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FORMAÇÃO DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA: MEMÓRIAS DE 

EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS EM DOIS CICLOS DO PIBID/EF1 

Mery Ellen França Coelho2 

André da Silva Mello3 

 

Resumo 
Analisa as experiências formativas em Educação Física vivenciadas por mim durante 
minha inserção em dois ciclos de vigência do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação a Docência (PIBID) - (2012/13 e 2014/15). Para tanto, utiliza a narrativa 

autobiográfica (SOUZA, 2007) como pressuposto metodológico, em que a 

experiência de “narrar a si” se constitui como importante recurso para a formação 
docente. Os dados foram produzidos por meio de diferentes fontes, como narrativas 
pessoais sobre as experiências vividas, imagens iconográficas e documentos relativos 
à prática pedagógica, que foram sistematizados em portfólio. Dentre as experiências 
consideradas significativas para a formação docente vivenciadas no Pibid, destaco a 
realização do diagnóstico do contexto educacional, a relação colaborativa entre 
universidade e escola e a mudança na concepção de infância. 

Palavra-chave: Formação docente. Pibid. Educação Física. Educação Infantil. 

 

TEACHER TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION: MEMORIES OF 

EXPERIENCES IN TWO CYCLES OF lived PIBID / EF 

 

Abstract 
Analyzes the formative experiences in physical education experienced by a student 
during its insertion in two cycles of life of the Scholarship Program of Initiation to 
Teaching (PIBID) - (2012/13 and 2014/15). To do so, use the autobiographical 
narrative (SOUZA,  2007) as a methodological assumption that the experience of "tell 
yourself" constitutes an important resource for teacher education. The data were 
produced by different sources, such as personal narratives about their experiences, 
iconographic images and documents relating to teaching practice, which were 
summarized in a portfolio. Among the experiences considered significant for teacher 
training experienced in the two cycles of Pibid, the student highlights the diagnosis of 
the educational context, the collaborative relationship between university and school 
and the change in the conception of childhood. 

Keyword: Teacher training. Pibid. Physical education. Childhood education 

                                                           
1
PIBID/EF - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência/ Educação Física  

2
 Acadêmica do curso de Educação Física da UFES. 

3
 Professor do programa de pós-graduação em Educação Física da UFES. Orientador. 
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN FÍSICA: MEMORIAS 

DE EXPERIENCIAS EN dos ciclos de duración PIBID / EF 

Resumen 

Analiza las experiencias formativas en educación física experimentada por un mercado 
durante su inserción en dos ciclos de vida del Programa de Becas de Iniciación a la 
Enseñanza (PIBID) - (2012/13 y 2014/15). Para ello, utilice la narrativa autobiográfica 
(SOUZA,  2007) como supuesto metodológico que la experiencia de "dígase" 
constituye un recurso importante para la formación del profesorado. Los datos fueron 
producidos por diferentes fuentes, como las narrativas personales sobre sus 
experiencias, imágenes iconográficas y documentos relacionados con la práctica 
docente, que se resume en una cartera. Entre las experiencias consideradas 
importantes para la formación de profesores con experiencia en los dos ciclos de 
PIBID, el mercado pone de relieve el diagnóstico del contexto educativo, la relación de 
colaboración entre la universidad y la escuela y el cambio en la concepción de la 
infancia. 
Palabra clave: La formación del profesorado. PIBID. Educación Física. Educación 
Infantil. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Pibid é um programa do Governo Federal, desenvolvido pela Capes4, 

cujo objetivo central é a valorização e o aperfeiçoamento da formação de 

professores para a Educação Básica. O programa concede bolsas para os 

professores em formação inicial para que eles tenham a oportunidade de 

vivenciar as demandas relativas à prática pedagógica no cotidiano das escolas, 

contribuindo, dessa forma, para construção e afirmação da identidade docente. 

O Pibid se materializa por meio da ação colaborativa entre universidade e 

escolas da Educação Básica, e têm como protagonistas desse processo os 

coordenadores de área, constituído por docentes das universidades; 

professores-supervisores, que atuam nas escolas conveniadas ao programa; e, 

sobretudo, os bolsistas de iniciação à docência (ID), grupo formado por 

professores em formação inicial de diferentes licenciaturas. 

Iniciado no ano de 2007, como estratégia para suprir a carência de 

professores em áreas consideradas estratégicas, como matemática, física, 

                                                           
4
 Maiores informações sobre o PIBID no site da Capes:<http://www.capes.gov.br/educacao-

basica/capespibid>.  
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química e biologia, o Pibid, atualmente, contempla várias licenciaturas e se 

constitui como a principal política de formação docente no Brasil, ofertando 

bolsas para mais de 90.000 licenciandos. Devido à sua abrangência e 

importância, o Pibid deixou de ser uma política de governo para se tornar uma 

política de Estado, que, não obstante aos desafios impostos ao programa, vem 

se aperfeiçoando no curso de sua recente trajetória.  

O Pibid em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo, 

foco de interesse deste estudo, iniciou as suas atividades no ano 2009 e, 

desde então, participou de dois editais: 2009-2013 e 2014-2017. O primeiro 

edital (2009-2013), denominado “A prática pedagógica dos licenciandos em 

Educação Física na escola real: refletindo na e sobre a ação pedagógica no 

interior do Pibid”, teve como objetivo, conhecer e sintetizar as mudanças 

ocorridas na intervenção pedagógica dos licenciandos em Educação Física 

participantes do Pibid a partir das reflexões na/sobre suas próprias práticas. O 

segundo edital (2014-2017), ainda em curso, tem como objetivo central formar 

professores de Educação Física para a intervenção pedagógica com a 

Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Neste contexto o objetivo deste artigo é: analisar as experiências 

formativas por mim vivenciadas como bolsista de ID nesses dois editais, nos 

períodos de 2012/2013 (primeiro edital) e 2014/2015 (segundo edital). 

Entendemos a experiência, no sentido dado por Bondía (2002), como algo que 

nos toca, que nos afeta. Diferentemente do acontecimento, que é demarcado 

pela primazia da objetividade e da impessoalidade, a experiência é o que nos 

acontece, é aquilo que produz marcas em nós. Nesse sentido, apesar de ter 

vivenciado inúmeras situações formativas no contexto do Pibid, neste estudo 

rememoro as experiências que julgo que foram mais significativas para a minha 

formação, ou seja, àquelas que, de alguma forma, me sensibilizaram e 

contribuíram para a construção da minha identidade docente.  

As experiências aqui narradas foram mediadas pelas práticas 

pedagógicas, desenvolvidas nas minhas relações concretas de ensino-

aprendizagem com as escolas conveniadas ao programa. Assim como Charlot 

(2000), compreendemos que todo conhecimento é uma relação, construída na 
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interação com os objetos do saber. Enquanto a informação é aquilo que nos 

passam, o conhecimento é o que se passa com a gente. Sendo assim, 

ressaltamos a centralidade das práticas nos processos formativos 

empreendidos pelo Pibid. Elas se configuram como dimensão fundamental 

para constituição das experiências, pois permite uma relação direta com os 

saberes necessários à atuação docente. 

Para alcançar o objetivo proposto, este artigo trilhará o seguinte itinerário: 

em um primeiro momento, discutimos o pressuposto metodológico que orientou 

as experiências analisadas; posteriormente, sistematizamos essas 

experiências em categorias mais amplas, para potencializar o processo de 

interpretação que foi mediado pelos referenciais teóricos que sustentam o 

estudo.    

  

 

2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A narrativa autobiográfica foi a metodologia utilizada para sistematizar as 

experiências apresentadas neste artigo. Segundo Souza (2007) por meio da 

construção narrativa é possível rever emoções e razões que não tínhamos 

percebido no momento em que ocorreram, dando novos significados à nossa 

identidade docente e abrindo o olhar para o nosso interior. É como se 

estivéssemos refazendo a nossa própria existência. Para Freire (1987) a 

existência humana é uma constante revisão de nós mesmos e nas 

interpretações narrativas as vidas se reconstroem de formas cada vez mais 

complexas, abrindo e fechando ciclos com novas perspectivas. A narrativa 

autobiográfica proporciona uma compreensão de onde estamos nesse ciclo de 

vida e para onde pretendemos ir. Esse duplo olhar proporciona compreensões 

mais abrangentes sobre a nossa trajetória, pois permite que revisitemos as 

experiências vividas e projetemos novas perspectivas profissionais, abrindo 

caminhos para uma identidade profissional solidificada.  

 As experiências narradas neste artigo foram extraídas dos portfólios, 

instrumento utilizado pelo Pibid em Educação Física da UFES no processo de 
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sistematização das nossas práticas pedagógicas. O portfólio permitiu registrar 

tudo o que me tocou nas experiências docentes, por exemplo, a percepção de 

subjetividades e intervenções pedagógicas como algo construído por vários 

sujeitos e saberes, que se entrecruzam e constituem a identidade e os 

conhecimentos pedagógicos. O portfólio não é um instrumento meramente 

destinado para o diagnóstico, pois nele se materializam reflexões e 

compreensões pessoais, dando um sentido particular para as experiências 

vivenciadas, propiciando, dessa forma, uma compreensão mais nítida de nossa 

trajetória pessoal e profissional e, em decorrência disso, a possibilidade para 

construção de novos saberes. 

Os portfólios sistematizam materiais de duas naturezas distintas: àqueles 

que são projetivos da ação, ou seja, os materiais que antecedem as práticas 

pedagógicas, como registros em diário de campo, diagnósticos, planejamentos, 

pressupostos teórico-metododológicos, dentre outros documentos e, os 

materiais que são produtos da ação, gerados a partir das experiências 

pedagógicas desenvolvidas, como desenhos, relatórios, imagens iconográficas, 

dentre outros (MELLO et al, 2012). Na construção deste artigo, utilizamos 

imagens iconográficas, relatos de observação, experiências obtidas em 

intervenções, que foram extraídos dos portfólios que construímos.  

 

 

3 ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS DOCENTES VIVENCIADAS NO PIBID/EF 

 

Durante o período de formação vivenciado nos dois editais do Pibid em 

Educação Física da Ufes, algumas experiências foram mais significativas para 

mim do que outras e são justamente essas experiências formativas que serão 

aqui rememoradas e analisadas. Para melhor organização do texto, elas foram 

organizadas em três categorias. Apesar de elas se relacionarem e 

influenciarem mutuamente, para fins didáticos, estas serão contempladas 

separadamente. São elas: diagnóstico; relação colaborativa; concepção de 

infância. 
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3.1 Diagnóstico 

 

A primeira experiência que marcou a minha formação docente no contexto 

do Pibid foi à realização das atividades diagnósticas, efetuadas no início da 

nossa inserção nas escolas, tanto no primeiro, quanto no segundo edital que 

participei. Para uma atuação docente contextualizada e compatível com as 

especificidades e demandas dos diferentes contextos escolares, é necessário 

ter um conhecimento, mesmo que inicialmente básico, do ambiente em que o 

professor atuará. Discutimos, em nossas reuniões de planejamento, que não 

há “escola” no singular, assim como não há “aluno universal”. Cada contexto 

educativo possui a sua cultura escolar própria, que é atravessada por 

diferentes aspectos socioculturais, como também é frequentada por sujeitos 

histórico e socialmente situados. Constatei a importância do diagnóstico para a 

construção do planejamento e percebi que ele incide sobre diferentes 

dimensões, como a social, cultural, econômica, política, curricular, estrutural, 

pedagógica, dentre outras. 

No programa, tivemos a oportunidade de construir diagnósticos antes das 

nossas intervenções, entretanto, percebi que esse processo é constante, pois a 

dinâmica escolar está em permanente transformação. Para a sistematização do 

diagnóstico, utilizamos algumas estratégias que direcionar o nosso foco de 

atenção para as informações que, de fato, fossem relevantes à nossa 

intervenção pedagógica. 

A minha primeira experiência na construção do diagnóstico foi direcionada 

ao desenvolvimento da sensibilidade docente, no sentido de “treinar o olhar” 

(MELLO et al, 2015) para as situações e aspectos significativos a serem 

observados. Nesse sentido, em um primeiro momento, utilizamos uma folha de 

papel em branco onde escrevíamos aleatoriamente tudo o que considerávamos 

importante, interessante, insólito, atraente e rotineiro, sem que houvesse 

qualquer tipo de orientação ou direcionamento mais específico para a 

realização dessa tarefa. Posicionamo-nos dentro da universidade e ficamos 
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observando na entrada do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), por 

um período de 30 minutos. 

Nesse período, nós bolsistas, registramos diferentes coisas. Descrevemos 

um pouco de tudo o que foi visto no tempo destinado a essa vivência. Após o 

momento de observação e registro, nos reunimos com os professores-

supervisores e o professor coordenador de área. Apresentamos 

individualmente ao grupo àquilo que foi alvo do nosso olhar. Alguns falaram da 

faixa de pedestre, outros dos carros, dos aviões, do tempo do sinal, da 

velocidade das pessoas, do ponto de ônibus, dentre outras coisas. 

Percebemos que, por não focarmos o nosso olhar em algo específico, não 

conseguimos ter dados aprofundados sobre os objetos de nossas observações. 

Em nossas reflexões, concluímos que, se cada um direcionar o foco para 

aspectos diferentes, não seria possível realizar um trabalho coletivo e 

colaborativo. Essa discussão causou uma ruptura, nos alertando para a 

necessidade de construção de um roteiro de observação e despertando a 

nossa sensibilidade para olhar situações possíveis de serem encontradas no 

ambiente escolar. O debate sobre o diagnóstico nos preparou para a inserção 

no contexto escolar.  

Ao entrarmos na escola, direcionamos nossos olhares para os alunos, 

para a atuação dos professores de educação física e para a estrutura física, na 

intenção de conhecer o contexto em que as aulas de educação física eram 

desenvolvidas. Durante esse diagnóstico, encontramos resistência por parte de 

um professor de educação física da escola, que se sentiu ameaçado com a 

nossa presença e com as observações que realizávamos. Problematizamos 

essa questão em reunião na universidade e chegamos à conclusão de que é 

preciso conhecer a trajetória docente para compreender as suas resistências, 

angústias e inseguranças. Percebemos que cada professor possui 

características únicas, que perpassam pela sua formação, história de vida e 

pelas experiências construídas. O diagnóstico ampliou a nossa sensibilidade 

para perceber que cada um dos sujeitos que atuam no ambiente escolar são 

únicos, nos conscientizando sobre a necessidade de diagnosticar todas às 

vezes que entrarmos em uma escola ou turma nova. 
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Outra experiência significativa, relacionada ao diagnóstico, foi vivenciada 

no segundo edital que participei. Nele, focalizamos a abrangência do 

diagnóstico, enfatizando as diferentes dimensões que incidem sobre as 

práticas docentes. Discutimos as variáveis que afetam as intervenções 

pedagógicas e elaboramos um roteiro de observação que contemplou as 

dimensões sociais, econômicas, políticas, curriculares, estruturais, 

pedagógicas e humanas relacionadas ao contexto de inserção da escola. Esse 

processo exigiu de nós bolsistas um tempo mais prolongado no cotidiano do 

CMEI, para que pudéssemos nos apropriar desse conjunto de informações 

(NASCIMENTO et al., 2012). De posse desses dados, sistematizamos uma 

apresentação, que foi compartilhada com os outros bolsistas, professores-

supervisores e coordenadores de área em uma de nossas reuniões semanais, 

como demonstra a Imagem 1: 

 

 
Imagem 1 - Diagnóstico sobre o contexto escolar 

Fonte: Os autores 

 

O diagnóstico, em uma ampla dimensão, permitiu que 

compreendêssemos a cultura escolar em sua complexidade e as relações que 

tecem o cotidiano (NASCIMENTO et al., 2012). Por exemplo, ao constatarmos 

o elevado nível de violência na comunidade em que a escola está inserida e 
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relações familiares conturbadas, entendemos o comportamento agressivo e 

desrespeitoso de muitas crianças em relação a nós e aos outros colegas de 

turma. A identificação desse problema orientou as nossas futuras intervenções, 

no sentido de priorizarmos a dimensão atitudinal dos conteúdos, em que 

valores como respeito, solidariedade e cooperação foram focalizados por meio 

dos jogos e das brincadeiras trabalhados. 

Por meio do diagnóstico, compreendemos que a escola é um local 

heterogêneo, repleto de peculiaridades, valores e procedimentos singulares. 

Mesmo que algumas ações ou regras sejam aparentemente uniformes, cada 

escola é resultado do que seus sujeitos fazem dela, do consumo produtivo 

(CERTEAU, 1994) que imprimem às normas e orientações externamente 

impostas (LDB, Diretrizes Curriculares etc.). Por isso, a necessidade de 

compreendê-la como única e a importância em saber o contexto social que ela 

esta inserida, assim com a sua própria história (VENTORIM et al., 2011). 

Percebemos que não existe uma “escola universal”, mas sim várias escolas 

com características próprias, o que reforça ainda mais a necessidade de 

conhecer a sua cultura específica pelo diagnóstico abrangente e constante. 

 

 

3. 2 A relação colaborativa  

 

Outra experiência vivenciada nos dois ciclos do Pibid, que marcou 

significativamente a minha formação, foi a relação colaborativa estabelecida 

entre os diferentes sujeitos que fazem parte do programa (bolsistas de 

iniciação à docência, professores-supervisores e coordenadores de área). De 

acordo com Barbosa et al. (2010) o Pibid é um programa que promove a 

relação colaborativa entre as escolas de Educação Básica e universidades, 

potencializando as ações formativas em ambos os contextos. 

Uma experiência marcante com o trabalho colaborativo, vivenciada no 

primeiro edital, foi o planejamento e a execução do festival de encerramento 

das aulas de Educação Física no ano de 2013, com as escolas de Ensino 

Fundamental Adão Benezath e Juscelino Kubitschek. Considerando que, 
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naquele ano, o assunto recorrente entre alunos e professores eram os 

megaeventos esportivos, em virtude da Copa do Mundo e das Olímpiadas 

sediadas no Brasil, decidimos trabalhar o futebol e problematizá-lo em 

diferentes dimensões. Abordamos os aspectos históricos desse esporte, 

passando pelas transformações relacionadas aos preconceitos raciais e de 

gênero, até chegarmos ao diálogo do futebol com as diferentes linguagens 

presentes no currículo escolar. Esse trabalho envolveu a participação de 

diferentes áreas do conhecimento e sujeitos, que, de forma colaborativa e 

participativa, construíram conhecimentos diversificados sobre a temática.  

O festival teve o nome de “Bola no Pé” e foi realizado no Centro de 

Educação Física e Desportos da Ufes. Na universidade, os alunos puderam 

experimentar diferentes variações do futebol: furingo, golbol, futebol de campo 

e futevôlei. Além disso, expuseram cartazes sobre o tema produzidos com 

professores de outras áreas do conhecimento, caracterizando, dessa forma, 

uma abordagem do conteúdo por meio de diferentes linguagens (estética, 

escrita, iconográfica). A materialização desse trabalho só foi possível na 

relação colaborativa entre os diversos sujeitos escolares, em que o diálogo, a 

interação, as reflexões e a investigação das práticas constituíram-se como 

pressupostos para o desenvolvimento das ações (PIMENTA, 2005). A Imagem 

2, apresentada a seguir, demonstra os bolsistas do Pibid junto aos alunos 

participantes do festival. Ao fundo, percebem-se cartazes em que o futebol é 

abordado por meio das linguagens escrita e iconográfica: 
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Imagem 2 – Bolsistas de ID do Pibid e alunos da EMEF 

Juscelino Kubitschek. 

 

Outra experiência marcante em minha formação, referente à relação 

colaborativa, ocorreu no segundo edital que participei e está associada à 

construção do projeto de Educação Física do Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI) Ocarlina Nunes de Andrade. Quando chegamos ao CMEI para o 

diagnóstico, no primeiro semestre de 2014, o professor-supervisor tinha várias 

ideias para o projeto da Educação Física, considerando o diálogo com o projeto 

institucional sobre sustentabilidade, contudo, ele ainda não havia sistematizado 

o documento específico para esse componente curricular.  

Com a nossa chegada ao CMEI (grupo de seis bolsistas de ID), 

conversamos sobre as possibilidades de articulação da EF à temática 

sustentabilidade ambiental e selecionamos conteúdos que dialogassem com 

ela, pensando nos espaços onde esses conteúdos poderiam ser 

desenvolvidos. Esse processo foi bastante produtivo, pois o professor-

supervisor se mostrou receptivo às nossas sugestões, demonstrando que não 

há uma relação assimétrica e hierárquica de poder. Para Tardif (2007), o saber 

da experiência influencia nos conteúdos a serem aplicados nas aulas de 

Educação Física e revelam a identidade doscente. Foi esse saber que 

potencializou significativamente o desenvolvimento do projeto de Educação 

Física, que foi denominado “Experiências sociocorporais na natureza: 

aventuras na Educação Física”.  
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Nesse projeto, foram desenvolvidas várias atividades de aventura na 

natureza, como slackline, falsa baiana, tirolesa, “esquibunda”, escaladas, 

dentre outras. Um aspecto interessante desse projeto, materializado por meio 

da relação colaborativa entre bolsistas, professor-supervisor e coordenação 

pedagógica do CMEI, foi à utilização de espaços alternativos para a prática das 

atividades de aventura. Esses ambientes, antes inutilizados, foram 

ressignificados, segundo Certeau (1994) transformando espaço em lugar. 

Como exemplo, apresentamos as Imagens 3 e 4, referentes a um terreno 

íngreme que fica na lateral do CMEI. Esse ambiente, antes considerado como 

terreno baldio foi transformado/adaptado para o desenvolvimento das 

atividades de aventura e de brincadeiras na natureza:  

  

 
Imagem 3 – Terreno antes 

         

 
Imagem 4 – Terreno depois 

 

Essa experiência foi tão significativa para os envolvidos, que decidimos 

socializá-la no XII Congresso Espírito-Santense de Educação Física (Conesef). 

Nesse sentido, produzimos um pôster relatando o processo colaborativo na 

construção e execução do projeto de Educação Física. Essa ação denota outra 

dimensão relacionada à colaboração: para além das práticas pedagógicas, a 

interação entre os sujeitos que vivenciam o cotidiano escolar também potencializa a 

produção conjunta de conhecimentos. Molina Neto (1997) destaca a importância da 

formação docente no contexto escolar, pois permite ao professor de Educação 

Física, em interação com os outros sujeitos, perceber a sua própria prática como 

campo de investigação e produção do conhecimento. A Imagem 5, apresentada a 

seguir, demonstra o pôster relacionado à ação colaborativa na formulação e 
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execução do projeto “Experiências sociocorporais na natureza: aventuras na  

Educação Física”.

Imagem 5 – Pôster apresentado no Conesef 

 

O projeto da Educação Física foi desenvolvido em consonância com o projeto 

institucional, para que os conhecimentos tratados por esse componente curricular se 

articulassem com os saberes de outras áreas presentes no currículo da Educação 

Infantil, superando, dessa forma, uma abordagem fragmentada e disciplinar (MELLO 

et al., 2014). A abertura dada pelo professor e pela escola para a nossa participação 

foi muito importante, pois desenvolveu nos bolsistas o sentimento de pertencimento 

àquele contexto educacional.  

As relações colaborativas foram se ampliando ao longo dos dois editais que 

participei. As experiências, que passo a relatar agora, se diferenciam das 

experiências anteriores vivenciadas no Ensino Fundamental. Embora a primeira 
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experiência tivesse articulado outras áreas do conhecimento e seus respectivos 

professores, ela se circunscreveu a uma ação pontual – o Festival “Bola no Pé”. 

Em meu último ano no Pibid como bolsista de ID vivenciei novas experiências, 

e mais profundas, na docência com a Educação Infantil no CMEI Ana Maria Chaves 

Colares. A primeira, que destaco, foi a participação plena na construção do projeto 

institucional desse CMEI. Essa ação foi mediada pela professora-supervisora de 

Educação Física e pela professora-pesquisadora,5 que atuou de maneira 

participativa com o nosso grupo de bolsista. O projeto construído foi denominado “A 

nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo o lugar”. Esse projeto 

articula questões relativas à cultura popular e à sustentabilidade, temáticas que 

direcionam as ações dos sujeitos e das áreas do conhecimento presentes no CMEI. 

Para a construção desse projeto, houve um amplo debate com toda a comunidade 

escolar. Pedimos às crianças que, por meio de desenhos, expressassem as 

brincadeiras populares que conheciam; com os pais, fizemos uma pesquisa no 

intuito de resgatar as suas brincadeiras de infância; com as professoras de artes e 

com as professoras de sala, fizemos vários ciclos de reuniões, na intenção de 

encontrar pontos de diálogo e de interseção entre as diferentes linguagens que 

fazem parte da Educação Infantil (motora, musical, artística, escrita, dentre outras)e 

de interseção entre as temáticas. Esse movimento converge com os pressupostos 

preconizados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (2013), 

que afirmam: 

As propostas curriculares da Educação Infantil devem garantir que as 
crianças tenham experiências variadas com as diversas linguagens, 
reconhecendo que o mundo no qual estão inseridas, por força da própria 
cultura, é amplamente marcado por imagens, sons, falas e escritas. Nesse 
processo, é preciso valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas infantis 
(BRASIL, 2013, p. 93). 

 

No caso específico da Educação Física, construímos o subprojeto “De volta pra 

casa: um passeio pela cultura popular na cidade”. Nesse projeto, desenvolvemos os 

seguintes eixos: casa-corpo, casa-lar, casa-escola e casa-cidade. Construímos, em 

parceria com as crianças, sentidos para as atividades desenvolvidas em cada eixo, 

valorizando o seu protagonismo e as suas produções culturais. Ao estabelecermos 

relações colaborativas com as crianças, enxergamo-las como “[...] actores sociais 

plenos, competentes na formulação e interpretações acerca dos seus mundos de 

                                                           
5
 Aluna de doutorado PPGEF/UFES/CAPES. 
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vida” (FERREIRA; SARMENTO, 2008, p. 80). As imagens a seguir demonstram, 

respectivamente, a construção e a exposição do painel relacionado ao projeto da 

Educação Física. Na Imagem 6 é possível identificar a presença de bolsistas, 

pesquisadora, professor coordenador,  professora supervisora e outros professores 

de educação física do CMEI, trabalhando de forma colaborativa em prol desse 

projeto e na Imagem 7 vê-se o painel propriamente dito, com a descrição dos 

respectivos eixos temáticos do projeto.:

 

 
Imagem 6 - Construção do painel do projeto 

de educação física. 

             

 
Imagem 7 - Painel do projeto de educação 

física.

 

Por fim, uma última experiência impactante que vivenciei que estava 

vinculada à relação colaborativa, ocorreu na formação continuada ofertada pela 

Secretaria Municipal de Educação de Vitória aos docentes que atuam na Educação 

Infantil.6 Nessa formação, a professora-supervisora e o grupo do Pibid que atua no 

CMEI Ana Maria Chaves Colares foram convidados para compartilhar com docentes 

da rede municipal de ensino, o trabalho desenvolvido nesse CMEI, materializado por 

meio da parceria entre escola e universidade. É interessante destacar que a lógica 

que rege as formações continuadas promovidas pela Secretaria de Educação de 

Vitória não consiste em convidar uma “autoridade”, um expertise, para orientar as 

professoras que atuam na rede. A secretaria prioriza, nessas formações, o 

compartilhamento de experiências pedagógicas bem sucedidas em que os próprios 

docentes assumem o papel de protagonismo nesse processo. Fizemos várias 

                                                           
6
Uma das práticas da Secretaria de Educação de Vitória (Seme) é a formação constante dos 

educadores, pedagogos e profissionais da rede municipal de ensino. A Política de Formação 
Continuada tem como objetivo potencializar os processos pedagógicos e, desse modo, qualificar a 
aprendizagem dos alunos.  A formação que participamos aconteceu no dia 3 de Julho de 2015, com o 
tema “Formação docente e práticas colaborativas entre o Pibid e a Educação Infantil”. 
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reuniões para conceber e estruturar essa formação que estava sob a nossa 

responsabilidade, como se observa na Imagem 8: 

 
Imagem 8 – Bolsistas de ID, coordenador de área, professoras 
supervisora e pesquisadora planejando a formação continuada. 

 

Decidimos realizar a formação continuada em duas partes: uma parte teórica, 

onde expusemos os pressupostos que têm orientado as nossas práticas, em 

consonância com as experiências desenvolvidas, que foi direcionada pela 

professora supervisora; e uma parte prática, cujo objetivo foi desenvolver/despertar 

a sensibilidade das professoras para os aspectos lúdicos (CORSARO, 2011), 

relacionados à imaginação e ao faz-de-conta, que devem permear a intervenção 

pedagógica na Educação Infantil. Nesse sentido, convidamos as professoras a 

realizarem “Uma viagem pelo universo infantil”, atividade que foi desenvolvida por 

meio de uma brincadeira historiada, em que personagens infantis, brinquedos 

cantados e brincadeiras circenses compuseram o enredo da história que dividimos 

em quatro partes. Na primeira parte, eles passaram pelo reino do brinquedo 

cantado; na segunda, o reino da floresta, onde tiveram experiências sensoriais, em 

que tive a função de conduzir; na terceira, o reino do circo; e a quarta o relato das 

experiências vividas através de desenhos.  O processo de construção até a ação foi 

bem formativo para mim, pude participar com ideias para a elaboração e montagem 

do percurso, além de atuar ativamente na execução, dando os comandos na parte 

sensorial do percurso. Senti nesse processo a importância e o peso de participar de 

uma formação continuada sendo ainda uma graduanda.  A Imagem 9, apresentada a 

seguir, demonstra os bolsistas de iniciação à docência, a professora-supervisora e a 
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professora-pesquisadora caracterizados pelos personagens que conduziram a 

brincadeira historiada: 

 
Imagem 9 - bolsistas de ID, professora supervisora, professor 

coordenador no espaço preparado para a formação. 

 

No final dessa atividade, pedimos às professoras que avaliassem a formação 

por meio de uma linguagem tipicamente infantil: o desenho. Fomos surpreendidos 

por desenhos/mensagens, que expressaram a gratidão e a satisfação com o 

trabalho desenvolvido, como demonstram as Imagens 10, 11 e 12:  

 

Imagem 10 - Relatando os 

sentimentos durante a 

atividade. 

 

Imagem 11 - Sentimento 

despertado em uma das 

professoras. 

 

Imagem 12 - Relato das 

atividades experienciadas 

 

Nesses dois ciclos que vivenciei no Pibid, pude perceber que a formação 

docente é um processo contínuo, que não se encerra com o fim da graduação. 



21 

 

Também pude constatar a importância da relação colaborativa, do diálogo e da 

interação entre diferentes sujeitos, que se encontra em etapas distintas na carreira 

docente, no processo de formação de professores. Formação é um encontro de 

trajetórias, de experiências, de histórias, de angustias, de compartilhamentos de 

sucessos e de fracassos, que, por meio de relações dialógicas e solidárias, 

potencializa o trabalho coletivo. Como diz Paulo Freire: “ninguém educa ninguém, 

ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo”. 

 

 

3.3 Mudanças em relação à concepção de infância  

 

Durante a minha graduação tive dificuldade de me perceber como docente na 

Educação Infantil, pois não via sentido na atuação do professor de Educação Física 

com crianças tão pequenas. Entretanto, o segundo ciclo do Pibid (2014/2015) foi 

decisivo para mudar a minha concepção sobre infância e a minha representação 

sobre a intervenção do professor de Educação Física nessa etapa da Educação 

Básica. Como dito na introdução deste artigo, o segundo edital focalizou as suas 

ações na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. Durante esse 

edital, atuei em dois CMEIs de Vitória: Ana Maria Chaves Colares, situado no bairro 

Jardim Camburi, e Ocarlina Nunes de Andrade, localizado em São Cristovão. 

Atribuo que as mudanças que ocorreram comigo foram influenciadas, 

sobretudo, pelos exemplos dados pelos professores-supervisores que tive a 

oportunidade de interagir e a concepção de infância e de criança adotada pelo 

Pibid/EF/Ufes. Com os professores supervisores que me acompanharam, aprendi a 

ver as crianças de outra maneira. Busquei superar o olhar adultocêntrico, que 

concebe as crianças apenas pelas suas falhas e ausências, e passei a percebê-las 

como sujeitos competentes em seus mundos de vida, que, por meio de suas culturas 

de pares, estabelecem uma reprodução interpretativa7 da cultura mediada pelos 

adultos (CORSARO, 2009).  

                                                           
7
 Para  Corsaro (2009)  o termo interpretativa captura os aspectos inovadores da participação das crianças na 

sociedade, indicando o fato de que as crianças criam e participam de suas culturas de pares singulares por meio 

da apropriação de informações do mundo adulto de forma a atender aos seus interesses próprios enquanto 
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Esses professores buscam um permanente diálogo com as crianças, por meio 

de suas diferentes linguagens, em especial, a corporal. Eles valorizam os sentidos 

produzidos por ela, em suas intervenções pedagógicas, aproximando as suas aulas 

dos interesses, necessidades e possibilidades dos infantis. Ao proceder dessa 

forma, esses professores superam abordagens8 que veem as crianças como sujeitos 

universais, com princípios imutáveis de desenvolvimento, sobre as quais incidem 

procedimentos que não consideram as suas autorias e inventividades. O próprio 

professor Marcão9 em sua dissertação de mestrado, afirma que: 

 
[...] a criança é reconhecida como membro de uma sociedade complexa, 
não como um ser inocente, separado do mundo, mas como um sujeito que 
está neste mundo, como ele, incorpora-o e é influenciado por ele. 
Entretanto, ela também o influencia e constrói significados a partir dele, não 
de forma universal, pois cada criança tem a sua infância, que é histórica e 
socialmente localizada. Isso nos faz refletir sobre as diferentes infâncias, 
compostas de muitos relacionamentos e atravessamentos, em que, tanto o 
lar (com os cuidados familiares), como as instituições infantis têm papéis 
importantes, complementares e diferentes a desempenhar no processo de 
atendimento/desenvolvimento das crianças (KLIPPEL, 2013, p. 24-25). 

 

Essa percepção de infância também é evidenciada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil (BRASIL, 2013), que concebe a criança como centro 

do planejamento curricular, sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 

relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 

coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 

questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.  

Em minhas intervenções na Educação Infantil, passei a valorizar as autorias 

das crianças e busco compreender os sentidos que elas produzem na relação com 

os saberes mediados pela Educação Física (CHARLOT, 2000). As imagens 13 e 14, 

produzidas em minhas aulas, fornecem evidências para essas afirmações. Na 

                                                                                                                                                                                     
crianças. O termo reprodução significa que as crianças não apenas internalizam a cultura, mas contribuem 

ativamente para a produção e a mudança social. 

8
 Desenvolvimentista (TANI et al., 1988) Nesta proposta as habilidades motoras têm um grande 

enfoque, servindo de base para a solução de problemas de seu cotidiano e até mesmo para se 
adaptar a novas situações ao ambiente que ele esteja inserido. Psicomotricidade (LE BOUCH, 1984)  
acredita que a EF deve estar envolvida com o desenvolvimento da criança, com os processos 
cognitivos, afetivos e psicomotores, buscando garantir a formação integral do aluno. É preciso 
lembrar que, no âmbito da Educação Física, a psicomotricidade influenciou a busca da formação 
integral, ao incluir as dimensões afetivas e cognitivas ao movimento humano.    Recreacionista 
(ROUSSEAU, 1712;1771),  neste modelo o aluno se qualifica como capaz de escolher qual atividade 
e como irá realizar, sem que em momento algum se note a intervenção do professor. 
9
 Forma carinhosa como o professor é tratado pelas crianças, funcionários e professores do CMEI. 
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imagem 13, as crianças criam formas próprias para atravessar o percurso na corda. 

Já a Imagem 14, as crianças produzem sentidos, por meio de desenhos, dos 

conteúdos vivenciados em minhas aulas: 

 

 
Imagem 13 - Criança apresentando sua 

forma própria de atravessar a corda. 

    

Imagem 14 - Crianças produzindo sentido 

por meio dos desenhos. 

 

Além dos exemplos, das interações e das produções coletivas com os 

professores-supervisores, a concepção de infância adotada pelo Pibid/EF/Ufes 

também foi decisiva para a minha mudança de postura em relação às crianças 

e a Educação Infantil. Pautada na Sociologia da Infância e nos Estudos com o 

Cotidiano (CERTEAU, 1994), a concepção de infância adotada pelo programa 

busca materializar a ideia de criança como protagonista, produtora de cultura e 

sujeito ativo do seu próprio processo de socialização. Nesse sentido, mais do 

que ficar preso a pressupostos teóricos, almejo potencializar conhecimentos de 

natureza didático-metodológica para evidenciar as produções culturais das 

crianças. Entendo que essas produções infantis se manifestam por diferentes 

vias, para além da linguagem verbal articulada, por isso é fundamental 

compreender as maneiras específicas pelas quais as crianças demonstram o 

seu protagonismo.  

Na intenção de perceber e compreender as produções infantis tenho 

direcionado o olhar para as suas práticas. Para Certeau (1985), as práticas 

apresentam duas dimensões indissociáveis: a ética e a estética. A primeira diz 

respeito à necessidade histórica de existir dos indivíduos, ou seja, por mais 

coagida que a criança seja no ambiente escolar, ela, por meio de suas práticas 

corporais, vai burlar as normas e imposições dos adultos para fazer valer os 

seus interesses e necessidades. Para Faria e Finco (2011, p. 72): 
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Apesar de toda bagagem de estereótipos, as crianças pequenas 
ainda encontram espaços para a transgressão, para a superação e 
para expressão dos seus desejos. Assim, as crianças pequenas, com 
seus corpos e com suas espontaneidades, problematizam e 
questionam esses modelos centrados no adulto. 

 

Já a dimensão estética denota o modo específico pelo qual a criança 

produz essas transgressões, pois as suas marcas e as suas singularidades 

estão presentes na maneira em que elas se opõem aos desígnios impostos 

pela racionalidade adultocêntrica e a forma como criam sentidos para pensar e 

agir em seu cotidiano. Por isso, os comportamentos aversivos apresentados 

nas aulas deixaram de ser vistos apenas como indisciplina, mas também como 

uma expressão autêntica dos desejos e expectativas das crianças, que, por 

meio dos seus corpos e ações, demarcam a sua existência.  

 

 

4. Considerações Finais 

 

Pude analisar ao longo desse período se era exatamente essa a área em 

que eu gostaria de atuar, como também se era exatamente esse o curso que 

me contemplava não que isso seja o principal, mas vejo como ponto muito 

importante para que eu faça o meu trabalho com qualidade e dedicação. 

Apesar das diferentes formas de tratar os encaminhamentos comuns, 

entre os ciclos do Pibid dos quais fiz parte, os objetivos apresentados por eles 

foram alcançados, como formação de um olhar mais específico para os 

acontecimentos e peculiaridades diárias da realidade escolar, das turmas e 

principalmente de cada aluno em específico, sempre olhando para cada 

situação, local ou pessoa de maneira particular e não generalizada. 

 Todas as experiências vivenciadas durante o período em que estive no 

Pibid foram e ainda são proveitosas para o meu aprendizado, principalmente 

para a consistência da minha formação profissional como professora de 

educação física. Além da formação para minha área de atuação pude adquirir 

algumas experiências com o meio escolar em si, percebendo que uma escola 

não é feita apenas de pessoas, mas sim de histórias e culturas completamente 
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divergentes e que somadas formam um repertório vasto de conhecimento a ser 

aprendido e respeitado.  

Ao longo do curso ouvimos relatos de vários tipos de profissionais de 

nossa área, alguns que admiramos e outros que fazemos questão de não nos 

parecer, porém aprendi com um dos nossos professores supervisores do Pibid 

que: “Antes de julgar ou tirar qualquer conclusão sobre o profissional que 

conhecermos, precisamos saber como foi sua trajetória até ali”, (Professor 

supervisor 1)10. Esse aprendizado levou a outro que é o de que não precisamos 

ser professores que fazem durante anos a mesma coisa, mas sim professores 

de anos de experiências variadas levando em conta cada turma e aluno como 

diferentes uns dos outros e assim que necessitam de vivências e formas 

didáticas diversificadas, sem nos esquecer da bagagem de conhecimento de 

suas vidas que trazem junto a eles para que nós também aprendamos.  

Pude concluir que as experiências vividas por mim e narradas neste artigo 

(diagnóstico, relação colaborativa e concepção de infância) foram de grande 

valia para a minha capacitação como pessoa, aluna e futura professora de 

educação física e, ao narrá-las, tive a oportunidade de rememorar cada 

experiência com outro olhar, me dando a oportunidade de ver de onde vim, 

onde cheguei e para onde quero ir a partir daqui.   

Compreendo que essas experiências e aprendizados só foram possíveis 

graças a participação no Pibid/EF sem desmerecer em nada a graduação, pois 

um não funciona sem o outro, mas percebendo que podendo disfrutar do 

aprendizado dos dois a minha formação inicial tem uma eficácia maior, um 

direcionamento mais consistente e uma visão do meu campo de trabalho mais 

concreta e menos subjetiva.  
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