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Apresentação 

Escrever uma narrativa autobiográfica é um grande desafio, é buscar na 

memória sobre nossas origens, saber quem somos e onde queremos chegar. 

Não é nada simples dizer quem fomos e o que queremos nos tornar, temos que 

parar e refletir sobre nosso passado e presente para com essa reflexão 

construir nossa identidade, concordando assim com Souza (2008), que a 

narração de si é um instrumento de (auto) formação e de construção identitária. 

Segundo o autor, as narrativas de formação são “[...] férteis para a 

compreensão do desenvolvimento profissional, das dimensões de formação, da 

profissionalização docente e suas interfaces com a construção da identidade 

profissional e a auto-formação” (SOUZA, 2008, p. 38). A partir dessa narrativa 

pude perceber as diferentes práticas formativas que vivenciei como voluntário e 

bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

em Educação Física – UFES, no período de 2015/1 a 2017/2. 

A narrativa de formação, dentro da abordagem biográfica, tem como objetivo 

principal falar da experiência de formação, isto é, apresentar um segmento da 

vida, durante o qual o indivíduo esteve inserido num projeto de formação. É, 

portanto, passando pela narrativa que a pessoa em formação pode reapropriar-

se da sua experiência de formação. (CHENÉ, 1988) 

Esta narrativa autobiográfica seguirá a seguinte trajetória: em um primeiro 

momento, falarei brevemente da minha chegada na universidade, no curso de 

Licenciatura em Educação Física, posteriormente, da minha aproximação com 

o PIBID e da minha primeira impressão do PIBID no CMEI Darcy Castello de 

Mendonça, e, por fim, destacarei alguns momentos vividos durante minha 

passagem pelo programa e a sua relevância na contribuição da minha 

formação inicial. 

 

Ingresso na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) no 

curso de Licenciatura em Educação Física 

No ano de 2013 decidi seguir meu sonho de poder estudar na Universidade 

Federal do Espirito Santo e prestei o vestibular para o curso de Licenciatura em 

Educação Física como cotista e por mérito conquistei uma das vagas para o 

segundo semestre do ano de 2014. 

Foi uma alegria inenarrável, uma sensação que só terá quem um dia também 

ingressar em uma universidade pública, e, mais ainda, se for para um curso 

que sempre foi sua intenção cursar. 

Nos primeiros dias de aula tivemos algumas palestras, rodas de conversas e 

algumas apresentações, como a da direção e da secretaria do centro, a do 

colegiado de curso, do Programa de Educação Tutorial (PET/EF/CEFD), sobre 

os espaços para estudos e usos dos equipamentos do Centro, foi aí então que 

a “ficha caiu” e tive a certeza que iria me dar bem no curso. 
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Logo no início do curso algumas disciplinas assustaram. “Corpo, Movimento e 

Conhecimentos Anatômicos” pelo histórico de maior índice de reprovação do 

Curso. “Introdução à Educação Física” por me fazer pensar, até o final do 

Curso, “o que é Educação Física? ” 1 

 

APROXIMAÇÃO E VINCULAÇÃO AO PROGRAMA 

Em 2015, já no segundo período, cursei as disciplinas “Jogos, Brinquedos e 

Brincadeiras” e “Conhecimento e Metodologia do Ensino do Jogo”. Nelas pude 

conhecer um pouco do estudo sobre infância e despertar o interesse por saber 

mais sobre esse assunto. Então, logo em seguida, abriram vagas para o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) em 

Educação Física, nos campos da Educação Infantil (crianças de 0 a 6 anos de 

idade) e do Ensino Fundamental I (crianças de 6 a 10 anos de idade). Porém, 

por falta de conhecimento sobre o Programa não me inscrevi para concorrer a 

uma das vagas disponíveis, fiquei de fora. Mas, depois de um tempo que meus 

amigos de turma já estavam inseridos como bolsistas no Programa, fui me 

interessando e me aproximando, perguntando como funcionava e como estava 

sendo a experiência de atuar como professor. Tive um retorno muito positivo, 

assim, fui atrás do que era necessário para também fazer parte do PIBID. 

                                                 
1
 A questão “O que é Educação Física? ” não é nova e também, ainda não está plenamente 

resolvida na área. Pelo que fiquei sabendo essa questão vem sendo discutida fortemente 

desde a década de 1980 do século passado. Em 1983 o professor Vitor Marinho de Oliveira 

publicou um pequeno livro sobre a questão e, com ele suscitou muitos debates e reflexões nos 

anos seguintes. Só para que se tenha presente um pouco dessa discussão, vale referir o 

debate encartado em três números da Revista Movimento/EEF/UFRGS em setembro de 1994, 

junho de 1995 e no primeiro semestre de 1996. Em 1994 o professor Adroaldo Gaya enfrentou 

a polêmica perguntando “Mas afinal, o que é Educação Física? ”, e, concluindo que entende a 

Educação Física como uma disciplina curricular e o seu professor como um educador; em outro 

artigo, as professoras Celi Nelza Zulke Taffarel e Micheli Ortega Escobar, perguntando “Mas, 

afinal, o que é Educação Física?: um exemplo de simplismo intelectual”, contestando a posição 

de Gaya, propõe que a Educação Física é mais complexa do que ele pensa. Em 1995 Valter 

Bracht, perguntando, “Mas, afinal, o que estamos perguntando com a pergunta ‘o que é 

Educação Física?’ ”, se coloca na discussão entre Gaya vs. Taffarel/Escobar, afirmando que 

não há debate entre eles de modo que entenderam e responderam a pergunta que anunciaram 

e, porquê também para melhor responder a questão seria preciso interrogar a essência da 

Educação Física como prática social; depois, o professor Silvino Santin, escrevendo “A respeito 

de comentários”, indicou que  melhor que procurar respostas definitivas, seria sonhar com 

outros caminhos para a Educação Física brasileira que até então se tinha; em seguida, o 

professor Paulo Ghiraldelli Jr., escrevendo sobre “A volta do que parece simples”, pontuou que 

a Educação Física não lhe parece ser ciência ou filosofia e, sim, uma disciplina escolar que, 

usando determinadas teorias científicas ou filosóficas, em prol da educação completa das 

crianças, pode considerar verdadeiros ou falsos os resultados pedagógicos obtidos. Em 1996, 

continuando o debate, o professor Lamartine Pereira da Costa, escrevendo sobre “Uma 

questão ainda sem resposta: o que é a Educação Física?”, procurou afirmar que, o 

conhecimento da Educação Física estava buscando uma nova identidade; e, por fim, o 

professor Gabriel Muñoz Palafox, procura arrematar a discussão daquele momento afirmando 

que além de saber por que, como e onde fazer o seu trabalho pedagógico, também, precisa 

aprender e conhecer perspectivas pedagógicas que permitam definir a favor de que e contra 

quem servem para poder proporcionar a efetiva emancipação individual e social daqueles a 

quem serve. 
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A princípio, a ideia era entrar como voluntário no Programa para ter a 

experiência como professor, de modo a agregar essa vivência na minha 

formação profissional e acadêmica. Naqueles dias coincidiu de uma colega 

bolsista precisar deixar o PIBID por motivos pessoais, então abriu uma vaga no 

programa. Me inscrevi e participei de uma seleção com outros colegas de 

turma e curso, mas, ainda não foi dessa vez que tive aprovação. 

Sem desanimar, fui atrás do professor André Mello da disciplina “Conhecimento 

e Metodologia do Ensino do Jogo”, na época um dos coordenadores do 

Programa e perguntei se poderia participar como voluntário. De imediato ele 

me disse que sim. Perguntei também se eu poderia ser voluntário no CMEI 

Darcy Castello de Mendonça (DCM), da SEME/PMV, pois, por razão financeira, 

seria melhor para mim, já que o CMEI é próximo a minha casa e eu não teria o 

custo das passagens de ida e volta. Então professor/coordenador me pediu 

que eu entrasse em contato com o outro coordenador que era responsável 

pelos bolsistas daquele CMEI, assim eu fiz. Como esperava, obtive resposta 

positiva do outro professor/coordenador permitindo que eu pudesse participar 

como voluntário do Programa. 

No ano de 2015 entrei como voluntário no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) em Educação Física do CEFD/UFES, no Centro 

Municipal de Educação Infantil (CMEI) “Darcy Castello de Mendonça”, 

coordenado pelo Professor Doutor Nelson Figueiredo de Andrade Filho e 

supervisionado pela Professora de Educação Física Susana da Rocha 

Louzada. Fiquei como voluntário por um período curto de tempo, cerca de dois 

meses, até que, no final do período 2015.1, uma colega concluinte do Curso 

me cedeu a sua vaga. 

Nesse período como voluntário fiquei observando as aulas e atuando em 

segundo plano, auxiliando nas aulas planejadas pelas outras duas bolsistas. 

Foi um período em que pude analisar como seria dar uma aula de Educação 

Física para a Educação Infantil e como me portar como professor em aula. 

Confesso que, no início não foi nada fácil, o estranhamento das crianças com a 

presença de uma nova pessoa em sala foi grande. Ainda mais sendo uma 

figura masculina, que em geral não se via no CMEI “Darcy”. Aos poucos fui 

tentando me aproximar buscando ganhar a confiança delas. Entendi que assim 

poderia participar e melhor ajudar no encaminhamento das aulas das outras 

duas bolsistas. 

Ainda enquanto era voluntário, tive a oportunidade de participar do “II 

Seminário Interinstitucional do PIBID em Educação Física”. Um evento que 

ocorreu nas instalações da Escola Superior São Francisco de Assis (ESFA), 

nos dias 08 e 09 de junho de 2015, e foi organizado em parceria da 

coordenação do PIBID do Curso de Educação Física da ESFA com a 

coordenação de área do PIBID do Curso de Licenciatura em Educação Física 

do CEFD/UFES. Esse seminário visou compartilhar as experiências formativas 

desenvolvidas pelos subprojetos de Educação Física do Espírito Santo do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), fortalecer o 

compromisso com a formação de qualidade de professores para a Educação 

Básica e as ações colaborativas entre as Instituições de Ensino Superior e as 
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escolas públicas que nos acolhiam na época. Teve como objetivo principal 

contribuir para a formação dos licenciandos/bolsistas, vez que possibilitou o 

contato direto entre sujeitos experimentados em diferentes contextos e 

experiências. 

Naquele evento, no momento em que o PIBID/EF/CEFD/UFES teve a fala, o 

grupo todo foi apresentado: bolsistas, supervisores, coordenadores. Nesse 

momento também fui apresentado como o próximo bolsista a ingressar no 

projeto, assumindo a vaga de bolsista de outra aluna que estava para concluir 

o Curso. Foi um momento de aprendizado e troca de experiências, pude notar 

o quanto de possibilidades tínhamos para realizar as aulas de Educação Física 

na Educação Infantil. Possibilidades como as brincadeiras radicais, 

apresentadas pelos bolsistas da ESFA. Troca de experiências que possibilitou 

uma releitura do contexto em que estávamos inseridos, objetivando 

proporcionar vivências com as brincadeiras radicais para as crianças do CMEI 

DCM. 

De volta ao CMEI “Darcy”, quando assumi de fato as turmas como 

bolsista/professor em formação inicial, meu primeiro desafio foi me aproximar 

das crianças e saber como transmitir a aula planejada da forma mais fácil 

possível de ser entendida por elas. Nessa situação, tive uma grande ajuda da 

professora Susana, professora de Educação Física do CMEI “Darcy” e 

supervisora do PIBID/EF/CEFD/UFES, e da outra bolsista, Camila, que com 

suas experiências me auxiliavam dando início à aula, me deixando assumi-la 

no seu decorrer. 

Nas primeiras semanas, todo início de aula era feito pela Susana e pela 

Camila, sempre me incluindo nas falas iniciais, como nas frases de boa tarde, 

nas perguntas de como foi o fim de semana, na lembrança da aula anterior e 

no questionamento das crianças sobre se elas estavam animadas para 

seguirmos naquela aula. Com isso, as aulas foram se desenvolvendo, fluindo e 

fui me adaptando e tomando iniciativa de conversar com as crianças antes das 

aulas. Fui ficando mais à vontade e assumindo de vez a direção da aula, 

quando era da minha responsabilidade. Esse foi um grande passo que eu em 

direção a aprender a ser professor de Educação Física para trabalhar com a 

Educação Infantil. Compreendi melhor como fazer a aproximação das crianças 

e descobri formas de conduzir minhas aulas. 

 

ORGANIZAÇÃO DO PIBID/EF/CEFD/UFES NO CMEI DCM 

O PIBID/EF/CEFD/UFES no CMEI “Darcy” funcionava de segunda-feira a 

sexta-feira. As aulas eram ministradas de segunda a quinta-feira, de 13:00 as 

17:30 horas, nos grupos 03, 04, 05 e 06. Nas sextas-feiras, os grupos 

coordenados pelo Professor Nelson se reuniam na sala do PIBID/EF, localizada 

no Centro de Educação Física e Desporto (CEFD/UFES), para fazer grupos de 

estudos, discutir e escrever textos relevantes que contribuíssem com os 

projetos de ensino e com a promoção das experiências de movimentos 
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corporais das crianças (ANDRADE FILHO, 2011; 2013) nas aulas exercitadas 

nos CMEI envolvidos. 2 

Os planejamentos das aulas eram realizados nas quartas-feiras, após as 15:00 

horas, no mesmo horário do planejamento das aulas da professora Susana. 

Assim, discutíamos as possibilidades de aulas e trocávamos ideias com os 

outros grupos, sobre o que podíamos levar como experiências de movimento 

corporal para as próximas aulas, com o auxílio e experiência da professora que 

nos ajudavam a pensar e organizar da maneira mais adequada para cada 

grupo. A professora Susana, na ocasião, estava já há 9 anos no CMEI DCM3, 

portanto, com uma bagagem cheia de experiências para nos orientar. 

Normalmente as aulas eram planejadas para as duas ou três semanas 

seguintes, e, geralmente, havia consenso entre os bolsistas dos grupos 04, 05 

e 06 para promover as mesmas experiências de movimento corporal para 

todos esses grupos.4 De fora ficava o grupo 03, que, por serem mais novos, 

exigiam o planejamento de outras atividades correspondentes com o nível de 

desenvolvimento em que crianças dessa idade teoricamente se encontram.5
 

Trabalhamos em duplas e trios e as supervisões das duplas e dos trios eram 

feitas pela professora Susana. Ela primou sempre pelo diálogo conosco, 

                                                 
2 O processo formativo ao qual nos reportamos nessa narrativa autobiográfica está diretamente 

relacionado ao Subprojeto Educação Física na Educação Infantil e no Ensino Fundamental do 

PIBID/CEFD/UFES organizado para atender os termos determinados pelo Edital 061/2013. Na 

ocasião os CMEI envolvidos eram todos do sistema de ensino público de Vitória. ES. Eram os 

CMEI Ocarlina Nunes Andrade (ONA); Darcy Castello de Mendonça (DCM) e Ana Maria 

Chaves Colares (AMCC). 

3 A professora Susana da Rocha Louzada é formada em Educação Física pelo CEFD/UFES 

entre 2004-2008. Fez concurso público para a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal 

de Vitória em 2007, portanto, iniciou sua trajetória como professora de Educação Física na 

Educação Infantil em 2008 e, desde então, atua como professora, até o presente momento, no 

CMEI Darcy Castello de Mendonça. Em razão da longa experiência de trabalho pedagógico na 

Educação Infantil, especialmente realizando projetos de ensino e soluções didáticas criativas e 

pertinentes ao esforço de construir um lugar para a Educação Física no dia a dia do CMEI 

DCM, bem como em razão da sua constante preocupação em discutir e buscar formas práticas 

de mostrar como a Educação Física e seu professor podem trabalhar e contribuir na Educação 

das crianças pequenas, no momento em que o Edital CAPES/PIBID n. 061/2013 foi publicado, 

incentivamos que se inscrevesse e que o CMEI se candidatasse a receber o Programa, visto 

que ela tinha o perfil profissional propício a trabalhar como supervisora e, assim, poderia 

contribuir com a formação inicial dos bolsistas então selecionados. 

4 De acordo com Lazaretti (p. 129-147, in Abrantes, Facci, Martins, 2017), entre 3 a 6 anos de 

idade, com a evolução do desenvolvimento da criança o jogo também evolui, por isso as 

atividades guias predominantes nessas idades são as brincadeiras de papéis sociais. Quer 

dizer, as crianças passam a se interessar em fazer o que os adultos fazem. Por exemplo, a 

caneta que na idade de 1 a 3 anos era tratada como avião, no novo ciclo etário passa a ser 

utilizada para desenhar, escrever, enquanto a criança assume o papel de professor ao brincar 

de escola. 

5 De acordo com Chaves, Franco (p. 109-126, in Abrantes, Facci, Martins, 2017), entre 1 e 3 

anos de idade, as atividades guias predominantes nas experiências de brincar das crianças 

são objetal manipulatória. Quer dizer, as crianças brincam com os objetos sem dar o real 

significado a eles. Exemplo: uma caneta pode ser um avião e um cabo de vassoura pode ser 

um cavalo. Assim se caracteriza o jogo da criança nessa fase. 
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entrando em consenso a respeito da disponibilidade de cada bolsista do nosso 

grupo, no sentido de garantir o atendimento dos horários de cada aula de 

Educação Física, conforme o horário de trabalho pedagógico do CMEI exigia 

que ministrássemos, para cada um dos referidos grupos crianças existentes. 

Essa organização proporcionou também uma interessante rotatividade dos 

bolsistas passando por todos os grupos, a fim de propiciar melhor experiência 

formativa para nós professores de Educação Física que queríamos aprender a 

trabalhar na Educação Infantil. 

As escolhas dos grupos em que assumimos as aulas eram feitas no início do 

ano letivo, depois que a professora Susana já tinha feito o horário das suas 

aulas de Educação Física durante para o primeiro e para o segundo semestres. 

Às vezes, enquanto não tínhamos o horário definitivo, ficávamos no trabalho de 

observação dos grupos, principalmente na fase de adaptação que ocorre nas 

duas primeiras semanas de trabalho. Essa observação inicial já nos dava uma 

boa noção de quem eram as crianças e as professoras com quem iríamos 

interagir, também de como cada grupo era. 

Então, a partir dessas informações, decidíamos quem ficava em quais dias e 

em quais grupos, levando em consideração os horários de aulas na UFES e 

outras atividades extracurriculares. Ato contínuo, cada dupla ou trio combinava 

entre si quem ficaria à frente de cada aula, sendo que todos deveriam exercer 

o papel diretivo em algum momento. No meu grupo foi decidido que a cada dia 

de aula uma pessoa ficaria à frente e o outro faria o relatório final da aula, 

assim havendo um rodízio entre as funções. 

 

RELATOS E ANÁLISES DAS INTERVENÇÕES COM AS 

CRIANÇAS 

RELATO 01: 

Minha primeira experiência marcante foi logo que assumi como bolsista do 

PIBID no CMEI “Darcy”, dava aula para o grupo 03 (crianças de 02-03 anos de 

idade), com mais uma bolsista. 

Seguindo o projeto “Brincadeira é coisa séria”, estabelecido desde o começo 

do ano, planejei uma brincadeira historiada, nela contava a estória de um 

pirata, e, partindo dessa história, se dava a brincadeira. Coloquei o chapéu de 

pirata e uma capa para caracterizar o personagem e dar mais sentido a 

brincadeira, porém, durante a brincadeira percebi que havia uma criança 

chorando e mais duas recuadas não participando. Como estava começando 

minha experiência como docente, eu não sabia ao certo como intervir, então 

comuniquei à Susana (professora supervisora) e ela pausou a aula, para saber 

o que de fato estava ocorrendo com aquelas crianças. Foi neste momento que 

descobrimos que a criança que estava chorando tinha medo de pirata e que as 

outras duas mais recuadas também tinham um certo receio com esse 

personagem. Percebi que naquele momento eu não era mais um professor 

para elas e, sim, um pirata. 
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Naquele momento tive que adaptar o planejamento da aula, tomando a 

seguinte decisão: juntei todos no tapete da sala, tirei o chapéu de pirata e, logo 

em seguida, perguntei quem eu era para as crianças. Obtive a resposta 

esperada “é o tio Thiarly”. Confirmei. Posteriormente, coloquei o chapéu e 

perguntei novamente. A resposta mudou, novamente passei a ser o pirata. 

Depois dessa verificação, mostrei novamente que eu era o “tio Thiarly” e 

reorganizei a brincadeira. Dali em diante voltei a representar o pirata, mas 

também chamei uma criança para ser pirata junto comigo. Fiz isso para permitir 

que elas entenderem que qualquer um de nós poderia ser pirata e, assim, ir 

perdendo o medo e ir aderindo a brincadeira. Como contraprova, coloquei o 

chapéu de pirata em uma das crianças e, antes de começar a brincadeira, 

perguntei novamente quem era aquela pessoa. Para minha surpresa 

responderam o nome da criança. Eu concordei e falei quem era ela, mas 

expliquei que colocando o chapéu ela passaria a ser um pirata também. 

A brincadeira foi um sucesso. Todas as crianças queriam ser piratas, inclusive a 

criança que no começo da aula estava chorando com medo. A brincadeira 

rendeu até o final da aula e todas as crianças participaram. Esse que seria um 

dia de frustração para mim, tornou-se um dia de aprendizado. Com essa 

experiência, pude perceber que nem sempre conseguimos seguir o planejado e 

que por muitas vezes precisamos nos adaptar para que possamos atingir 

nosso objetivo. 

 

RELATO 02: 

Seguindo o raciocínio do relato anterior, tive outra experiência próxima a essa, 

com o mesmo grupo 03 e com a mesma temática “brincadeiras historiadas”. 

Ao lidar com o ocorrido no relato anterior, achei que havia sanado a questão da 

caracterização de personagens nas atividades propostas, que não teria 

problemas ou empecilhos para realizá-las, porém, ao pôr em prática outra aula 

com brincadeiras historiadas, o mesmo fato já citado no relato anterior voltou a 

se acontecer. 

Enquanto eu organizava os materiais da aula na quadra, a professora Susana 

os trouxe até mim. Eu já estava caracterizado com peruca colorida e uma 

roupa de bolinhas coloridas, representando um palhaço. Mas, como havia 

bastante materiais espalhados pela quadra, elas nem me notaram e achei bem 

normal já que havia tanta coisa diferente no mesmo lugar. 

Quando chamei a atenção delas para dar início a aula, a grande maioria já 

começou a dizer “olha, é o palhaço”. Diziam isso com um tom de felicidade, 

outros de curiosidade, mas houve um som diferente entre todos os gritos e 

gargalhadas, ouvi um som de choro, havia uma criança chorando e bem 

afastado, querendo se esconder. Mal sabia eu que o choro era por medo de 

palhaço, e, então, fui até ele para saber o que tinha acontecido, se ele havia 

machucado ou algo do tipo. Ao chegar perto ele se comprimiu e fechou os 

olhos e foi nesse momento que eu percebi que o choro era por medo de 

palhaço. 
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Comuniquei à Susana. Ela parou a aula e falou brevemente comigo. Alertou 

que por ser o grupo 03, no qual as crianças são mais novas, é bom que elas 

vejam essa caracterização e participem também. Então deu a ideia de pintar o 

rosto das crianças, para que elas também parecessem palhaços. Além disso, 

pediu que eu tirasse a peruca e o “macacão”, para que elas vissem que era eu 

por dentro daquela roupa e, depois disso, vestisse junto a elas. Assim, 

provavelmente, perderiam um pouco do medo. 

A solução para aquele desafio foi um aprendizado enorme para mim. Por 

começar como bolsista no Programa, eu ainda não tinha segurança nas aulas. 

Tentava seguir o planejamento à risca e naquele momento aprendi um pouco 

com a experiência da Susana. Fiz o que ela propôs. 

Comecei a me descaracterizar, tirei a peruca e mostrei que era eu, Thiarly, o 

professor. Depois tirei o “macacão” e permaneci com a roupa da UFES que 

costumava ir para dar as aulas. As crianças notaram que era eu. Percebido 

isso, comecei a me vestir na frente delas. Comecei com o macacão, depois 

coloquei a peruca. As crianças gostaram muito. A partir daí, quiseram ser 

palhaços também. Com ajuda da Susana e dos demais adultos presentes na 

aula, pintamos os rostos de todos, inclusive o daquela criança que antes estava 

chorando com medo. A aula foi um sucesso. Mais uma vez ajustamos o 

planejamento na prática para que desse certo. E deu. 

 

RELATO 03: 

Com base nas aulas citadas nos relatos anteriores, em uma conversa com a 

professora Susana, tivemos que rever nossos planejamentos e intervir com 

uma aula que pudesse ajudar na questão do se fantasiar, se tornar um 

personagem, algo que pudesse tirar o medo delas com relação a alguns 

personagens e histórias. 

Planejamos, então, uma aula expositiva de todo e qualquer acessório que 

tínhamos na sala de materiais da Educação Física. Levamos uma caixa 

enorme, cheia dos acessórios e fantasias, e deixamos livre para elas 

manusearem no centro da sala. 

Antes de iniciar esse momento livre e lúdico para as crianças, começamos a 

aula relembrando as anteriores, relembramos algumas histórias já contatas em 

aulas anteriores, atividades em que nos tornamos personagens e passamos a 

fazer parte daquela história. Levamos para o lado das profissões/ocupações. 

Muitas ali já tinham dito que queriam ser médicos, policiais, vendedor de 

sorvete, pintor, cozinheiro, etc. Também havia o interesse deles em serem 

heróis, fadas, personagens de desenhos animados e, até mesmo, a junção de 

dois ou mais dos personagens citados. 

A aula foi extremamente importante e realizada no momento certo. 

Percebemos a importância dessa aula durante alguns fatos ocorridos nas aulas 

anteriores e conseguimos, de certo modo, proporcionar vivências significativas 

para elas, no mundo da fantasia, do faz de conta, das brincadeiras de papéis.  

Fizemos com que elas quebrassem a barreira do medo de certos personagens. 
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Mostramos que aquilo tudo era algo “legal” de fazer e mostramos que não 

precisavam ter medo. 

Nessa aula chamou a atenção as duas crianças, que choraram com medo do 

palhaço e do pirata nas aulas anteriores, se fantasiando desses personagens e 

até lembrando das atividades que foram dadas nas aulas anteriores. 

Percebemos que atingimos nosso objetivo com essa aula. Nosso objetivo era 

superar o medo em relação a algumas estórias e personagens infantis. Foi uma 

aula simples, bem divertida para as crianças, além de muito gratificante para 

nós professores, ao ver elas sorrindo e gostando. 

 

RELATO 04: 

Em 2016 reorganizamos o PIBID/EF no CMEI “Darcy”. Houve trocas de 

bolsistas finalistas do Curso e também houve troca de bolsistas do CMEI 

Ocarlina Nunes Andrade (ONA) para o CMEI “Darcy”. Neste ano redistribuímos 

os bolsistas nos grupos 03 a 06 do CMEI e atuamos em trios nesses grupos. O 

meu trio ficou responsável por ministrar as aulas no grupo 06 (crianças de 05 a 

06 anos de idade). 

2016 foi um ano de olimpíadas e paraolimpíadas, e, como esses eventos foram 

realizados no Brasil, na região sudeste, no estado do Rio de Janeiro, optamos 

pelo projeto de trabalho versar sobre as olimpíadas e paraolimpíadas. 

“Pegamos o embalo” das mídias falando sobre os esportes, bem como a 

passagem da tocha olímpica aqui pelo nosso estado do Espirito Santo. 

Com o projeto organizado, fizemos a abertura das olimpíadas. Essa ação foi 

organizada em conjunto com as outras professoras do CMEI “Darcy”. Teve 

algumas apresentações das turmas, simbolizando os desfiles de alguns países 

que participaram das olimpíadas, além do desfile da tocha olímpica. Vale 

ressaltar que, além da nossa tocha produzida no CMEI, também tivemos a 

presença de uma das tochas que levou a chama olímpica aqui pelo estado. 

Isso foi possível porque o professor Rafael Ângelo Brizotto, Diretor da gestão 

de 2016 carregou a tocha nas ruas de Vitória, por isso ganhou uma réplica em 

tamanho real e pode deixar exposta no CMEI para que as crianças e 

funcionários da unidade pudessem ver e pegar no objeto. 

Após essa abertura das olimpíadas no CMEI “Darcy”, demos início aos 

planejamentos das aulas visando trabalhar com as modalidades esportivas 

inseridas nas olimpíadas. No diálogo com as crianças sobre esse assunto, 

esperamos que elas soubessem sobre algumas modalidades esportivas que 

estariam presentes nas olimpíadas. Iniciamos a primeira aula perguntamos 

sobre as olimpíadas, se alguém sabia o que era, onde seria, se sabiam algo a 

respeitos dos arcos que simbolizam a bandeira das olimpíadas e quais 

modalidades esportivas estariam presentes. Nesse diálogo recebemos 

respostas obvias e outras bem pertinentes, como por exemplo: 

[Professores] – Onde será realizada as olimpíadas deste ano (2016)? 

[Alunos] – No Brasil. 
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Realmente era de se esperar respostas obvias como essa, até por conta da 

mídia durante o período das olimpíadas que foi sediada no nosso país, no 

estado vizinho ao nosso, e por toda mobilização que ainda acontece durantes 

esses eventos, onde as pessoas veem a pintar as ruas, decorar a casa com as 

cores da bandeira do nosso país então, isso não seria surpresa e nem foi uma 

surpresa essa resposta a nós professores. 

Mas uma resposta pertinente dada por uma das crianças fez com nós 

professores repensássemos a respeito das nossas próximas aulas. Foi 

perguntado o seguinte: 

[Professores] – Quais modalidades esportivas estão participando das 

olimpíadas? 

[Alunos] – Futebol, vôlei, nadar, correr de bicicleta, quem pula mais alto, correr 

de olho tampado, etc. 

De todas as faladas, a maioria realmente estava entre as modalidades 

esportivas participantes das olimpíadas, porém, uma das respostas nos deixou 

curiosos. Foi a “correr de olho tampado”. Paramos então um instante e 

perguntamos como seria esse esporte falado e como esse aluno sabia dele. 

Foi então que nos surpreendemos, o aluno parou e explicou, disse que a 

corrida era de mãos dadas, que uma pessoa tapava os olhos e a outra não, e 

que tinha visto isso na televisão. 

Como as paraolimpíadas aconteceram pouco tempo depois, no mesmo ano e 

local das olimpíadas, havia muitas propagandas nas emissoras de televisão 

durante esse mesmo período. Fazendo, assim, com que os alunos tivessem 

essa percepção das modalidades esportivas, mas, não tendo a consciência de 

que seriam de duas competições distintas. 

Explicamos então o porquê daquela corrida ter sido praticada daquela forma e 

já puxamos um “ganho” para falar sobre a outra competição, que, no caso, é a 

paraolimpíada, explicamos algumas diferenças. 

Como nessa turma de grupo 06 havia uma criança com paralisia infantil, 

decidimos então mesclar as práticas esportivas, trabalhando com as 

modalidades olímpicas e com as paraolímpicas, assim trazendo mais para 

perto deles esse universo dos esportes adaptados. 

Desde o primeiro dia de aula com esse grupo, quando presenciei um aluno 

com deficiência, me retrai. Por mais que estudemos sobre a Educação Física 

Adaptada e sobre inclusão, quando se trata da prática a coisa fica mais “séria”. 

Durante o começo do curso eu me perguntava como seria esse momento, dar 

aula para alguém com necessidades especiais, sempre foi uma questão 

pertinente para mim. As aulas teóricas e práticas na Universidade sobre a 

Educação Física Adaptada ajudaram muito, mas, ainda sim, eu precisava 

aprender na prática, no âmbito escolar. Foi aí, meu primeiro contato com um 

aluno deficiente. 
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Juntando o útil ao agradável, adaptamos várias atividades e esportes, 

conseguimos trazer para mais perto o aluno com deficiência sem que a aula 

fosse direcionada somente para ele, podendo deixa-lo constrangido. 

Uma das atividades que demos foi o vôlei sentado. Nessa atividade os alunos 

só poderiam jogar sentados no chão da quadra, isso foi algo novo para eles 

que naquela fase da vida o que mais queriam era correr e pular nas aulas de 

Educação Física. 

Estipulamos algumas regras e demos início ao vôlei sentado. Tentamos não 

modificar muito as regras para que ficasse o mais parecido possível com a 

modalidade esportiva, porém, tivemos que rever as regras para que todos 

tivessem a oportunidade de encostar na bola e realizar alguma jogada. 

O vôlei então, deixou de ter apenas três toques na bola e passou a ter que 

passar por todos do time, assim ninguém deixaria de encostar na bola. O time 

que encostasse a bola na quadra adversaria marcava o ponto. No começo 

muitos levantavam e queriam pegar a bola, mas com o tempo o jogo foi fluindo. 

A alegria estampada no rosto das crianças nos diziam que estávamos no 

caminho certo, foi o primeiro desafio com a questão da adaptação nas aulas de 

Educação Física e ter sucesso na aula só nos motivou a pensar nas próximas 

aulas. 

 

RELATO 05: 

Em uma formação continuada de professores da Educação Infantil do 

município de Vitória/ES, acompanhamos vários trabalhos feitos por professores 

de vários outros CMEI e um dos trabalhos nos chamou atenção. A professora 

levou o conteúdo surfe para as aulas de Educação Física na Educação Infantil 

do CMEI “X”. Essa possibilidade nos despertou uma certa curiosidade de como 

seria trabalhar o surfe que é uma prática esportiva aquática em um CMEI. 

Assistimos à apresentação deste trabalho realizado e vimos que era possível 

tal prática esportiva estar presente nas alunas de Educação Física na 

Educação Infantil e decidimos levá-la para o CMEI “Darcy”. 

Neste projeto a professora do CMEI “X” realizou as atividades do surfe por um 

longo período. Então, foram feitas diversas atividades, diversas evoluções e 

repetições da mesma até o fechamento do projeto que ocorreu na praia. Como 

esse tipo de trabalho requer mais planejamento e apoio do corpo pedagógico 

do CMEI, optamos por fragmentar algumas atividades e adaptá-las para as 

condições internas do CMEI “Darcy”. 

Aproveitamos o projeto das olimpíadas e paraolimpíadas, trouxemos duas 

modalidades novas que estarão presentes nas olimpíadas de 2020, o surfe e o 

skate. Perguntamos aos alunos quem conhecia e se havia praticado algum dos 

dois ou os dois. A maioria só sabia do skate. Já andou e uns até tinham em 

casa. Mas o surfe para a maioria era algo novo. 
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O CMEI “Darcy” já tinha a disposição um skate nos materiais para as aulas de 

Educação Física, mas achamos que seria pouco para a demanda da turma que 

tinha 25 alunos matriculados. Então, o PIBID/EF/CEFD/UFES entrou em 

contato com o Programa de Educação Tutorial (PET) em Educação Física do 

CEFD/UFES, para que pudessem nos ajudar, emprestando alguns materiais 

como outros skates e também materiais de proteção como capacete, joelheiras 

e cotoveleiras. 

Para completar as atividades a professora Susana tinha em casa uma prancha 

de “body board” e levou para o CMEI para que pudéssemos usar na prática do 

surfe e assim completamos nossas atividades e materiais para ela. 

Adaptamos o surfe da seguinte forma: colocamos vários cabos de vassoura um 

do lado do outro no chão da quadra e posicionamos a prancha em cima dos 

cabos. A criança então subia na prancha e deslizava com a prancha sobre os 

cabos de vassouras colocados embaixo da prancha. 

Estava tudo indo bem quando fomos questionados por um dos alunos ao dizer 

que aquela prancha não era de ficar em pé. Realmente a prancha é de uma 

modalidade em que a pessoa prática deitada sobre ela. Nossa intenção na aula 

era de que eles “surfassem” em pé na prancha. 

Achamos interessante o questionamento do aluno e logo explicamos a 

diferença do surfe deitado naquela prancha e o surfe em pé, que é feito em 

uma prancha maior e fabricada de outro material. 

A partir do questionamento do aluno, demos a opção deles praticarem deitados 

ou em pé sobre a prancha. Muitos começaram deitados com medo, mas logo já 

quiseram praticar em pé. Estávamos ali segurando eles para manter o 

equilíbrio em cima da prancha. 

Além do surfe, intercalamos as atividades com a prática do skate, realizada no 

mesmo local em uma rampa de acesso a quadra do CMEI. Com a ajuda dos 

bolsistas e professores regentes da turma, realizamos as duas atividades 

simultâneas, uma parte dos alunos praticavam o skate e outra parte o surfe. 

O dia foi de muito aprendizado e novas experiências para os alunos. Muitos ali 

não tinham experiências com as modalidades e conseguimos de certa forma 

levar até eles um pouco da prática de ambos. Mesmo que de formas 

adaptadas. 

 

RELATO 06: 

Depois das experiências com algumas atividades mais radicais como o surfe, 

skate, slackline, parede de escalada, etc., a professora Susana, em parceria 

com a outra professora de Educação Física do CMEI “Darcy”, elaborou um 

projeto chamado “Tarde Radical”, que proporcionou um encontro dos dois 

grupos 06 do vespertino, para uma tarde de experiências radicais. 
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A “Tarde Radical” foi um projeto que juntou várias atividades já experimentadas 

em aulas anteriores. Reuniu todos os bolsistas do PIBID que atuavam nos 

grupos 06, além das professoras regentes das turmas. 

As atividades foram: 

- Skate e o surfe, já relatado anteriormente; 

- Parede de escalada, uma atividade produzida pelos próprios bolsistas durante 

os planejamentos das aulas. Um brinquedo feito com pneus de bicicleta. Um 

amarrado no outro e fixado em uma parede dentro do espaço de areia do 

CMEI; 

- Escada de corda. Também produzida pelos bolsistas durante o planejamento, 

feito apenas com corda e alguns nós, fixada na árvore que há dentro do espaço 

de areia. 

- Falsa baiana. Uma atividade com duas cordas amarradas entre duas 

pilastras. Uma mais próxima do chão para ficar com os pés sobre ela e outra 

mais em cima para segurar com as mãos e manter o equilíbrio. 

- Slackline. Uma fita amarrada entre uma árvore e uma pilastra em outra parte 

de areia do CMEI, com o objetivo de fazer a travessia sobre ela. 

- Tirolesa. Uma corda mais grossa amarrada em duas colunas paralelas que 

atravessam a quadra do CMEI. Uma ponta da corda mais alta e outra mais 

baixa, fazendo assim a descida da criança na cadeirinha de uma ponta a outra 

da quadra. 

Esse dia foi de superação para muitas crianças. Os que tinha medo de tentar 

foram perdendo e tomando coragem. Muitas vezes por olhar o coleguinha 

fazendo e se divertindo e, outras, até por incentivo dos mesmos. Atividades que 

só dependiam deles mesmo, mas que, na prática, se tornou em grupo. Na 

questão do incentivo, da torcida pelo coleguinha conseguir realizar a atividade 

e na parceria em ajudar. 

 

RELATO 07: 

O “MEXA-SE” foi um projeto paralelo aos outros já existente no CMEI, 

organizado pelas professoras de Educação Física, Susana e Gabriela. Seu 

objetivo era fazer com que pais e profissionais do CMEI tivessem a experiência 

que seus filhos e alunos tiveram durante aquele período de aula, tanto com as 

músicas, quanto com as danças aprendidas. 

O primeiro “MEXA-SE” ocorreu no final da tarde de uma quarta-feira na quadra 

do CMEI. Os alunos se encaminhavam para a quadra um pouco antes do 

horário de saída e lá esperavam pelos seus responsáveis, em companhia dos 

bolsistas e professoras de Educação Física. 

Foram formadas duplas entre os bolsistas para que cada dupla organizasse 

uma coreografia simples, mas bem movimentada, e que fosse de fácil 

compreensão para os alunos e que os pais e/ou responsáveis também 
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pudessem praticar. As coreografias foram todas feitas a partir de músicas 

infantis e músicas presentes no dia a da do CMEI. 

Os pais e/ou responsáveis foram chegando e se acomodando junto aos seus 

filhos e assim demos início ao projeto. Começamos com uma coreografia para 

os alunos para que os pais e/ou responsáveis vissem e ficassem mais à 

vontade. Em seguida já pedimos que os pais e/ou responsáveis 

acompanhassem seus filhos nas danças dando seguimento no projeto. 

A princípio o projeto seria realizado uma única vez, porém vimos um interesse 

maior em relação aos pais e/ou responsáveis que ao buscar seus filhos no 

CMEI perguntavam sobre o “MEXA-SE”. Quando teria de novo; que era para 

avisar para eles virem com roupas mais leves para participar. Então, a partir 

dessa demanda achamos que seria interessante realizá-lo outras vezes. 

Realizamos o projeto mais algumas vezes e foi um sucesso. Ouvimos muitos 

elogios e até sugestões. Conseguimos aproximar a família ao CMEI e até aos 

próprios alunos que por muitas vezes têm pouco contato com seus pais e/ou 

responsáveis por questões de trabalho e falta de tempo para essa troca de 

experiências e brincadeiras. 

 

RELATO 08: 

Em 2017 demos início a um novo projeto, o “Reviva Darcy”. 6 Pensado pelas 

professoras de Educação Física, Susana e Gabriela, e pela professora 

Marilene, de Arte. O projeto tinha como objetivo trazer de volta para o CMEI ex-

alunos de até 4 anos atrás, para reviver o projeto e as brincadeiras do 

respectivo ano em que estiveram no grupo 06 como alunos. 

Ex-alunos do grupo 06 do ano de 2013 voltariam para o CMEI em um sábado 

de manhã junto com o atual grupo 06 para vivenciar o projeto de 2013 e suas 

brincadeiras. Assim como ex-alunos do grupo 06 do ano de 2014 também 

voltariam para reviver o projeto e as brincadeiras do ano de 2014 e, assim, 

sucessivamente com os anos de 2015 e 2016. 

Foi um trabalho enorme das professoras para saberem quem foram os alunos 

que passaram pelo CMEI “Darcy” nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 e 

descobrirem para qual escola de Ensino Fundamental haviam ido. Por uma 

questão de proximidade da escola em relação ao bairro Jabour, as professoras 

optaram por procurar essas crianças em apenas 3 escolas próximas, duas no 

mesmo bairro e outra no campus da UFES de goiabeiras. 

                                                 
6
 O projeto Reviva Darcy, foi, inclusive, objeto de estudo do TCC dos colegas Leonardo 

Resende Stocco e Nicoli Amorim Coutinho no período 2018/2, para outras informações 

sobre este TCC, verificar: STOCCO, L. R, COUTINHO, N. A. Projeto Reviva Darcy: 

experiência com brincadeiras como possibilidade de reconhecimento da cultura de pares 

das crianças na educação infantil, 2018. O referido TCC pode ser acessado no colegiado 

do curso de Licenciatura em Educação Física ou na biblioteca setorial do Centro de 

Educação Física e Desportos da UFES. 
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Ao encontrar alguns desses alunos nas escolas próximas ao CMEI, após 

explicar sobre o projeto Reviva “Darcy” e com a autorização da direção das 

escolas, foi entregue para as crianças no CMEI um convite para que fosse 

entregue para os pais dos alunos e, em seguida, devolvido com a assinatura 

deles, com a confirmação de que permitiam que o filho participasse do projeto. 

O projeto foi pensado para ocorrer durante 4 sábados de manhã, com a ajuda 

dos bolsistas do PIBID e os estagiários de outras faculdades presentes no 

CMEI “Darcy”. Havia uma espera de cerca de 80 crianças por sábado, 

contando os ex-alunos, os atuais e mais os parentes e amigos que poderiam ir 

junto. 

No primeiro sábado do projeto reuniu-se os ex-alunos do grupo 06 de 2013 

com os alunos do grupo 06 de 2017. Além de preparar a programação das 

brincadeiras, as professoras pediram que as crianças, com o apoio dos pais, 

trouxessem para o CMEI algum alimento para que pudessem alimentar 

coletivamente, em um café da manhã, bom para iniciar as atividades daquele 

sábado. 

Inicialmente as professoras se reapresentaram aos alunos. Conversaram um 

pouco com todos e deram sequência apresentando pequenos vídeos e fotos do 

ano de 2013. Os vídeos e fotos expunham os ex-alunos fazendo as atividades 

de então. A reação dos ex-alunos ao se verem anos atrás, naquele mesmo 

ambiente, foi bem curiosa. Uns apontavam, lembrando do momento. Outros 

riam e alguns outros até cantavam as músicas que tocavam de fundo na 

apresentação. 

Em seguida, demos início as brincadeiras. Cada dupla de bolsista ficou em 

uma determinada atividade e a conduzia com as crianças. As crianças 

presentes foram divididas em grupos misturados com alunos e ex-alunos, cada 

grupo tinha uma faixa colorida que representava a cor do grupo. Assim ficava 

fácil a troca de atividades dos grupos a cada meia hora. 

Foi determinado um tempo específico para que cada grupo aproveitasse as 

atividades com calma e que desse para todos praticarem. Assim que 

autorizado os grupos trocavam de atividade, o grupo da cor X iria para tal 

atividade e o grupo da cor Y para tal outra atividade e, assim, seguindo uma 

ordem para que todos os grupos passassem por todas as atividades. 

Isso ocorreu durante 3 sábados. Cada sábado correspondia a um ano e a um 

projeto. Infelizmente o quarto sábado, que traria os ex-alunos do grupo 06 do 

ano de 2016, não ocorreu. O motivo da suspensão do projeto foi a eleição para 

direção do CMEI. Nela uma das candidatas à direção era uma das professoras 

autora do projeto. Por isso, não mais havia possibilidade de que a realização 

do projeto não representasse ato de campanha eleitoral da professora 

candidata. 

Então, o projeto “Reviva Darcy”, previsto para ocorrer em quatro sábados, 

ocorreu por três sábados, deixando o ano de 2016 de fora, por falta de tempo 

para concluí-lo. Foi o maior projeto que vivenciei nos 3 anos em que estive no 

PIBID/EF/CEFD/UFES no CMEI “Darcy”. Um projeto que me fez pensar nas 
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infinitas possibilidades de trabalhar dentro de um CMEI. Essa experiência 

marcou minha formação também porque transcorreu sob a orientação das 

referidas professoras, que no dia a dia e na prática, demonstraram sempre um 

imenso compromisso com a educação das crianças, uma competência e 

qualidade profissional na qual, com certeza, vou me inspirar. 

 

REFLETINDO TEMAS EMERGENTES DOS RELATOS DA 

PRÁTICA 

Nesse tópico dessa minha narrativa, me proponho a refletir sobre alguns temas 

que percebi que emergiram no transcorrer dos oito relatos que anteriormente 

fiz. Para articular um raciocínio sobre tais temas, não vou me prender a ordem 

de apresentação dos referidos relatos. Nesse sentido, começo por destacar 

que observando bem o relato de número 03, o tema que emerge com mais 

vigor parece ser aquele que reconhece a importância de o professor zelar por 

uma concepção de criança e infância que permita refazer o procedimento 

pedagógico mediador e interativo que ele administra de modo a atender as 

necessidades e os interesses das crianças. 

Ao perceber essa evidencia, reflito que quando a concepção de criança “faz a 

cabeça do professor” de modo a que ele se permita modificar os procedimentos 

didáticos da aula para atender as necessidades e os interesses de 

aprendizagem das crianças, de fato estamos diante de um processo de ensino 

no qual as aulas em questão não foram centradas no professor, mas na relação 

com as crianças, ou seja, valorizando as experiências das crianças, e vejo que 

isso atende prontamente o que prescreve a resolução CNE/CEB, n. 5/2009, 

particularmente no que estabelecem os seus artigos 3° e 4°. Senão, vejamos: 

Art. 3° O currículo da Educação Infantil é concebido como um 

conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os 

saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte 

do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e 

tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral 

de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

Art. 4° As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão 

considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é 

sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 

práticas cotidianas que vivência, 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. 

Como se pode perceber, esses dois artigos se completam no anúncio de uma 

concepção de criança que até a edição dessa resolução, ainda não havia se 

apresentado com essa formulação na legislação educacional brasileira 

ordinária. 

Prestando atenção no conteúdo desses dois artigos, vemos que o primeiro 

deles estabelece uma concepção de currículo para a educação infantil centrada 
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no relacionamento das práticas, saberes e experiências das crianças com os 

conhecimentos historicamente acumulados em prol do pleno desenvolvimento 

das crianças. 

No que refere ao segundo artigo dos dois citados, vemos que colocam em 

evidencia que abaixo da perspectiva curricular anteriormente afirmada, as 

propostas pedagógicas no dia a dia do CMEI que orientam as ações educativas 

das professoras com as crianças pequenas, devem considerar a criança como 

centro do processo, evidentemente por reconhecer que as práticas, 

experiências e saberes das crianças as qualificam como sujeitos infantis que 

tem direitos, história e cultura próprias. 

Por fim, é também interessante notar que entre as práticas, experiências e 

saberes próprios das crianças, essa mesma resolução em seu artigo 8° 

valoriza a experiência motora e em seu artigo 9° valoriza as experiências de 

movimento corporal das crianças, fato normativo que legitima a presença do 

professor de educação física e dos saberes do campo da educação física como 

indispensáveis para à ação educativa que cotidianamente transcorrem dentro 

do CMEI, no âmbito da educação infantil. 

Outro assunto que percebemos que permeia a narrativa dos relatos que 

fizemos, é aquele que parece indicar que além de ter uma concepção de 

criança e infância que influência sua forma de trabalhar, as professoras 

observadas também alteram as didáticas de suas aulas em razão de 

compreender que as experiências de movimento corporal que procuram 

promover na ação educativa com as crianças, são fundamentais para o 

desenvolvimento e o crescimento delas. Nesse sentido, é interessante notar 

como o modo que elas agem em atenção aos interesses e necessidades das 

crianças, procura sempre respeitar as suas idades em prol da sua socialização 

individual ou em grupo. 

No meu intender, fazem isso porque tem boa noção do que ocorre em cada 

idade em que as crianças, seus alunos, se encontram. Ou seja, conforme o 

referencial teórico de Chaves, Franco e de Lazaretti que anteriormente 

referimos, têm noção que as crianças que se encontram entre as idades de 1 a 

3 anos, têm como atividade guia predominante as experienciais objetais 

manipulatórias, enquanto que as crianças que se encontram nas idades de 3 a 

6 anos, para além das experiências objetais manipulatórias, tem como 

atividades guias predominantes as experiências relativas aos jogos de papéis 

sociais e culturais. 

De fato, é também interessante perceber e refletir como que em várias das 

situações relatadas, as professoras e, por consequência, os pibidianos 

bolsistas sob sua supervisão, reorganizaram didaticamente a ação de ensino e, 

com isso, reorganizaram todo o significado e o sentido da ação de ensino. 

Veja-se, por exemplo, na situação em que foi preciso se desfazer da fantasia 

de pirata e da fantasia de palhaço para superar medos e melhor integrar as 

crianças a ação educativa em curso. 
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Outro exemplo relevante podemos notar quando a situação tratava das práticas 

esportivas olímpicas e, por influência da criança, se passou a tratar também da 

competição paraolímpica. 

Em todas essas situações é notável perceber como que o trabalho educativo 

realizado pelos pibidianos e professores foi planejado, mas, também, como foi 

um planejamento encarado de modo flexível, ao ponto de mudar de significado 

e sentido de modo intencional, durante o transcorrer da ação de ensino. Essa 

capacidade de perceber a diferença entre o currículo, o projeto pedagógico, o 

planejamento de aula prescritos e a ação de ensino-aprendizagem 

efetivamente vivida, guarda coerente correlação com a teoria curricular de 

Sacristán (2013). 7 

Outro aspecto que mostra a disposição que as professoras e os pibidianos 

bolsistas demonstraram durante a experiência formativa promovida pelo 

PIBID/EF, se refere ao interesse em construir brinquedos, jogos e brincadeiras 

interessantes para promover experiências de movimento corporal, conforme as 

idades nas quais as crianças se encontravam em desenvolvimento. 

Nesse sentido, é interessante ressaltar que tais esforços didáticos favoreceram 

a interação entre adultos e crianças, a interação entre crianças e crianças e 

colocaram em evidencia a cultura infantil e a cultura de pares, conforme propõe 

Corsaro (2011). 8 Pela nossa percepção, um momento exemplar para refletir a 

evidência da promoção de experiências de movimento corporal inter-

relacionadas em brinquedos, jogos e brincadeiras próprios das culturas infantis, 

particularmente da sua cultura de pares, foi o projeto “Reviva Darcy” 9 que, a 

nosso ver mostrou um arranjo didático-pedagógico potente para legitimar a 

presença da Educação Física na educação infantil, ao tempo em que 

                                                 
7
 Em sua obra “O currículo: uma reflexão sobre a prática” (2000), Sacristán fala sobre o 

currículo como um tempo e espaço de confluência de práticas, nesse sentido diz que para 

compreender a objetivação do currículo no processo do seu desenvolvimento, é interessante 

considerar que ele é composto por diferentes dimensões, a saber: o currículo prescrito, onde o 

sistema educativo define o conteúdo da escolaridade obrigatória; o currículo apresentado aos 

professores, onde meios são elaborados para orientar os professores em sua atividade 

educativa nas aulas; o currículo moldado pelos professores, quando o professor pratica o 

currículo a partir da sua cultura profissional; o currículo em ação, quando o professor realmente 

transforma esquemas teóricos e práticos em tarefas acadêmicas e na sua ação de ensino; o 

currículo realizado, quando se pode perceber o efeito ou as consequências práticas, cognitivas, 

afetivas, sociais e morais, resultante do currículo praticado no processo de ensino; o currículo 

avaliado, quando se vê o real significado da prática de ensino na aprendizagem dos alunos (Cf. 

p. 101 a 106). 

8 Para Corsaro, as crianças e suas culturas de pares são dignas de documentação e estudo por 

si. “Em termos simples, as crianças são merecedoras de estudo como crianças” (p. 138). Diz 

ainda que cultura de pares não é o mesmo que cultura infantil, porque a cultura infantil não é 

algo que as crianças pensam constantemente para orientar os seus pensamentos, enquanto a 

cultura de pares é pública, coletiva e performática. “Portanto, em consonância com nossa 

abordagem interpretativa, define cultura de pares infantis, como um conjunto estável de 

atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que as crianças produzem e 

compartilham em interação com as demais. 

9
 Para melhor entender como se concebeu e realizou o projeto Reviva Darcy, verificar as 

informações constantes na nota 6 deste TCC. 
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potencializou e fortaleceu a nossa percepção acerca da cultura de pares das 

crianças e de como elas produzem reproduções interpretativas 10 nas 

experiências que vivenciam. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo dessa narrativa autobiográfica foi apresentar o sentido da minha 

experiência formativa inicial, trazendo como base para a escrita, a minha 

inserção na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), relatando algumas 

experiências como bolsista no CMEI Darcy Castello de Mendonça durante o 

período de 2015 a 2017. 

O processo para iniciar no PIBID/EF veio a partir de disciplinas direcionadas 

para atuação na Educação Infantil no começo da graduação, que despertou 

interesse para a atuação nesse campo de ensino, além do auxílio financeiro 

que ajudaria nesse processo de formação inicial. 

Por falta de vaga como bolsista no PIBID/EF, ingressei como voluntário no 

Programa e puder ter uma visão mais apurada do que se tratava. Logo no 

início já pude participar do “II Seminário Interinstitucional do PIBID em 

Educação Física”, realizado nas instalações da Escola Superior São Francisco 

de Assis (ESFA), nos dias 08 e 09 de junho de 2015, havendo uma troca de 

experiências que nos mostrou algumas práticas de atividades interessantes, 

como as práticas radicais. 

Após assumir de fato a direção das aulas como bolsista do PIBID/EF, enfrentei 

meus primeiros desafios e busquei de alguma forma superá-los. Para 

exemplificar como encarrei esses desafios, escrevi 8 relatos. Nesses relatos, 

evidenciamos a predominância de vários temas: concepção de criança, faixa 

etária e nível de desenvolvimento das crianças, ajustes didático-pedagógicos 

em prol de uma perspectiva de ensino centrada na relação com as crianças, 

importância das experiências de movimento corporal para o desenvolvimento 

da criança e sua educação por meio de jogos, brinquedos e brincadeiras. 

                                                 
10 Em seu livro sobre Sociologia da Infância, Corsaro argumenta que a socialização das 

crianças não é só marcada por adaptações e internalizações, é também marcada por 

apropriações, invenções e reproduções. Portanto, o termo socialização nesse sentido, não 

ocorre apenas de forma individualizada, com vistas a preparar a criança indivíduo para o futuro, 

em vez disso, ele propõe a noção de reprodução interpretativa. “O termo interpretativo abrange 

os aspectos inovadores e criativos da participação infantil na sociedade. Na verdade, como 

veremos ao longo desse livro, 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. O termo reprodução inclui a 

ideia de que as crianças não se limitam a internalizar a sociedade e cultura, mas contribui 

ativamente para a produção e mudança culturais. O termo também sugere que crianças estão, 

por sua própria participação na sociedade, restritas pela estrutura social existente e pela 

reprodução social. Ou seja, a criança e sua infância são afetadas pela sociedade e cultura que 

integram. Essas sociedades e culturas foram, por sua vez, moldadas e afetadas por processos 

de mudanças históricas (Corsaro, 2011, p. 31 e 32). 
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Além disso, na condição de professor que ministrava a aula para as crianças 

de grupos de 3 a 6 anos de idade, senti a necessidade de me descaracterizar 

de personagens que encenava, - pirata e palhaço – para evitar que as crianças 

que tinham medo, deixassem de participar da experiência, em razão do medo 

que expressaram dos personagens; procurei ganhar suas confianças e integrá-

las aos grupos de pares com os quais interagiam. A partir desse momento, 

passei a percebe que estava determinado a transigir com as crianças enquanto 

sujeitos de cultura, que, portanto, têm necessidade e interesses próprios e 

precisam ser respeitados nas condições de crianças em que se encontravam. 

Fato que justificou toda uma mudança de procedimento didático-pedagógico, e 

que nos levou, a perceber que ante ação de ensino, o currículo prescrito, 

muitas vezes precisa e deve ser ajustado. 

No que refere a percepção de como trabalhar com as experiências de 

movimento corporal das crianças para promover o seu desenvolvimento 

integral e a legitimação dos saberes da Educação Física e do seu professor 

quando participam do processo de ensino no âmbito da Educação Infantil, sinto 

que, embora tenha participado da experiência do projeto “Reviva Darcy”, ainda 

preciso buscar compreender outras formas didáticas próprias para trabalhar na 

rotina diária, impulsionando as atividades guia de comunicação, manipulação 

de objetos e jogos de papéis sociais e culturais, típicas das experiências 

interessantes para as crianças de 0 a 6 anos de idade no seu processo de 

socialização com os adultos e entre pares. 

No que se refere do método da narrativa autobiográfica escolhido por mim para 

fazer esse trabalho, considero que foi acertado escolhê-lo, visto que, embora 

continue procurando entender melhor o que é Educação Física, esse caminho 

me deu a possibilidade de refletir sobre o que vive no percurso de formação 

inicial, sobre o que tenho passado e feito para aprender a me tornar professor 

de Educação Física, capaz de trabalhar na Educação Básica, especialmente na 

Educação Infantil, acontecimento que me faz perceber de forma mais clara e 

intensa a orientação de Souza (2006, p. 101) 

A escrita da narrativa, como uma atividade metarreflexiva, 

mobiliza no sujeito uma tomada de consciência, por emergir do 

conhecimento de si e das dimensões intuitivas, pessoais, 

sociais e políticas impostas pelo mergulho interior, remetendo-o 

a constates desafios em relação às suas experiências e às 

posições tomadas. 

Ou seja, ao rememorar o percurso da minha formação inicial e usar essas 

narrativas como possibilidade de falar de mim do sentido e significados da 

experiência que vivi, e tomar consciência daquilo que está ficando na minha 

memória a respeito desse processo formativo, me permite considerar que já sei 

que ainda tenho muito por aprender na caminhada de professor que ainda verei 

de fazer, mas, também, já sei que em razão das possibilidades que o PIBID me 

trouxe nessa trajetória percorrida, não vou mais partir da “estaca zero”. 
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