentidos. (CORTEZ, 

2005, p.69) 
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Notei que os brinquedos presentes na brinquedoteca auxiliam as crianças a se 

aproximarem da realidade que os cercam porque eles foram usados com a intenção de 

representar situações que são características do dia-a-dia das próprias crianças e dos 

adultos, por meio do jogo faz-de-conta. Ou seja, elas brincavam com os pneus e com o 

carrinho porque queriam imitar o que acontece quando os adultos dirigem os seus 

veículos em uma rua bem movimentada e brincavam na casinha porque queriam imitar 

uma dona de casa que tem que limpar, passar e lavar  para manter a casa arrumada. 

Nessa observação, enfatizo a compreensão sobre os fatos da realidade social, 

pois, como nos diz Leontiev (1994), as crianças só expressam no jogo imaginário aquilo 

que elas reconhecem.  

Para Vygotsky (citado por Chicon, 2004, p. 117), 

O brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança. No 

brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual 

da sua idade, além do seu comportamento diário; no brinquedo, é como se 

ela fosse maior do que é na realidade. (VYGOTSKY apud CHICON, 2004, 

p. 117), 

 

Essa observação mostra também que certas crianças interagem bem umas com as 

outras, têm criatividade, senso de realidade, iniciativa e senso de defesa, enfrentando as 

outras crianças e defendendo os seus interesses. 
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PALPITES FINAIS 

 

Nesse tópico, gostaria de considerar as provocações e as contribuições da 

experiência no LAEFA para o meu processo de formação como professor. 

Acredito que a minha participação e o meu envolvimento nas atividades 

realizadas como gestor/bolsista/professor do LAEFA contribuíram de modo 

significativo para a minha formação porque o projeto que conduzi e ministrei dentro do 

Laboratório (Brinquedoteca) ajudou a mudar a minha concepção acerca da inclusão de 

pessoas com necessidades educativas especiais em aulas de Educação Física no meio 

escolar. 

As narrativas de experiência, no contexto educativo, são instrumentos potenciais 

que, além de favorecerem a formação e a sistematização dos saberes docentes 

produzidos nas/pelas experiências, também possibilitam ao professor em constante 

processo de formação, olhar e buscar a si, analisar suas angústias, aquilo que o intriga, 

motiva e realiza, gerando, assim, um processo de autoconhecimento, de aprendizado de 

novos fazeres, de reconstrução e construção da identidade em sua integralidade, não 

somente em sua dimensão docente, mas como ser humano (VENTORIM et al., 2011). 

 

Para Molina Neto (2005), a produção da narrativa serve como procedimento de 

pesquisa e alternativa de formação. Segundo Albuquerque e Souza Santos (2014), as 

narrativas produzidas de nossas experiências pedagógicas nos possibilitam viver um 

processo pedagógico porque o autor aponta que é por meio da narrativa que podemos 

identificar, organizar e nomear os significados que atribuímos a inúmeros fatos que 

vivemos, que possibilita reconstruirmos compreensões sobre nós mesmos. 

 

Participar do LAEFA/CEFD/UFES foi uma experiência de extrema relevância 

para minha formação. Aprendi na convivência com as crianças, planejando, executando 

as atividades para uma turma inclusiva e avaliando. Isso fortaleceu meu processo de 

formação. Esse laboratório possibilitou um maior contato com as vivências onde tudo 

que foi desenvolvido durante os períodos me ajudou muito. Além disso, também ganha 

destaque os momentos onde reflito sobre minha ação conjuntamente com os outros 

membros da equipe. 
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Observei também que crianças com deficiência adquiriram mais independência e 

autonomia, melhorando a auto-estima e superando obstáculos e barreiras que 

consideravam difíceis de serem transpostas por eles no dia a dia. Além de identificar 

outros alunos que também tinham dificuldades de relacionamento e interação entre os 

colegas, que de forma dinâmica foram trabalhados e apresentaram mudanças 

significativas, para o próprio aluno e para os professores envolvidos nesse processo. 

 

Ter me colocado à prova foi muito valioso. Superei características que me 

atrapalhavam no exercício da docência. Precisei enfrentar minhas fraquezas, minhas 

limitações para me desvencilhar delas e seguir em frente. Esse deverá ser um exercício 

permanente em minha vida.  

 

Para finalizar, utilizo as palavras de minhas queridas colegas de UFES. Para 

Albuquerque e Souza (2014), [...] “não nos atrevemos a dar um ponto final, mas 

colocamos as reticências que se mostram no processo de construção docente, quer seja 

no espaço acadêmico ou da escola, quer seja no espaço da formação continuada. A 

experiência é passível de ser repensada pela própria dinamicidade inerente à vida, 

mobilizando sempre novos aprendizados, novos caminhos, a partir de novas lentes, 

novos olhares.” 
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