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A EDUCAÇÃO FÍSICA NOS ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

UMA EXPERIÊNCIA MEDIADA PELO PIBID/EF DA UFES 

 

 

RESUMO - Este texto é resultado de experiências vividas por intermédio 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 discutir e problematizar experiências de formação inicial da Educação Física 

com crianças dos anos iniciais da Educação Infantil em um Centro Municipal de 

Educação Infantil (CMEI) do município de Vitória-ES. A construção deste artigo utiliza 

como método a narrativa autobiográfica. A intenção é, além de simplesmente contar 

nossas vivências, refletir sobre a formação docente a partir da nossa própria narrativa.  

Palavras chave: Pibid-EF; Formação; Educação Infantil; Narrativa Autobiográfica; 

Linguagem Corporal. 

PHYSICAL EDUCATION IN THE EARLY YEARS OF CHILDHOOD 

EDUCATION: AN EXPERIENCE MEDIATED BY PIBID / EF THE UFES 

 

ABSTRACT - This text is the result of experiences through the Institutional 

Scholarship Program Introduction to Teaching in Physical Education and Sports Centre 

(PIBID-EF), the Federal University of Espírito Santo (UFES) and aims to discuss and 

problematize initial training experiences of physical education with children in the early 

years of early childhood education in a Municipal Center for early Childhood Education 

(CMEI) in the city of Vitória-ES. The construction of this article uses as a method 

autobiographical narrative.  

Keywords: Pibid-EF; Formation; Child education; Autobiographical narrative; Body 

language. 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA EDUCACIÓN: UNA 

EXPERIENCIA mediada por PIBID / EF EL UFES 

 

RESUMEN - Este texto es el resultado de experiencias a través de la Beca Institucional 

Programa de Introducción a la Enseñanza en la Educación Física y el Centro de 

Deportes (PIBID-EF), la Universidad Federal de Espírito Santo (UFES) y tiene como 

objetivo discutir y problematizar experiencias de formación inicial de educación física 

con los niños en los primeros años de la educación de la primera infancia en un Centro 

Municipal de educación infantil (CMEI) en la ciudad de Vitória-ES. La construcción de 

este artículo utiliza como una narración autobiográfica método.  

Palabras clave: PIBID-EF; formación; Educación Infantil; narrativa autobiográfica; 

Linguage corporal. 
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A presença de professores com formação em Educação Física na Educação Infantil vem 

se intensificando no Brasil nas últimas duas décadas, impulsionada pela promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (MARTINS, 2015). Em Vitória/ES, a 

inserção dessa área de conhecimento como componente curricular na primeira etapa da 

Educação Básica ocorreu em 1991, portanto, anterior a vigência da própria Lei. Por essa 

razão, considera-se que a capital capixaba possui uma experiência consolidada de 

Educação Física na Educação Infantil (ANJOS, 2009). 

 

A consolidação de uma determinada área do conhecimento não pode ser medida apenas 

por critérios temporais. Até porque, historicamente, a intervenção da Educação Física na 

Educação Infantil tem se caracterizado por uma perspectiva maturacional, em que as 

crianças são concebidas como sujeitos universais e sobre elas incidem ações 

pedagógicas pautadas em princípios imutáveis de desenvolvimento (SAYÃO, 2002). As 

perspectivas dominantes na Educação Física Infantil – a Recreação, a 

Desenvolvimentista e a Psicomotricidade – enfatizam o cuidado do corpo em prol do 

desenvolvimento psíquico, desconsiderando os contextos sociais e culturais em que as 

crianças estão inseridas e nos quais o movimento infantil é produzido (OLIVEIRA, 

2003). 

 

A Educação Física na Educação Infantil enfrenta “[...] desafios de natureza teórico-

metodológica, e que está associado à instituição de uma práxis pedagógica que 

considere as especificidades das crianças de zero a cinco anos e as singularidades das 

instituições de ensino destinadas a elas” (MELLO et al., 2014, p. 469). Um dos 

possíveis caminhos para enfrentar essa situação, está na efetivação de práticas 

pedagógicas que preconizem as crianças como sujeitos de direitos, produtoras de cultura 

e protagonistas dos seus próprios processos de socialização.  

 

Pesquisadores como Nunes (2007; 2012), Mello e Santos (2012), Klippel (2013), Rosa 

(2014), Assis (2015), Martins (2015) e Mello et al. (2015), vem defendendo, no plano 

acadêmico,uma proposta de Educação Física Infantil que leve em conta as necessidades 

das crianças. Assumem como fundamento o reconhecimento das produções infantis e, a 
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partir delas, os seus interesses manifestos, favorecendo um trabalho pedagógico, no qual 

o patrimônio cultural e o protagonismo infantil da criança estejam em foco.  

 

As Diretrizes Nacionais da Educação Infantil (DCNEIs), também propugnam que as 

práticas pedagógicas dessa etapa educacional se baseiem na ideia de criança como 

sujeito de direitos e que “[...] devem ser abolidos os procedimentos que não reconhecem 

a atividade criadora e o protagonismo da criança pequena [...]” (BRASIL, 2013, p. 93). 

Em consonância com essa recomendação, algumas instituições e redes de ensino 

estabelecem práticas pedagógicas que focalizam as crianças como produtoras de cultura 

e sujeitos ativos dos processos de socialização empreendidos pela escola. A 

materialização dessa concepção se articula com a formação docente como elemento 

primordial para a construção de uma proposta pedagógica de qualidade que atenda às 

especificidades das crianças pequenas, garantindo as experiências estéticas na produção 

das culturas infantis (BRASIL, 2013). 

 

A formação de professores de Educação Física voltada para a atuação profissional na 

Educação Infantil precisa ser pensada a partir desses princípios, pois, tradicionalmente, 

os seus cursos de licenciatura não se preocupavam com a formação de professores para 

atuar em creches e pré-escolas (SAYÃO, 1999). Os profissionais dessa área de 

conhecimento têm sido formados sem que as propostas curriculares levem em 

consideração uma discussão mais aprofundada sobre o papel social da infância e das 

crianças (AYOU, 2001; PINTO, 2001; OLIVEIRA, 2003). 

 

As dificuldades de articular um processo formativo de professores com a instituição de 

práticas pedagógicas que avancem em relação às perspectivas predominantes na 

Educação Física Infantil se amplificam quando se trata de crianças de seis meses a três 

anos de idade (MELLO et al., 2014). Nesse sentido, a questão que orientou a construção 

temática desse texto foi: como trabalharmos elementos específicos da Educação Física 

com crianças de tenra idade que, mesmo ainda não possuindo um desenvolvimento 

motor pleno e uma maturidade comunicativa integral, compreenda as crianças como 

sujeitos históricos, socialmente situados, que possuem diferentes necessidades e 

interesses? 
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Tentando responder a essa indagação, este artigo tem por objetivo discutir e 

problematizar experiências de formação inicial da Educação Física com crianças dos 

anos iniciais da Educação Infantil, vividas no movimento colaborativo entre o Programa 

Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência (Pibid) de Educação Física da 

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e um Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI) do município de Vitória-ES.  

 

Pretendemos, descrever as estratégias metodológicas utilizadas por um bolsista de 

iniciação à docência, em uma turma de Grupo III,1 que permitiram um trabalho mais 

coerente com os pressupostos do programa e com a concepção de infância que a 

permeia. Também intencionamos discutir as ressignificações e contribuições que essa 

experiência carreou à formação docente, tomando como ponto de partida as próprias 

crianças, suas especificidades e necessidades no planejamento das atividades. 

 

1.1- O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência em Educação 

Física da Ufes: 

 

O Pibid é um programa do Governo Federal que visa aperfeiçoar e valorizar a formação 

de professores para a Educação Básica, concedendo bolsas a alunos de licenciatura, 

professores das unidades de ensino conveniadas e docentes das universidades. É 

desenvolvido por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas das 

redes públicas de ensino, promovendo a inserção dos bolsistas de iniciação à docência 

(ID) no contexto escolar para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob a 

orientação de um professor-supervisor da escola e a coordenação de um docente da 

licenciatura. 

 

Esse programa fortalece e valoriza a licenciatura como carreira profissional ao 

providenciar aos estudantes em formação inicial, um tempo maior de contato e 

permanência com a realidade escolar. O Pibid é avaliado positivamente pela sua 

capacidade de “[...] conferir uma formação de professores mais contundente devido ao 

                                                           
1Composta por crianças de aproximadamente dois anos de idade.  

 



 
 

9 
 

seu caráter de imersão dos licenciandos no cotidiano das escolas” (MARTINS, 2015, p. 

137). 

 

O subprojeto do Pibid em Educação Física da Ufes (Pibid/EF) assume uma concepção 

de infância que está ancorada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, preconizando a criança como “[...] sujeito histórico e de direitos que se 

desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por ela 

estabelecidas com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos 

culturais nos quais se insere” (BRASIL, 2013, p. 86). Sob esse princípio, o Pibid/EF 

desenvolve seu processo de formação baseado em três eixos norteadores:  

 

1) Centralidade das práticas: as práticas pedagógicas são compreendidas como 

ponto de partida para estabelecer relações dialógicas e dialéticas com a teoria, 

produzindo um movimento de aproximação dessas duas dimensões, no intuito de 

qualificar as experiências pedagógicas desenvolvidas.  

 

2) Pesquisa como eixo da formação docente: perspectiva pela qual o professor 

investiga a sua própria prática, extraindo dela, elementos importantes para a 

compreensão do cotidiano e do trabalho docente, articulando prática-teoria-

prática. 

 

3) A relação colaborativa entre a universidade e a educação básica: trabalho 

desenvolvido em parceria interinstitucional que visa diálogo, interação, reflexões 

e investigação das práticas que visam compreender e transformar o ambiente em 

questão. 

 

A proposta desenvolvida pelo Pibid/EF qualifica a formação docente em Educação 

Física voltada para atuação profissional na Educação Infantil. O contato direto com o 

contexto dos CMEIs conveniados, permite aos bolsistas de ID identificar os desafios e 

potencialidades que marcam a primeira etapa da Educação Básica, e aos professores que 

já atuam nela, continuar qualificando seu trabalho pedagógico. Ambos por meio da 
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articulação dos conhecimentos teóricos elaborados com os conhecimentos advindos das 

experiências práticas com as crianças (MARTINS, 2015). 

 

A organização do subprojeto em questão, no ano letivo de 2014, se divide em dois 

momentos distintos. No primeiro semestre ocorreram as observações sobre a rotina 

escolar (horários e utilização dos espaços e materiais da unidade de ensino), a relação 

entre as crianças, o trato dos professores com as crianças e a presença e atuação dos pais 

na escola. Após esse período, entre os meses de setembro e dezembro, se iniciaram as 

intervenções dos bolsistas em uma das turmas do CMEI conveniado. Tanto as 

observações iniciais, quanto a oportunidade de conviver e interagir com os sujeitos da 

escola objetiva ampliar a compreensão sobre o universo da Educação Infantil. 

 

2- Metodologia 

 

A construção deste artigo utiliza como método a narrativa autobiográfica (SOUZA, 

2011) para descrevermos nossas experiências com o Pibid/EF. A intenção é, além de 

simplesmente contar nossas vivências, refletir sobre a formação docente a partir da 

nossa própria narrativa. Pesquisas dessa natureza permitem discussões sobre questões 

relacionadas à profissão docente, memórias e lembranças. Agregando como vantagem, 

“[...] à interpretação do social e da valorização dos sentidos e significados construídos 

no contexto pelos sujeitos” (SOUZA, 2011, p. 216).  

 

Sobre essa abordagem metodológica, encontramos em Souza e Abrahão (2006), as 

contribuições específicas que esse tipo de pesquisa agrega à formação: 

 

A escrita da narrativa potencializa no sujeito o contato com sua singularidade 

e o mergulho na interioridade do conhecimento de si, ao configurar-se como 

atividade formadora porque remete o sujeito para uma posição de aprendente 

e questiona suas identidades a partir de diferentes modalidades de registro 

que realiza sobre suas aprendizagens experienciais. Desta forma, enquanto 

atividade formadora, a narrativa de si e das experiências vividas ao longo da 

vida caracterizam-se como processo de formação e de conhecimento, porque 

se ancora nos recursos experienciais engendrados nas marcas acumuladas das 

experiências construídas e de mudanças identitárias vividas pelos sujeitos em 

processo de formação e desenvolvimento (p. 135-136). 
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No caso específico deste trabalho, as narrativas auxiliam na compreensão do processo 

formativo providenciado pelo contato direto com uma turma de 25 crianças do Grupo 

III “C” vespertino e retratam o movimento de reflexão, interação e ressignificação das 

práticas pedagógicas mediadas pelo folclore. As análises evidenciam o trabalho 

pedagógico com a lenda do Saci-Pererê e nos proporcionaram narrar a vivência dessa 

situação, compreender causas e consequências de nossa atuação, possibilitando criar 

novas estratégias num processo de reorientação das práticas pedagógicas a partir da 

compreensão do universo infantil e das crianças como sujeitos ativos do processo de 

aprendizagem. 

 

3- Apresentação e análise dos dados 

 

A oportunidade de observar a rotina escolar e vivenciar o cotidiano, antes das 

intervenções propriamente ditas, nos fez perceber o quanto é complexo e desafiador 

lidar, pedagogicamente, com crianças de uma turma cuja a idade varia entre dois e três 

anos. No Grupo III “C”, alguns de seus componentes sabiam falar, outros não, e, dos 

que falavam, poucos possuíam a linguagem oral bem desenvolvida. Por esse motivo, 

nem sempre era possível compreender exatamente o que desejavam. Uma parte dos 

meninos e meninas dessa turma possuía mais autonomia em relação aos seus 

movimentos se comparados aos demais. A coordenação motora de alguns era, 

visivelmente, mais apurada do que os outros, portanto, a introdução de uma atividade 

ocasionava os mais diferentes resultados. 

 

Nos momentos de observação, percebemos também, que nem sempre é preciso uma 

atividade direcionada. Bastava disponibilizar recursos materiais a fim de que as crianças 

pudessem manusear, para a brincadeira acontecer. Exemplo disso foi quando o 

professor-supervisor levou módulos feitos de espuma, em que, algumas peças quando 

juntas, formavam um pequeno escorregador.2 As demais peças formavam um pequeno 

obstáculo que desafiava as crianças a subir e pular para superá-lo. Além desses, também 

levou um pequeno túnel dobrável colorido em que elas podiam atravessar engatinhando.  

 

                                                           
2 Uma das peças possuía degraus e a outra um plano inclinado. 
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A simples disposição de materiais no ambiente foi suficiente para manter as crianças 

brincando durante os cinquenta minutos de aula. A atitude delas foi tão espontânea que 

nos surpreendeu, pois, utilizavam esses brinquedos repetidas vezes sem cansar ou sem 

precisar de uma motivação externa. Elas interagiam e usavam com satisfação esses 

recursos. Percebemos, então, que os materiais eram importantes nas aulas, pois atraiam 

a atenção e despertavam a criatividade das crianças. Passamos a nos questionar se os 

materiais utilizados não se constituem mais importantes do que a aula em si. 

 

Por esse ângulo, Mello et al. (2014) defendem que sejam oferecidos às crianças uma 

gama de materiais a fim de se trabalhar as suas diferentes percepções e, com isso, 

também despertar o interesse e a atenção dos pequenos. Consideram ainda que, “[...] 

nessa perspectiva, o maior desafio é oferecer às crianças os materiais dentro de um tema 

e de um contexto, buscando construir significados para as suas ações” (p. 8). 

 

A fase de observações também indicou que, dificilmente, uma aula ocorre exatamente 

como planejada. Em muitos momentos acompanhando as práticas pedagógicas 

ministradas pelo professor-supervisor, verificamos que as crianças resistiam ao controle 

e à organização espacial da aula. Na opinião de Corsaro (2009, p. 39), elas “[...] querem 

criar e compartilhar emocionalmente o poder e o controle que os adultos têm sobre 

elas”. Esse fato nos causava angústia, pois, até então, não enxergávamos a aula de 

Educação Física a partir de como as crianças gostariam, e sim, a partir de como nós, os 

adultos, desejávamos que fosse.  

 

O tempo e o envolvimento com o Pibid/EF nos permitiram ressignificar o nosso olhar 

adultocêntrico3 e compreender melhor que a aula devia atender ao que elas gostavam de 

fazer e que, quando as atividades eram prazerosas, isso as deixavam mais motivadas em 

participar e parecia fazer mais sentido pra elas. Portanto, o contato com o cotidiano da 

Educação Infantil foi indicando à importância que a Educação Física tem para as 

crianças pequenas, mostrando-se relevante pela capacidade de proporcionar diversas 

experiências, assim como afirma Basei (2008, p. 5): 

 

                                                           
3 Forma de enxergar as crianças como projeção do futuro, negando o que são no presente. 



 
 

13 
 

A Educação Física tem um papel fundamental na Educação Infantil, pela 

possibilidade de proporcionar às crianças uma diversidade de experiências 

através de situações nas quais elas possam criar, inventar, descobrir 

movimentos novos, reelaborar conceitos e ideias sobre o movimento e suas 

ações. 

 

Para iniciar as intervenções ministradas pelos bolsistas de ID foi preciso sugerir ao 

professor-supervisor alguns ajustes com relação à inserção do Grupo III “C” no projeto 

pedagógico4 da Educação Física. Em princípio, essa turma não estava incluída no 

referido projeto que havia sido construído pelo professor-supervisor do Pibid/EF em 

parceria com o professor de Artes, antes da nossa inserção no CMEI “MNM”. Ele 

unificava essas duas áreas do conhecimento, visando dialogar com os traços culturais 

que constituem a identidade das crianças, por meio da abordagem de manifestações 

populares e do folclore capixaba. Destacamos, apoiados em Zandomínegue e Mello 

(2014), a importância de trabalhos pedagógicos que dialogam com esses elementos, 

entendendo que eles favorecem o estreitamento das relações entre a escola e a cultura 

local. 

 

Os eixos previstos no projeto eram: De onde viemos? Como existimos aqui? Com quem 

existimos aqui? O que fazemos aqui? e Onde habitamos aqui? Apenas os grupos IV, V 

e VI estavam contemplados inicialmente. Os grupos I, II e III não tinham um projeto 

específico para eles, fato que dificultava o direcionamento das atividades que 

trabalharíamos nas intervenções com a nossa turma de inserção. A inclusão do Grupo III 

“C” no projeto de Identidade Cultural foi aceita e permitiu um melhor direcionamento 

dos conteúdos/atividades, com amplo apoio do professor-supervisor, levando em 

consideração as especificidades da faixa etária. 

 

A partir do segundo semestre iniciamos, de fato, as intervenções pedagógicas. Na 

primeira aula, trabalhamos a coordenação motora, utilizando de músicas infantis como 

um incentivo para realização das atividades propostas. Conversando com uma das 

                                                           
4 O CMEI “MNM” adota a perspectiva da pedagogia de projetos, pela qual estabelece coletivamente um 

mote central para tematizar as diversas aprendizagens desenvolvidas por meio das diferentes linguagens 

no decorrer de um ano letivo. Além disso, balizam as ações desenvolvidas pelos sujeitos da escola, tais 

como: apresentações culturais, mostra de trabalhos, oficinas e festas comemorativas. Recebe o nome de 

Projeto Institucional, e dele são elaborados os projetos pedagógicos de cada área do conhecimento que 

compõe essa unidade de ensino. 
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Assistentes de Educação Infantil5 que acompanha a turma, e que conhece todo o 

repertório musical delas, obtivemos dicas valiosas de quais canções conheciam e que 

tivessem relação com o que faríamos na aula. Foi uma experiência desastrosa – do 

ponto de vista da nossa expectativa adultocêntrica –, pois os meninos e as meninas 

cantavam mais do que realizavam as atividades e as assistentes interferiram mais do que 

imaginávamos, tomando pra si toda a atenção das crianças, fato que nos levou a não 

mais pedir a ajuda delas em relação às músicas.  

Diante da manifestação de apreço pela musicalidade, nossa estratégia utilizada nas aulas 

seguintes foi explorar a ludicidade, por meio de brincadeiras historiadas, acreditando 

que elas permitiriam uma maior interação com as crianças e interesse por parte delas em 

realizar as atividades propostas. Por meio do aspecto lúdico, também buscamos 

despertar a imaginação infantil, no sentido de torná-lo um importante instrumento de 

mediação do processo de aprendizagem, “[...] de encantamento, fantasia e sonhos onde 

o faz de conta e realidade se misturam, favorecendo o uso do pensamento, a 

concentração, o desenvolvimento social, pessoal e cultural, facilitando o processo de 

construção do pensamento” (MODESTO; RUBIO, 2014). 

 

A dimensão lúdica das práticas, mesmo parecendo ser uma boa ferramenta para 

convencê-los e incentivá-los a participar das atividades, acarretou certa dificuldade de 

implementação. Isso porque, as crianças demonstravam mais familiaridade em 

desempenhar ações ligadas ao plano motor, como correr, saltar, rolar e brincar com os 

objetos disponibilizados sem que, necessariamente, tivesse uma contextualização 

simbólica permeando essas ações. Por esse viés, concordamos com Gomes (2011) que, 

as práticas sociais, culturais, não são lúdicas em si próprias. A ludicidade se edifica na 

interação que os praticantes estabelecem com as experiências vividas. 

 

Para Sayão (2002), as crianças utilizam seus corpos e os movimentos para interagir com 

às outras e com o meio, produzindo culturas. Essas culturas geradas entre pares e na 

relação com o ambiente social que habitam, estão embasadas em valores como a 

ludicidade, a criatividade e nas suas experiências de movimento. Significa dizer que as 

práticas escolares devem respeitar, compreender e acolher o universo cultural infantil, 

                                                           
5 Profissionais que atuam junto com as professoras com formação em pedagogia e que são responsáveis 

pelos cuidados mais ligados à higienização das crianças matriculadas nos Grupos I, II e III. 
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dando acesso a outras formas de produzir conhecimento que são fundamentais para o 

desenvolvimento das crianças (BASEI, 2008). 

 

Quando começamos a por em prática essa ideia de ressignificar os objetos que 

utilizávamos, a fim de conferir mais sentido às nossas brincadeiras, sentimos certa 

dificuldade por parte dessas crianças. Por mais que a nossa expectativa fosse que a 

atividade se constitua divertida e interessante, na hora dela acontecer, as crianças 

começam brincando conforme planejado/orientado, mas logo depois elas próprias 

modificam a atividade mediante suas conveniências. No início, suspeitávamos que essa 

fuga do roteiro da aula tratava-se de mera dispersão e/ou de falta de interesse na mesma. 

Porém, com o tempo, percebemos que eram ajustes feitos pelas crianças às atividades. 

Em alguns casos, simples adequações, em outros, mudanças mais contundentes. Mas 

todas elas tinham o mesmo objetivo, qual seja, os de torná-las ainda mais prazerosa. 

 

As crianças ao empreenderem novas formas de se relacionar com as práticas 

pedagógicas planejadas pelos adultos, vão além do limite do que é pré-determinado e 

demonstram que elas possuem outros critérios para escolher do que e com quem brincar 

(FINCO, 2004). Assim, “[...] apesar de toda a bagagem de esteriótipos, as crianças 

pequenas encontram espaços para a transgressão, para a superação e para a expressão 

dos seus desejos.” (FINCO; OLIVEIRA, 2011, p. 72). 

 

Um exemplo de ressignificação das aulas feito pelas crianças foi quando planejamos 

trabalhar com elas o boliche, conteúdo previsto no projeto dos dinamizadores. Nessa 

época estávamos desenvolvendo o eixo O que nós fazemos aqui? que abordava os 

elementos da cultura brasileira, das tradições e dos costumes típicos da nossa 

população. Para combinar o aspecto lúdico com a proposta de Identidade Cultural 

expressa no projeto pedagógico do CMEI, contextualizamos essa atividade com uma 

lenda popular. Escolhemos a lenda do Saci-Pererê,6 focalizando a ideia de que esse 

personagem folclórico brinca de várias coisas, como, por exemplo, derrubar garrafas 

com uma bola. Para que as crianças compreendessem melhor a atividade, utilizamos 

                                                           
6 Personagem folclórico que usa uma boina vermelha, é negro, tem apenas uma perna e sua principal 

característica, além da travessura, é de ser brincalhão e divertido. 
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desenhos como forma de representar imageticamente o que fariam na aula, além de ter 

contado a história do Saci-Pererê antes de iniciar a atividade em si.  

 

A estratégia para fazê-los se sentir inseridos na história e motivados em participar da 

atividade foi torná-los parecidos com o personagem principal da lenda. Para tanto, 

confeccionamos uma televisão de caixa de sapato que narrava aspectos contidos na 

fábula do Saci-Pererê e boinas com TNT vermelho para cada criança, conforme 

demonstrados nas Imagens 1 e 2: 

 

Imagem 1 – Contação da lenda do Saci-

Pererê 

Imagem 2 – Brincando de Saci-Pererê 

  
Fonte: Os autores Fonte: Os autores 

 

Após a contextualização que fizemos sobre essa lenda, partimos para o desenvolvimento 

das práticas pedagógicas inerentes ao boliche. Utilizamos outros materiais, como 

garrafas pet coloridas e pneus de kart para representar, respectivamente, os pinos e bolas 

desse jogo. O cenário estava montado, mas quando as crianças chegaram e visualizaram 

aqueles materiais, ficaram muito eufóricos, principalmente com as garrafas pet 

coloridas. Cada uma acabou pegando uma pra si e não largavam. Oferecemos um pneu 

pra cada uma, intencionando que elas realizassem o boliche – mesmo que fosse cada 

uma delas arremessando o pneu e derrubando a sua própria garrafa colorida. Com 

algumas funcionou, com outras não. Um grupo composto por meninos e meninas ficou 

empilhando os pneus até formar uma torre e cair, para então empilharem novamente.  

 

Imagem 3 – Crianças empilhando os 

pneus 

Imagem 4 – crianças derrubando as 

garrafas Pet com os pneus 
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Fonte: Os autores Fonte: Os autores 

 

O que mais nos surpreendeu nessa cena foi o envolvimento das crianças com as 

brincadeiras criadas, por elas próprias, a partir dos materiais disponíveis. Algumas se 

divertiam em derrubar e observar a torre de pneus caindo. Outras preferiam rolar os 

pneus em diversas direções sem largar a garrafa pet colorida. Como na própria história, 

contamos que o Saci-Pererê brincava de várias coisas, por essa razão, não consideramos 

que a aula deu errado. Ao contrário, compreendemos com isso que elas são capazes de 

ressignificar toda a atividade, cada um a sua maneira, partindo dos seus interesses. Não 

imaginávamos que um material tão simples pudesse causar tanto alvoroço e tantas 

formas distintas de serem utilizados. 

  

Ao fabricarem alternativas de uso para esse bem cultural (brincadeira infantil), as 

crianças promoveram um consumo produtivo7 da atividade proposta. Segundo Certeau 

(1985), a análise do caráter ético das práticas ajuda a compreender o cotidiano de quem 

não se identifica com a ordem estabelecida, abrindo um espaço que não é constituído 

sobre a realidade existente, e sim sobre a vontade de inventar, de criar algo. Na prática 

transformadora, há sempre “[...] uma vontade histórica de existir” (CERTEAU, 1985, p. 

8). 

 

A maior dificuldade que encontramos intervindo com os pequenos foi em relação ao 

diálogo, a conversa com eles, o retorno que esperávamos ter por meio de palavras. 

Como narrado, poucas crianças falavam com clareza, então, por esse motivo, 

procuramos outras formas de obter retorno delas. Julgamos que solicitar desenhos não 

                                                           
7 Trata-se das operações furtivas dos consumidores, nesse caso as crianças, frente aos bens culturais 

ofertados (CERTEAU, 1994). 
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seria adequado, pois, por serem muito novos, tornaria difícil a expressão simbólica do 

que desejam por esse recurso.  

 

Só compreendemos, após ouvir o professor-supervisor do Pibid/EF, como os alunos se 

sentiam em relação às aulas. Disse-nos que, para obter pistas8 de como as crianças se 

sentem, deveríamos atentar para as suas ações, seus gestos e suas atitudes 

empreendidas, pois elas ajudam a revelar seus sentimentos em relação às aulas e até 

mesmo ao adulto que conduz as atividades. Essa orientação converge com a defesa de 

Derbotoli (1999), para quem, é fundamental a descoberta de outras formas de 

comunicação com as crianças que vão além da palavra. 

 

Corsaro (2011) desenvolve a noção de contextualização para referenciar que o 

entrecruzamentos de indicativos verbais e não-verbais dos sujeitos dentro de suas 

rotinas nos mostram elementos de apropriação e de criação de significado, como um 

processo ativo, situado e comunicativo, que fornece pistas para compreendermos as 

relações brincantes entre crianças. 

 

A partir da orientação dada pelo professor-supervisor, começamos a reparar mais em 

como as crianças agiam, como se comportavam diante das brincadeiras. Passamos a 

observar mais atentamente como elas interpretavam as atividades absorvendo delas o 

que mais lhe agradavam e como elas interagiam conosco também. Em relação ao 

comportamento das crianças, achávamos que elas eram carentes e, em função disso, 

reagiam carinhosamente a nossa presença, porém, notamos que não era como 

pensávamos (preconceituosamente).  

 

Na verdade, elas se apegam em quem elas confiam, criando um elo afetivo que permite 

um relacionamento mais proveitoso nesse processo de ensino-aprendizagem. A forma 

como as crianças do Grupo III “C” nos recebiam, abraçando quando entrávamos na sala, 

acenando quando passávamos próximo à sua sala e nos chamando toda vez que nos 

encontrávamos pelos corredores da instituição, demonstrava o quanto elas estavam 

                                                           
8 No sentido de Ginzburg (1989), as pistas são entendidas como indícios que permitem remontar a 

realidade complexa não experimentável diretamente e, portanto, auxiliam na compreensão dos fenômenos 

da realidade. Ele denomina essa percepção de método indiciário. 
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entusiasmadas com a nossa presença e, provavelmente, com as brincadeiras realizadas 

nos dias de intervenções. Entendemos com isso, que as nossas aulas estavam agradando. 

Mais do que cumprir os objetivos planejados, estávamos causando satisfação nas 

crianças, o que, reciprocamente, também nos causou contentamento e certo alívio.  

 

A afetividade tornou-se um ponto de reflexão sobre a relação adulto-crianças. A partir 

dela, meninos e meninas expressam espontaneamente, e sem interesses secundários, 

suas preferências. Baseados em estudos do campo da Psicologia, Borba (2008, p. 45) 

afirma que a afetividade 

 

[...] é vital em todos os seres humanos, de todas as idades, mas, 

especialmente, no desenvolvimento infantil. [...] a afetividade está sempre 

presente nas experiências empíricas vividas pelos seres humanos, no 

relacionamento com o “outro social”, por toda a sua vida, desde seu 

nascimento. Dessa forma, quando a criança entra na escola, torna-se ainda 

mais evidente o papel da afetividade na relação educador-educando. 

 

A interação entre adultos e crianças é mencionada nas DCNEIs como ponto de reflexão 

metodológica, ao adotar como uma lógica de construção dos saberes que entende tal 

interação como um princípio pedagógico para a aprendizagem, para o desenvolvimento 

emocional autônomo e para a socialização das crianças. Propostas de trabalho 

pedagógico dessa natureza tendem a considerar essa relação como um dos principais 

pilares para o desenvolvimento humano integral. Omelczuk (2009, p. 16) considera que 

as propostas mais modernas para a infância apostam na qualidade das relações entre os 

adultos e as crianças e que elas partem “[...] cada vez mais do ponto de vista das 

crianças para o planejamento pedagógico e para a compreensão da forma mais adequada 

de lidar com elas. confiando em suas habilidades de expressão, compreensão e 

problematização da realidade”. 

 

Vale ressaltar que o Pibid/EF preconiza que a relação dos adultos com as crianças da 

Educação Infantil se estabeleça com base nos seus princípios norteadores desse 

subprojeto, tendo como alicerce a concepção de infância que o caracteriza, qual seja, a 

de enxergar as crianças como sujeitos de direitos, produtores de cultura e competentes 

na expressão de seus interesses.  
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4- Considerações Finais 

 

Com essa breve escrita sobre como se delinearam as experiências dos bolsistas com o 

Grupo III “C” vespertino do CMEI “MNM”, podemos afirmar que as vivências 

oportunizadas por intermédio do Pibid/EF qualificaram nosso processo formativo, ao 

passo que nos fizeram adentrar no universo da Educação Infantil e compreende-lo 

melhor. Permitiu que reformulássemos nossas compreensões sobre a infância e sobre as 

crianças dessa faixa etária, além de nos agregar uma sensibilidade para os modos 

peculiares com que as crianças agem entre elas e com os adultos. 

 

O maior desafio de efetivar práticas pedagógicas em consonância com o que 

preconizam as DCNEIs está em entender as manifestações das crianças pequenas. Como 

a linguagem oral ainda encontra-se em desenvolvimento, percebemos a necessidade de 

atentar paras as pistas dadas pelos infantis que se materializam pela afetividade e pela 

linguagem corporal. Mesmo sem dizer uma só palavra, elas são capazes de manifestar 

suas vontades, e interesses, assim como, pelo afeto demonstram seus gostos, apreço e 

preferências. A afetividade se constituiu como elemento fundamental para o 

relacionamento criança-adulto. O carinho com que nos tratavam e a satisfação em nos 

ver, fala da qualidade da interação que estabelecemos com elas. 

 

Outro aprendizado que o contato semanal com as turma do Grupo III “C” nos permitiu, 

foi perceber que as crianças não agem passivamente perante os bens culturais ofertados. 

Os infantis reagiam de modo peculiar frente às mediações pedagógicas e essa (re)ação 

expressa uma forma de se afirmar no mundo como indivíduo pleno de direitos que 

precisam ser compreendidos e respeitados. As crianças acabam por se posicionar de 

forma transgressora e resistentes em relação às brincadeiras que não lhes parece fazer 

sentido. Dessa forma, elas demonstram que possuem outros critérios para escolher do 

que e com quem brincar. Isso passou a ser entendido, neste processo de formativo 

desencadeado pelo Pibid/EF, como uma das formas de produção cultural infantil. 

 

Atentos a esses princípios, podemos trabalhar com as crianças de uma forma mais 

coerente, pois se no transcurso das aulas, as atividades não saem exatamente como 
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planejado, não é por que as crianças são dispersas ou incapazes, mas sim, por que elas 

operam um consumo produtivo dessas atividades.  

 

Destacamos que a oferta de materiais variados nas aulas favorecem o manuseio dos 

objetos, no sentido de que as crianças possam interagir e criar sentidos para eles. A 

forma escolhida para se trabalhar com esse material é determinante para a inserção das 

crianças no contexto das atividades. Em nossa intervenção, escolhemos trabalhar por 

meio da ludicidade, o que gerou respostas positivas e uma boa aceitação com o passar 

tempo. Essa aceitação não se manifestou apenas pelas palavras. Ela também se 

materializou por outras formas de comunicação encontradas pelas crianças para 

demonstrarem seus desejos e preferências, tais como, os gestos e o afeto. 

 

Por fim, acentuamos que a importância da Educação Física nessa fase na vida de uma 

criança se dá pela capacidade de proporciona-las experiências diversificadas que 

potencializam a linguagem corporal na direção da construção das culturas infantis. E, 

nosso modo de ver, as brincadeiras que trabalhamos com elas foram importantes tanto 

para seu desenvolvimento cognitivo, quanto motor e cultural.  
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