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NARRATIVA AUTOBIOGRÁFRICA DE FORMAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA 

COM O PIBID/EDUCAÇÃO FÍSICA 

RESUMO 

Este texto é um desdobramento de experiências vividas por meio do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, no Centro de Educação Física e 

Desportos (PIBID-EF), na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e tem como 

objetivo investigar as mudanças ocorridas na minha formação inicial em conjunto com 

os professores da escola parceira, licenciando integrantes do PIBID e professores 

coordenadores. A metodologia adotada está baseada nos princípios da pesquisa-

narrativa. A justificativa desse projeto é decorrente da necessidade de conhecer os 

processos que envolvem a formação de um professor, possibilitando dessa forma 

construir uma prática docente reflexiva desde a formação inicial. Observei que a escola 

é dinâmica e deve se adaptar as situações, incluído nós professores, em nossa prática 

docente. 

Palavras chave: Pibid-EF; Formação; Prática Docente; 

 

NARRATIVE TRAINING AUTOBIOGRAPHICAL: AN EXPERIENCE WITH 

THE PIBID / PHYSICAL EDUCATION 

ABSTRACT 

This text is an offshoot of experiences through the Scholarship Institutional Program of 

Introduction to Teaching in Sports and Physical Education Centre (PIBID-EF), the 

Federal University of Espirito Santo (UFES) and aims to investigate the changes taking 

place in my initial training together with teachers from the partner school, licensing and 

PIBID members of the coordinating teachers. The methodology is based on research-

narrative principles. The justification of this project is expected in order to understand 

the processes that involve the formation of a teacher, thus enabling to build a reflective 

teaching practice from the initial training. I noticed that the school is dynamic and 

should adapt to situations, we included teachers in our teaching practice. 

Keywords: Pibid-EF; Formation; Teaching Practice; 

 

NARRATIVA DE FORMACIÓN AUTOBIOGRÁFICA: UNA EXPERIENCIA 

COM LA PIBID / EDUCACIÓN FÍSICA 

RESUMEN 

Este texto es una rama de experiencias a través del Programa Institucional de Becas de 

Introducción a la Enseñanza en Deportes y Centro de Educación Física (PIBID-EF), la 

Universidad Federal de Espírito Santo (UFES) y tiene como objetivo investigar los 

cambios que tienen lugar en mi formación inicial junto con los maestros de la escuela 

asociada, las licencias y los miembros PIBID de los profesores coordinadores. La 

metodología se basa en principios de investigación narrativa. La justificación de este 

proyecto se espera que con el fin de comprender los procesos que implican la formación 

de un profesor, lo que permite construir una práctica docente reflexiva de la formación 

inicial. Me di cuenta de que la escuela es dinámica y debe adaptarse a las situaciones, 

que incluye profesores en nuestra práctica docente. 

Palabras clave: PIBID-EF; Formación; Enseñanza Práctica; 



6 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Neste texto apresento uma narrativa das experiências (BONDIÁ, 2002) de 

formação1 docente,construídas a partir dos trabalhos que foram realizadas no primeiro 

semestre letivo do ano de 2015 por mim enquanto bolsista do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação a Docência (Pibid)2 subprojeto Educação Física3.  

 O Pibid é um programa capitaneado pelo Governo Federal, gerido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), que visa 

aperfeiçoar e valorizar a formação de professores no contexto da Educação Básica a 

partir da inserção dos bolsistas no cotidiano escolar, com a intenção de desenvolver 

atividades didático-pedagógicas com orientação de um coordenador de área e o 

professor que atua nas escolas. 

 E é nesse contexto que o Pibid Educação Física da UFES, Universidade Federal 

do Espírito Santo (Pibid/EF) está inserido e conta com os seguintes pressupostos para 

realização de seus trabalhos: a centralidade das práticas nos processos formativos, a 

interlocução entre as diferentes áreas de conhecimento que compõem os currículos da 

Educação Infantil e das series iniciais do Ensino Fundamental (Educação da Infância) e 

a pesquisa como eixo da formação e atuação docente. Outro pressuposto que da base ao 

trabalho do Pibid/EF é a valorização e fortalecimento da parceria entre Universidade e 

Educação Básica, que é um eixo fundamental pois sem essa parceria fica inviabilizado a 

entrada e permanências nas escolas em que os bolsistas atuam. 

Este texto foi escrito sob a perspectiva da pesquisa narrativa, o que segundo 

Souza (2008, p.150), 

[...] constitui-se numa aprendizagem experiencial, ao colocar o sujeito numa 

prática subjetiva e intersubjetiva do processo de formação, tecidas nas 

experiências e aprendizagens ao longo da vida e expressas no texto narrativo, 

porque congrega e carrega experiências diferentes e diversas, a partir das 

próprias escolhas, das dinâmicas e singularidades de cada vida. 

 

                                                           
1O conceito de formação, como bem lembra Josso (1988), pode apresentar dois sentidos. A formação 

como resultado ou como processo.  Deste modo o que apresentamos aqui é o nosso processo formativo. 
2 O PIBID está inserido na UFES desde o ano de 2007, que inicialmente atendia apenas com 4 cursos 

(Ciências Biológicas, Física, Química e Matemática). E apenas no ano de 2009 que a Educação Física 

passa a integrar os cursos de licenciatura atendidos juntamente com outros cursos de licenciatura. 

Atualmente o PIBID/UFES tem 21 licenciaturas participando de suas ações, entre os campi de Alegre, 

São Mateus e Vitória. 
3 Edital n° 061/2013 
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 Sendo assim, não narro minhas praticas apenas de modo a descrevê-las, mas 

também refletindo sobre os acontecimentos, as dificuldades, para assim em um trabalho 

coletivo pensar novas possibilidades para os desafios encontrados no cotidiano, lembro 

as palavras de Paulo Freire: “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.” (FREIRE, p. 79 1996) 

 Assim a organização do texto segue o mesmo itinerário das minhas ações, 

primeiro apresento o diagnóstico que realizei e a minha aproximação com a escola e a 

turma, depois narro como as vivências e experiência docente refletiu sobre as minhas 

ações, também abordarei neste texto as estratégias metodológicas, avanços e 

dificuldades e, por fim, uma reflexão sobre como foi desenvolver este projeto no 

Pibid/EF.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 A narrativa desse texto não se dará de forma a descrever todas as recordações, 

todavia utilizarei todas as recordações que são ou podem vir a ser, experiências 

formadoras. Segundo Josso “Falar de recordações-referências é dizer, de imediato, que 

elas são simbólicas do que o autor compreende como elementos constitutivos da sua 

formação” (2004, p. 40). E continua: “As experiências de transformação das nossas 

identidades e da nossa subjetividade são tão variadas que a maneira mais geral de 

descrevê-las consiste em falar de acontecimentos, de atividades, situações ou de 

encontros que servem de contexto para determinadas aprendizagem”(JOSSO, 2004, p. 

44). 

 O primeiro passo foi selecionar as escolas em que o Pibid iria estabelecer a 

relação de parceria. A escola foi selecionada com base no conhecimento que o 

Coordenador e Professor Orientador do PIBID, Doutor Wagner dos Santos, tem em 

relação ao trabalho do professor de Educação Física da escola escolhida. Os professor 

parceiro, denominado aqui de professor supervisor,  possui mestrado em Educação 

física pela UFES (2009), graduado em Educação Física Plena pela UFES (1989) é 

Professor do Centro Universitário São Camilo - ES, também da rede Doctum de Ensino 

- ES,  na faculdade Multivix, e Professor de Educação física da Prefeitura Municipal de 

Vitória. Têm experiência na área de Educação Física Escolar, com ênfase na atuação 
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com alunos do ensino infantil, fundamental I e II. Como professor Universitário 

ministra aulas como disciplinas que abordam os seguintes temas: Educação Física 

Escolar; Atividades Aquáticas; Estágio Supervisionado; Desenvolvimento e 

Aprendizagem Motora; Didática da Educação Física; Avaliação Educacional; 

 O trabalho durou cerca de 5 meses de aula, divididos em diagnóstico, 

planejamento em grupo no CEFD-UFES, intervenções e avaliação da intervenção. m 

torno de 27 aulas foram dadas, duas por semana, os instrumentos metodológicos 

utilizados para recolhimento de dados foram realizados por meio de questionários, 

entrevistas, fotos, filmagens e registros num texto que veio a se transformar neste 

trabalho de conclusão de curso. Nesse movimento, objetivamos conhecer a realidade do 

contexto das escolas, as pessoas que nela convivem, bem como o lugar que a Educação 

Física assume nesse contexto. Com base no diagnóstico foi estabelecida uma série de 

ações no PIBID para que os objetivos fossem alcançados. A rotina de trabalho foi 

estruturada da seguinte maneira: às segundas-feiras foram destinadas aos momentos de 

planejamento coletivo das aulas que seriam ministradas pelos bolsistas do PIBID e que 

atuam em outras turmas e escolas, sempre com a presença dos professores supervisores 

e orientador. Às terças e quartas-feiras foram realizadas as intervenções nas escolas. 

Assim, era possível por meio da intervenção, pensar sobre esta promovendo uma nova 

forma de intervenção.  Lembro as palavras de Freire (1987, p.78): "Não é no silêncio 

que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão'' 

 A fim de promover esse processo de ação-reflexão-ação, as experiências foram 

registradas através de um texto, pois dessa forma era possível que pudesse acompanhar 

minha trajetória de formação docente. No texto foram registrados relatos das minhas 

experiências docentes além dos debates nas reuniões, estudos individuais e em grupo 

permitindo dessa forma que eu problematizasse todas as dificuldades encontradas desde 

a minha entrada na escola até o final do projeto. 

 

3 DIAGNÓSTICO: A EMEF IJSSL, A ESCOLA E AS CRIANÇAS. 

A EMEF Irmã Jacinta Soares de Souza Lima (IJSSL)  é uma instituição do 

município de Vitória, Espírito Santo, localizada no bairro Morro do Romão4. Esse 

bairro é divido em dois trechos: um próximo à avenida que tem sua origem de 

                                                           
4  A história do Bairro Morro do Romão pode ser encontrada no seguinte link: < 

http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/bairros/regiao3/romao.asp>. 
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loteamentos de uma chácara,que foram comprados por pessoas de classe média na 

década de 1930, e o segundo ocupado por pessoas de baixa renda, devido a invasões nas 

décadas de 1960 e 1970, essas invasões foram gradativamente criando o “morro”, que 

da nome ao bairro. 

Essa escola passou por um longo período sem manutenções em sua estrutura 

física, dado o mal estado de conservação, foi necessário atender os alunos do bairro em 

outra escola. A partir dessa demanda houve a necessidade de ser realizada a 

transferência para outro bairro próximo (Ilha de Santa Maria), para que a reforma 

ocorresse. Ao conversar com a diretora da escola sobre essa transferência ela disse:  

 

[...] a mudança da escola de bairro ocasionou muita resistência por parte dos 

familiares dos alunos que agora teriam sua locomoção dificultada pela 

distância atrapalhando os seus horários e compromisso, e também incomodou 

a comunidade local. Os moradores da Ilha de Santa Maria, que dizem ter 

medo dos alunos, que passam fazendo arruaça pelas ruas do bairro, medo do 

aumento de crimes.  

 

Isso se dá pelo estereótipo que os moradores têm pelo fato dos alunos se 

originarem de um bairro de classe baixa, eles cometeriam crimes como furto. Ao 

entrevistar uma moradora do bairro que agora recebe a escola ela disse: "Meu filho não 

sai mais de casa, se antes eu já não autorizava por causa do trânsito de carros, com essa 

garotada nova que não vou deixar!" Outra moradora diz ter medo de assaltos, mesmo a 

escola estando ao lado de uma delegacia de polícia. Segundo ela: "Estou indo pro 

serviço agora, e chego a noite, tenho medo deles saírem da escola e ficarem rondando 

por aqui, eles sempre estão em grupo. Para assaltar alguém não custa nada!" 

Ao ouvir esses moradores, percebi que os alunos não são bem vindos ali, e que a 

presença deles os incomoda, além de que atentou meu olhar a essa violência revelada. 

Será que essa violência também estava presente dentro da escola? 

Na figura 1 pode-se ver pela linha pontilhada azul a distância que é percorrida 

pelos alunos até chegarem ao novo endereço da escola. 
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Devido a distancia e por ter que passarem por uma avenida com grande 

circulação de veículos, a prefeitura disponibilizou um ônibus para atender apenas as 

crianças menores, do 1° e 2̣° ano. 

Essa nova escola que atende os alunos do Romão foi construída especialmente 

para atender as crianças da EMEF IJSSL, e por isso encontra-se em excelente estado de 

conservação, com salas de aula, sala dos professores, sala do diretor, sala de 

coordenação, almoxarifado para os materiais de EF, biblioteca, quadra poliesportiva, 

mini quadra descoberta e um amplo espaço físico. A escola atende os Niveis 

Fundamental I e II, e possui 2 professores de Educação Física. Na figura 2 é possível 

ver a fachada e as salas de aula da nova instalação da EMEF IJSSL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após o diagnóstico da escola, iniciei a aproximação com a turma do 1° ano, que 

conta com 20 crianças, sendo 11 do sexo masculino e 9 do feminino. As crianças tem 

entre 6 e 7 anos, e apresentam as características da fase pré-operatório descritos por 

Piaget (1971)  dentre eles o egocentrismo e o pensamento simbólico,percebi isso pelas 

 
Figura 1: Rota da antiga escola para o novo endereço. 

 
Figura 2: Fachada da nova instalação da EMEF IJSSL 
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diversas disputas por materiais ou atenção que presenciei no período de diagnóstico nas 

aulas do professor de Educação Física e Supervisor do PIBID. Piaget descreve essa fase 

como um período em que a criança comunica-se com as pessoas, mas ainda não se 

coloca no lugar do outro, assim o indivíduo gera uma modalidade de egocentrismo uma 

vez que a criança não concebe uma realidade da qual não faça parte, devido á ausência 

de esquemas conceituais e da lógica. 

 Todavia, através da observação, e de rememoração ao conteúdo de 

comportamento motor vivido na faculdade, percebi existe uma discrepância em alguns 

alunos quando comparado suas habilidades motoras, alguns alunos eram muito mais 

desenvolvido quanto aos outros. Coll (1996, p. 95) afirma que: 

 

Os alunos formam seu próprio conhecimento por diferentes meios: por sua 

participação em experiências diversas, por exploração sistematica do meio 

físico ou social, ao escutar atentamente um relato ou uma exposição feita por 

alguém sobre um determinado tema, ao assistir um programa de televisão, ao 

ler um livro, ao observar os demais e os objetos com certa curiosidade e ao 

aprender conteúdos escolares propostos por seu professor na escola. 

 

  Segundo Gallahue (2001), as crianças na faixa etária de 6 e 7 anos  se encontram 

na fase do desenvolvimento fundamental que tem características de habilidades de 

coordenação grossa comuns a vida diária e tipicamente dominadas nesta etapa da 

infância.  Sendo assim, as crianças seriam capazes de executar ações locomotoras 

fundamentais como correr, saltar e dançar ; e tarefas fundamentais de manipulação de 

objeto, tais como arremessar, agarrar, chutar, contudo, esses movimentos não são 

refinados. Entretanto, notei que há uma grande variação no desenvolvimento das 

crianças e menos de um terço da turma ainda apresentam características motoras 

inferiores ao que seria esperado para essa idade. Conversando com o professor 

supervisor depois da aula, ele dissera que também percebeu isto. 

 O período de aproximação durou um mês e notei que as crianças reagiram de 

forma positiva com a minha presença. Minha estratégia de entrada a campo foi o que 

Corsaro (2005) chama de “entrada reativa”, deste modo, minha primeira participação foi 

de observar sem interferir, apenas esperando a reação das crianças com a minha 

presença, com isso elas demonstraram muita curiosidade, e me faziam diversas 

perguntas, dentre elas, se eu era filho do professor supervisor, algumas até me 

convidavam para as brincadeiras. Compreendi, que essas ações evidenciaram que minha 

presença já não causava estranhamento e já na segunda semana de observação iniciei as 
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atividades de intervenção compartilhada auxiliando o professor supervisor nas aulas em 

que ele planejou. Após participar da aula como auxiliar, pude iniciar a próxima etapa 

que é a experiência de assumir a turma a partir dos planejamentos. 

 

 

4 INTERVENÇÕES E AS EXPERIÊNCIAS COM O CIRCO 

 

Para os planejamentos, busquei analisar o plano de curso do professor supervisor 

como guia das minhas práticas a fim de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, 

dado que o professor supervisor estava ministrando as aulas desde o ínicio do ano 

letivo, e eu só iria começar a intervir no início de abril. No plano do professor pude 

observar  conteúdos tais como ginástica, teatro, mímica, equilíbrio, construção de 

brinquedos, coordenação, lateralidade, higiene, eixos corporais, rolamentos, giros, 

relações espaciais, exploração de materiais,  expressões corporais, jogos e brincadeiras e 

desenvolvimento de habilidades motoras, desenvolvimento de habilidades motoras com 

ênfase nas mãos. 

Então conversei com o professor orientador sobre os conteúdos do plano de 

ensino acima descrito, e ele deu a proposta de eu intervir com o tema circo, já que com 

os conteúdos descritos no planejamento, poderiam ser tematizados pela cultura do 

Circo. 

Acredito que esse conteúdo se apresenta como uma opção para além dos 

conteúdos tradicionais da EF, que tem um legado cultural milenar importante e que tem 

um grande valor educativo a ser incorporado pelas crianças.  

Desse modo, incorporar as atividades circenses na escola gera oportunidade e 

desmistifica algumas ideias desse tipo de atividade, como, por exemplo, o de que é 

prática pouco séria, enganosa, pouco organizada, realizada por pessoas que não 

merecem respeito (BORTOLETO, 2003, p. 27). 

Nesse sentido, fiz um planejamento que teve um total de 27 aulas, sendo 2aulas 

por semana, O trabalho foi desenvolvido no período de abril a julho. A seguir 

apresentamos o cronograma de forma mais detalhada. 
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 Para nossas intervenções com a temática do circo, optamos em trabalhar 

dividindo os conteúdos pelos artistas do circo e suas respectivas habilidades. Na tabela 

abaixo mostramos como fizemos essa divisão:  

 

Tabela 1: cronograma de atividades 

Projeto Conteúdo 

estruturante 

Conteúdo Atividades N° de 

Aulas 

Projeto Práticas 

de humanização 

Atividades 

Circenses 

Introdução 

sobre o Circo 

Mostra de vídeos e apresentação sobre o 

circo. 

1 

Formulação coletiva das regras e 

normas de conduta para as aulas. 

O Palhaço Brincadeiras de imitação e mímica. 6 

Brincadeiras cantadas, dançadas e 

gesticuladas.  

O Equilibrista Equilíbrio do Corpo, equilíbrio de 

objetos. 

4 

Equilíbrio com objetos (Pé de Lata e 

falsa baiana). 

O Malabarista Produção das bolinhas de malabares. 6 

Brincadeiras de manejo da bolinha. 

Produção do Balangadan. 

Brincando com o Balangadan. 

O Acrobata Subida no tecido (corda). 2 

O Ginasta e o 

contorcionista 

Brincadeiras com Rolamentos, 

Estrelinhas e ponte. 

4 

Pirâmides básicas. 

Brincadeiras historiadas com esses 

elementos. 

O Mágico O mágico e seus elementos, criação de 

varinhas e cartolas. 

2 

Brincando de ser mágico. 

Finalização Experimentação livre. 2 
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 Mediante as observações do comportamento das crianças, pensei em acordarmos 

regras num formato de um contrato pedagógico, assim tracei em uma folha de cartolina 

as frases: "O que podemos fazer" e depois de uma linha mediana "O que não podemos 

fazer". Assim no primeiro dia de aula levei para a sala e tratei de conversar com as 

crianças, encorajando-as para que dissessem o que deveria ser escrito em cada quadro. 

A atividade foi realizada, e pude perceber ao final que haviam mais coisas escritas em 

"O que podemos fazer", como "brincar" e "se divertir", do que em coisas sobre "O que 

não podemos fazer", como: brigar, xingar, desobedecer e bater. Segundo Brousseau (1990, 

p. 9).  

Contrato didático é relação que determina – explicitamente por uma pequena 

parte, mas, sobretudo implicitamente – aquilo que cada participante, 

professor e aluno, têm a responsabilidade de gerir e do qual ele será de uma 

maneira ou de outra, responsável diante do outro. 

 

 Logo na segunda intervenção ao entrar em sala de aula, percebi que o a cartolina 

com o contrato havia sido rasgado e estava no chão. Os alunos disseram que quando 

chegaram já estava assim, fiquei decepcionado, contudo, tentei lembrá-los das regras e 

alertá-los que aquele papel não precisava estar de fato colado na parede para ser 

respeitado. Durante algumas aulas seguintes me mantive esforçado para lembrá-los do 

acordo que havíamos feito, contudo, não adiantou, as brigas continuaram, as ameaças, a 

falta de respeito e coleguismo para com os outros. Segundo Sarrazi (1996, p. 48):  

 
As rupturas se manifestam pela reprise de certas atividades propostas pelo 

mestre. O estudo sistemático desse fenômeno de rupturas permitiu a 

Brousseau chamar a atenção para o fato de que os mestres institucionalizam 

os conhecimentos, com o saber conhecido e reconhecido por eles mesmos e 

pelos alunos, como o objetivo da atividade de ensino. 

 

 Ao me lembrar desta experiência, acredito que poderia ter conversado melhor 

com os alunos a cerca do que acontecera, e construido um novo plano para fixar o 

contrato pedagógico, e as aulas acontecerem de forma mais amena. 

 

5 APROXIMAÇÃO 

 

 Dado isso iniciei as intervenções buscando saber das crianças se elas conheciam 

o circo, pude perceber que muitas delas sabia o que era, mas algumas nunca tinham ido. 

Assim, me atentei a sempre que iniciar um novo conteúdo (personagem) tratar de 
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apresentá-lo as crianças, assim poderiam saber quem era esse personagem e o que fazia, 

a fim de que a prática faça sentido para ela. 

 A partir dessa sistematização foi que iniciei as aulas, o primeiro passo foi 

mostrar um vídeo as crianças sobre as as “brincadeiras de circo” 5. Assim as crianças 

poderiam identificar os personagens do circo, principalmente o palhaço, personagem 

central desse vídeo, e personagem do qual comecei a tratar.  

 Durante o filme era possível ver as crianças interessadas ao que estava 

acontecendo, via como se fosse algo novo, nunca antes visto, em vários momentos elas 

perguntaram "Tio a gente vai fazer isso?". Ao fim do vídeo perguntei o que acharam do 

que tinham visto e obtive respostas que mostravam o quão motivadas estavam: 

 

  Criança 1: "Achei legal tio, o macaco também é palhaço?" 

  Criança 2: "Nossa tio, como aquele palhaço não se machucou?" 

  Criança 3: "Tio eu conheço aquela música que eles estavam tocando." 

 

 Expliquei que faríamos varias práticas apresentadas naquele vídeo e as crianças 

se sentiram motivadas a vivenciar tal experiência. Um elemento fundamental para isto 

foi o  trato lúdico que demos na aula ao usar o vídeo. 

 Nas aulas seguintes ao tentar dar continuidade ao conteúdo em aulas no pátio 

coberto tive muitas dificuldades em realizar as vivências que havia preparado, a todo o 

momento ocorriam interferências externas a aula, alunos de outras turmas transitavam 

no pátio em que eu estava com as crianças, conversavam com os meus alunos durantes 

as práticas, dispersava a atenção de vários, algumas das crianças o seguiam, 

abandonando a aula, tirando a atenção total da turma. Não havia previsto isso no meu 

planejamento. Neste momento, eu utilizava o pátio coberto porque a outra professora de 

Educação Físicada escola que dava aula para outras classes utilizava os outros espaços 

da escola (quadra coberta, e mini quadra descoberta).  

 No momento me lembrei de uma aula no qual eu ainda estava em período de 

observação e diagnóstico, em que o professor supervisor teve sua aula interrompida 

diversas vezes. Em uma delas o aluno quis tirar satisfação com professor, esse aluno 

vinha em direção ao pátio e ao ver seu irmão sendo agredido fisicamente por outro 

colega de turma, avançou  imponentemente em direção ao professor indagando-o: "E ai 

                                                           
5O vídeo está disponível no Youtube, e pode ser visto através desse link 

<https://www.youtube.com/watch?v=q70h4K5iOz0> 
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professor?! Você ta vendo meu irmão apanhando e não vai fazer nada?" Contudo, o 

professor no momento não entendeu o que estava acontecendo já que o mesmo estava 

dando conta de uma outra briga que ocorria com os alunos da mesma aula. O professor 

de costas apenas se virou, e sem entender não falou nada, o aluno maior que enfrentara 

o professor, e que o olhava desrespeitosamente, ameaçou a criança que bateu em seu 

irmão, e passou o resto da aula observando a aula do professor.  

 No entanto, ali em torno haviam duas pessoas da coordenação, que observaram 

tudo o que aconteceu sem balbuciarem uma palavra, eles perceberam que o professor 

estava ocupado apaziguando outra briga e não havia notado a briga em questão e não 

fizeram nada com o aluno que colocara em cheque as ações do professor. Conversando 

com o professor supervisor, pude saber que nfelizmente a escola não tem projeto de 

ação em relação a fatos como esse. 

 Em momento de reflexão enquanto ia pra casa, decidi levar a aula para dentro de 

sala enquanto não entrasse em um acordo com a professora das outras turmas, numa 

estratégia didático-metodológica a fim de evitar estas interrupções que estavam 

prejudicando a aula, assim sucedeu-se as aulas de todo o conteúdo palhaço.  

 Nestas intervenções utilizei de materiais como narizes de palhaço para que as 

crianças fossem palhaços junto comigo. Também utilizei brincadeiras cantadas, tanto 

músicas de domínio público que as crianças já conhecem como, “Cabeça, ombro, joelho 

e pé”, “Estatua” (interpretadas pela cantora Xuxa), como músicas mais desconhecidas 

como “Sim, Não”, "Bolinha de sabão" e "Duelo de mágicos" (interpretada pelo grupo 

musical Palavra Cantada). Ponderando sobre isso percebi que essas músicas tiveram 

grande valor, pois com elas pude exercitar e vivenciar com as crianças objetivos 

traçados pelo plano do professor supervisor como a percepção corporal, expressão 

corporal, mímica, características singulares no personagem palhaço.  

 Mais tarde, já no fim das intervenções, pude refletir, e notei que essa 

metodologia, sem que eu percebesse me aproximou das crianças, o contato com elas era 

mais olho no olho, o que potencializou as práticas futuras, estabelecendo um elo entre 

professor-aluno. “Para aprender, necessitam-se dois personagens (ensinante e 

aprendente6 ) e um vínculo que se estabelece entre ambos. [...] Não aprendemos de 

                                                           
6 Termos mantidos do original em espanhol, significando, respectivamente, quem ensina e quem aprende. 
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qualquer um, aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito de ensinar” 

(FERNÁNDEZ, 1991, p. 47 e 52). 

Considero que esta estratégia adotada foi importante para a turma se manter 

motivada e focada nas atividades ministradas. Nesse período as aulas fluíram muito 

bem, já que além destes resultados também economizei tempo para as práticas e 

vivências, antes gasta com deslocamento e tentativas de trazer a turma ao foco da aula. 

Ao terminar o conteúdo palhaço, avancei para o conteúdo equilibrista, agora a 

mini quadra descoberta poderia ser usada em dia que não fizesse muito calor, a 

professora deixou de usar esse espaço, então eu o ocupei para as minhas intervenções. 

De início optei por trabalhar equilíbrio de objetos como pode ser visto na figura 3 

abaixo, para isto utilizei cones, bambolês, petecas, bolas, e vários objetos para que eles 

pudessem equilibrar o objeto com o corpo.  

 

Figura 3: Crianças brincando de equilibrar cones, bexiga e bambolês. 

 

As crianças escolhiam qual objeto queriam equilibrar, e a ideia é a de que 

trocassem o objeto com o colega quando quisessem, assim as crianças poderiam 

vivenciar o equilíbrio de objetos a partir de suas escolhas. Contudo, houve diversas 

disputas e brigas entre as crianças para utilizarem os materiais, o egocentrismo se fez 

forte, tentei conversar com elas, individualmente e coletivamente, lembrando-as da 

importância de dividir os objetos, porém nada mudou. Me senti frustrado e desgastado, 

lembrei o que diz Josso (2004, p. 89)“A tentativa de evitar o sofrimento e a busca da 

alegria proporcionada pelo prazer, apresentam-se, para a maioria de nós, seres 

comuns, como as duas faces da nossa busca da felicidade”. 
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Era notório que as aulas não poderiam continuar como estavam, as brigas 

tumultuavam as minhas ações e o aprendizado das crianças, pois me preocupava mais 

em dissipar as brigas e controlar a turma do que ministrar aula.  

Neste meio tempo percebi que estava tendo uma postura muito autoritária, o 

professor supervisor, ao fim de uma aula, me disse que estava escrito “angústia na 

minha testa”. Aquilo me fez pensar no que diz Ceccon (1998, p. 85)  

 
“Repare como o professor se coloca sempre sobre um estrado, numa posição 

de importância no papel de autoridade absoluta. Isso acaba por inculcar 

submissão, familiariza a idéia de que deve existir uma hierarquia e que 

precisa de um chefe…”. 

 

Em uma das conversas formativas de corredor, das diversas que tive com o 

professor supervisor  sobre situações como essa, concordamos com o fato de que não 

adiantava enviar o aluno para coordenação, e o mesmo levar uma suspensão. Em 

conversa com o professor ele me disse, que a maioria dessas crianças que tomam 

suspensão não ficam em casa nos dias suspensos, elas acabam indo para rua ser 

educados pelo que vêem.  

Após esta conversa, ao olhar para a minha prática reparei que eu estava mais 

preocupado em vigiar e conter as possíveis brigas e ameaças do que valorizando as boas 

ações dos alunos que participavam da aula. Percebi que sempre busquei antecipar as 

atitudes dos alunos, o que me desviava dos  objetivos da aula. Então repensei minha 

prática e percebi que não adiantava mandar esses alunos que a todo momento estavam 

se batendo e causando confusão à coordenação,  a ferramenta que encontrei da aula 

fluir, e eu me importar com as crianças que participavam da aula era afastar os alunos  

por um período de tempo das atividades, então o deixava no canto repensando sua 

atitude por uns 5-6 minutos. Percebi, naquele momento, nas implicações do que afirma 

Werneck (1999, p. 60): 

 
Mas os tempos mudaram e mudaram muito. Hoje, uma suspensão transformou-

se num prêmio, seja ela de um dia ou mais. Algumas escolas, mesmo mantendo 

o sistema de suspensão, são mais esclarecidas, suspendem os alunos de suas 

atividades didáticas e recreativas, mantendo-o em seu recinto através da 

organização de trabalhos nas bibliotecas ou coordenações, e aproveitam para 

encaminhá-lo aos serviços de orientação educacional. Nesses casos, o prêmio 

não é tão grande. 

 

 

A autora (1999, p. 61) ainda elucida que: 
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Educar é difícil, é trabalhoso, exige dedicação, sobretudo aos que mais 

necessitam. Transferir problemas é fugir da verdadeira educação, é uma 

espécie de médico que transfere o doente de hospital, lava as suas mãos e não 

se sente comprometido com o caso quando da morte do paciente, porque 

aconteceu em outro hospital e em outras mãos. 

 

 Ainda com o intuito de diminuir as disputas, mais uma vez me coloquei a pensar 

sobre as minhas experiências e replanejei as minhas intervenções neste conteúdo 

(equilibrista). Pedi emprestado ao Grupo Pet/Educação Física7, 3 Slacklines8, cordas 

para construção de 2 falsas baianas9, e também utilizei latas vazias para construção de 

pés de latas já que a motricidade deles não permitia a utilização de pernas de pau, muito 

utilizado no circo, assim teríamos mais material que trabalhavam o tema equilíbrio. 

Para trabalhar com os materiais acima relatados, eu separei a turma em dois grupos, a 

fim de não formar filas, assim um grupo vivenciava um tipo de material, enquanto o 

outro grupo vivenciara outros materiais, depois de certo tempo alternavam os materiais 

destinados a cada grupo.  

 Além disso, nesse conteúdo e nos a seguir sempre procurei estabelecer 

atividades que exigiam que o aluno trabalhasse em equipe, enfatizando a reflexão sobre 

a importância de compreender as diferenças e respeitar o próximo, até mesmo quando a 

atividade não tinha esse caráter coletivo eu procurava uma maneira de torná-la, como 

por exemplo, a travessia das crianças no slackline, ao invés de eu ajudá-las segurando as 

suas mãos para mantê-las equilibradas, as crianças deveriam se alternar e fazer isso, no 

início elas não gostaram, e era preciso chamá-las para ajudar, porém perceberam que 

quando eles iam atravessar também precisavam de ajuda, e por isso passaram a fazer 

sem minha orientação. Assim, todos vivenciavam os objetos, e ouve diminuição de 

brigas e disputa por materiais também. Abaixo as Figuras 4, e 5 representam alguns 

destes momentos vividos nesse conteúdo. 

 

                                                           
7  Mais informações sobre o grupo no site http://petcefd.pro.br/. 
8Slackline é um esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, o que 

permite ao praticante andar e fazer manobras por cima. 
9 A falsa baiana é uma forma de travessia que consiste de duas cordas, uma onde é apoiado o pé e outra 

onde você se segura pela mão.  
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Figuras 4 e 5, crianças brincando no slackline e ajudando umas as outras. 

 

6 DIÁLOGOS 

 

 Até esse momento na escola ouvi muitos diálogos das crianças. Um dos que me 

marcaram foi: 

   Criança 4: ´”Criança 5, é verdade que você não tem pai?” 

Criança 5: “Não, eu tenho pai, mas a minha mãe e o meu tio 

disseram que se acharem ele vão matar ele e depois vão mandar 

pra prisão”. 

 

 Em outro diálogo uma das crianças leva uma foto para a escola e me mostra. 

 

Criança 2: “Ta vendo esse homem aqui na foto tio? Ele que é 

meu pai, e esse v****, f**** da p*** ainda parece comigo.”  

 

 Essa criança em questão tem um histórico de bater somente em meninas da 

turma, várias vezes eu pude flagrá-lo ameaçando e batendo nas garotas. Numa dessas 

vezes ele dizia enquanto puxava o cabelo da colega: 

   Criança 2: “Eu vou te matar sua f**** da p***, sua 

d*********. 

 Além disso,  o histórico de agressões e brincadeira de luta que são brincadeiras 

até uma das crianças se machucar e bater mais forte no outro. Conversando com o 

professor orientador e supervisor eles disseram que muitas vezes as crianças 
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representam em brincadeiras o que elas observam na sociedade em que estão. Segundo 

Brouguère em entrevista10 a revista Nova Escola: 

 

A primeira característica é a que se refere ao faz de conta. É o que eu chamo de 

segundo grau. Toda brincadeira começa com uma referência a algo que existe 

de verdade. Depois, essa realidade é transformada para ganhar outro 

significado. A criança assume um papel num mundo alternativo, onde as coisas 

não são de verdade, pois existe um acordo que diz "não estamos brigando, mas 

fazendo de conta que estamos lutando. 

 

 Benjamin (1984, pág70) continua: 

 
“[...] as crianças não constituem nenhuma comunidade isolada, mas sim uma 

parte do povo e da classe de que provém. Da mesma forma seus brinquedos 

não dão testemunho de uma vida autônoma e especial; são, isso sim, um mudo 

diálogo simbólico entre ela e o povo.” 

 

 Neste meio tempo, em uma das reuniões de segunda feira, com os outros 

discentes e bolsistas do PIBID, professores supervisores e orientador, fui orientado a 

construir um projeto de valores nomeado de Projeto Práticas Humanizadas na Escola. 

Este  foi idealizado com o intuito de inserir e fortalecer no cotidiano escolar os valores 

humanos, bem como respeito, empatia, amizade, fraternidade, solidariedade, tolerância 

entre outros. Este projeto poderia ser usado para todas as disciplinas escolares na escola, 

o projeto escrito foi iniciado, entretanto até a apresentação desse texto ele não foi 

concluído. Contudo, as ideias e objetivos ali traçados foram norteadores para o meu 

trabalho a seguir. 

  

 

7 PRÁTICAS 

 

No conteúdo seguinte, o malabarista, pude desenvolver com as crianças dois 

momentos,  a criação de objetos e a vivência e experimentação deles. Bolinhas de 

malabares feitas de alpiste e bexigas de ar, foram criadas com as crianças para 

vivenciarmos o malabarista. Porém rapidamente notei que as crianças não estavam de 

acordo com o estágio motor necessário para realizar o malabares em si. Assim, repensei 

as aulas e percebi que não era necessário abandonar o personagem, e sim trabalha-lo de 

                                                           
10 Entrevista disponível em <http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/desenvolvimento-e-

aprendizagem/entrevista-gilles-brougere-sobre-aprendizado-brincar-jogo-educacao-infantil-ludico-

brincadeira-crianca-539230.shtml?page=0> 
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forma a adaptá-lo as características motoras das crianças. Assim levei brincadeiras da 

cultura popular como “galinha do vizinho”11 e “batata quente”12,  que de forma mais 

básica estariam trabalhando o manejo, pegada, lançamento, recepção, tempo e espaço. 

Com o tempo utilizei da progressão de dificuldade, aumentando o numero de bolinhas a 

serem lançadas, altura, ou numero de integrantes em cada roda de brincadeira. 

Para além da bolinha de malabares, também criamos um objeto popularmente 

chamado de balangandã ou originalmente Swing Poi13.As apresentações do circo com 

esse objeto, geralmente são feitas com ele em chamas, o que não é possível e nem deve 

ser feito na escola para não por em risco a integridade física das crianças. Assim o 

objeto foi feito com barbante, papel (para dar peso) e fitas coloridas nas pontas. 

Apresento alguns momentos dessa vivencia nas figuras abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 6, 7 e 8: crianças brincando com o balangandã 

   

 Nessas atividades a vivência do material se deu de forma livre, a fim de que as 

crianças experimentassem os objetos criados por elas, onde puderam demonstrar muita 

imaginação, criando várias brincadeiras com os objetos. Algumas crianças lançavam o 

objeto a cima da cabeça e tentavam apanhá-lo antes de tocar o chão, outros simulavam o 

vídeo mostrado no início do conteúdo, onde o malabarista do circo girava os swing, pois 

ao seu redor, outras tentavam girar com os colegas alternadamente, outros disputavam 

                                                           
11 Nessa brincadeira as crianças devem estar sentadas em circulo. Uma criança estará com o objeto, 

geralmente uma bolinha. As crianças cantaram a música até que a crianças que estava em pé circulando, 

escolherá com quem ficará a “ovo”, assim a criança escolhida deve tentar capturar a criança que colocou 

o “ovo”, caso não consiga deverá pagar uma prenda. 
12 A brincadeira da batata quente se da seguinte forma, as crianças estarão todas sentadas. As crianças 

devem passar uma bolinha para o colega do lado, seguindo o ritmo da música “batata, quente, quente, 

quente...” no momento que quem estiver direcionando a brincadeira falar “queimou!”, quem estiver em 

posse da bolinha deverá pagar uma prenda. 
13 O Swing Poi é um instrumento criado na nova Zelândia. Consta de uma corda, com uma bola no fim, 

terminada em fitas coloridas. 
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quem jogava mais alto, algumas meninas remetiam esse objeto a fita da ginástica, e 

tentavam fazer desenhos com o objeto no ar. As crianças se identificaram muito com o 

objeto, e foi quase unânime o pedido de levar o objeto pra casa, eu disse que usaríamos 

em outras aulas, o que de fato fizera, e que elas podia construir o delas em casa, já que 

sabiam como havia sido feito.  

 Acredito que o brincar contribui no desenvolvimento infantil, ainda mais com a 

possibilidade das crianças conhecerem a realidade através do lúdico, e ainda considero a 

sua importância no desenvolvimento do sistema cognitivo, comportamental, e 

intelectual da criança. Segundo Kishimoto (1999, p. 36)  

 

Se considerarmos que a criança aprende de modo intuitivo, adquire noções 

espontâneas, em processos interativos, envolvendo o ser humano inteiro com 

suas cognições, afetividade, corpo e interações sociais, o brinquedo 

desempenha um papel de grande relevância para desenvolve-la. 

 

 

 No conteúdo seguinte, o acrobata, amarrei cordas para simular o tecido, esta foi 

umas das atividades que as crianças mais gostaram de brincar. Dividi a turma em dois 

grupos, em quanto um utilizava as cordas, o outro relembrava alguns conceitos do 

equilíbrio, nesta vivência foram inseridas atividades de iniciação ao ginasta. Os alunos 

de outras turmas e professores, passavam curiosos e perguntavam se poderiam tentar 

subir também. Barros (1996, p. 34) afirma que: 

 

A escola precisa permitir à criança a observação e a ação espontânea sobre o 

ambiente físico, bem como favorecer o intercâmbio com outras crianças e 

adultos. O clima da sala de aula é decisivo para o desenvolvimento da criança 

 

 Dada essa introdução ao ginasta, pude então passar a este conteúdo, composto 

por ginasta e contorcionista. Para estas aulas utilizei dos colchões de ginástica da escola, 

em torno de 40 pequenos colchões, construir com eles um grande tablado, afim de 

proporcionar mais segurança as crianças. Neste tablado pude trabalhar ginástica 

historiada, em que as crianças encontravam animais na floresta e os seguia imantando-

os, estrela, ponte, vela, rolamento, pirâmides, todos esses fundamentos foram 

vivenciados neste conteúdo. 

 Em uma aula decidi trabalhar apenas com a formação de pirâmides, e para 

minha surpresa a turma colaborou, se ajudaram, seguraram o amigo para que ele 
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conseguisse subir na pirâmide, fizeram segurança, percebi que estavam entendendo a 

importância de ajudar e ser solicito com o próximo. Nestas aulas os alunos 

demonstraram muito interesse em participar e interagindo com a história criada, também 

é interessante perceber como estas aulas me aproximaram ainda mais dos alunos, eles se 

mostraram mais abertos a conversar e interagir conosco, o que de certo modo ocasionou 

diversas disputas entre os colegas para decidirem que ficaria ao nosso lado nas rodas de 

conversa. 

 

 

Figuras 9, 10 e 11: Crianças fazendo pirâmides 

   

 Nessa aula um dos alunos por ser maior que os outros não participava da aula, 

outros alunos faziam chacota dele, pois ele só podia ser base, não podia subir em 

ninguém, ao perceber falei que faria base pra ele subir em mim. Acredito que foi a 

melhor maneira de  fazer com que essa criança vivenciasse esta atividade. 

 Por fim, o último artista do circo que fora trabalhado, o mágico, a fim de 

exercitar a motricidade fina dos alunos levei mágicas simples. Uma foi a da “caneta que 

fica mole” e a outra a “moeda que some no cotovelo”, ambas mostradas abaixo. 

 

 

Figura 12: Mágica da caneta mole 

 

Figura 13: Mágica da moeda que some no 

cotovelo. 
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 As crianças se mostraram muito curiosas, algumas aprenderam mais rápido que 

outras e passaram a ensina ao colega do lado como fazia. Após aprender as mágicas 

cantamos a música “Duelo dos mágicos14”, do grupo Palavra Cantada, de acordo com os 

comandos que são dados pelas músicas as crianças são “transformadas” em diversos 

animais.  

 

 

8 CONCLUSÃO 

  

 A partir desse novo olhar que foi gerado em mim, através das experiências e 

conversas com os professores, as aulas se tornaram um ambiente melhor, todavia ainda 

acontecem brigas, palavras árduas dirigidas entre eles. Contudo acredito que um 

movimento se iniciou e as condutas das crianças estão nesse processo contínuo de 

mudança. A escola teve sua inserção como parceira do PIBID/Educação Física esse ano, 

e por ter sido transferida de local trouxe consigo uma nova dinâmica de trabalho que 

está sendo estabelecida. A escola que antes também parecia estática passou por 

mudanças internas e está respirando novamente, atitudes como horários de recreio 

foram mudados, pessoas tiveram seus cargos alterados, e até mesmo cargos invisíveis 

foram criados, nos quais professores passaram a ter funções de líderes, organizadores, 

estimuladores. Os professores perceberam aos poucos a importância da colaboração 

coletiva e a escola está passando por transformações. Conforme Harper (1985, p. 107):  

 

De fato, pouco a pouco, as coisas se movem, se evoluem, se transformam. A 

escola – como a fábrica, como a família, como o hospital, como a sociedade 

toda – não existe como uma coisa fixa, parada, imutável. A escola de hoje, 

apesar de todos os seus defeitos e deformações, não é mais a mesma de há 10, 

20, 50 anos atrás. Ela não é estática nem intocável. 

 

 Freire (1980, p. 117) mostra de forma ampla o que se espera da escola atual:  

Somente uma outra maneira de agir e de pensar pode levar-nos a viver uma 

outra educação que não seja mais o monopólio da instituição escolar e de 

seus professores, mas sim uma atividade permanente, assumida por todos os 

                                                           
14  Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=7bXYsYKg0NA> 
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membros de cada comunidade e associada de todas as dimensões da vida 

cotidiana de seus membros. 

 

 Durante esse tempo na escola me senti acolhido e motivado para desenvolver um 

trabalho em conjunto ao professor supervisor que teve um papel fundamental me 

orientando a cerca das questões cotidianas das quais não conseguia dar conta pela minha 

inexperiência. Sua supervisão me deu mais experiência, já que sempre tinha uma 

segunda opinião sobre os trajetos, e percalços pelos quais passei. Ele foi capaz de me 

alertar, e me fazer refletir coisas pelas quais me passavam despercebidas. 

 Nesse tempo de docência, percebi a necessidade de assumir uma postura de 

responsabilidade ao se assumir professor, logo que a realidade escolar pode ser mais 

árduo do que possamos imaginar, contudo todas essas experiências nos tornam 

professores melhores ao refletirmos sobre elas, e mudarmos se necessário. 

 Por fim, entendo que há muitos desafios em torno de ser professor, e que a 

reflexão o auxilia no confronto de tais desafios, acredito que o PIBID me possibilitou 

perceber isso, me tornando um profissional mais crítico e reflexivo. Isso se deu pela 

oportunidade de me tornar professor sendo professor, por intermédio da ação-reflexão-

ação, articulando com os conhecimentos aprendidos no curso de graduação, criando um 

movimento de práticas possíveis, pois o cotidiano escolar é dinâmico e nos exige essa 

postura. 
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