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RESUMO:  

Este artigo traz algumas experiências sobre a prática docente, vivenciadas por uma 

bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) em um 

Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Vitória. Tem por objetivo identificar 

experiências adquiridas durante o período de inserção no Pibid como parte do processo 

de preparação profissional. O questionamento central deste relato é de que forma as 

experiências vivenciadas, por meio do programa, influenciam na construção da minha 

identidade profissional? O tipo de pesquisa utilizado foi o relato de experiência, a partir 

do método autobiográfico, a fim de contribuir para a reflexão sobre as aprendizagens 

vivenciadas, o envolvimento com as crianças e as contribuições para a formação 

docente. Traz como categorias de análise: formação, construção de saberes, brincadeiras 

populares, capoeira e ausculta das crianças. Os resultados desse relato indicam que 

registrar é um processo autoformativo e contribui na reflexão crítica sobre as 

aprendizagens, avaliando-as e ressignificando-as. 
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PHYSICAL EDUCATION IN KINDERGARTEN: PEDAGOGICAL 

PRACTICES AND TRAINING EXPERIENCES WITH PIBID 

 

ABSTRACT: 

 

This article presents some experiences about the teaching practice, experienced by a 

scholarship recipient of the Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(Pibid) in a Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) in Vitória. It aims to 

identify experiences acquired during the insertion period in Pibid as part of the 

professional preparation process. The central question of this report is how do the 

experiences, through the program, influence the construction of my professional 

identity? The type of research used was the experience report, based on the 

autobiographical method, in order to contribute to the reflection about the lived 

experiences, the involvement with the children and the contributions to the teacher 

training. Brings as a category of analysis: formation, construction of knowledge, 

                                                           
1
 Aluna de graduação em Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal do Espírito Santo e 

bolsista do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID). E-mail: 123.bruna@gmail.com 
2
 Aluna de doutorado em Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos na Universidade 

Federal do Espírito Santo. Bolsista Capes. E-mail: kekelfla@yahoo.com.br  
3
 Professor do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, nos 

cursos de licenciatura, bacharelado e mestrado/doutorado. Coordenador do PIBID/UFES/Educação 

Física. e-mail: andremellovix@gmail.com 

  

 

mailto:123.bruna@gmail.com
mailto:kekelfla@yahoo.com.br
mailto:andremellovix@gmail.com


2 
 

popular games, capoeira and children‟s asculta. The results of this report indicate that 

enrollment is a self-learning process and contributes to reflection on learning, evaluating 

and re-signification.  

 

Keywords: Pibid; Physical Education; Kindergarten; Formation. 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN INICIAL: PRÁCTICOS DE 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIAS CON PIBID  

 

RESUMEN: 

 

Este artículo presenta algunas experiencias en la práctica docente, con experiencia por 

un compañero del Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência (PIBID) en 

un Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) de Vitória. Su objetivo es identificar 

las lecciones aprendidas durante el período de inserción PIBID como parte del proceso 

de preparación profesional. La cuestión central de este informe es cómo las 

experiencias, a través del programa, influyen en la construcción de mi identidad 

profesional? El tipo de investigación utilizado fue el relato de experiencia, a partir del 

método autobiográfico con el fin de contribuir a la reflexión sobre el aprendizaje con 

experiencia, el compromiso con los niños y las contribuciones a la formación de 

profesores. Trae como categorías de análisis: formación, el desarrollo de conocimientos, 

juegos populares, capoeira y asculta de los niños. Los resultados de este informe indican 

que el registro es un proceso de formación y reflexión sobre el aprendizaje contrubui, 

evaluarlas y dar un nuevo sentido a ellas. 

 

Contraseñas: Pibid; Educación Física; Educación Inicial; Formación. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência (Pibid) é uma 

iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a 

Educação Básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de 

projetos de iniciação à docência, desenvolvidos por Instituições de Educação Superior 

(IES) em parceria com escolas de Educação Básica da rede pública de ensino. Os 

projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas 

desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-

pedagógicas sob orientação de um coordenador de área e de um professor supervisor. 

Os objetivos do programa são: incentivar a formação de docentes em nível superior para 

a educação básica; contribuir para a valorização do magistério; elevar a qualidade da 

formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração 
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entre educação superior e educação básica; inserir os licenciandos no cotidiano de 

escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 

participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no 

processo de ensino-aprendizagem; incentivar escolas públicas de educação básica, 

mobilizando seus professores como conformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e contribuir para a 

articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a 

qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. (CAPES, 2014).
4
 

A Educação Infantil ganha destaque neste texto, por ser o campo de atuação em 

que desenvolvemos as diversas atividades durante o Pibid. O envolvimento e a 

interlocução com as crianças foi um processo que permitiu estabelecer diálogos e  

reflexões sobre as suas práticas brincantes. E, ao mesmo tempo, os momentos de 

formação com os professores coordenadores e supervisores possibilitaram um processo 

de ensino e aprendizado, de repensar e problematizar as práticas vivenciadas e construir 

uma identidade docente
5
. Com isso, foi possível reconhecer a importância das 

experiências com as crianças, o compromisso com a ação, reflexão e ação na realidade 

vivenciada, bem como a interação entre universidade e escola, pibidianos e professores 

e teoria e prática. Desta maneira, este relato de experiência pode possibilitar a 

visibilidade das experiências vivenciadas com as crianças e a produção de 

conhecimento por meio desse processo autoformativo, contribuindo com a minha vida 

profissional. 

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo identificar experiências 

adquiridas durante o período de inserção no Pibid como parte do processo de preparação 

profissional e fazer uma reflexão sobre esses momentos de construção e de inserção nas 

práticas pedagógicas no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI).  

                                                           
4
 A seguinte afirmação está disponibilizada no site da Capes: <http://www.capes.gov.br/educacao-

basica/capespibid>. 
5
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inconscientemente, negociações das quais certamente fazem parte de suas histórias de vida, suas 

condições concretas de trabalho, o imaginário recorrente acerca dessa profissão [...]”. 
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Sendo assim, este relato busca responder a seguinte questão: de que forma as 

experiências vivenciadas, por meio do programa, influenciam na construção da minha 

identidade profissional?   

 

METODOLOGIA 

 

O tipo de pesquisa utilizado foi relato de experiência, a partir do método 

autobiográfico. O relato consiste em detalhar o trajeto das experiências vividas, a fim de 

avaliar e ressignificar a prática e compartilhá-la como uma maneira de dar visibilidade a 

autoria do sujeito e a percepção sobre o que mais lhe chamou a atenção.  

Bondía (2002) destaca que a experiência consiste em tudo o que nos acontece, 

nos toca e requer um gesto de interrupção. Por isso, para se adquirir experiência é 

necessário parar para pensar, para olhar, pensar mais devagar e refletir, ou seja, é 

preciso estar atento ao que nos cerca e aos acontecimentos que nos transformam. 

O relato de experiência me ajudou a perceber como estou me construindo 

profissionalmente, pois pude enxergar os aspectos e características que considero 

importantes na carreira de um professor de Educação Física na Educação Infantil, tais 

como a organização (de projetos e das aulas), a criatividade, o cuidado com as crianças, 

a sensibilidade e, futuramente, aplicar esses aspectos em minhas aulas quando me tornar 

uma professora. Portanto, entre o passado (plano do narrado) e o presente (plano da 

narração), o relato refaz todo o percurso da experiência, ou seja, cada passo dado, “[...] 

abstrai da sua imagem refletida no espelho, tudo o que fosse acréscimo para chegar ao 

eu essencial”. (NASCIMENTO, 1988, p. 26 apud MORAES e LUGLI, 2010).  

A escolha do método autobiográfico se deu a partir da orientação do 

coordenador de área do Pibid, como outra forma de avaliar todo o processo e de 

conhecer, de forma mais minuciosa, as experiências empreendidas por cada pibidiano. 

Este método consiste em: 

 

 [...] uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em 

transmitir o 'puro em si' da coisa narrada como uma informação ou um 

relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la 

dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do 

oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 1994, p. 205) 
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Sendo assim, por meio deste trabalho, poderei compartilhar essas experiências 

da iniciação à docência em um CMEI, por meio do Pibid e, ainda, dialogar com o aporte 

teórico da Sociologia da Infância, unindo a teoria com a prática. 

A partir desses pressupostos, as ações foram desenvolvidas em um Centro 

Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Nazareth Menegueli, localizado no 

bairro Andorinhas, Vitória (ES). Teve como sujeitos as crianças do grupo 6C, composta 

por 25 crianças, sendo 13 meninas e 12 meninos que tem entre cinco e cinco anos e 11 

meses de idade. O planejamento e as intervenções nesse grupo aconteceram em dupla e 

se deu em um período de oito meses, desde a primeira visita à escola até a atividade de 

encerramento.  

Para que chegássemos aos dados da pesquisa foram realizados os seguintes 

procedimentos: observação e registro em diário de campo, reuniões de planejamento, 

pesquisas, confecção de materiais para as aulas, registro fotográfico, intervenção 

docente, reformulação do Projeto Político Pedagógico (PPP), elaboração do plano de 

ensino e dos planos de aula.  

 

FORMAÇÃO 

 

A formação de professores do Pibid de Educação Física da Ufes preconiza um 

olhar diferenciado para a infância, principalmente, por compreender a criança como um 

ator social e produtora de cultura – conforme sugerem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) (BRASIL, 2013, p. 86): 

 

A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos 

que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela 

disponibilizadas e por ela estabelecidas com adultos e crianças de diferentes 

idades nos grupos e contextos culturais nos quais se insere. Nessas condições, 

ela faz amizades, brinca com água ou terra, faz-de-conta, deseja, aprende, 

observa, conversa, experimenta, questiona, constrói sentidos sobre o mundo e 

suas identidades pessoal e coletiva, produzindo cultura.  

 

 

Nesta mesma linha de ação, as DCNEI (BRASIL, 2013) dialogam com a 

Sociologia da Infância, pois procura compreender a infância como categoria social e as 

crianças como membros da sociedade, atores sociais e agentes de cultura. Ou seja, 

ambas discutem a capacidade da criança de receber as informações por meio da família, 

da escola e da cultura a qual está a sua volta, e apropriar-se delas, transformando-as, 

portanto, produzindo sua própria cultura. 
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A partir desses pressupostos são desenvolvidas as ações do programa que 

dialogam com as práticas do professor supervisor. Segundo Martins (2015, p. 97) trata-

se de uma inversão epistemológica, uma vez que partimos das práticas do professor 

supervisor para delas formularmos outros saberesfazeres discutidos pelo coletivo.  

Logo, as práticas dos professores-supervisores são o ponto de partida, ou seja, 

são a partir delas que construímos novas práticas, em consonância com o referencial 

teórico do programa. Sendo assim, a proposta apresentada por Nóvoa (2009) de superar 

a dicotomia teoria/prática em que “[...] as práticas são investidas do ponto de vista 

teórico e metodológico, dando origem a construção de um conhecimento profissional 

docente”, reforça a ideia de professor reflexivo, isto é, aquele que não separa o 

conhecimento científico das práticas escolares, mas sim se faz pesquisador de suas 

próprias práticas. O Pibid/Ufes, portanto,  promoveu essa aproximação entre a teoria e a 

prática, me levando a um processo de construção do conhecimento, uma vez que pude 

observar as aulas do professor supervisor, repensar novas práticas para, enfim, atuar 

como docente. Todas as etapas foram fundamentadas pelo estudo e pela discussão de 

documentos norteadores legais, tais como as DCNEI, o documento da Secretaria 

Municipal de Educação (SEME) de Vitória (Um outro olhar) e o Projeto Político 

Pedagógico do CMEI Maria Nazareth Menegueli, bem como, os aspectos fundantes da 

Sociologia da Infância.  

Além disso, esse processo de troca de experiências favoreceu a articulação entre 

as escolas de Educação Básica (CMEIs) e a Instituição de Ensino Superior (Ufes), de 

maneira que houve uma relação colaborativa entre os pibidianos, os professores- 

supervisores e coordenadores de área. O Pibid/EF reforça o conceito de formação 

desenvolvido em parceria com a escola, “[...] com propostas que priorizem a escuta do 

professor em exercício na sala de aula, num processo reflexivo da sua atuação 

profissional, pois as ações colaborativas tornam os encontros possíveis e potencializam 

a formação docente.” (MARTINS, 2015, p. 92) 

Essa proximidade com o professor da escola e o professor da universidade 

permitiu troca de experiências, momentos de aprendizado e também de produção de 

práticas e de novos conhecimentos.  

Sendo assim, meu processo de formação se deu a partir de experiências 

significativas adquiridas durante o período de inserção no Pibid no CMEI Maria 

Nazareth Menegueli.  Nóvoa (2009) também potencializa a importância de práticas de 



7 
 

autoformação, nos primeiros anos de exercício de futuros professores, a fim de que 

construam narrativas sobre suas próprias histórias de vida pessoal e profissional. 

 

O registo escrito, tanto das vivências pessoais como das práticas 

profissionais, é essencial para que cada um adquira uma maior consciência do 

seu trabalho e da sua identidade como professor. A formação deve contribuir 

para criar nos futuros professores hábitos de reflexão e de autorreflexão que 

são essenciais numa profissão que não se esgota em matrizes científicas ou 

mesmo pedagógicas, e que se define, inevitavelmente, a partir de referências 

pessoais. (NÓVOA, 2009, p. 7) 

 

Portanto, a minha atuação como docente favoreceu o processo de autoformação 

e, além disso, o ato de registrar permitiu a reflexão das práticas docentes, junto aos 

colegas pibidianos e professores. A seguir se encontram o relato das experiências 

vivenciadas durante o Pibid/EF. 

 

CONSTRUÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS INSTITUÍDAS NO PIBID 

 

EXPERIÊNCIA 1: CONSTRUÇÃO DE SABERES 

 

A partir dos pressupostos do programa, pude começar a atuar no CMEI como 

observadora da prática docente do professor de Educação Física e também de todas as 

atividades que circundavam o ambiente escolar. Essa dimensão me permitiu não só 

perceber o cotidiano do professor, como também entender o funcionamento de Centro 

de Educação Infantil. O aspecto mais expressivo foi compreender a dimensão 

pedagógica da Educação Infantil, que é baseada em projetos, que se constitui como uma 

ação pedagógica específica e planejada que dá sentido social e imediato às 

aprendizagens das crianças, e também na lógica do PPP, que tem a função de articular 

os subprojetos dos professores regentes, dos dinamizadores, juntamente com o 

planejamento. 

Além de observar a prática docente do professor e a rotina escolar, a equipe 

pedagógica do CMEI nos fez perceber uma peculiaridade da Educação Infantil, a qual 

tem a missão de exercer duas funções indissociáveis: cuidar e educar. Este tem a função 

de contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis, enquanto aquele diz 

respeito às suas necessidades, uma vez que se refere a crianças de seis meses a cinco 

anos e onze meses de idade. Por isso, precisam de uma rotina programada, que perpassa 
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as aulas de todos os professores. Trata-se de encarar o cuidar e o educar de forma 

articulada e não fragmentada, como consta no PPP do CMEI
6
. 

A articulação entre o cuidar e o educar foi um desafio para mim, à primeira 

vista. Na minha concepção, a rotina atrapalhava o andamento da aula, uma vez que 

reduzia o tempo da mesma. Porém, pude perceber esta importância e como fazê-la, 

acompanhando o professor de Educação Física e participando da sua rotina com as 

crianças. Foi possível perceber a importância desse binômio e, consequentemente, 

estava começando a entender a missão da escola, ou seja, a rotina não atrapalha a aula, 

mas faz parte dela. Porém, no CMEI Maria Nazareth Menegueli, além de envolver o 

cuidar e o educar, incluía o brincar.  Para a escola, a brincadeira é tão importante quanto 

o cuidar e o educar, como nos mostra o PPP (2010, p. 8): 

 

O BRINCAR é indispensável à saúde física, emocional e intelectual da 

criança. Através da brincadeira ela inicia seu processo de interação com o 

meio físico e social: aprende a conviver com o outro, a situar-se frente às 

coisas do seu mundo, a controlar seus movimentos e a estabelecer ordem em 

seu universo pessoal. Este CMEI tenta privilegiar o lugar para curiosidade, a 

brincadeira, o desafio e a oportunidade de investigação. 

 

É perceptível que a escola reconhece o brincar como aspecto fundamental na 

Educação Infantil, uma vez que é a partir da brincadeira que a criança interage, aprende 

e produz cultura. Sendo assim, de acordo com o PPP da escola, o cuidar, educar e 

brincar auxiliam no desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento 

da criança em relação a si e ao mundo.  

A SEME também valoriza a brincadeira e traz uma proposta pedagógica que o 

CMEI praticou no ano de 2014. A proposta preconiza o protagonismo infantil, a 

experiência de atividades variadas e, ainda, um projeto que valorize elementos 

constituidores da cultura:  

 

[...] um projeto educativo que deveria fazer uso cotidianamente dos 

elementos constituidores de cultura: o samba, o congo, o funk, o reggae o 

forró, o carnaval, as festas juninas, a capoeira, a religiosidade, as diferentes 

expressões artísticas enfim, de todas as tradições, manifestações e costumes 

presentes na comunidade sem negar a própria identidade cultural dos 

                                                           
6 “O CUIDAR inclui a atenção ao horário e rotina de funcionamento do CMEI, passando pela 

organização dos espaços, pela escolha criteriosa dos materiais e brinquedos que são oferecidos, bem 

como o respeito às manifestações da criança de explicitar seus ritmos e o seu jeito singular de lidar com o 

mundo que a cerca. O EDUCAR é aliado ao conhecimento, sonho, fantasias, afetividade, brincadeiras e 

as manifestações de caráter cultural e subjetivo, com a proposta das crianças tornarem-se cidadãs que 

compreendam o princípio de respeito ao outro, de saber ouvir e falar, da responsabilidade e da 

solidariedade necessárias ao mundo moderno.” (2010, p. 7) 
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profissionais e das crianças reconhecidos como sujeitos da história e 

produtores de cultura. (SEME, 2006, p. 17) 

 

O projeto realizado pelos professores de Educação Física e Artes valorizou todos 

esses elementos destacados no trecho, uma vez que reuniu conteúdos diversos em 

apenas um projeto, além de trazer elementos da cultura brasileira: congo, folclore e a 

capoeira. Além desses aspectos, a participação dos pibidianos no projeto permitiu que o 

leque de possibilidades fosse maior, aumentando a gama de atividades e beneficiando, 

especialmente, as crianças. Em entrevista com o professor supervisor, atual diretor do 

CMEI, ele potencializa essa questão:  

 

Por mim, quanto professor da escola, foi inovador também porque pela 

primeira vez eu não estava sozinho, pensando e repensando as práticas ali, 

podia debater com outras pessoas, podia ter outras ideias e isso foi uma das 

coisas que marcou mais aqui na experiência na escola. (DIÁRIO DE 

CAMPO, 22 de abril de 2015) 

 

Não deixando de envolver o cuidar e o educar, os quais são encarados de 

maneira articulada. Portanto, ao compreender essa dimensão fundamental, houve uma 

progressão no andamento do nosso planejamento. As imagens a seguir exemplificam a 

valorização da brincadeira dentro do contexto da aula.  

 

 

 

Nas imagens 1 e 2, pode-se perceber a aula acontecendo do lado direito da 

imagem e, do lado esquerdo, as crianças ressigificando a prática, realizando 

movimentos capoeirísticos, a partir das experiências vivenciadas em aula. Segundo 

Sarmento (2013, p. 26), essa articulação entre o que é vivenciado e o que é apropriado 

no contexto de interação social, manifesta a “[...] capacidade das crianças em receberem 

a tradição cultural transmitida pela família e pela escola e transformá-la, adequando-a 

em suas práticas sociais, no âmbito das relações entre os pares.”. 

Imagem 1 - Ressignificando a capoeira Imagem 2 - Ressignificando o "aú" da capoeira 
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Sendo assim, o projeto conseguiu contemplar de forma abrangente a missão do 

CMEI, principalmente no que diz respeito ao brincar, uma vez que permitiu a 

participação das crianças em uma ampla gama de brincadeiras, além de valorizar o 

brincar dentro do contexto da aula. 

Outro aspecto importante, durante a leitura do PPP, foi perceber que alguns 

dados do projeto não estavam atualizados, uma vez que existia há quatro anos, e que a 

presença do Pibib no CMEI pôde contribuir para a atualização do documento. 

Desenvolvido em 2009 e publicado em 2010, o documento apresentava algumas 

informações que já não condizia com as novas perspectivas adotadas, ressaltando a falta 

de elementos basilares, tais como visão de criança e de infância. Tendo em vista que o 

documento encontrava-se aberto e sujeito à sugestões e modificações, sendo seu foco os 

sujeitos da comunidade escolar (alunos, família, e funcionários), o diretor do CMEI no 

ano de 2014 e o professor coordenador de área do Pibid nos orientou a revisar e a 

atualizar o documento. O diretor tomou a iniciativa e dividiu o PPP em três eixos 

temáticos entre os seis pibidianos, a fim de não sobrecarregar o trabalho. Com a 

finalidade de haver participação de todos os sujeitos da comunidade escolar, após 

nossas modificações, o grupo de pibidianos que atuava naquele CMEI faria uma reunião 

juntamente com os funcionários e o conselho de pais, objetivando estabelecer uma 

ligação entre os três eixos: o estabelecido (Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil), o previsto (PPP) e o praticado (a vivência em si).   

A participação dos pibidianos, as leituras de documentos sobre a infância e a 

reformulação do PPP permitiu que deixassem um legado para a escola, uma vez que os 

pibidianos contribuíram no modo como o CMEI passou a enxergar a criança, em 

consonância com a visão de infância e de criança proposta pela Sociologia da Infância. 

O documento anterior não possuía uma visão de infância clara, porém, em um dos 

trechos do documento apresenta uma fundamentação a partir da visão da Psicologia do 

Desenvolvimento:  

 

Fundamentando-se na contribuição de pensadores influentes como Jean 

Piaget e Lev Vygostsky, a comunidade escolar do CMEI – Maria Nazareth 

Menegueli busca destacar a função principal da instituição que é cuidar e 

educar de crianças de zero a seis anos de idade, solidificando desta forma, 

seu papel social e possibilitando às crianças nele matriculadas, o sucesso 

educacional, preservando seu bem-estar físico e estimulando seus aspectos 

cognitivo, emocional e social.  (PPP 2010, p.3) 

 

Portanto, segundo o currículo prescrito, a escola estava preocupada apenas com 

as fases de desenvolvimento cognitivo e motor das crianças, o que, de fato, é muito 
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importante. Porém, esta ideia de “criança universal”, a qual basta saber a faixa etária 

que é possível conhecer seu estágio de desenvolvimento, não condiz com o currículo 

praticado, o qual está preocupado com o contexto social de cada criança, considerando 

as suas diferenças. Além disso, houve atualização de dados, tais como quantidade de 

alunos, funcionários e os bairros atendidos pela escola. Porém, o PPP atualizado ainda 

não é oficial, pois ainda não foi publicado.
7
 

Outro fator de destaque foi o planejamento das aulas. Falar sobre a inclusão da 

Educação Física no contexto da Educação Infantil é algo de grande importância para o 

repertório brincante da criança. Entretanto, é necessário articular saberes, fazeres e 

racionalidades para que de fato faça sentido a sua atuação, assim como é proposto pela 

SEME (2006, p. 89):  

 

A inclusão da educação física como componente curricular da educação 

básica integrada à proposta pedagógica (LDB/96), não deve ser 

compreendida como um apêndice ou uma realidade estranha às diferentes 

práticas educativas dos CMEIs. A identidade da educação física precisa se 

afirmar como uma prática cultural portadora de conhecimentos que só têm 

sentido quando articulada a outros saberes e outros fazeres presentes no 

contexto da Educação Infantil. Somente assim, as práticas corporais da 

cultura como os jogos, brincadeiras, danças, dramatizações etc. se 

enraizariam como práticas portadoras de cultura e de conhecimento e se 

constituiriam como componentes curriculares potencializadoras do sentido e 

da importância da linguagem corporal na práxis pedagógica.  

 

Este trecho destaca, portanto, a importância dessa articulação das linguagens no 

contexto da Educação Infantil, uma vez que a Educação Física está inserida em um 

contexto não disciplinar,
8
 sendo assim, sua atuação deve ser pensada juntamente com os 

outros professores e isto se dá por meio do Projeto Político Pedagógico e pelo Projeto 

Institucional.  

Evidenciando essa articulação, o CMEI Maria Nazareth Menegueli, no ano de 

2014, abordou o tema Universo Infantil. A partir dessa temática, a Educação Física e as 

Artes construíram juntas o seu projeto, denominado “Eu sou brasileiro com muito 

orgulho, com muito amor”, no qual propôs oferecer práticas, vivências corporais, jogos, 

brincadeiras e outras atividades, tendo a identidade cultural brasileira como tema.  

                                                           
7
 De acordo com a entrevista realizada com o atual diretor do CMEI, antigo professor supervisor do Pibid 

de Educação Física, existe a possibilidade que nesse ano esse trabalho seja apresentado. Inclusive está no 

plano de ação, no que diz respeito à formação continuada da escola, a revitalização desse PPP e 

atualização do mesmo, como consequência de um legado que o Pibid deixou para a escola. 
8
 Devido a esse contexto não disciplinar da Educação Infantil, os professores de Educação Física, Artes e 

Música são designados por Professores Dinamizadores da Educação Infantil. 
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E a partir disso, cada professor desenvolveu o seu eixo de trabalho em suas 

turmas. Dentro dessa proposta o professor de Educação Física desenvolveu cinco eixos 

de trabalho, cada um com seus objetivos específicos, sendo eles: I) Como chegamos 

aqui?
9
, II) Como existimos aqui?, III) Com quem existimos aqui?, IV) O que fazemos 

aqui? e V) Onde habitamos aqui?  

A forma como o conhecimento compartilhado pelos professores de Educação 

Física e Artes foi articulado para favorecer a aprendizagem foi fundamental. Um 

exemplo claro disso aconteceu no eixo II “Como existimos aqui?”, pois enquanto a 

Educação Física trabalhava com a ideia de noção corporal, o cuidado com o corpo, do 

brincar com o próprio corpo como se ele fosse uma escultura, o professor de artes levou 

telas que retratavam o corpo para as crianças e ainda construiu com eles um corpo feito 

de argila. Esse trabalho pedagógico demonstrou muito bem o que a SEME traz em seu 

documento a respeito da articulação das linguagens no contexto da Educação Infantil, 

ou seja, a importância da articulação dos saberes e fazeres para que faça sentido para a 

criança, a fim de que não haja a fragmentação do conhecimento. 

Foi nesse mesmo contexto do projeto que comecei a organizar o plano de ensino 

sob a orientação do professor supervisor, com a finalidade de sistematizar as 

intervenções para o eixo III
10

. O objetivo do Projeto da Educação Física, que se tornou 

também o objetivo do plano, foi permitir às crianças conhecerem mais sobre a história e 

a cultura brasileira a partir dos conteúdos dança, jogos e brincadeiras e lutas. Ademais, 

permitiu também que a criança fosse sujeito do conhecimento, sendo reconhecida e 

respeitada em sua condição de criança daquele cotidiano. 

Dessa forma, o projeto de Educação Física e de Artes ofereceu suporte no 

momento da escolha das atividades para as aulas e, ainda, me fez refletir sobre a 

importância de um planejamento, pensando em todos esses aspectos pedagógicos. O 

registro dessas experiências práticas aparece a seguir juntamente com a análise reflexiva 

sobre essas vivências. 

 

 

 

                                                           
9
 A observação das práticas pedagógicas começou a partir do eixo II, uma vez que ao chegarmos na 

escola o professor já havia desenvolvido todo o eixo I. 
10

 No primeiro contato que tive no CMEI, o professor encontrava-se no segundo eixo do projeto. 

Acompanhamos todo o trabalho desenvolvido, porém, na condição de observador de suas práticas 

pedagógicas, de maneira que a minha atuação propriamente dita e a construção do plano de ensino 

ocorreram a partir do terceiro eixo.  
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EXPERIÊNCIA 2: BRINCADEIRAS POPULARES 

 

A brincadeira é indispensável no contexto da Educação Infantil, uma vez que a 

partir dela as crianças produzem cultura, aprendem e se comunicam entre si, ou seja, a 

produção de cultura envolve processos interpessoais e, por isso, a brincadeira destaca-se 

como um elemento importante que deve estar presente no planejamento do professor.  

 

O brincar, expressa, portanto, um diálogo com o mundo, a forma como a 

criança representa, cria e recria a realidade à sua maneira. Quando brinca a 

criança cria situações imaginárias, reproduz práticas culturais e incorpora 

papéis sociais como professor/a, médico/a, bombeiro, policial, ladrão etc. a 

partir de experiências vividas e observadas em seu cotidiano. Ao ampliar o 

conhecimento de mundo a partir dos diferentes modos de brincar, novos 

processos de aprendizagem vão ocorrendo através da construção de regras, 

organização das atividades e das diferentes formas de linguagem. (SEME, 

2006, p. 81) 

 

Deste modo, o processo de ensino e aprendizagem deve ocorrer de maneira 

prazerosa e atenta a realidade, por isso, destaca-se a importância do professor como 

mediador, a fim de ampliar o repertório cultural das crianças, consciente de que elas se 

comunicam pelo brincar. Neste âmbito, DCNEI (BRASIL, 2013) corrobora que é a 

partir de suas interações, criações e das suas brincadeiras é que as crianças produzem 

cultura. 

Foi por meio do projeto, durante o eixo III “Com quem existimos aqui?”, o qual 

tem o objetivo de trabalhar exatamente essa relação interpessoal entre as crianças, que 

foi possível enxergar com clareza o aprendizado de valores, tais como cooperação, 

respeito aos colegas e às regras, por meio da brincadeira.  

A partir das observações, do diário de campo e do planejamento, foi possível 

perceber quais brincadeiras precisaríamos planejar para as crianças, já que houve 

momentos de desencontros, mas também de acertos no processo de exercício docente.  

Um exemplo foi a vivência da brincadeira do “Pintinho e gavião”. Ela foi 

sugerida pelo professor supervisor, com o intuito de potencializar a cooperação entre as 

crianças, já que era uma brincadeira conhecida por elas.  

Iniciei com uma história, a partir de um vídeo de desenho animado. A 

brincadeira original chama-se “mamãe galinha”, entretanto, modifiquei o enredo da 

brincadeira para “pintinho e gavião”. Ela foi desenvolvida da seguinte maneira: a 

“mamãe galinha” ou o “papai galo” chamava os pintinhos para perto deles e, os 

“pintinhos” deveriam ir até a mãe sem serem pegos pelo “gavião”. Este, por sua vez, 

deveria pegar todos os “pintinhos”. Com isso, quem fosse pego, deveria ajudar o 
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“gavião” a pegar os outros. A ajuda mútua entre as crianças permitiu o sucesso da 

brincadeira. 

Percebi, então, que uma brincadeira tão simples de pique, porém, historiada, foi 

muito além da dimensão conceitual e procedimental, adentrou, de modo significativo, a 

dimensão atitudinal. Não só esta brincadeira, como o eixo III todo, envolveu a 

percepção do outro.  

Ao final do eixo, foi feita uma roda de conversa com as crianças, a fim de fazer 

uma avaliação, a partir da percepção delas sobre as práticas brincantes. Considerando a 

concepção de criança das DCNEI (BRASIL, 2013) e a visão de Sarmento (2013) quanto 

a atuação ativa infantil no processo educativo, como protagonistas em sua formação, 

elas demonstraram a vontade de repetir a brincadeira que elas mais gostaram. E foi 

realizada por diversas vezes a brincadeira do “Pintinho e Gavião”. Para Benjamin 

(1994, p. 75), a repetição é o motor da brincadeira, é conduzida por uma “lei da 

repetição”. De forma que o que faz a criança demonstrar o seu envolvimento e o gosto 

por fazer mais uma vez é a sensação de poder retornar a ação prazerosa. Para o autor,  

“[...] a essência do brincar não é um „fazer como si‟, mas um „fazer sempre de novo‟, 

transformação da experiência mais comovente em hábito ”. Esse movimento possibilita 

dar novos sentidos a brincadeira toda vez que é realizado e experimentado pela criança. 

 

EXPERIÊNCIA 3: A CAPOEIRA  

 

A capoeira foi introduzida a partir do eixo IV “O que fazemos aqui?”, do 

projeto, uma vez que seu objetivo era permitir às crianças conhecer ainda mais sobre a 

cultura brasileira, ou seja, descobrir o que os habitantes do Brasil faziam aqui e do que 

eles brincavam.  

Contudo, a escolha deste conteúdo me deixou um pouco desconfortável, pois 

nunca havia praticado a capoeira. Sendo assim os únicos conhecimentos que eu tinha a 

respeito eram conceituais e atitudinais, os quais adquiri com pesquisas e na leitura do 

livro de capoeira intitulado “Iê Camará” que o professor supervisor me incentivou a ler 

a respeito do assunto. Já o conhecimento procedimental, o saber-fazer, que me 

preocupava.  

Entretanto, a capoeira foi a experiência mais interessante em todo o projeto, pois 

aprendi muito com o professor supervisor, que foi peça fundamental na construção do 
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planejamento coletivo, compartilhando ideias, sugestões e a sua própria experiência 

com o conteúdo.  

O que mais me chamou atenção foi a maneira como fui aprimorando meu 

conhecimento procedimental. Com o desenrolar das aulas, aprendi os fundamentos da 

capoeira junto com as crianças e enfrentei a mesma dificuldade de algumas delas. Foi 

um desafio ensinar algo desconhecido para mim e conseguir alcançar os objetivos 

planejados. O modo como as crianças interagiram com o conteúdo foi surpreendente, 

tanto que ao final das aulas reproduziam os movimentos ou faziam sua própria roda de 

capoeira e, ainda, queriam experimentar e tocar o instrumento usado na aula.  

É importante reiterar que a capoeira foi articulada com o conteúdo jogos e 

brincadeiras, com a intenção de deixar mais divertido o aprender, ou seja, ensinei 

movimentos como ginga, esquiva, meia lua de frente, aú, benção, dentre outros, a partir 

de brincadeiras lúdicas.  

Outro conteúdo utilizado neste eixo foi a construção de brinquedos, porém ele 

não estava incluído no plano de ensino. No entanto, ao perceber o interesse das crianças 

pelos instrumentos, sempre querendo experimentar o pandeiro, o berimbau e o caxixi 

quando eram levados para as aulas, resolvi construir o caxixi, ilustrado na imagem 3 a 

seguir:                                       

 

 

As crianças puderam construir e utilizar o instrumento na aula e depois levar 

para casa. Isto evidenciou que o adulto não é a única fonte do conhecimento, uma vez 

que puderam participar do planejamento, fazendo parte da centralidade das práticas, 

como nos mostra Sarmento (2013, p.15): 

 

 

O programa investigativo que se desenha nesta orientação se recusa, por 

consequência, o adultocentrismo como fonte de conhecimento relevante 

sobre a criança e estimula a emergência de metodologias de pesquisa 

consistentemente adequadas à compreensão das crianças, a partir de si 

próprias. 

Imagem 3 – As crianças e o caxixis 
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A culminância deste eixo foi a apresentação que as crianças fizeram para a 

escola e a comunidade. Neste dia, contamos com a presença de um mestre de capoeira e 

de seus alunos, que participaram e enriqueceram ainda mais a produção das crianças, 

tocando os instrumentos, cantando as músicas e, ao final, participando também com 

elas.  

Dois pontos nos chamaram a atenção: o primeiro, como demonstrado na imagem 

4, foi a apresentação como o resultado do trabalho realizado nas aulas. Ou seja, não foi 

preciso ensaiar para a apresentação, pois o que eles apresentaram foi exatamente o que 

eles realizavam na aula; e, o segundo ponto, foi a demonstração de afinidade pelo 

conteúdo com os desenhos produzidos pelas crianças. A imagem 5 ilustra uma criança 

realizando o movimento de “aú”, um pibidiano incentivando a prática e o professor 

supervisor tocando o pandeiro, demonstrando que todo o universo brincante foi 

significativo para a sua produção cultural. 

 

               

Imagem 4: Apresentação de capoeira                             Imagem 5: O sentido da capoeira para as crianças  

 

EXPERIÊNCIAS 4: A AUSCULTA DAS CRIANÇAS  

 

Outra experiência que pude ter com o projeto, no eixo IV “O que fazemos 

aqui?”, foi passar não só a ouvir o que as crianças falavam, mas também auscultá-las, 

assim como diz Buss-Simão (2014, p. 43): 

 

[...] o olhar está orientado pela bagagem teórica do pesquisador, destacam 

que esse olhar, muitas vezes, não basta, é preciso associar o ouvir para que se 

compreendam as ideias que sustentam as ações e interações. Da mesma 

forma, Rocha (2008) enfatiza a necessidade de um olhar sensível para as 

crianças ao usar o termo auscultar para diferenciar do termo ouvir ou 

escutar, os quais, são muitas vezes associados somente a uma mera 

percepção auditiva ou simples recepção de uma informação. Rocha (2008) 
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justifica a adoção do uso do termo auscultar, pois ele indica a compreensão 

da comunicação feita pelo outro, que envolve sempre uma recepção e 

compreensão, não podendo se dar sem uma interpretação. 

 

A partir desta compreensão, comecei a interpretar a fala das crianças durante a 

aula. Por exemplo, esse eixo foi o maior do ano todo e mesmo vivenciando a capoeira 

de forma lúdica algumas crianças começaram a não ter mais tanto interesse. Até o dia 

em que uma menina disse: “Ai tia, capoeira de novo?” Então, eu e minha dupla 

percebemos o “sinal” e fizemos na aula seguinte uma brincadeira completamente fora 

da capoeira.  

Para modificar um pouco o conteúdo da aula, resolvi levar um jogo e adentrar na 

subjetividade infantil
11

. Sendo assim, pintei as crianças de coelhinhas e elas brincaram 

de coelhinho sai da toca.  

 

                                    

Imagem 6 - Criança pintada como coelhinho 

 

Sarmento (2013) corrobora com este centramento no ser-criança
12

 e ainda 

ressalta a importância na auscultação da voz da criança como entrada em seu universo 

infantil, dessa forma, é possível adentrar na significação de seu mundo e aceitar a 

criança como ser completo e competente.  

Essa sensibilidade de perceber esses sinais dados pelas crianças é fundamental 

para o sucesso da aula. Este assunto foi discutido algumas vezes em reuniões de 

planejamento, “Como saber se a aula foi boa?” e “O que é uma aula boa?”. Ao final de 

uma aula posso achar que ela foi boa, porém, se eu não estiver atenta às crianças, vendo 

e enxergando, ouvindo, escutando, ou melhor dizendo, auscultando, não estaria agindo 

                                                           
11
“[...] jogo como esfera da subjetividade; ou seja, quando joga, o sujeito volta-se para seu mundo 

interior, e é ali que ele age.” (FREIRE, 2002, p. 87) 
12

 “Esse centramento no ser-criança, em detrimento da visão tradicional da criança como ser em trânsito 

para a adultez, tem como forte consequência a análise dos mundos da criança a partir de sua própria 

realidade, a auscultação da voz da criança como entrada na significação de seus mundos de vida e a 

aceitação da criança como ser completo e competente, isto é, compreensível apenas a partir da aceitação 

de sua diferença face ao adulto.” (p. 15) 
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em consonância com as DCNEI (BRASIL, 2013) e a Sociologia da Infância, os quais 

concebem a criança como o centro do planejamento.  

Portanto, as experiências empreendidas com um ano de projeto foram muito 

significativas e os desafios encontrados foram superados com a ajuda do professor e de 

todo o grupo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Minha expectativa, ao entrar no programa, era poder conhecer mais de perto a 

Educação Infantil, descobrir o que fazer com crianças tão pequenas e a necessidade da  

Educação Física neste contexto. A princípio, eu estava muito perdida, não sabia o que 

esperar e nem o que fazer com as crianças, uma vez que nunca havia pisado em uma 

instituição de Educação Infantil. Entretanto, ao vivenciar o cotidiano escolar sob a 

orientação dos docentes do programa consegui perceber as contribuições das 

experiências pedagógicas e da produção cultural infantil no meu processo de preparação 

profissional. 

Iniciar a docência e ser desafiada a planejar, registrar, atuar e ser reconhecida 

como professora das crianças me mostrou a possibilidade de avançar na qualidade da 

minha formação docente. Durante todo o processo de ensino e aprendizado, consegui 

aguçar a minha capacidade de reflexão sobre aspectos teóricos na prática, tal como 

fundamentos da Sociologia da Infância que preconiza a criança como um sujeito de 

direitos e capaz de produzir cultura, compreender a criança como centralidade da prática 

docente e, ainda, a possibilidade de ter uma bagagem de conhecimentos e me 

proporcionar mais tranquilidade quando me tornar uma professora, já que terei uma 

ideia do “chão o qual irei pisar”.  

Concluo que o meu processo autoformativo dentro do Pibid, a partir das 

narrativas pedagógicas vivenciadas, contribuiu para uma formação focada na 

centralidade das práticas pedagógicas, no reconhecimento da pesquisa como eixo da 

formação docente e na relação colaborativa entre universidade e escola. Desta forma, a 

minha inserção na Educação Infantil me permitiu entender a importância de desenvolver 

práticas contextualizadas com o universo da criança e, compreender, de forma mais 

ampla, o sentido da Educação Física.  
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