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RESUMO 
 
DA SILVA, Whitler Bins Salles da. FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO FÍSICA: 

NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA DA EXPERIÊNCIA DE ENSINO NO 

PIBID/CEFD/UFES (2014-2018) .  2018. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação) – Educação Física - Licenciatura. Universidade Federal do Espírito 

Santo. Vitória, 2018.  

 
 
Este trabalho visa discutir o processo de ensino aprendizado vivido no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), em um Centro Municipal de 

Educação Infantil da Secretária Municipal de Educação de Vitória – ES, e durante a 

formação inicial no curso de licenciatura em Educação Física na Universidade 

Federal do Espírito Santo. Orientado sob a perspectiva teórico metodológica 

biográfico narrativa, o objetivo é descrever e investigar as composições típicas do 

PIBID e as experiências de tornar-se professor tendo esse campo como eixo 

formador.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A investigação da temática que permite a estruturação deste texto decorre da 

minha presença, participação e atuação no espaço/tempo do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)1, vivido no Curso de Licenciatura em 

Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), no período de 2015 a 2016. 

Portanto, ao abordar a temática “formação inicial em educação física: narrativa 

autobiográfica da experiência de ensino no pibid/cefd/ufes” interessa-me investigar 

as composições típicas deste espaço/tempo pedagógico, as relações em meio a 

essas experiências de tornar-se professor e as singularidades emergentes deste 

processo formativo. 

Para realizar essa pesquisa, agi sob minhas perspectivas, compreensões, ou 

seja, baseado na experiência formativa que vivi no CEFD e no Centro Municipal de 

Educação Infantil (CMEI), a fim de tecer uma narrativa que me permita traçar um 

discurso que realce os sentidos inscritos nas minhas interações sociais ocorridas no 

PIBID, para compreender melhor o impacto da convivência neste espaço/tempo 

formativo  para minha formação como professor de Educação Física. 

Esta pesquisa foi metodologicamente orientada pela perspectiva biográfico-

narrativa.  Abrahão (2004) ensina-nos que a pesquisa (auto)biográfica é uma forma 

de história auto-refetente, portanto, plena de significado, em que o sujeito se 

desvela, para si, e se revela para os demais. 

Desse modo, narro minha experiência perspectivando a autonomia que busco 

desde o processo de formação e inicial e, consequentemente, na elaboração do 

trabalho de conclusão de curso.  Nesse sentido, segundo Souza (2006), a narrativa 

autobiográfica possibilita o sujeito a entrar em contato com a sua singularidade e 

conhecer melhor o seu interior. Entende-se assim esse processo como formador, 

pois, leva o sujeito para uma posição de aprendente a ponto de questionar suas 

identidades a partir das diferentes formas de experiências que são vividas por ele.   

 

                                                           
1
 1Whitler Bins Salles da Silva participou do PIBID durante o edital N° 1396, na qualidade de Bolsista 

de Iniciação à Docência, no Subprojeto Educação Física, no período de 01/08/2015 a 30/06/2016. 



7 
 

 

2. Situando o PIBID no âmbito do CEFD/UFES 

 

O PIBID é um programa do Governo Federal que oferece bolsas de iniciação 

à docência para que graduandos de licenciatura atuem na educação básica na área 

em que estudam, para que eles, depois de formados, se comprometam com o 

exercício do magistério na rede pública de educação. O programa originou-se em 

2007, pelo fomento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e pela publicação de Portaria Normativa, número 38, de 12 de 

dezembro de 2007, do Ministério da Educação. Inicialmente buscava aumentar o 

contingente de licenciandos nos cursos de licenciatura em física, química, biologia e 

matemática, pois havia um baixo número desses profissionais nas instituições de 

formação de professores e, consequentemente, nas escolas (BRASIL, 2010). 

De acordo com Silveira (2015, p. 356), além dos cursos anteriormente 

mencionados, existiam, nas licenciaturas de modo geral, “uma baixa procura dos 

cursos, alta evasão, pouca articulação da instituição formadora com a escola, 

projetos pedagógicos difusos e híbridos, entre outros”. 

Ante esse diagnóstico apresentado por Silveira (2015), o PIBID surge como 

fundamental oportunidade formativa nos cursos de formação de professores em 

geral e em Educação Física, em particular. Nos objetivos gerais do PIBID, 

apresentados no artigo 3, do Decreto n° 7.219 de junho de 2010, visavam 

I - Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica; 

II - contribuir para a valorização do magistério; 

III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica; 

IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 

experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 
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VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à 

formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos 

cursos de licenciatura (BRASIL, 2010). 

 

Estes objetivos se mantêm inalterados, desde então, passando pelo edital n. 

02/2009, 61/2013 e 7/2018. 

Desse modo, percebemos que o programa aparece como uma possibilidade 

de corrigir os problemas apontados no diagnóstico anteriormente citado, ou seja, 

objetiva fortalecer os laços entre a universidade e a escola básica. Em uma breve 

análise dos estágios nos currículos do CEFD/UFES, foi possível constatar que 

apesar de os mesmos sempre estarem vigentes, sua rápida passagem, em termos 

de tempo, de poucas etapas, e posteriormente, com o aumento das etapas, mas 

ainda com carga horária reduzida, misturavam-se com a pouca intensidade vivida 

por muitos graduandos que não almejavam a escola. 

Este fator ficou claro na produção de Ventorim (2001, p. 107), onde a autora 

fala sobre a “resistência dos alunos em se assumirem como professores em 

processo de formação inicial” no contexto do estágio no âmbito do CEFD/UFES, nos 

períodos de 1999/2 e 2000/1, ano de realização da pesquisa. Posteriormente, em 

pesquisa intitulada "a juventude entre o desejo e a realidade na formação acadêmica 

em educação física: das núvens à docência....", Cruz Junior e Caparróz (2013) 

discorrendo sobre anseios e desejos que permeavam a mente da juventude que 

estava no CEFD no ano de 2009, afirmaram que muitos discentes se situavam no 

limbo da formação acadêmica, que, segundo eles 

No que tange à experiência dos acadêmicos no curso de licenciatura em 

Educação Física, o limbo designa, de um lado, a combinação das 

sensações de irreversibilidade, desenraizamento e transitoriedade, 

causadas pelo receio de desperdiçar investimentos (culturais, sociais e 

financeiros) mais ou menos significativos, ao decidir ou apenas cogitar 

abandonar o curso; e do outro, a indefinição quanto à assunção das 

responsabilidades decorrentes da vida universitária que, de modo frequente, 

redunda na afixação do sujeito numa instância imaginária, dilemática e 

inercial (CRUZ JUNIOR; CAPARRÓZ, 2013. p. 161). 
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No âmbito do CEFD/UFES, a inserção desse programa gerou uma 

entremeação com a execução do currículo do curso de licenciatura. Essa inserção 

começou a ocorrer a partir do ano de 2010, no edital capes nº 02/2009, sob a 

coordenação dos professores Luiz Alexandre Oxley da Rocha e Francisco Eduardo 

Caparróz. De acordo com Silva, Correia e Santos, nesse período, o programa 

intitulado PIBID Linguagens foi pioneiro na área da Educação Física, sendo o 

primeiro PIBID Educação Física do Brasil. As autoras explicam que “o acréscimo da 

palavra Linguagens diz respeito à junção de dois subprojetos, o de Educação Física 

e Letras-Português, fundamentando o Programa na interlocução entre as duas 

disciplinas, culminando em ações escolares com um cunho interdisciplinar” (SILVA; 

CORREIA; SANTOS, 2013, p. 2). 

 

O PIBID passou a constituir uma experiência formativa potente no curso, 2 no 

intuito de imergir os acadêmicos de licenciatura em Educação Física no contato com 

o cotidiano das escolas básicas, desde os primeiros períodos da formação inicial. 

Essa experiência formativa se revelou importante para a construção da identidade 

docente. Nessa perspectiva, o programa passou a proporcionar uma experiência 

real no campo de atuação profissional de forma remunerada.  

Diferente do PIBID Linguagens, que continha um projeto de caráter 

interdisciplinar, com o edital n. 61/2013, o PIBID Educação Física/UFES, passou a 

ser organizado como um subprojeto único da Educação Física. O programa passou 

a possuir outra coordenação, sendo composta pelos professores André da Silva 

Mello, Nelson Figueiredo de Andrade Filho e Wagner dos Santos. No âmbito do 

convênio de cooperação entre o PIBID Educação Física/UFES, a Secretaria 

Municipal de Educação de Vitória e a Capes, o seu objetivo foi 

[...] formar professores para atuarem na Educação Física escolar da 

Educação Básica, compreendendo a linguagem corporal expressa nas 

práticas culturais, como dança, esporte, ginástica, lutas e jogo, como 

conteúdo de ensino capaz de promover o desenvolvimento integral das 

crianças e adolescentes. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO, 2014. p. 2).  

                                                           
2
Ressalto a importância do PIBID no cenário do CEFD/UFES, pois “[...] o limbo da formação 

acadêmica não se configura como uma 'morada para toda eternidade'. Isso significa que o acadêmico 
dispõe de certa mobilidade, podendo transitar para dentro ou fora dele, em função do tipo de 
experiência que constrói ao longo curso” (CRUZ JUNIOR; CAPARRÓZ, 2013. p. 162). 
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Assim, também foram propostas possibilidades de trabalho3 com os 

conteúdos da Educação Física nos níveis que o subprojeto  atua que propõe ações 

de discussão dos conteúdos, pressupostos teóricos-metodológicos da Educação 

Infantil, assim como o registro e análise do diagnóstico das unidades de ensino. 

Trato como subprojeto, pois no referido edital o trato do programa com disciplinas 

especificas é caracterizado como subprojeto. As possibilidades de trabalho também 

passam por encontros semanais para planejamento de aulas, acompanhamentos 

das atividades desenvolvidas no interior do CMEI, a participação nos eventos da 

área da Educação Física, e, conforme pretende o item J e que acontece com a 

realização deste trabalho: 

j) Produção de narrativas autobiográficas, desenvolvidas pelos 

professores em formação inicial e continuada, com a finalidade de registrar 

os processos formativos empreendidos pelo subprojeto; área 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2014. p. 3).  

 

 

Desse modo, considerando as ações anteriormente mencionadas no 

subprojeto PIBID/EF, esperava-se como objetivo da atuação do bolsista de iniciação 

a docência, os seguintes resultados pretendidos: 

 Dominem os instrumentais teórico-metodológico para realizar a 

transposição didática das práticas corporais, como jogo, dança, esporte, 

lutas, ginástica, para o contexto escolar; 

 Sejam capazes de planejar, executar, registrar e avaliar programas de 

ensino, integrando as diferentes áreas de conhecimentos que compõem o 

currículo e que são mediadas pelos projetos políticos pedagógicos da 

escola no sentido de atender as necessidades e interesses resultantes das 

interações entre os sujeitos envolvidos (crianças e adultos); 

 Organizem pedagogicamente o ensino da Educação Física no 

processo de escolarização, projetando as especificidades e singularidades 

dos contextos de atuação, dos conteúdos de ensino e as necessidades das 

crianças e adolescentes; 

 Compreendam a especificidade da Educação Física como 

componente curricular da Educação Básica e a sua contribuição para a 

construção de uma pedagogia para a Educação Infantil e o Ensino 

                                                           
3
 Possibilidades de trabalho do subprojeto PIBID Educação Física disponível em: 

http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/7304/1/tese_9378_Disserta%C3%A7%C3%A3o%20RODRIGO
%20LEMA.pdf. Acesso em: 20/09/2018 
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Fundamental de maneira integrada com demais áreas de conhecimentos 

que constituem o currículo escolar; 

 Produzam interpretações político-culturais do contexto de atuação 

docente, por meio de observação e análise, compreendendo a necessidade 

de intervir criticamente na Educação Infantil e Ensino Fundamental I; 

 Aprendam a trabalhar em grupo, cooperativamente, respeitando as 

diferenças; · Incorporem a pesquisa como eixo central da formação e 

atuação docente no contexto da Educação Básica, em um movimento que 

fortalece a identificação didática de situações problemas e as suas 

soluções; 

 Produzam material didático-pedagógico que materialize os processos 

formativos desenvolvidos (Imagens iconográficas paradas e em 

movimento), e textos que relatem as experiências construídas a fim de 

socializar o trabalho realizado no subprojeto; 

 Construam conhecimentos orientadores de novas práticas 

pedagógicas no interior das instituições conveniadas, por meio da reflexão 

do processo de formação, inicial e continuada, vivenciado no subprojeto, 

dando visibilidade para as práticas corporais ensinadas na Educação Física; 

 Afirmem a relação de parceria entre Educação Básica e Universidade 

no desenvolvimento das ações cotidianas e na co-organização de eventos 

esportivos e festivais de dança, subjacentes dos processos formativos. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2014. p. 4- 5). 

 

Considerando os objetivos propostos e os resultados esperados no subprojeto 

PIBID/EF descritos acima, no tópico que segue, irei narrar minhas memórias dos 

eventos e ações vividas na prática pedagógica realizada no interior do CMEI e 

refletirei a experiência formativa vivida enquanto bolsista de iniciação à docência, 

buscando analisar como tais acontecimentos contribuíram para a constituição da 

minha identidade docente. 

 

3. Eventos e ações vividos no PIBID na Universidade e no CMEI 

 

A minha participação no PIBID ocorreu durante o terceiro período da 

graduação e teve a duração de um ano. Minha atuação ocorreu em um CMEI da 

Prefeitura Municipal de Vitória, localizado próximo à Universidade e que recebe 

crianças de 06 meses aos 7 anos de idade. Os grupos com os quais atuei foram o 

grupo 6 (crianças de 5 e 6 anos de idade) e o grupo 2 (crianças com 1 ano de 



12 
 

idade), e minha atuação se deu juntamente com outro bolsista.4 Iniciei no projeto 

como voluntário, após um pedido feito ao professor coordenador do projeto, nesse 

caso, o Professor Dr. Nelson Figueiredo de Andrade Filho, agora, também, 

orientador deste trabalho. Após dois meses, passei a ser bolsista pelo fato de uma 

das participantes do programa ter terminado o curso e, consequentemente, deixado 

o PIBID com o vínculo de recebimento de bolsa. 

Por ser minha primeira experiência com a Educação Infantil, tendo em vista 

que ainda não havia participado do Estágio Supervisionado nesse nível educacional, 

houve certa dificuldade inicial em relação a como lidar com aquele público. Nesse 

momento, o auxílio da professora supervisora5 e dos bolsistas que já faziam parte do 

programa há mais tempo foi de grande valia, pois me deram suporte necessário e o 

norteamento de como seguir com minha prática docente. 

Inicialmente, exalto as observações do contexto de organização e 

funcionamento do CMEI, pois esse procedimento configura uma estratégia de 

aproximação do bolsista com a dinâmica interna da instituição. A observação 

pareceu ser o procedimento correto para a compreensão da lógica interna do CMEI, 

e assim reposicionar meu olhar no sentido de deixar de perceber o que ali se 

passava como quem olhava de fora para dentro, e passar a perceber os 

acontecimentos cotidianos internos, a dinâmica de funcionamento da instituição 

como quem estava vivendo esses acontecimentos de dentro da dinâmica de 

trabalho pedagógico ali realizado, o que passou a ser extremamente significativo 

para, no momento seguinte, podermos começar a pensar em planejar para intervir.  

Após essa imersão, no mês seguinte, começaram a acontecer reuniões 

semanalmente com a professora supervisora, a fim de  planejar e refletir as aulas.  O 

planejamento de aulas se dava a partir de um projeto pré-estabelecido no início do 

período letivo do ano de 2015 no CMEI. As reuniões ocorriam às sextas feiras para a 

elaboração das aulas que iriam viabilizar o projeto acima referido. 

Após os planejamentos, ministrávamos aulas que ocorriam duas vezes por 

semana, terças e quintas feiras, contando com o acompanhamento in loco da 

                                                           
4
 Thiago Queiróz Sarnaglia participou do PIBID na qualidade de Bolsista de Iniciação a Docência 

durante o edital N° 1396. 
5
Susana da Rocha Louzada possui formação em Educação Física pela Universidade Federal do 

Espírito Santo (2007). É professora efetiva da Rede Municipal de Vitória e atua na condição de 
Professora Supervisora no PIBID/EF desde 2014. 
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professora supervisora que nesse,, momento, supervisionava nossa prática nos 

dando espaço e autonomia para intervirmos com as crianças. Tal espaço, ao passar 

do tempo foi nos proporcionando confiança em lidar com aquele publico. Dessa 

forma, a reflexão sobre nossa prática e as sugestões para aulas subsequentes abria 

espaço para pensarmos até que ponto estávamos conseguindo ter uma didática 

adequada, tendo em vista as questões biológicas e sociais das crianças, para 

viabilizar as experiências formativas daquelas crianças com características 

especificas. Assim compreendo que estávamos sendo autores de nossa própria 

prática docente. Logo, observa-se a construção de minha autonomia docente e 

autoridade docente. Nesse sentido, concordamos com Nóvoa (1992) ao afirmar que 

A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, 

no quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente. Importa 

valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de 

professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio 

desenvolvimento profissional e que participem como protagonistas na 

implementação das políticas educativas (NÓVOA, 1992, p.27). 

 

Na universidade, semanalmente, às quartas-feiras, nos reuníamos com o 

professor coordenador onde buscávamos correlacionar a nossa prática com o 

campo teórico-metodológico, com o auxílio de textos acadêmicos sobre a Educação 

Física na Educação Infantil. Assim, utilizávamos desses momentos para fazer o 

diálogo com nossas experiências vividas no CMEI. 

Ao atuarmos em duplas, trabalhando com brincadeiras radicais – tirolesa 

escalada em árvore, slackline, parede de escalada, dentre outras – pudemos 

promover vivências interessantes e que consideramos adequadas para aquelas 

crianças, visto que tais experiências de movimento corporal, conforme ensina-nos 

Andrade Filho (2011), não são de todo estranho para elas, pois em seu dia a dia 

essas atividades são fruídas livremente, embora sejam atividades que despertem 

sempre a preocupação dos adultos em razão dos riscos que encerram, tanto em 

casa quanto na escola, na rua, o que faz com que, quando apresentamos essas 

atividades como conteúdo, tais preocupações emerjam  e quase sempre sejam 

interditadas para o uso na prática pedagógica docente nas aulas de Educação 

Física. Insistimos a promover essas experiências, pois, como já dissemos as 
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crianças já tratam dessas atividades em outros locais e, portanto, no CMEI a 

pedagogização desses movimentos são fundamentais, para que nessas práticas, 

aos poucos, as crianças comecem a se reconhecer como sujeitos centrais, 

aprendendo tais conteúdos de modo sistematizado e minimizando os possíveis 

riscos. 

Como insistimos na mobilização desses conteúdos de movimento corporal 

que tem o risco como parte, começamos a buscar meios de realizar tais atividades 

de forma sistematizada e a solução que encontramos foi a de construção dessas 

possibilidades junto às crianças, utilizando de materiais recolhidos na comunidade 

em volta do CMEI. Cito esse fato ao narrar à construção da parede de escalada que 

foi feita a partir de pneus de bicicleta que foram adquiridos em forma de doação de 

oficinas no entorno da instituição. Essa experiência nos deu a possibilidade de 

trabalharmos desse modo também em outros momentos, como por exemplo, na 

confecção da boneca Abayomi, 6 na qual tivemos que buscar retalhos em costureiras 

para a construção desse brinquedo com crianças. 

Ao dissertar sobre a construção de materiais para a realização das atividades 

planejadas, destaco a interdisciplinaridade, que também foi um ponto marcante 

durante minha passagem pelo PIBID. A relação se dava entre a professora de 

Educação Física, a professora de Arte com os bolsistas do PIBID. Desse modo, 

trabalhos maiores eram executados, como a construção de painéis, pinturas, 

passeios para fora do CMEI, além da confecção de brinquedos, como narrado 

acima, e que, em alguns casos, poderiam ser levados pela criança para casa. Dessa 

forma os bolsistas do PIBID envolviam-se não apenas naquilo que se refere à 

Educação Física, mas também em diversos projetos que envolvem o cotidiano da 

Educação Infantil institucionalizada. 

Posteriormente aos planejamentos e intervenções, mensalmente, ocorria uma 

reunião entre os bolsistas, professora supervisora e professor coordenador para a 

refletir sobre aquilo que foi trabalhado. As trocas de impressões e conhecimento, em 

momentos reflexivos como esse, serviram para a maior compreensão dos sentidos e 

o enriquecimento da experiência que estava sendo construída, tanto do ponto de 

                                                           
6
 Para acalmar seus filhos durante as terríveis viagens a bordo de navios negreiros que realizavam o 

transporte de escravos entre África e Brasil, as mães africanas rasgavam retalhos de suas roupas e a 
partir deles criavam pequenas bonecas, feitas de nós, que serviam como amuleto de proteção. 
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vista individual, quanto do coletivo. Todos os integrantes do projeto, como bolsistas, 

voluntários, professores supervisores e professores coordenadores carregam uma 

experiência que não se mede e não se resume ao que é aprendido/ensinado na 

Universidade, essa experiência é a do “chão da escola”, da vivência, da prática. 

Assim, o compartilhamento das vivências de cada dupla, o auxílio dado pelos 

professores do CMEI e da Universidade, além da leitura de textos, estabelecimento 

de diálogos e avaliações do que foi trabalhado com as crianças naquele 

determinado contexto, ocorria com o intuito de aprimorar o aprendizado da prática 

educativa dos discentes e docentes envolvidos, a formação docente inicial dos 

discentes e continuada do professor supervisor e do professor coordenador, e, 

nesse sentido, como modo de construir a identidade docente desses professores em 

sua constituição formativa e de ensino para realizar um trabalho educativo com 

crianças na Educação Infantil, na Educação Básica. 

 

4. Discussão dos principais temas emergentes da experiência formativa vivida 

no CEFD e de ensino vivida no CMEI  

 

Aqui buscaremos realçar os aspectos que percebemos emergir da narrativa 

anterior e iremos aprofundar e dar visibilidade a noção de criança, à perspectiva de 

trabalho pedagógico ao modo como a Educação Física vem contribuindo para as 

experiências formativas nessa etapa de ensino. 

O trabalho com crianças na Educação Infantil nos faz observar uma distinção 

entre as ações de cada grupo no CMEI, ou seja, em cada idade a criança apresenta 

uma singularidade. Essa constatação levou-me a buscar aporte na literatura para 

tentar entender o comportamento infantil e, nesse sentido, trazendo essa questão de 

dentro do CMEI para a Universidade, para novamente buscar entender a realidade 

que é enfrentada por mim e pelos demais participantes do PIBID.  

Desse modo, busquei a contribuição de autores que possam auxiliar na 

orientação da minha prática dentro do CMEI e faço o exercício reverso ao comum, 

vou da prática para a teoria para novamente retornar à pratica de forma mais 

embasada. Assim, para compreender as noções de criança em respectivas idades 

que abrangem a Educação Infantil, utilizo da perspectiva histórica cultural do 
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desenvolvimento psíquico, originária das produções, em especial, de Vigotski, 

Leontiev e Elkonin. Nessa perspectiva Cheroglu e Magalhães (2016) apresentam-

nos a atividade guia denominada de comunicação emocional direta, que ocorre na 

fase pós-natal, de 0 a 1 ano de idade, onde, nessa etapa de vida, a criança tende a 

buscar comunicação com outros corpos, que ela passa a reconhecer como formas 

definidas e, para esse contato, utiliza-se dos sorrisos, do choro e gestos com o 

corpo. Aqui, o bebê se manifesta diretamente de acordo com seu estado emocional.  

Na segunda parte da primeira infância, onde se trata de crianças de 1 a 3 

anos de idade, a atividade guia referente é apresentada por Chaves e Franco (2016) 

como atividade objetal manipulatória, onde a criança externaliza o desenvolvimento 

da capacidade locomotora. Nesta etapa, a criança se apresenta de forma mais 

autônoma em relação ao ambiente, o engatinhar e posteriormente o andar 

aparecem, e a manipulação de objetos torna-se uma forma de relação com o 

mundo, de acordo com as autoras 

No primeiro ano de vida, o adulto é o centro da atenção da criança; 

entretanto, ao final do primeiro ano e com suas conquistas, o adulto deixa 

de ser o centro da atenção e entram em cena os objetos antes 

apresentados para a criaça, que agora podem ser livremente alcançados e 

explorados por ela própria[...] (CHAVES; FRANCO, 2016, p.113) 

Essa experiência vai aos poucos favorecer a internalização da representação 

simbólica e conceitual dos objetos e a própria descoberta de si como indivíduo 

cognoscente, ou seja, capaz de conhecer-se como indivíduo e sendo referência para 

si mesmo. 

Ao buscar o entendimento sobre a infância pré-escolar, onde se trata de 

crianças de 3 aos 7 anos de idade, o adulto aparece como uma figura mediadora de 

ações de condutas cotidianas, ou seja, as crianças nessa etapa enxergam os 

adultos como um exemplo social e buscam um fazer semelhante com aquele que 

elas veem, porém, esse fazer é dotado de um sentido próprio, autoral, instituído 

conforme necessidade e interesse da própria criança em meio à relação social na 

qual se encontra.  De acordo com Lazaretti (2016), a criança enxerga o adulto, 

sobretudo, pelo lado das funções e ensina-nos que  

[...] se na primeira infância a criança age segundo suas vontades e desejos, 

para que a eles renuncia, ela precisa substituir tal desejo por outro superior. 
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Já no período pré-escolar, a criança consegue esperar por seus desejos, 

submete-se às exigências do adulto e realiza tarefas que lhe são 

desagradáveis, mas necessárias para cumprir algum objetivo. Essas 

mudanças não ocorrem simplesmente por alterações de idade ou porque a 

criança, por si só, resolveu mudar. Essa renuncia a desejos e a submissão 

a regras denotam um longo período de influência direta de atividades 

realizadas sob a direção de adultos (LAZARETTI, 2016, p. 133) 

Desse modo, para buscar compreender essas ações das crianças, busco 

aporte em William Corsaro que apresenta-nos a ideia de reprodução interpretativa, 

essa que pode ser entendida como uma cultura de atividades, valores e interesses 

que são realizados pelas crianças com seus pares a partir de experiências 

anteriores. Corsaro (2016) salienta a influência do contexto social no comportamento 

da criança, de acordo com o autor estes pares se iniciam com a família e passam 

por professores e grupos de amigos. Ainda segundo o autor 

As famílias desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da 

cultura de pares  na reprodução interpretativa. Crianças pequenas não 

experimentam individualmente as informações do mundo adulto; em vez 

disso, elas participam de rotinas culturais nas quais a informação é primeiro 

mediada por adultos (CORSARO, 2016, p. 130). 

Assim, pudemos compreender as maneiras como se internalizam as ações e 

representações necessárias ao pleno desenvolvimento da criança, como ocorrem as 

influências externas que são refletidas nos atos ocorridos, também, dentro do CMEI. 

Após esse entendimento, fui capaz de buscar propiciar atividades que não se tratam 

de uma cultura geral espontânea e sim de uma ação pedagógica intencional e que 

possibilitam a criança a passar de indivíduo para sujeito por meio do 

desenvolvimento que é tratado nas perspectivas educacionais que as colocam como 

central no processo educativo, conforme propõe os artigos 3 e 4 da resolução nº 

5/2009 do CNE/CEB, onde afirmam que  

Art. 3º 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. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar 

que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de 
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direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 

constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 

aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 

natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, p.1 ). 

Ao trabalharmos com brincadeiras radicais para os últimos anos da Educação 

Infantil, tenho o entendimento de criança na fase pré-escolar e utilizo minha 

experiência para tais ações que foram promovidas para elas. Segundo Walter 

Benjamin (1984) “a máscara do adulto chama-se experiência” e, por muitas vezes, 

essa aparece como um bloqueio para outras ações. Assim, remeto-me a minha 

infância, enquanto aluno da Educação Infantil, onde o espírito de adrenalina e 

aventura guiava-me à práticas corporais cercadas de risco, como a escalada em 

arvores e pilastras da escola. O corpo pedagógico sempre tratava essas ações 

como um problema e, sendo assim, remete-se a uma experiência negativa. Walter 

Benjamin (1984, p.25) afirma que “a juventude é uma lembrança incômoda do 

espírito, por isso ele a combate” e, deste modo, na minha prática docente não deixei 

que tais experiências negativas impossibilitassem minha prática professoral e a 

possibilidade de promoção de experiências positivas aos meus alunos. Ainda 

segundo Walter Benjamin (1984, p.25)  

Mais uma vez: nós conhecemos uma outra experiência; esta pode ser hostil 

ao espírito e aniquilar muitos sonhos que floresce. Todavia é o que existe 

de mais belo, intocável e inefável, pois ela jamais será privada do espírito 

de nós permanecermos jovens  

Nesse caso, a vivência propiciada traz o risco de forma calculada e muda o 

sentido de experiência com atividades culturais que, geralmente, se tem dentro dos 

CMEI, tornando-a uma experiência positiva e passível de ser repetida em outros 

momentos, tomando as devidas precauções. 

Como havíamos mencionado, práticas como essas não são de todo estranho 

para as crianças, porém, precisam de mediação e, assim, a possibilidade 

pedagógica da Educação Física com o corpo em movimento, propicia uma 

ampliação no repertório das práticas. Nesse sentido, a Educação Física aparece 

como a forma pedagógica de trabalhar com o corpo, de promover interações sociais 

que tenham o movimento como eixo central, que possibilitem experiências que 

contribuam no desenvolvimento do sujeito e que reconheçam as possibilidades de 
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movimento que existem desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, no que diz 

respeito à Educação Básica. 

Durante minha prática docente no PIBID, utilizei das possibilidades de 

propiciar experiência de movimento corporal na ação pedagógica. Segundo Andrade 

Filho (2013) as experiências de movimento corporal das crianças são uma fonte 

instituidora de um modo válido de reconhecê-las como sujeito de ação social, a partir 

de seu ponto de vista. Assim, as crianças realizam ações seguindo seus interesses 

e seus pontos de vista, deixando a racionalização do ato para depois da ação ou até 

mesmo durante a ação, não a premeditando e, sendo assim, o papel da reflexidade 

humana não é comprometido. 

 Nesse sentido, busquei fundamentação para a minha prática a fim de 

propiciar atividades que potencializassem o desenvolvimento das crianças, que 

atendessem as especificidades das idades e não deixei cair no ecletismo das 

perspectivas teóricas, onde muitos professores não fazem o esforço de desenvolver 

uma didática pertinente e acabam por utilizar-se de teorias, argumentos e práticas 

oriundas de orientações pedagógicas diversas, o que pode causar um problema 

para o desenvolvimento das crianças.  

 

 

5. Conclusões 

 

No documento do PIBID/EF/UFES um dos objetivos é a intervenção crítica na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, mas o programa atendeu, 

ultimamente, a Educação Infantil, pela proximidade dos professores coordenadores 

por esta etapa e pela necessidade na formação de professores para atuar com esse 

nível de ensino.  

Esses movimentos entre a instituição de ensino superior e as escolas ao seu 

entorno, trazem possibilidades de intervenção pedagógica nas diferentes realidades 

que rodeiam o CEFD/UFES. Essas realidades trazem instituições com estruturas e 

cenários favoráveis e também antagônicos, o que convoca os futuros professores a 
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buscarem contornar as contingências que supostamente são/seriam empecilhos 

para a atuação docente. 

Nessas situações, as relações dos graduandos com os 

professores/professoras que recebem os Pibidianos, as relações buscam a partilha 

de saberes, potencializando ambos os processos formativos, assim, a suposta 

situação de “desprivilegio” evidencia uma produção de novas e didáticas formas de 

se produzir relações de ensino-aprendizagem com o professor da escola parceira. 

De certo modo, o Pibidiano é vinculado e remunerado, questão importante 

para o incentivo da participação dos graduandos no cotidiano da escola de forma 

permanente e como realidade futura de atuação. No limbo ressaltado por Caparróz e 

Cruz Junior (2013), um dos fatores de desinteresses das juventudes que 

permeavam o curso de licenciatura do CEFD/UFES era a busca por emprego 

durante a graduação. Não são poucos os números de licenciandos em Educação 

Física nas academias de ginástica e também em outros tantos ramos que nada se 

relacionam com a docência.7 O PIBID, de certa forma contempla uma bolsa/salário 

que, apesar de pouca, e do seu número de bolsas virem diminuindo ao longo dos 

anos, tal contribuição é fator fundamental para a permanência dos licenciados 

durante a graduação nas escolas, o que até preza aos bolsistas uma maior 

obrigação e tempo com a instituição do que os estágios. 

Em minha experiência, as relações estabelecidas com os docentes da escola 

e da universidade sempre foram muito potentes dentro de suas possibilidades.  No 

PIBID, tive a oportunidade de viver o cotidiano escolar sem uma passagem 

“relâmpago” por conta das políticas de permanência proporcionadas pelo programa 

para que os estudantes da graduação passem pela experiência docente em um 

maior número de etapas/grupos ou séries/anos dos níveis de ensino, confere outro 

caráter. E assim, a convivência no ambiente escolar torna-se mais densa, 

fortalecendo o laço entre o Pibidiano e a instituição. 

                                                           
7
Estes fatores colaboram para que o número de licenciandos diminuam cada vez mais nas escolas 

durante a graduação de maneira permanente, o que pode causar evasão nos cursos de formação de 
professores pela procura de empregos, além disso, deixa apenas a cargo do estágio durante a 
formação inicial a articulação da instituição formadora com a escola, corroborando, novamente, para 
questões ressaltadas em páginas anteriores por Silveira (2015), que foram razões para a criação do 
programa. 
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Quando reflito sobre a minha formação inicial em licenciatura em Educação 

Física no CEFD/UFES, por meio do PIBID, não tive dúvidas da importância desse 

espaço formativo sob a ótica das contribuições advindas das experiências vividas 

durante o tempo de atuação no programa. O PIBID trata a docência por meio da 

inserção dos graduandos no ambiente escolar, tornando-se uma ferramenta de 

grande contribuição para a prática de um futuro professor. Reintero a importância do 

de tal inserção para a prévia compreensão, por parte do aluno graduando, sobre as 

realidades e possibilidades a serem enfrentadas no magistério. E assim saliento a 

contribuição do programa para o desvelar das potencialidades de atuação em um 

nível de ensino que por muitos é tratado como um ambiente extremamente feminino 

e que o trato maternal aparece em diversos discursos, porém, pude compreender 

como um espaço em que a criança deve ser entendida e atendida de forma 

sistematizada. Que o trabalho pedagógico seja capaz de contribuir no 

desenvolvimento infantil e que, além de enxergar apenas alunos, pude enxergar os 

sujeitos que estão presentes no CMEI. 

Após um ano de intervenções realizamos, a confecção de um portfólio 

contendo os planos de aula, relatórios, fotos. O objetivo deste documento é discutir 

sobre as reflexões das ações e eventos da nossa participação. Desse modo, para 

finalizar meu discurso, cito um fragmento que se encontrava no citado instrumento: 

A possibilidade de atuar na educação infantil nos proporcionou um grande 

aprendizado, mostrando, na prática pedagógica aquilo que estudamos em sala de 

aula. Aplicar a teoria na prática foi uma das possibilidades que o PIBID nos 

ofereceu, melhorando assim a nossas didáticas e nos aperfeiçoando com futuros 

professores de educação física8. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
8
 Disponível em: http://pibidef.pro.br/modules/publisher/item.php?itemid=19. Acesso em: 05/10/2018 
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