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RESUMO 

 

 

 

Este texto se configura como uma análise de um projeto realizado em um centro municipal de educação 

infantil, por três professoras dinamizadoras, em parceria com o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID. Traz como principal objetivo verificar a possibilidade de 

reconhecimento da cultura de pares entre as crianças envolvidas no projeto e, para isso, utilizam como 

metodologia a pesquisa qualitativa como modo de analise dos dados. Observam como se deu a 

presença da cultura de pares no projeto e quais as possibilidades dessa análise.  

 

Palavras chaves: PIBID. Projeto. Cultura de Pares. 
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ABSTRACT 

 

This text is configured as an analysis of a project carried out in a municipal nursery school by three 

dynamic teachers, in partnership with the Institutional Program of Initiatives for Teaching - PIBID. It 

has as main objective to verify the possibility of recognition of the culture of pairs among the children 

involved in the project and, for this, use as methodology the qualitative research as a way of analyzing 

the data. They observe how the peer culture was present in the project and what the possibilit ies of this 

analysis are. 

  

 

Key words: PIBID. Project. Peer Culture. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A oportunidade de frequentar o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) nos 

possibilitou vivenciar uma experiência formativa singular no Centro Municipal de Educação Infantil 

(CMEI). O PIBID se caracteriza como um programa custeado pelo Governo Federal, gerido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), que visa a aperfeiçoar 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, sob a orientação de 

um coordenador de área e do professor supervisor que atua na escola. 

A experiência formativa a qual nos reportamos ocorreu no período de 2016 a 2018, no contexto do 

Centro Municipal de Educação Infantil Darcy Castelo de Mendonça (CMEI DCM) da Secretaria 

Municipal de Educação, localizado na Grande Goiabeiras, no município de Vitória, Espírito Santo.  

As experiências proporcionadas pelo Programa nos levaram a escolha de temas que "giram" em torno 

da educação escolar. Inicialmente não havíamos pensado juntos, tínhamos ideias e orientadores 

diferentes. Uma (Nicoli) faria uma narrativa autobiográfica da sua trajetória no PIBID, enquanto o 

outro (Leonardo) faria uma análise quantitativa das práticas executadas pelos professores de Educação 

Física da Prefeitura Municipal de Vitória. No entanto, por motivos pessoais, resolvemos ambos, 

abandonar nossas primeiras ideias de projetos e seguir outra linha de pensamento. 

Para enfrentar o tema seguinte, optamos por fazer em dupla, devido a trajetória que tivemos juntos no 

PIBID, passando pelos mesmo CMEI, e, por vezes, pela mesma turma. Sendo assim, optamos por 

abordar a forma como as crianças se apropriam do brincar fora do contexto escolar, e, também, 

verificar como tal forma possibilita a troca de experiência do brincar, investigando crianças que 

estudam no CMEI Darcy Castelo de Mendonça. Porém, devido à licença médica da professora 

(Susana), que faria a mediação entre nós e as crianças, justamente no período de seleção e 

encaminhamento da observação das experiências das crianças fora do CMEI, ficamos impossibilitados 

de chegar até elas, prejudicando o tempo que tínhamos para a execução do estudo. 

Por fim, chegamos a conclusão de que deveríamos analisar o "Projeto Reviva Darcy". Uma interessante 

ação pedagógica que também vivenciamos e que foi desenvolvida por três professoras dinamizadoras 
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do CMEI Darcy Castelo de Mendonça. Uma professora de Artes e duas de Educação Física. Tal projeto 

ocorreu em parceria com o PIBID, onde na época éramos bolsistas. 

Optamos em fazer tal análise, objetivando analisar a troca de experiência com brincadeiras como 

possibilidade de reconhecimento da cultura de pares, entre as crianças envolvidas no projeto, com um 

olhar não só de análise textual, mas, também, de vínculo, participação e construção do trabalho. 

 

 

2  METODOLOGIA 

 

Esse texto foi escrito sob a perspectiva de pesquisa qualitativa, onde é feita análise das informações 

coletadas pelo próprio pesquisador, buscando compreender o comportamento de determinado grupo 

alvo, focando-se no processo e não, necessariamente, no resultado. Sobre a perspectiva da pesquisa, 

resalta Godoy (1995, p.62) acerca da pesquisa qualitativa: 

 

[...] Visando à compreensão ampla do fenômeno que está sendo estudado, considera que todos 

os dados da realidade são importantes e devem ser examinados. O ambiente e as pessoas nele 

inseridas devem ser olhados holisticamente: não são reduzidos a variáveis, mas observados 

como um todo. Os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não 

simplesmente com os resultados ou produto. O interesse desses investigadores está em verificar 

como determinado fenômeno se manifesta nas atividades, procedimentos e interações diárias. 

(GODOY, 1995, p. 62). 

 

Nestes termos, utilizamos o portfólio como principal objeto para análise, visto que é um repositório 

pedagógico, próprio para arquivar informações cotidianas, produzidas pelas professoras idealizadoras 

do projeto, juntamente com os bolsistas do PIBID e com as crianças envolvidas na ação. 

No primeiro momento buscamos fazer uma descrição do projeto em seus três encontros, evidenciando 

o planejamento, o funcionamento, a organização das atividades e como aconteceu a execução de cada 

um deles. 

Em um segundo momento, analisamos se dentro das atividades trabalhadas no projeto, em sua 

dinâmica, podemos identificar se há a presença da cultura de pares, a partir da observação e 

desenvolvimento das crianças em cada atividade. 
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E em seguida, fizemos o diálogo com a literatura, a partir das ideias de Corsaro (2011), acerca da 

cultura de pares e do desenvolvimento da criança nesse momento da sua educação em instituições de 

ensino. 

 

 

3 CONFIGURAÇÃO, DINÂMICA E FUNCIONAMENTO DO PROJETO "REVIVA DARCY" 

 

O projeto em questão consistiu no retorno dos alunos que já passaram pelo CMEI, nos anos de 2013 á 

2016 (grupos finais), para brincar juntamente com os alunos dos grupos finais do CMEI, no ano de 

2017. Os alunos que deixaram a escola no período do projeto estudavam em Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental (EMEF), no bairro Grande Goiabeiras, comunidade em que está inserido o CMEI 

DCM. No momento da realização do Projeto reviva Darcy, os alunos convidados/mobilizados se 

encontravam na EMEF Adão Benezath (AB), EMEF Juscelino Kubitschek de Oliveira (JKO), EMEF 

Marechal Mascarenhas de Moraes (MMM) e EMEF UFES. 

O referido projeto traz como objetivo oportunizar aos alunos que já passaram pelo CMEI, reviverem 

atividades que vivenciaram na educação infantil, com intuito de criar um diálogo (ex-alunos e atuais 

alunos), visando à melhoria na transição da educação infantil para o ensino fundamental. Dessa forma, 

as professoras trouxeram como justificativa para o projeto a seguinte afirmação: “Acreditamos que com 

ações mais focadas em aumentar a relação e a convivência entre as duas etapas do ensino, podemos 

minimizar os impactos negativos que a transição abrupta do ensino infantil para o ensino fundamental 

pode causar”. 

Para a realização desse projeto, as professoras dinamizadoras, junto com os bolsistas do PIBID, 

foram até as EMEF referidas, AB, JKO, MMM e UFES, apresentar ao corpo pedagógico a dinâmica do 

projeto e, posteriormente, entregar os convites e termo de autorização para participação. Foram 

convidados um total de 500 alunos, sendo 400 deles das EMEFs circunvizinhas. Alunos egressos dos 

grupos 6, dos anos 2013, 2014, 2015 e 2016, e 100 alunos dos quatro grupos 6 do turno vespertino do 

CMEI no ano de 2017. 
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Em relação à autorização, acreditamos que o uso de imagem nos direcione ao potencial que as 

fotografias em trabalhos ou relatos possuem. Este trabalho dialoga com a Sociologia da Infância, e 

compreende as crianças como sujeitos da história, produtoras de cultura e autoras, achamos valido 

mostrá-las em seus momentos de produção, visto que, são estes momentos que serão discutidos no 

decorrer do trabalho.  

 

                     Figura 1: Autorização para alunos participarem do evento. 

                     Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

No início foram planejados quatro encontros (um para cada ano), porém, devido a contratempos, foram 

realizados apenas três encontros com os anos de 2013, 2014 e 2015. Os encontros ocorreram em três 

sábados diferentes, sendo eles, 02 de setembro, 21 de outubro e 02 de dezembro, todos do ano de 2017. 

Nos encontros os alunos reviveram a temática dos projetos realizados em cada ano. Cada encontro foi 

composto por cinco momentos. O primeiro momento consistia na apresentação de fotos da época em 

que estudavam no CMEI, no segundo momento acontecia um lanche coletivo, no terceiro momento 

experimentavam as oficinas com atividades já vivenciadas no CMEI, quando mais novos, no quarto 

momento havia uma atividade coletiva específica de cada projeto, e, por fim, era realizada uma roda de 

conversa com os alunos; depois, acontecia a despedida. 
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3.1 PROJETO REVIVA DARCY 1º ENCONTRO 

O primeiro encontro ocorreu no dia 02 de setembro de 2017, foi denominado "Respeitável público o 

show vai começar" e teve como temática, o circo que surgiu do projeto vivido no ano em que os 

egressos se encontravam no CMEI (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 2: Convite doFestival “Reviva Darcy”. 

            Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

Ao chegar ao CMEI os alunos se deparavam com os professores vestidos a caráter e com alguns 

espaços do CMEI decorados, segundo a temática. O primeiro momento consistiu na apresentação de 

um vídeo contento fotos e gravações dos alunos egressos em atividades ocorridas nas aulas de 

Educação Física e Artes do ano de 2013. 
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                                          Foto 1: Recepção dos alunos na escola. 

                                          Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

                                             Foto 2: Diálogo com os alunos. 
                                             Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

O momento foi aberto ao diálogo com os alunos. Nesse momento eles comentavam e reagiam ao se 

verem e se reconhecerem nos vídeos. Além disso, eram questionados acerca das lembranças referentes 

às atividades executadas no projeto. Alguns lembraram e relataram tais atividades. 

Os alunos foram divididos em grupos para facilitar o controle e execução das atividades. As atividades 

foram divididas em seis oficinas realizadas simultaneamente. Sendo elas: oficina de malabares, oficina 
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de acrobacia de trampolim, oficina de ginástica acrobática, oficina de tecido acrobático, oficina de 

barangandan e oficina de pintura facial e fantasias. Tais oficinas ocorreram em espaços diferentes do 

CMEI. Em cada espaço havia um bolsista PIBID, responsável pelo auxílio na execução das atividades 

propostas. 

A oficina de malabares ocorreu no pátio coberto do CMEI As atividades propostas consistiam em 

equilíbrio na perna de pau, malabares com bolas, arcos e clave, e equilíbrio na prancha. Observamos 

que os alunos mais velhos tinham mais facilidade em executar as atividades propostas. Na perna de pau 

alguns utilizavam da ajuda apenas para subir e outros precisavam de auxílio para subir e se manter em 

equilíbrio. Nos malabares os alunos aumentavam e diminuíam o número de implementos de acordo 

com a dificuldade. Na medida em que o nível de dificuldade diminuía os professores acrescentavam as 

pranchas de equilíbrio. 

 

                                 Foto 3: Oficina de malabares 

                                              Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 
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                                                Foto 4: Oficina de malabares 

                                                Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

A oficina de acrobacia de trampolim também ocorreu no pátio coberto, contendo atividades que eram 

direcionadas pelos bolsistas na cama elástica, e no mini trampolim. Em ambos os equipamentos, os 

alunos executavam movimentos indicados pelos professores e também movimentos reinventados por 

eles mesmos. Entre alguns dos movimentos que os alunos realizaram, percebemos diferentes tipos de 

saltos e rolamentos. 

 

                                       Foto 5: Alunos brincando pulando na cama elástica. 

                                                    Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 
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A oficina de ginástica acrobática no solo foi realizada no pátio interno. Nela tatames e colchonetes 

foram utilizados para permitir a execução de atividades guiadas e livres. As atividades consistiam em 

equilibrar-se sobre objetos e contrapesos. No equilíbrio sobre objetos (garrafas pet), além dos alunos se 

equilibrarem sozinhos, eles também se colocavam em duplas para que um auxiliasse o outro no 

equilíbrio. O mesmo ocorreu na atividade de contrapeso, onde os alunos foram divididos por 

semelhança de altura e peso. 

 

                                          Foto 6: Oficina de ginástica acrobática. 

                                                       Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

A oficina de tecido acrobático foi realizada no pátio do CMEI, onde um tecido foi amarrado no teto. As 

atividades consistiam em equilíbrio e força no tecido e iam sendo propostas pelos professores com o 

auxílio de uma voluntária que pratica a modalidade de tecido acrobático. Percebemos que alguns 

alunos encontravam dificuldade para se sustentar e equilibrar no tecido, enquanto outros, já haviam 

praticado a modalidade fora do ambiente escolar e mostravam melhor domínio dela. Mesmo com 

dificuldade, os alunos se arriscavam em executar todos os movimentos propostos. 
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                                              Foto 7: Oficina de tecido acrobático. 

                                                           Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

A oficina de barangandan foi realizada no pátio interno. Nela os alunos participaram desde a 

construção do brinquedo à execução da atividade com auxílio e direcionamento dos bolsistas PIBID e 

professores. Para essa oficina os professores utilizaram de jornais, barbantes, papel crepom e fita 

adesiva, confeccionando o brinquedo com os alunos. Percebemos que na hora de brincar os alunos 

inventavam e imitavam movimentos entre eles. 

 

                                            Foto 8: Oficina de barangandan. 

                                                         Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 
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As oficinas de pintura facial e fantasia ocorreram em uma das salas do CMEI, havia um grande espelho 

e a atividade consistiu na realização de pinturas pelos professores, bolsistas e próprios alunos. Para 

facilitar a execução havia alguns modelos de pinturas colados pela sala. Além da pintura facial, 

encontravam-se disponíveis algumas fantasias para que os alunos brincassem. Percebemos nessa 

atividade que além dos alunos se expressarem através da pintura ou escolha da fantasia, os mesmos 

trocavam elementos entre si criando novos figurinos.  

 

                                       Foto 9: Oficina de pintura facial e fantasia. 

                                                    Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

Após a execução das oficinas no tempo proposto, foi realizado o mexa-se. O mexa-se consistiu em uma 

aula de dança guiada pelos professores e bolsistas PIBID que se posicionavam no palco. Nessa aula de 

dança os alunos executavam os passos propostos e tinham liberdade para realizar os próprios passos. 

Entre as músicas tocadas ressaltamos as músicas infantis já conhecidas pelos alunos, as músicas de hip-

hop trabalhados com o grupo seis, do respectivo ano, e músicas da atualidade, que costumam ser 

ouvidas e cantadas pelos alunos. 

Além das oficinas e do mexa-se, ocorreu um lanche coletivo entre os presentes. Esse lanche foi 

realizado após o primeiro momento (apresentação de vídeo) e, ao fim das atividades propostas. O 

lanche contou com a contribuição de professores, bolsistas e alunos. 
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                                        Foto10:Mexa-se: músicas e danças com os alunos. 

                                                     Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

 

3.2 “PROJETO REVIVA DARCY” 2º ENCONTRO 

O segundo encontro ocorrido no dia 21 de outubro de 2017, foi denominado "No mundo encantado da 

imaginação" e tinha como temática a literatura infantil que surgiu do projeto vivenciado pelos alunos 

egressos em 2014. 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3: Convite do segundo encontro do projeto. 

                Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 
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Ao chegarem ao CMEI os alunos foram recepcionados pelos bolsistas PIBID e professores 

caracterizados segundo a temática e se depararam com um mural contendo informações do projeto. 

No início foi apresentado aos alunos um vídeo contendo fotos e filmagens dos momentos em que eles 

participaram do projeto no ano de 2014. Além disso, havia mostra de portfólio das disciplinas 

Educação Física e Artes para que os alunos e pais vissem e relembrassem os trabalhos que os 

professores realizaram nos últimos anos no CMEI. 

 

                                 Foto 11:Professores e alunos bolsistas do projeto. 

                                              Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

Assim como no primeiro encontro, os alunos foram divididos por grupos em diferentes oficinas, sendo 

elas: oficina de trampolim acrobático, oficina de perna de pau e pé de lata, oficina de baladinha hip-

hop, oficina de pintura corporal e facial e oficina de confecção de brinquedos.  

A oficina de trampolim acrobático foi realizada no pátio coberto e consistia na execução livre de 

acrobacias em cima da cama elástica. Além dessa execução, os professores estimulavam os alunos a 

executarem alguns movimentos. Percebemos o auxílio entre os alunos para com um aluno cadeirante na 

execução da atividade.  
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                                               Foto 12: Aluno cadeirante sendo auxiliado por colega durante brincadeira. 

                                               Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

A oficina de perna de pau e pé de lata ocorreu no pátio descoberto e foi auxiliada pelos bolsistas. Nela 

os alunos tentavam se equilibrar em cima das latas ou das pernas de pau. Observamos que os alunos 

maiores sentiam mais facilidade na perna de pau, enquanto as menores mais facilidade no pé de lata, 

entretanto, ambas se ajudavam no equilibro dos dois brinquedos. 

 

                                       Foto 13:Alunos brincando de pé de lata. 

                                                    Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

A oficina de “baladinha” hip-hop foi realizada na sala de informática e consistia em dançar ao som de 

músicas tematizadas e manipular instrumentos que são usados por DJs. A sala foi caracterizada com 

pista de dança e luzes coloridas. Notamos que havia uma disputa entre os alunos para representar o DJ, 
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apesar de todos experimentarem um pouco. Além disso, todos se sentiram bem à vontade em dançar e 

se expressar livremente e com movimentos aprendidos nas aulas de hip-hop do ano. 

 

                                       Foto 14: “Baladinha” de hip-hop com os alunos. 

                                                    Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

A oficina de pintura corporal e facial foi realizada em uma das salas do CMEI e consistia na pintura 

feita pelos bolsistas e professores nos alunos com desenhos de personagens da literatura infantil. Cada 

aluno utilizava da imaginação e criatividade na escolha do desenho a ser feito. Além das pinturas 

respectivas, a literatura infantil, também se encontrava na sala maquiagem como batom, sombra de 

olho, entre outros. 

 

                                       Foto 15: Oficina de pintura. 

                                                    Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 



23 

 

 

A oficina de confecção de brinquedo (paraquedas) ocorreu no pátio interno do CMEI e consistiu na 

construção do brinquedo voador pelos alunos com auxílio dos bolsistas e professores. Para a construção 

do paraquedas foram utilizados bonequinhos de plástico, barbante e sacolas plásticas. Após a 

construção os alunos brincavam livremente com o brinquedo, apostando qual chegava mais alto e qual 

demorava mais a chegar ao chão. 

 

                                       Foto 16: Oficina de brinquedo paraquedas. 
                                                    Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

Além das oficinas, foi realizado um teatro com a apresentação do musical "o grande rabanete". O teatro 

foi apresentado pelos bolsistas e narrava uma historia da literatura infantil. Os alunos gostaram tanto do 

teatro que os bolsistas repetiram a apresentação três vezes. Assim, como no primeiro encontro, foi 

realizado um lanche coletivo com os alunos. O mesmo ocorreu após o primeiro momento de 

apresentação dos vídeos e ao final das atividades. 
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                                       Foto 17: Teatro feito pelos alunos bolsistas. 

                                                    Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

3.3 “PROJETO REVIVA DARCY” 3º ENCONTRO 

O terceiro e último encontro aconteceu no dia 02 de dezembro de 2017, foi denominado "Viagem 

espacial e especial" e tinha como temática o espaço sideral. Foi trabalhado no ano em que os alunos 

egressos se encontravam no CMEI (2015). 

  

 

 

 

 

 

        Figura 4: Convite do terceiro encontro do projeto 

                Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 
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Ao chegar ao CMEI os alunos foram recebidos pelos professores e bolsistas e se depararam com um 

mural caracterizado pela temática a ser trabalhada. Em seguida, foi exibido aos alunos um vídeo 

mostrando fotos e filmagens dos alunos egressos no ano em que se encontravam no CMEI. 

 

 

                                        Foto 18: Alunos sendo recepcionados e assistindo a um vídeo. 

                                                Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

  

Antes do início das oficinas, os alunos foram divididos em duas equipes para a gincana dos astros. As 

mesmas foram separadas por uma fita de TNT, amarrada na cabeça com cores diferentes, azul (equipe 

sol) e preto (equipe lua). Além disso, os bolsistas e professores utilizaram fitas brancas representando 

as estrelas. Vale ressaltar que a equipe estrela seria formada por alunos, porém, com o dia chuvoso, 

muitos faltaram ao encontro. 
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                                   Foto 19: Alunos e crianças do projeto. 
                                           Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

Devido aos contratempos citados anteriormente, o encontro em questão teve todas as suas atividades 

realizadas no pátio interno do CMEI. Tais atividades ocorreram em caráter de competição entre as duas 

equipes de alunos (equipe sol e equipe lua).  

Desta vez as atividades não foram pensadas em formato de oficinas, e, sim, em gincanas competitivas, 

onde todos participavam ao mesmo tempo. Entre as gincanas os alunos participaram das seguintes 

atividades: estafeta de estourar bexiga, passar a bola, dança das cadeiras com alunos e bolsistas, e 

equilibrar a bola de tênis. 

A primeira atividade (estafeta de estourar bexiga) consistia em os alunos devidamente divididos em 

equipes formassem filas. O primeiro de cada fila corria até a área demarcada e sentava em cima da 

bexiga. Assim que a bexiga estourasse o mesmo voltava para o fim da fila e o próximo seguia a 

atividade. A equipe que terminasse primeiro pontuava. Notamos que alguns alunos demonstraram 

dificuldade para acertar a bexiga enquanto sentavam, sendo assim, auxiliados pelos bolsistas. 
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                                   Foto 20: Brincadeira de estoura bexiga. 

                                           Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

Na segunda atividade (passa a bola), as duas equipes se encontravam sentadas em filas uma ao lado da 

outra. A dinâmica consistia em o primeiro da fila devia passar a bola para trás. A bola, de mão em mão, 

deveria chegar ate o último da fila. Esse, por sua vez, levantava e sentava no início da fila, seguindo a 

dinâmica. Alguns alunos demonstraram dificuldade de coordenar a passada da bola e quando chegava 

ao último da fila, às vezes, o mesmo encontrava dificuldade em entender a dinâmica de rapidamente 

levantar e ir para o início da fila. 

 

                                                Foto 21: Crianças brincando de passar a bola. 

                                                        Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 
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A terceira atividade (dança das cadeiras) foi dividida em dois momentos. No primeiro momento, a 

brincadeira foi realizada com os alunos. Essa tinha como dinâmica que os mesmos andassem ao redor 

de um número de cadeiras, enquanto uma música tocava. Quando a música parasse todos deveriam 

sentar em uma das cadeiras. Aquele que sobrasse era eliminado e uma das cadeiras era retirada. A 

dinâmica seguia ate sobrar apenas uma das cadeiras e dois participantes. No segundo momento a 

dinâmica permaneceu a mesma, porém, dessa vez, foram os bolsistas que participaram da brincadeira, 

enquanto os alunos torciam pela sua equipe. A grande maioria dos alunos já conhecia essa brincadeira, 

talvez por isso, tenham demonstrado facilidade em executá-la e trabalhar em equipe. Os alunos que 

saiam iam ajudando e incentivando os que  continuavam.  

 

                                     
                                                       Foto 22: Dança da cadeira. 

                                                       Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

A última atividade (equilibrar a bola de tênis) consistia em os alunos divididos em duplas da mesma 

equipe, equilibrarem uma bola de tênis usando a testa. A dupla que conseguisse manter a bola 

equilibrada por mais tempo pontuava. Os alunos demonstraram dificuldade em sincronizar os 

movimentos para que houvesse o equilíbrio da bola. Além disso, a diferença de altura entre os alunos 

também se tornou uma dificuldade. 
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                                                            Foto 23: Brincadeira equilibrando a bola. 

                                                            Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017). 

 

Assim como no primeiro e segundo encontro, foi realizado um lanche coletivo com os alunos. O lanche 

ocorreu após o primeiro momento de apresentação dos vídeos e ao final das atividades. Ao término das 

gincanas e atividades propostas, as equipes terminaram empatadas e todos ganharam um pirulito como 

prêmio. 

 

                                                       Foto 24: Alunos e crianças participantes do projeto. 

                                                       Fonte: Leonardo Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho (2017) 

 

4 A CULTURA DE PARES NO PROJETO "REVIVA DARCY" 

Pensando nas atividades descritas, julgamos necessárias algumas considerações acerca das brincadeiras 

e seus benefícios na Educação Infantil.  Sabemos que o brincar propicia a aprendizagem, desenvolve a 
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criatividade, a autonomia e identidade da criança, enquanto em relação social ou sozinhas. Porém, 

partindo do viés em que foi estruturado este texto, acreditamos ser mais interessante abordar o brincar 

enquanto relação social. 

Sabemos também que na brincadeira há diferenças entre os participantes como: condições sociais, 

contextos, valores, referências simbólicas, expectativas, entre outros. Dessa forma, é na brincadeira 

com seus pares, a partir da interação, que a criança é possibilitada a experimentar e negociar regras 

sociais próprias de cada convívio e diferentes papéis sociais. Reforça Salomão e Martini (2007, p.14) 

“Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente à realidade de maneira não-literal, 

transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel assumido[...]. 

Como vimos o projeto apresenta em sua grande maioria brincadeiras coletivas, onde há interação 

constante entre os alunos, com cooperatividade e trabalho em equipe. Tal interação permite a 

construção ou reprodução de papéis sociais nessas brincadeiras, o que Nogueira (2015, p.120), em 

acordo com Borba, afirmam fazer parte processo coletivo de brincar: “[...] o processo coletivo de 

brincar envolve a coordenação de ideias, papéis, significados e ações, exigindo constantes negociações 

e ajustes pelas crianças [...]”.  

Tais relações sociais desenvolvidas e expressas nas brincadeiras mostram tentativas de interpretações 

do mundo adulto voltadas às necessidades da própria brincadeira. Vale ressaltar, que as reproduções de 

papéis sociais, citadas anteriormente, vão além de meras imitações do mundo adulto, se enquadrando 

no que Corsaro define como reprodução interpretativa. Nessa reprodução as crianças passam por um 

processo de apropriação e reinvenção do meio em que vivem, agindo como participantes na sociedade. 

“[...] as crianças criam e participam de suas próprias e exclusivas culturas de pares quando selecionam 

ou se apropriam criativamente de informações do mundo adulto para lidar com suas próprias e 

exclusivas preocupações.” (CORSARO, 2011, p.31). 

Por essa argumentação, vale ressaltar que as crianças criam suas próprias culturas tornando-se autoras. 

O que nos leva a discussão do posicionamento de sujeito por parte das crianças. Acreditamos ser essa 

uma discussão válida e enriquecedora, mas, que vai além dos limites deste trabalho.  

Pensando na cultura de pares, podemos analisar as atividades realizadas no projeto como possibilidades 

de reconhecer tal cultura, nas relações sociais dos alunos no decorrer do projeto. 
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Dessa forma, faz-se necessário o entendimento acerca do termo cultura de pares, que, segundo Corsaro 

(2011, p.128) é definida como: "conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e 

preocupações que as crianças produzem e compartilham em interação com outras crianças" 

(CORSARO; EDER, 1990 apud CORSARO, 2003, p. 128). 

É através da cultura de pares que as crianças se apropriam, reinventam e reproduzem o mundo que as 

cerca. Portanto, essa cultura tem sua própria especificidade quando as crianças criam seus próprios 

mundos e não apenas o reproduzem. 

Para uma melhor visualização da cultura de pares, as brincadeiras foram classificadas em atividades de 

Educação Física, onde há uma corporeidade mais intensa e uma maior presença de experiência de 

movimento; e, atividades de artes, onde há maior presença de criação e expressividade. Tal divisão se 

fez necessária devido à presença das duas disciplinas no projeto, com as suas respectivas 

especificidades. 

Sendo assim, demonstraremos como a cultura de pares aparece em algumas brincadeiras do projeto, 

dando um enfoque maior a especificidade da área que cursamos. Para isso, elaboramos um quadro 

utilizando as atividades realizadas no decorrer do projeto, dividindo-as conforme explicado 

anteriormente: 

Quadro 1: Atividades realizadas  

Educação Física Artes 

 

Oficina de malabares 

 

Oficina de pintura facial 

 

 

Oficina de acrobacia e trampolim 

 

 

“Mexa-se” 

 

 

Oficina de ginástica acrobática 

 

 

Oficina de “baladinha hip hop” 

 

 

 

Oficina de tecido acrobático 

 

 

Oficina de barangandan 

 

“Mexa-se” 

 

Oficina de construção de 
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brinquedos (paraquedas) 

Oficina de “baladinha hip hop” Teatro 

Estafeta de estourar bexiga  

Passa a bola  

Dança das cadeiras  

Equilibrar bola de tênis  

O “mexa-se” e a oficina de “baladinha hip hop” se enquadram em ambas as especificidades. Se por um 

lado a dança requer todo um trabalho de corporeidade e movimentação, por outro, ela também 

necessita de expressividade e interpretação na mesma proporção. 

Verificamos que em alguns momentos do projeto com atividades direcionadas a Artes era visível a 

cultura de pares. Um desses momentos aconteceu ainda no primeiro encontro, onde podemos citar a 

oficina de pintura facial, que tinha o foco na expressão e criação artística por parte das crianças. Isso 

ocorria através de pinturas e vestimentas. Tais pinturas e vestimentas refletem experiências anteriores 

das crianças (sejam elas assistidas ou vividas) que foram no momento da atividade, reproduzidas, 

reinventadas e recriadas. 

Pensando na Educação Física, podemos citar a atividade de trampolim, por exemplo. Nela vimos que as 

crianças repetiam os movimentos propostos pelos professores, e, a partir desses movimentos, 

reinventavam novos. Dessa forma, se apropriavam dos movimentos propostos e de possíveis 

movimentos já vivenciados anteriormente, fora ou dentro do ambiente educacional, e criavam seus 

próprios movimentos. Naquele momento a contribuição e apropriação de movimentos não se davam 

apenas de professor para aluno, mas de aluno para aluno também.  

 

8 CONCLUSÃO 

Vimos que a base desse trabalho é posta sobre as relações sociais das crianças e que o projeto analisado 

possibilita essas relações através das brincadeiras, abrindo espaço para experiências que partem da 

noção de reprodução interpretativa (CORSARO, 2011). 
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Vimos também, que a cultura de pares é um termo apropriado da Sociologia da Infância, e que esta 

cultura está presente em todas as brincadeiras, não se restringindo àquelas com corpo em movimento, 

afeitas à Educação Física. Porém, percebemos que através do corpo em movimento temos a 

possibilidade de potencializar as experiências compartilhadas como relações sociais específicas da 

cultura das crianças. 

Sabendo que o movimento é cultural, e que a partir das brincadeiras as crianças criam e se tornam 

autoras na cultura de pares, podemos concluir que esse mesmo movimento tem um vínculo direto com 

essa cultura, quando pensado a partir da Educação Física e suas brincadeiras de movimentar-se. Sendo 

assim, nessa análise o ato de brincar e movimentar-se para brincar se torna o possibilitador e 

potencializador da cultura de pares nas brincadeiras e experiências promovidas pela Educação Física. 

Sendo assim, acreditamos que com um olhar direcionado as experiências que as crianças compartilham 

entre si, este texto se torna uma abertura a outros projetos que visem esse compartilhamento de 

experiências, possibilitando maior e melhor reconhecimento da autoria cultural das crianças. 
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