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RESUMO 

 

 

Esse trabalho consiste em um memorial de formação, onde são descritos momentos da vida de 

uma graduanda de educação física, de forma reflexiva dentro do processo formativo que se 

desenvolveu em espaços/tempos distintos, como por exemplo, no programa institucional de 

bolsas de iniciação à docência (PIBID). O trabalho compõe-se em quatro capítulos, assim 

entitulados: A primeira vez na escola: O prazer em brincar, A universidade e os momentos 

leves, moderados e intensos, Caminhos teóricos-metodológicos e IFES-Campus Colatina: 

Salve, escola de jovens titãs. Assim, a escrita do memorial se orienta pela perspectiva da 

pesquisa qualitativa (abordagem biográfica), por meio das narrativas, retrata-se as 

experiências formadoras que influenciam na construção da identidade docente. Para construir 

o memorial, utilizou-se de relatos de vida, do portfólio individual e outros registros 

sistematizados. Dessa forma, conclui que o processo de reflexão na formação, possibilitou 

relacionar os momentos vividos, esses que fazem parte das decisões e escolhas de ser 

professor de Educação Física.. 

 

Palavras-chave: PIBID; Experiências; Identidade docente. 

  



 
 

SUMÁRIO 
 

1. CAMINHOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS.................................................................................................7 

1.1 FONTES............................................................................................................... ............................................10 

2 A PRIMEIRA VEZ NA ESCOLA: O PRAZER EM BRINCAR........................................................................13 

3 A UNIVERSIDADE E OS MOMENTOS LEVES, MODERADOS E INTENSOS..........................................17 

3.1 “[...] A VIDA É UMA CIRANDA COM MUITOS COMEÇOS”...................................................................17 

3.2 TRAJETÓRIAS NO PIBID/EDUCAÇÃO FÍSICA.........................................................................................22 

3.3 AS INTERVENÇÕES NAS ESCOLAS...........................................................................................................29 

3.4 OFICINA DE FORMAÇÃO ACADÊMICO-CULTURAL.............................................................................31 

4 IFES CAMPUS COLATINA: SALVE, ESCOLA DE JOVENS TITÃS!..........................................................36 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................................................39 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................................................................40 

ANEXOS.................................................................................................................................................................42 

ANEXO 1 – A SALA DE AULA AGRUPANDO TODAS AS SÉRIES, NA ESCOLA UNIDOCENTE 

FAZENDA BAYER................................................................................................................................................43 

ANEXO 2 – REPORTAGEM SOBRE A VISITA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA/UFES NO SITE 

DO MUNICÍPIO.....................................................................................................................................................43 

ANEXO 3 – A ESCOLA UNIDOCENTE FAZENDA BAYER ENCONTRA-SE ATUALMENTE 

FECHADA..............................................................................................................................................................44 

ANEXO 4 – A SALA DE AULA DA EMUEF GUSTAVO BERGER.................................................................44 

ANEXO 5 - NARRATIVA FEITA POR MIM PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO DO 

PIBID/EDUCAÇÃO FÍSICA.................................................................................................................................45 

ANEXO 6 – VISITA AO GRUPO DE PESQUISAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR – FEUSP..............48 

 

 

 



7 
 

1 Caminhos teóricos-metodológicos  

 

A escrita do Memorial se orienta pela perspectiva da pesquisa qualitativa que 

apresenta características como, a interpretação como foco, a subjetividade enfatizada, a 

flexibilidade na conduta do estudo, o interesse no processo e não apenas no resultado, o 

contexto intimamente ligado ao comportamento das pessoas na formação da 

experiência; e o reconhecimento de que há uma influência da pesquisa sobre a situação, 

admitindo-se que o pesquisador também sofre influência da situação de pesquisa. 

Dentro da pesquisa qualitativa concentram-se a abordagem biográfica, sendo por meio 

dela que [...] o sujeito produz um conhecimento sobre, sobre os outros e o cotidiano, o 

qual revela-se através da subjetividade, da singularidade, das experiências e dos saberes, 

ao narrar com profundidade. A centralidade do sujeito no processo de investigação-

formação sublinha a importância da abordagem compreensiva e das apropriações da 

experiência vivida, das relações entre subjetividade e narrativa como princípios, que 

concede ao sujeito o papel de ator e autor de sua própria história (SOUZA, 2004, p. 54). 

O método autobiográfico que adotei se constitui como uma narrativa que busca a 

compreensão de si mesmo, diante dos espaços frequentados, das relações construídas, 

das escolhas configurando-se como decisões, ou seja, a construção da identidade posta 

em questão em um processo de formação. Terra (2010, p. 356) afirma [...] que a 

biografia narrativa é uma referência metodológica utilizada cada vez mais em diversas 

investigações educativas e, em especial, nos estudos sobre formação inicial e continuada 

de professores, provocando uma transformação radical na concepção de como uma 

pessoa se forma professor. 

Terra ainda complementa dizendo que 
 

Este tipo de metodologia contribui para que o professor e o estudante, ao 

mergulharem em suas memórias, reconheçam os diversos papéis que a 

atividade pedagógica assume na escola. Além disso, possibilita compreender 

a profissão docente e o fato de tornar-se professor poder ser visto não como 

uma fatalidade ou determinismo, mas como resultado de iniciativas e de 

decisões pessoais e profissionais que foram construídas na sua história com o 

campo educativo (2010, p. 356). 

 

Sabemos que “[...] De alguma forma narramos. Narramos fatos, feitos, 

fenômenos. Narramos experiências, sentimentos, outras pessoas e nos narramos” 

(WITTIZORECKI et al, p. 2007, p. 10). A cada história narrada temos uma experiência 

particular, com algo novo a ser discutido e com isso temos a possibilidade da análise 

dos significados subjetivos das experiências vividas e a natureza da memória individual 
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e da memória coletiva” segundo Thomson (apud ALVES, 2007, p.69). Destaco o 

entendimento de memória, considerando que a mesma, 

[...] é um processo individual, que ocorre em um meio social dinâmico, 

valendo-se de instrumentos socialmente criados e compartilhados. Em vista 

disso, as recordações podem ser semelhantes, contraditórias ou sobrepostas. 

Porém, em hipótese alguma, as lembranças de duas pessoas são – assim como 

as impressões digitais, ou, a bem da verdade, como as vozes – exatamente 

iguais (PORTELLI, apud ALVES, 2007, p. 69). 

Utilizo das narrativas para compor o Memorial, onde a ideia surgiu por meio de 

diálogos e estudos realizados durante a formação inicial em diferentes espaços, em 

especial nas aulas de SAC e nos encontros do PIBID. Nesse caso têm-se uma 

preocupação em entender o que é um memorial, e qual é o seu papel na relação da 

trajetória pessoal e profissional na constituição do ser professora. Segundo Linhares et 

al. (2008, p. 33) “Etimologicamente, o termo memorial (séc. XIV), do latim tardio 

memoriale, is, designa “aquilo que faz lembrar”. Ainda na busca de conceitos de 

memorial, essa denominação faz parte do vocabulário técnico do trabalho cientifico, 

sendo definido por Linhares (apud SEVERINO et al, 2008, p. 33) onde [o memorial é] 

uma autobiografia configurando-se como uma narrativa simultaneamente histórica e 

reflexiva. Deve então ser composto sob a forma de um relato histórico, analítico e críti-

co, que dê conta dos fatos e acontecimentos que constituíram a trajetória acadêmico-

profissional de seu autor, de tal modo que o leitor possa ter uma informação completa e 

precisa do itinerário percorrido. 

É a partir dessa ideia que descrevo os caminhos percorridos por mim até a 

conclusão do curso de Licenciatura em Educação Física que serão resgatados e 

discutidos dentro do memorial, que se configura como uma das modalidades para o 

TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). Assim, o memorial ganha um caráter 

avaliativo e formativo, logo, usei o conceito Memorial de formação 

[...] para nomear os memoriais escritos durante o processo de formação, 

inicial ou continuada, e concebidos como trabalho de conclusão de curso no 

ensino superior (TCC), geralmente, realizado em grupo e acompanhado por 

um orientador ou um professor-formador (LINHARES et al., 2008, p. 32) 

No que tange como caráter avaliativo, o memorial vem sendo utilizado na UFES 

de acordo com a decisão do colegiado que se encontra dentro das Normas do processo 

de elaboração e avaliação do TCC do currículo versão 2006. No artigo 8º encontramos o 

conceito de memorial. 
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III. MEMORIAL: O memorial se constitui em um exercício de interrogação 

de nossas experiências e de informações que confiram novos significados ao 

nosso presente. É o resultado de uma narrativa da própria experiência 

retomada a partir dos fatos significativos que nos vêm à lembrança. Fazer um 

memorial consiste, então, em um exercício sistemático de reflexão, escrever a 

própria história, rever a trajetória de vida e aprofundar a reflexão sobre ela.  

Outras universidades adotam o memorial como modalidade de TCC, como por 

exemplo, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte que  

[...] incluiu o memorial como opção de trabalho de conclusão de curso 

(Resolução n. 103/2006 - CONSEP/UFRN, 19 de setembro de 2006), mas, 

para muitos é difícil admitir a possibilidade de considerar o memorial como 

um TCC de importância equivalente a uma monografia, pela perda, com o 

uso desse gênero, de produção científica (LINHARES et al., 2008, p. 35). 

A escrita de um memorial, soava desde o princípio como algo que fosse fácil de 

ser concretizado, aparentemente parecia juntar todas as suas lembranças e com as 

anotações que teria como resultado: O memorial. E até mesmo quando em conversa 

com outros alunos finalistas, ocorria perguntas como: Sobre o que vai ser o seu TCC? 

Dizia que iria escrever um memorial! A reação da pessoa que fez a pergunta era de 

estranhamento, devido ao fato de não delimitar “problemas”, que necessitam de 

investigação. Em face desse estranhamento, a mesma ainda afirmava dizendo que 

escrever sobre você mesmo, apresentando-se como uma atividade facilitadora no 

processo de escrita do TCC, para concluir o curso. 

Escrever sobre o processo de sua formação parece, aos olhos de quem jamais 

o fez, uma tarefa fácil. Mas fixar na escrita o que se tenta pegar no ar, o que 

foge e escapa a cada tentativa é um trabalho ao mesmo tempo laborioso, 

sedutor e consideravelmente formador (GUSDORF, 2008, p. 36). 

 

Com isso volta-se a olhar para a formação docente na busca de entender como se 

formam e (de)formam os sujeitos por meio das vivências em contextos sociais múltiplos 

e que se tornam experiências formadora. Para Josso a experiência formadora [...] é uma 

aprendizagem que articula, hierarquicamente: saber-fazer e conhecimento, 

funcionalidade e significação, técnicas e valores num espaço-tempo que oferece a cada 

um a oportunidade de uma presença para si e para a situação, por meio da mobilização 

de uma pluralidade de registros (2004 p. 39). 

Por meio da escrita do memorial que o sujeito em formação consegue ligar as suas 

trajetórias que de forma conectada se relacionam e que também estamos sujeitos a 

influências, essas que por sua vez também são constituidoras da nossa identidade. A 

ideia de memorial é justamente deixar ao candidato o cuidado de ligar os fios que 

entrelaçam os fatos entre si, explicando o que e como provocaram efeitos formadores na 
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sua vida pessoal e profissional.  Justamente nesse ponto que a escrita do memorial deve-

se atentar para que do ponto de vista do leitor seja algo onde possa se encontrar, se 

identificar ou mesmo a contribuição de uma leitura. Para isso, deve-se atentar a escrita 

reflexiva sobre determinada experiência, tanto em um memorial ou portfólio.  

Selecionei algumas passagens da minha história de vida que me fizeram por um 

momento, durante a formação inicial voltar ao passado, privilegiando os espaços por 

mim vividos e que apareceram durante a graduação, tornando este um momento de 

reflexão e análise da minha identidade, e mais além, compreender o espaço/tempo em 

diferentes fases da formação. 

Daí a ideia de entender espaços e caminhos completamente diferentes por quais 

passei. Compartilho assim com a ideia de WARSCHAUER (2001, p. 25) que escreve 

em seu memorial: “[...] Por caminhos diferentes, que se complementam, ajudaram-me a 

resgatar o passado, provocando a ressignificação do vivido, o que não se refere a uma 

memória necessariamente precisa, fidedigna e “real” dos acontecimentos, pois o que 

está presente e faz parte de nós é o sentido, ou o significado, que atribuímos àquilo que 

pensamos ter ocorrido, e não os acontecimentos propriamente ditos. 

 

 

1.1 Fontes 

 

No que diz respeito à análise de fontes, utilizei depoimentos de alguns sujeitos 

que de alguma forma fizeram e fazem parte desse meu processo de formação humana e 

profissional. Nesse ponto os relatos de vida irão trazer elementos para recordar o vivido 

e para que possamos compreender a lógica que vivíamos em determinado espaço/tempo. 

No uso dos relatos de vida, percebe a 

[...] existência de uma diferença entre relatos de vida e história de vida, em 

que os primeiros seriam a história de uma vida, tal como uma pessoa viveu e 

contou, e na segunda, a compreensão de seu relato de vida na interação com 

outras informações ou documentos pessoais ou oficiais que possibilitem a 

reconstrução da trajetória de um ou mais aspectos de sua vida, como por 

exemplo, a formação ou experiência docente (MOLINA; NETO, 2010, 

p.167). 

Outra fonte foi o uso do portfólio, considerado por mim a princípio como “fonte 

de registros”. Foi um instrumento que talvez tenha sido o meio pelo qual eu mais me 
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identifiquei durante a formação, dado que o portfólio era o espaço onde eu relatava e 

discutia os momentos-chaves na graduação. O instrumento portfólio consolidado em um 

caderno individual, foi iniciado na unidade curricular SAC, esta por sua vez, acompanha 

durante toda a formação, ou seja, todo semestre ela se constituía enquanto unidade 

curricular que tem como ementa, a reflexão coletiva acerca do conhecimento adquirido 

no 1º
1
 período e sua relação com a prática profissional e o processo de formação. 

Os primeiros registros aconteciam com a mediação da professora Rosianny 

Campos Berto, que colaborava com as suas intervenções diante do que acontecia no 

curso, na universidade e ao seu redor, como também um resgate de como éramos antes 

de ingressar na universidade na posição de aluno da Educação Básica, que segundo a 

professora daria subsídios para se pensar a construção da identidade docente. 

Além de se apresentar de início com as características citadas acima, os meus 

registros se davam de forma meramente descritivos. Onde eu contava por meio de fatos, 

eventos, palestras, seminários, entre outros, de forma com que eu não mencionasse a 

importância e o que determinada situação implicava no meu processo de formação. 

Com a leitura do portfólio pela professora regente da disciplina SAC começaram a 

surgir dicas sobre como se dava a constituição de um portfólio, percebendo assim que  

O desafio está em que o registro não se reduza à mera descrição, mas sim que 

avance na perspectiva da reflexão, permitindo assim que revisitemos nossos 

registros de nossa prática pedagógica e encontremos elementos que 

possibilitem conectarmos com o nosso passado para compreendermos nosso 

presente (o que fomos e o que somos) e assim perspectivarmos o que 

desejamos e o que podemos ser (nosso futuro) (CAPARRÓZ, 2009, p. 27). 

Mas no decorrer da graduação o portfólio foi ganhando outra cara, aliás a minha 

cara! Comecei a escrever tudo o que pra mim fazia sentido e significado, e que eu 

considero como um espaço onde não preciso seguir regras e normas. Nesse podia 

trabalhar com diferentes formas, figuras, fotos, reportagens e a própria escrita.  

O portfólio, na verdade, é um veiculo de aprendizagem, é um meio de 

desenvolvimento e reflexão. É ele um instrumento, uma ferramenta para o 

professor, no sentido de se conhecer, se questionar, se formar, se auto-avaliar, 

se pensar no passado, presente e, perspectivar-se para o futuro como docente, 

a partir de seus registros no portfólio (CAPARRÓZ, 2009, p. 49). 

Para além do portfólio debrucei-me por todos os registros feitos sendo alguns 

sistematizados e não formais. O primeiro está relacionado o relatório parcial e final da 

                                                           
1
 A unidade curricular SAC existi durante oito semestres. A ementa é a mesma, mudando apenas o 

período. 
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Iniciação Científica, subprojeto do PIBID e a oficina de formação acadêmico-cultural, e 

o segundo refere-se as anotações feitas em cadernos, registros feitos em palestras, 

seminários e encontros e relatórios feitos durante as intervenções. 

  



13 
 

 

2 A primeira vez na escola: o prazer em brincar  

 

Era prazer? Era. 

Mas era mais que prazer. Era alegria. 

A diferença? O prazer só existe no momento. 

A alegria é aquilo que existe só pela lembrança. 

O prazer é único, não se repete. 

Aquilo que foi, já foi. Outro será outro. 

Mas a alegria se repete sempre. 

Basta lembrar. 

(Rubem Alves) 

 

Pique-bandeira, queimada e polícia ladrão ou leite com biscoito, canjiquinha e 

arroz doce são lembranças de um tempo onde “quase tudo” se inicia. Além de apenas 

brincar e fazer as refeições do dia, agora eu podia ir para a escola. Uma opção e não 

uma obrigação! O início se deu por vontade própria com alguns toques da minha 

professora, que também é minha mãe.  

Uma escola pequena, uma professora, três espaços (sala de aula, cozinha e 

banheiro), quatro séries e muitas “alegrias” e “momentos rememoráveis”, assim eu 

posso representar meu primeiro ano na escola (ANEXO 1). Escola Unidocente Fazenda 

Bayer, esse era seu nome! A primeira e única escola rural da região chamada São José, 

espaço rural que se encontra dentro dos limites do município de Rio Bananal/ES.  

Com o objetivo de compreender a partir da estória contada e com uma análise 

mais ampla sobre o contexto no qual estava inserida, entende-se que a escola rural é um 

centro de aglutinação social, uma referência institucional reconhecida, um centro de 

irradiação de conhecimento, de cultura, de educação, nas comunidades rurais. Educação 

esta considerada como um processo amplo de transmissão e percepção de ensinamentos 

e práticas num determinado contexto social e cultural que deve obrigatoriamente ser 

levado em consideração (TRINDADE; WERLE; 2012, p. 34). Foi em um contexto de 

escola rural que fui alfabetizada e comecei a ter as primeiras experiências no ambiente 

escolar. A escola apesar de pequena era um tanto aconchegante e tinha a capacidade de 

acolher as séries de 1ª a 4ª do Ensino Fundamental, reunidas todas em um único espaço. 

Assim a professora tinha que dar conta de ensinar o conteúdo para cada série e atender 

as dificuldades de todos naquele momento de aula. Características, emoções, e 
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dificuldades podem ser percebidas no relato da Dilma Tragino Plotegher, professora da 

Escola Unidocente Fazenda Bayer. 

 
Meu primeiro trabalho iniciou-se na Escola Unidocente Fazenda Bayer, 

localizada no interior do município de Rio Bananal. Uma escola 

multisseriada com média de 20 alunos. Sem ajuda de assistente de serviços 

gerais, não era fácil lecionar, limpar, lavar e cozinhar todos ao mesmo tempo. 

Mas as crianças eram adoráveis, que além de gostar de estudar, brincavam 

muito e não se incomodavam em ajudar na arrumação. Sempre pude contar 

com o apoio dos pais e da comunidade. Procurava sempre trabalhar o mesmo 

conteúdo para que o trabalho se tornasse mais fácil e proveitoso. Nunca me 

esquecia de incentivá-los para serem futuros bons profissionais, e acertei, 

hoje já temos bons profissionais farmacêuticos, agrônomos, professores em 

formação e assistentes. E estes alunos contribuíram muito para com o meu 

crescimento, pois eles eram muitos críticos. Trabalhei nessa escola por 5 anos 

como DT (Designação Temporária), nesta época recebíamos de 6 em 6 

meses. Procurei me especializar, terminei minha faculdade e fiz pós-

graduação. Para conhecer melhor a alfabetização fiz curso pré-escolar. Não 

dispunha de nenhuma tecnologia, era giz e quadro. A secretaria municipal de 

Educação de Rio Bananal tinha muito compromisso, proporcionava sempre 

boas capacitações e material didático. Tudo era distante, mas não perdia uma, 

pois eu tinha a consciência que ser feliz na profissão não era suficiente, era 

preciso ser capacitada (Informação verbal). 

 

Com o relato acima se percebe aspectos marcantes em escolas rurais, como o fato 

de receberem salários ínfimos e na maioria das vezes multiplicam-se para atender a 

demandas do dia a dia escolar, sendo professores, merendeiros, faxineiros, diretores 

(TRINDADE; WERLE; 2012), além do esforço de manter a escola “viva” em parceria 

com a prefeitura do Município e principalmente com a colaboração dos pais que 

insistentemente não mediam forças para assegurar o funcionamento da escola e garantir 

a educação escolar dos filhos. 

Assim como era empolgante estudar nessa escola e conviver diariamente com 

meus colegas, o momento tão esperado de todos os dias era o recreio, que dava o sinal 

quando sentia cheiro do leite com chocolate queimando. Esse era o sinal de que o 

recreio estava próximo, com isso poderíamos ficar por um bom tempo na estrada, pois a 

escola não tinha pátio grande e nossas brincadeiras exigiam espaço amplo. As 

brincadeiras contavam com a participação de todos e eram levadas muito a sério, 

brincávamos e jogávamos como se fosse a última vez, havia muita energia e emoção 

envolvida. Entre as brincadeiras se encontravam queimada, pique-bandeira, polícia-

ladrão, pique-pega, futebol, garrafão, entre outras. 

Para retratar esses momentos, segue o relato das lembranças resgatadas por Luan 

Peroni, que me fazem sentir participante dessa história. 

Lembro-me como se fosse hoje, saía de casa com a mochilinha nas costas e 

depois de 10 minutos mais ou menos caminhando chegava na “escolhinha”. 
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Foi assim durante 4 anos (1997 a 2000), a aula começava às sete da manhã 

com aquele tão esperado intervalo as nove e meia, em que comíamos 

rapidamente a comida que a própria professora fazia, para depois aproveitar o 

restante do tempo até as dez horas brincando de futebol, bandeirinha, 

queimada, pique-esconde, dentre outras brincadeiras. Quando a professora 

falava “acabou o intervalo” era um momento de tristeza, pois tínhamos que 

abandonar as brincadeiras. Nas aulas era de costume a professora cobrar a 

tabuada uma vez por semana, quando acertávamos o resultado era só alegria. 

Havia sempre em datas comemorativas, gincanas em que as famílias 

compareciam, havia comidas típicas e brincadeiras, eram coisas simples, mas 

que marcam até hoje. Tínhamos uma única professora para todas as matérias, 

que também era cozinheira e mãe com seus conselhos e ensinamentos. Os 

quatros anos ali vividos, na escolhinha (Escola Unidocente Fazenda Bayer), 

foi a base para chegar aonde cheguei hoje, ser aluno de mestrado da UFES 

(CCA-UFES), creio que a simplicidade de se estudar no meio rural, as 

dificuldades vividas, onde tudo se conseguia com muita luta, foi e é um dos 

motivos que sempre me fizeram lutar na vida acadêmica (Informação verbal). 

 

O início do meu processo de escolarização na Escola Unidocente Fazenda Bayer 

traz consigo além da memória muitas características mencionadas acima, o que fez com 

que por um momento durante a formação elas se aflorassem de uma maneira 

inacreditável. No decorrer da unidade curricular Seminário Articulador de 

Conhecimentos (SAC) recebi com muito carinho, o convite de realizarmos uma visita 

em uma escola rural no município de Santa Maria de Jetibá/ES pela professora 

Rosianny Campos Berto. O convite tinha o intuito de conhecer a cultura rural por meio 

de uma escola multisseriada “sobrevivente” no meio rural (ANEXO 2). A ideia de 

visitar a escola rural estava inserida no planejamento das aulas de SAC tinha como 

objetivo conhecer como acontece ensino em lugares diferentes dos quais não estou 

acostumada realizar nos estágios obrigatórios. 

Poderia até afirmar que até então a minha vivência em uma Escola Unidocente 

seria considerada apenas como uma fase da vida, somente depois de visitar uma escola 

rural, houve a necessidade de manter viva a memória dos momentos em que vivi no 

meio rural. A escola no qual estudei atualmente encontra-se fechada (ANEXO 3), com 

isso sua história não foi registrada, ficando apenas nas lembranças. 

Sua história não é escrita, não é contada. Seus documentos geralmente são 

guardados de maneira imprópria, em lugares que os deterioram, isso, quando 

alguém tem a consciência de que precisam ser mantidos, pelo menos por 

mais alguns anos. E, assim, uma instituição de ensino tão significativa no 

meio rural, tão peculiar, tão específica, tão cheia de história, que é a história 

das pessoas que a construíram e dela fizeram parte, perde-se nas memórias. 

Como se nunca tivesse existido (TRINDADE; WERLE; 2012, p. 41-42). 

 

A Escola Municipal Unidocente de Ensino Fundamental (EMUEF) Gustavo 

Berger, a escolhida para ser visitada, mantém seu funcionamento em perfeita condições. 

A escola apresenta uma configuração bem parecida com a qual estudei e que descrevi 
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acima. Só que com alguns detalhes a mais. A escola se localiza bem no interior da 

cidade e o terreno está dentro de uma fazenda, rodeada de plantações. Uma escola muito 

organizada, limpa e com uma estrutura boa. Confesso que a escola diferente da minha 

tem uma sala de informática e uma mini-biblioteca e não mais fica na função da 

professora todas as obrigações de uma escola, agora tem merendeira e uma funcionária 

que cuida da limpeza. 

A nossa chegada foi motivo de alegria para os alunos da escola e nós também 

ficamos encantados com o quadro que fizeram de recepção, juntamente com um cesta 

com alimentos/produtos produzidos pelos pais. Os alunos apresentaram brincadeiras das 

quais eles brincam frequentemente e cantaram músicas (em pomerano) que eles 

costumam aprender na escola. O interessante é a permanência da língua Pomerano
2
, 

usada pelas famílias no interior do município de Santa Maria de Jetibá. 

 

A EMUEF Gustavo Berger com toda certeza merece um tempo para ser visitada e 

admirada, aproveitando-se dela ao máximo para a garantia de uma experiência única na 

graduação. E que diferente da minha escola, que a sua história não se perca pelo 

caminho (ANEXO 4). 

  

                                                           
2
 O Pomerano é uma língua de imigração falada em cinco estados do Brasil, tanto pelos adultos como 

pelos jovens e crianças. Em 2009, o Pomerano completará 150 anos de presença em solo espíritosantense, 

e estima-se que ali esta língua é falada por cerca de 120 mil pessoas. No Espírito Santo, as comunidades 

pomeranas estão situadas numa faixa que se estende do sul até o norte do estado, a partir de municípios da 

região serrana, desde Domingos Martins, passando por Santa Maria de Jetibá, Colatina, chegando a Vila 

Pavão, ao norte (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, acesso em 18 de nov. 

de 2014). 
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3 A universidade e os momentos leves, moderados e intensos 

3.1 “[...] A vida é uma ciranda com muitos começos”
3
 

 

Saber que a gente gosta disso e gosta daquilo é fácil. O difícil é saber qual, 

dentre todas, é aquela de que a gente gosta supremamente. Pois, por causa 

dela, todas as outras terão de ser abandonadas. A isso que se dá o nome de 

"vocação"; que vem do latim, vocare, que quer dizer "chamar". É um 

chamado, que vem de dentro da gente, o sentimento de que existe alguma 

coisa bela, bonita e verdadeira à qual a gente deseja entregar a vida.  

(Rubem Alves) 

Qual a profissão que desejamos para toda a vida? Isso? Ou Quase isso? A escolha 

do curso de Ensino Superior sempre está rodeada de dúvidas, incertezas, interesses, 

sonhos, sentimentos, entres outras palavras que nos perseguem quando estamos 

próximos do fim do 3º ano de Ensino Médio. Comigo foi assim! Desde o Ensino 

Fundamental já vinha dizendo que quando “crescer” queria ser professora, e foi assim 

pelos próximos anos. Ainda quando criança, umas das brincadeiras que sempre estava 

presente no nosso cotidiano era brincar de escolhinha, e nessa brincadeira eu não 

aceitava o lugar de ser aluno, a posição de professora era sempre minha, somente eu 

sabia ensinar. 

A escolha pela Educação Física de fato foi à aproximação com o esporte, 

participar das aulas de Educação Física sempre foi um prazer pra mim, poderia ser uma 

queimada, três cortes, travinha, futsal, seja lá qual fosse a atividade proposta, até mesmo 

quando não tinha nenhuma proposta e nós escolhíamos qual atividade fazer eu estava lá 

presente. Além das aulas de Educação Física, também participava do time feminino de 

Futebol de Campo junto com minha mãe, disputávamos vários torneios no município de 

Governador Lindenberg.  

A escolha tem relação com a aproximação dos esportes e ganha força no Ensino 

Médio foi quando tive a oportunidade de ter realmente aulas de Educação Física, com 

direito a quadra coberta, uma para cada modalidade, campo de futebol, muito material 

disponível, e mais professor formado na área. Nesse momento é que tive a “certeza”, ou 

melhor, eu diria “vontade” de que queria ser professora de Educação Física. 

A escolha da profissão está ligada à motivação gerada pelos significados e 

valores atribuídos aos diversos fatores envolvidos no processo de escolha: às 

experiências sociocorporais vividas durante toda a vida do sujeito 

principalmente as vivenciadas dentro da escola (PUHL; PEREIRA, 2011, p. 

6). 

                                                           
3
 Trecho retirado do texto “Muito cedo para decidir” de Rubem Alves, encontra-se no site Releituras. 
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Somente nos últimos anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio que tive o 

contato com professores com Ensino Superior na área, logo, passaram a serem 

referências durante a escolha do curso. Ao ingressar na graduação carregava comigo 

entendimento sobre o que é Educação Física, qual a sua função na escola e como 

deveria ser o comportamento de um professor de Educação Física. Essa ideia está ligada 

as lembranças de professores que deixam marcas na vida dos acadêmicos, essas que 

possuem marcas desejáveis e exemplos de comportamentos e atitudes, que precisam ser 

evitados (PUHL; PEREIRA, 2011). Isso não quer dizer que permaneço com a mesma 

concepção de Educação Física, apenas guardo as lembranças do tempo enquanto aluna, 

e construir dentro do processo de formação a minha própria concepção de Educação 

Física, suas possibilidades e a sua relevância na formação dos sujeitos no contexto 

escolar. 

Para além dessas aproximações, me encontrava no momento de decidir qual 

profissão iria me entregar, mesmo sem saber se era aquilo mesmo que queria de fato. 

Logo, estamos sob a influência dos pais e dos familiares que nos cercam e estão a todo 

o momento a dizer o que é bom e o que não é pra você. A ideia de profissão, por boa 

parte da minha família, é aquela que vai dar estabilidade (incluindo aqui todos os 

benefícios) e que se configura como uma profissão “status”
4
. Em nenhum momento fui 

impedida de decidir sobre minhas escolhas, porém percebia na face, nos gestos, nos 

comentários em uma roda de conversa, a negação quando preenchi num espaço em 

branco no documento do vestibular o nome da profissão que teria. Esse 

descontentamento não se encaixava na fala da minha mãe, talvez a única que de forma 

segura dizia pra eu seguir em frente, por ela todo o meu esforço de ingressar na 

universidade. 

Evidentemente a família é o lugar principal dessas mediações. Os pais são 

objeto de memórias muito vivas. Estabelece-se com cada um deles uma 

relação particular, que vai por vezes, mostrar-se determinante na orientação 

escolar ou profissional. O nosso material biográfico está, assim, cheio de 

traços que sublinham a capacidade formadora das confrontações da vida 

cotidiana, das contrariedades sofridas, das revoltas declaradas. Deixar de 

estudar, contrariamente à opinião dos pais, casar assumindo a desaprovação 

dos pais, realizar a formação profissional exigida pelos pais antes de iniciar a 

carreira que se escolheu constituem alguns exemplos de confronto 

reveladores de um movimento de emancipação por meio do qual o adulto dá 

progressivamente forma à sua existência (DOMINICÉ, 2010, p. 87). 

                                                           
4
 A característica “status” está relacionada com as profissões que garantem maiores salários e maiores 

benefícios. Encontrada entre as profissões mais tradicionais na sociedade como Direito, Medicina, entre 

outras. 
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Essas inconstâncias geradas dentro da minha família fizeram e fazem com que eu 

busque conquistar os melhores espaços, aumentando a velocidade e a intensidade dos 

momentos que vivi na universidade. Assim permaneceram minhas “certezas”, prestei 

vestibulares em duas Universidades para o curso Licenciatura em Educação Física, 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Universidade Federal Viçosa (UFV), 

tendo aprovações nas duas, e por uma questão de proximidade escolhi fazer o curso na 

UFES. 

Lembro-me do primeiro dia, sozinha e perdida na UFES a procura do local onde 

eu começaria a fazer um curso de Ensino Superior, e a única coisa que me vinha a 

mente, para além da ansiedade do “novo”, era que a partir daquele dia eu estava a mercê 

de ser ou não um profissional da Educação Física. Sabe aquele ditado que diz que a 

primeira impressão é a que fica, pois é, talvez eu nunca me esquecerei da recepção feita 

para os calouros. Existia ali uma alegria, um ritmo, um espontaneísmo que erguia as 

pessoas que se encontravam no hall do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), 

logo pensei, é aqui mesmo que quero ficar, o encantamento tomou conta das minhas 

possíveis futuras expectativas, mas esse ditado não prevaleceu. Muitas das minhas 

expectativas não aconteceram.  

No início da graduação tive que morar em Jacaraípe, a localização não era a das 

melhores, a distância onde morava até a universidade era bem longa daí a necessidade 

de acordar bem cedo todos os dias e nessas circunstâncias fiquei a disposição de só 

estudar, isso é privilégio para poucos, este por sua vez durou pouco e somente no 1º 

período é que tive essa disponibilidade de dedicação as disciplinas. E para além da 

graduação (disciplinas) temos como atividade complementar as oficinas de docência
5
 e 

as Atividades Interativas de Formação (ATIF)
6
.  

                                                           
5
 Denominamos a unidade curricular que garante o tempo institucional de vivência de práticas corporais 

que constituem objetos de ensino específicos da área com ênfase na experimentação da docência. As 

oficinas situam-se na Formação Comum, mais especificamente no conhecimento advindo da experiência, 

cada qual com 30h (trinta horas) de carga horária, sendo ofertadas pelos Departamentos de Desportos e de 

Ginástica; não são vinculadas a períodos específicos, mas dividem-se em dois grupos: as de oferta de 

forma permanente e obrigatória e as oferta facultativa e esporádica. São previstas 12 (doze) Oficinas de 

Docência de oferta de forma permanente e obrigatória. As oficinas serão destinadas ao curso de Educação 

Física e a alunos de outros cursos, desde que sejam provenientes de licenciaturas. Disponível em:< 
http://www.cefd.ufes.br/content/pr%C3%A1tica-como-componente-curricular>. Acesso em: 17 de nov. 

2014. 
6
 A unidade curricular que formaliza o tempo institucional para o desenvolvimento do conhecimento 

construído na e pela experiência de aprender a “ser professor”, articulando o conhecimento experiencial 

com a reflexão sistemática. As ATIF’s contemplam, dentre outras possibilidades, estudo de campo, 

grupos de trabalho e/ou estudo, atividades/projetos desenvolvidos junto a disciplinas da licenciatura em 

Educação Física ou de outros cursos da universidade, projetos de extensão. Serão ofertadas em número de 

8 (oito), cada qual com carga horária de 60 (sessenta) horas: Educação Física e linguagens I e II; 
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No 2º período me matriculei na Educação Física e Programas Sociais I. Nessa 

ATIF é que tive o primeiro contato com a escola que estava diretamente ligada com a 

proposta da mesma. Acontecia às terças e quintas feiras, sendo que na terça nos 

reunimos para pensar e sistematizar o planejamento e na quinta íamos até a CRIARTE
7
. 

Assim as coisas já pareciam se antecipar, fazer planos de aulas, fazer relatórios, fazer 

registros, ministrar aulas, sem mesmo ter feitos disciplinas como Didática, Ensino da 

Educação Física na Educação Infantil e Estágio Supervisionado da Educação Física na 

Educação Infantil, que ensinariam fazer planejamento e pensar a Educação Física nessa 

fase. Muitas coisas foram consideradas por mim como desafio, onde algumas saíram 

fora do planejado. Seria muita audácia da minha parte querer que tudo desse certo, mas 

sendo humana, momentos saíram do meu controle, quando chegou a minha vez de 

ministrar aula e não saiu como planejado. As crianças foram aos poucos se dispersando, 

saindo da normalidade, tendo assim que sofrer intervenções da professora regente da 

ATIF e dos meus colegas que acompanhavam minha aula em outras funções. A situação 

no qual estava passando foi desesperadora, um fracasso, e quando sentamos para fazer 

os levantamentos da aula, eu não aguentei superar meu nervosismo e lágrimas foram 

caindo que pareciam não ter fim. Ainda em uma roda de conversa fui acalmada por 

todos, e recebi recados dizendo que esses momentos de aflição como esse fazem parte 

da formação, do aprender a ser professora. O acontecimento em questão me fez refletir 

em situações inversas: Pensei que não teria condições de ser professora e por outro lado 

dizia que precisava superar esse momento me esforçando, de forma que os 

planejamentos das aulas seguintes exigiram maiores pesquisas. 

Em geral não foram somente momentos de desilusão. A participação da ATIF e o 

contato com a professora me possibilitou ser bolsista vinculada com o Laboratório 

PRÁXIS
8
 – Centro de Pesquisa de Formação Inicial e Continuada em Educação Física. 

                                                                                                                                                                          
Educação Física e saúde I e II; Educação Física e programas sociais I e II; Educação Física e cultura 

escolar I e II. Cada ATIF pode contemplar mais de uma turma e mais de um professor, dependendo dos 

projetos e planos encaminhados pelos Departamentos ao Colegiado (para cada plano/projeto, uma turma 

diferente). Disponível em:< http://www.cefd.ufes.br/content/pr%C3%A1tica-como-componente-

curricular>. Acesso em: 17 de nov. 2014. 
7
 Centro de Educação Infantil Criarte. Localiza-se no Campus Goiabeiras-UFES e existe desde 1976, 

sendo vinculado ao Centro de Educação (CE) da Ufes desde 1997. 
8
 O laboratório é constituído pelos professores Antonio Carlos Moraes, Erineusa Maria da Silva, Luiz 

Alexandre Oxley da Rocha, Nelson Figueiredo de Andrade Filho, Paula Cristina da Costa Silva, 

Rosangela da Conceição Loyola e Zenólia Christina Campos Figueiredo (Diretório de Grupos, acesso em 

25 nov. 2014). O centro de pesquisa possui algumas pesquisas concluídas, como por exemplo, “Prática 

docente no Ensino Superior: co-decisão e formação do professor crítico reflexivo”, “Docência na 

Educação Superior: histórias de vida e de trabalho”, entre outras pesquisas. Disponível em: < 
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A partir daí começava um novo momento, agora eu ficava na universidade todos os 

dias, para além das disciplinas obrigatórias agora tinha outras funções, como, auxiliar as 

pesquisas que estavam em andamento, participar de reuniões do grupo, organização de 

eventos (I Mostra Interna de Artes Corporais), encontros em grupo para o estudo de 

textos que tratam sobre a Educação Física e formação de professores, entre as 

referências defrontei-me com autores como Michael Huberman (2000) com o texto “O 

ciclo de vida profissional dos professores”, Fernando Jaime González e Paulo Evaldo 

Fensterseifer (2009) com o texto “Entre o “não mais ”e o “ainda não”: pensando saídas 

do não - lugar da EF Escolar I” e Juarez Melgaço Valadares (2005) com o texto “O 

professor diante do espelho: reflexões sobre o conceito de professor reflexivo”. 

A participação dos Ciclos de Debates do PRÁXIS foi outro momento significativo 

na minha formação. A cada debate contava com a participação de um professor 

convidado que estudava determinado tema e que de alguma forma se relacionavam com 

os estudos realizados no PRÁXIS. O debate contava com a presença dos membros do 

práxis (bolsistas e professores) e professores da rede que contribuíam com as pesquisas. 

Dentro dos quais tive o prazer de participar da palestra do professor Dr. André da Silva 

Melo, que aconteceu no dia 29/09/2011, que tinha como tema: O protagonismo dos/as 

alunos/as nas aulas de Educação Física: pressupostos teórico-metodológicos.  

Na participação do Ciclo de Debates do Práxis senti a necessidade de registrar no 

meu portfólio a contribuição da apresentação. Seguem abaixo as minhas anotações e 

reflexões: 

Na apresentação do professor Dr. André aconteceu uma discussão 

relacionada ao protagonismo do aluno, como o aluno é “aproveitado” nas 

aulas. Percebemos que o olhar (do professor) que concebe os alunos, é dito 

pela sua negatividade, como que se naquele espaço (sala de aula ou até 

mesmo nas aulas de Educação Física) a única pessoa que detém o saber é o 

professor, tirando a capacidade do aluno de expor suas experiências. Isso 

pode ser chamado de diretividade pedagógica, onde a imaginação e a 

criatividade dos alunos fossem travadas, mesmo sabendo que é no cotidiano 

das práticas pedagógicas que o “protagonismo” (os alunos) se manifesta. 

Dentro desse contexto de protagonismo entra a questão do uso e apropriações 

da CULTURA POPULAR nas aulas de Educação Física. Neste momento é 

que passamos a dialogar com os saberes locais, com as manifestações locais, 

onde os próprios alunos passam a serem autores, ao mostrar sua própria 

identidade, sendo estes conteúdos talvez os mais aceitos. Como lidar com o 

protagonismo? Até que ponto devemos dar esse protagonismo? (Informação 

verbal). 

 

                                                                                                                                                                          
http://www.cefd.ufes.br/content/pr%C3%A1xis-centro-de-pesquisa-de-forma%C3%A7%C3%A3o-

inicial-e-continuada-em-educa%C3%A7%C3%A3o-f%C3%ADsica> Acesso em: 22 out. 2014. 
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E no II Ciclo de Debate da PRÁXIS contou com a presença do professor Ms. 

Francisco Eduardo Caparróz, como o tema: Registro nas aulas como instrumento para a 

reflexão e constituição do ser professor de Educação Física, no dia 25/10/2011. Depois 

do debate houve a necessidade de reforçar os registros, tendo em vista a importância dos 

mesmos na formação de professores. Seguem abaixo as minhas anotações e reflexões: 

O que é vivência? O que é experiência? A nossa vida é preenchida por 

inúmeras vivências que ao transformá-las passam a ser experiência, essas que 

são constituídas de saberes. Resumindo: a vida passa por um processo que 

transformamos certas vivências em experiências, isso só se dá através de um 

pensamento reflexivo. E como isso pode acontecer, a partir de quais 

instrumentos e se existem instrumentos? Através das práticas de memórias 

docentes, registrando a prática pedagógica, considerando a importância do 

ato de escrever, a construção do portfólio docente. O registro passa a ser um 

grande ponto em discussão, porque atualmente se vê pouco o registro das 

práticas docentes. É a partir desse registro (falando de uma forma 

generalizada, de todas as pessoas) que estudamos as práticas, e fazendo as 

reflexões. Percebemos também uma redução de dados, de memórias, um 

exemplo é o diário de classe onde encontramos o conteúdo apresentado e os 

procedimentos da aula, que com o tempo está diminuindo os espaços desses 

dados. Sendo assim, investir na pessoa e conferir um estatuto ao saber da 

experiência torna-se muito importante, pois ao se produzir uma vida, se 

constrói uma profissão. 

O que é registrar? Característica fundamental que os seres humanos 

desenvolveram para compreender a vida na Terra, aprendendo pelas histórias, 

pelos registros. Acredito que foi a partir desses estudos que criou-se a ideia 

de portfólio no curso de Educação Física, que de nossas vivências, essas que 

são rotineiras passa a ser experiência/reflexão, como: o que falhei, no que eu 

posso mudar, se teve algo positivo e negativo (Informação verbal). 

 

 

3.2 Trajetórias no PIBID/Educação Física 

 

Durante minha vida escolar sempre me preocupei muito com as tarefas que 

envolviam a escola, desde exercícios dentro de sala de aula quanto em 

participar de inúmeras manifestações desenvolvidas pela escola, como por 

exemplo, festa junina, competições e mostra cultural.
9
 

Volto-me a questionar: Será que é isso mesmo que desejo enquanto carreira 

profissional? Rapidamente me respondo: No momento acredito ser isso 

mesmo, tudo o que faço tento realizar da melhor maneira possível, procuro 

sempre entender os textos propostos, participo de congressos, tento ocupar a 

maior parte do meu tempo envolvida com as atividades do centro de 

Educação Física, como também escrever/registrar minhas 

anotações/reflexões no meu portfólio, algo que aparenta ser tão insignificante 

para grande maioria dos alunos da licenciatura. 

                                                           
9
 Trechos retirados da narrativa construída por mim, como critério para participar do processo de seleção 

do PIBID/Educação Física. Em face, revelam-se erros gramaticais encontrados no corpo do texto, sendo 

inviável a correção deles para não perder a essência do texto que foi escrito em determinado tempo da 

graduação.  
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“Com base nas minhas memórias e relatos, busco seguir minha carreira 

docente tendo em mente os desafios que cercam a profissão, mas 

precisamente a Educação Física que passa por um processo de desvalorização 

e falta de legitimidade” (ANEXO 5). 

Os trechos acima se encontram na minha narrativa apresentada em uma das fases 

da seleção para ingressar no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

Linguagens (PIBID). Dentre elas descrevo as dúvidas que me cercavam a respeito do 

“ser professor”, que naquele momento ainda não estavam sanadas, estava indo cursar o 

3º período da Licenciatura. A partir daí acreditava que participar do PIBID poderia me 

possibilitar vivências que dariam suporte para responder ou aumentar minhas dúvidas. 

Procurei conversas com algumas pessoas e até mesmo ex-pibidianos para conhecer a 

dinâmica do subprojeto, e tive entre as mais variadas respostas: O PIBID é um espaço 

que você não fica só na universidade, dentro de laboratórios! Dentro do PIBID você vai 

ter que trabalhar muito! 

A minha vontade também era permanecer mais também tempo nos arredores da 

Universidade, o envolvimento com meus colegas e professores já me despertava para 

outros olhares e além de perceber a necessidade de estudar mais para assim 

compreender o campo da Educação Física que parecia não ter fim. E hoje me perco na 

sua infinitude! 

Após a notícia que consegui uma vaga no PIBID quando me deparei com a 

classificação no mural do hall do CEFD, percebi que naquele momento começava um 

novo ciclo no meu processo de formação. Agora precisava entender o PIBID enquanto 

um projeto que não estava presente somente na Educação Física e não somente na 

UFES. Ele se encontra em nível nacional e se caracteriza como uma política pública de 

valorização do profissional docente. O PIBID é uma iniciativa da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com a finalidade de valorizar 

a formação de professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos 

de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência, desenvolvidos por 

Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da 

rede pública de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no 

contexto das escolas públicas, para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas 

sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola. 

O programa após assumir o compromisso acima citado, estabelece alguns 

objetivos gerais: 
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 Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica; 

 contribuir para a valorização do magistério; 

 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica; 

 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; 

 incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e 

 contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 

licenciatura (BRASIL, 2013, s/p.). 

O PIBID Educação Física foi assim: o “nosso”, o “coletivo”, o “confuso”, o 

“complexo” e vários outros adjetivos que poderia expor. Coloco sempre o “nosso” 

PIBID, por que ele se deu dentro de conjunto de sujeitos que de forma coletiva assumiu 

características próprias diferentes de outros PIBID’s da UFES. A construção da 

identidade do grupo, não se deu forma harmoniosa devido ao fato de existirem em um 

mesmo grupo tantos pensamentos, ideias, objetivos e posicionamentos tão divergentes. 

Acredito que mesmo nesse emaranhado de opiniões o grupo se constitui por meio de 

características comuns, como por exemplo, momentos de planejamento, a organização 

da sala, a organização do grupo, entre outros. 

E dentro desse coletivo, o “eu” precisava encontrar e entender qual era a minha 

função dentro desse projeto, desse grupo que convivi por dois anos. Entreguei-me no 

projeto como se soubesse tudo que iria acontecer e ainda da forma como imaginava que 

deveria acontecer, como também acreditava que todos que ingressaram no projeto 

estavam indo com o mesmo objetivo, talvez seja nesse ponto que encontro todas as 

minhas surpresas e também frustrações. 

O PIBID foi pra mim um espaço de troca de experiências entre bolsistas, 

professores supervisores, alunos, professores voluntários e o coordenador. Um lugar de 

encontro semanal para estudar, discutir, pensar, refletir, compartilhar e tencionar os 

conhecimentos relacionados à prática docente. E para além de tudo isso, o PIBID se 

constituiu como espaço onde conheci pessoas novas, fiz novas amizades e fortaleci 

outras, e por outro lado também desfiz relações com alguns membros percebendo que 

seria apenas uma relação desgastante e distante entre os objetivos de cada um. 
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No período em que fiquei no PIBID tive a oportunidade de fazer as oficinas de 

docência e as ATIF’s. Destaco aqui o papel formador dessas duas unidades curriculares 

que dentro do PIBID puderam dialogar com as intervenções. Participei da Oficina de 

Docência em Jogos de Rebater, abordando o uso das situações-problemas. Cada bolsista 

deveria planejar uma aula mediante uma situação-problema proposta pelo professor 

coordenador e as professoras voluntárias, onde os mesmos acompanhavam a aula 

avaliando a correlação da aula com o que foi planejando, revelando se tinha coerência 

ou não. Quando chegava o momento de avaliação da aula de forma coletiva já sabíamos 

que iríamos receber críticas, mesmo que aparentemente a aula tivesse saído como 

planejado. E não foi diferente comigo, quando chegou o momento da avaliação, vieram 

juntos as críticas: Não atendeu de fato os objetivos do plano, o que os alunos irão 

aprender na aula para além do jogo apenas, questões com essa foram discutidas. 

Naquele momento fiquei um tanto confusa e chateada de receber críticas, pois a meu ver 

a aula dada aconteceu na mais perfeita forma. Somente depois de momentos de 

reflexões, as vezes de forma individual, foi que percebi algumas lacunas que precisavam 

ser preenchidas, como aquelas críticas citadas acima, percebi que meus alunos precisam 

compreender o contexto que estava inserida determinada prática esportiva. Participei 

também das atifs Educação Física e Cultura Escolar I e II e Educação Física e 

Linguagens I e II. 

Os espaços de trocas de experiências não se deram em apenas um lugar e sim em 

vários locais em contextos diversos. Destaco aqui os espaços de diálogo, fomentando 

que a partir dos saberes construídos em cada espaço, tive condições de ligar os fios e 

avançar nos estudos que circulam sobre a formação docente. Entre eles está a 

universidade (CEFD) considerando como o espaço de formação inicial e continuada, 

que possibilitou uma aproximação como o PIBID, que por sua vez era um espaço de 

encontros para pensar, discutir e sistematizar os planejamentos, como também refletir e 

problematizar as intervenções realizadas. Para elucidar esse espaço, concordo com 

Chauí (2003, p. 5) quando ressalta que  

A universidade é uma instituição social e como tal exprime de maneira 

determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um 

todo. Tanto é assim que vemos no interior da instituição universitária a 

presença de opiniões, atitudes e projetos conflitantes que exprimem divisões 

e contradições da sociedade. Essa relação interna ou expressiva entre 

universidade e sociedade é o que explica, aliás, o fato de que, desde seu 

surgimento, a universidade pública sempre foi uma instituição social, isto é, 

uma ação social, uma prática social fundada no reconhecimento público de 

sua legitimidade e de suas atribuições, num princípio de diferenciação, que 

lhe confere autonomia perante outras instituições sociais, e estruturada por 
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ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade 

internos a ela. 

As escolas participantes do projeto, consideradas como espaço que, de forma não 

hierárquica, dialogou com a universidade e contribuiu com a formação inicial e 

continuada dos sujeitos envolvidos. O PIBID contava com duas escolas parceiras: 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitscheck de Oliveira
10

 e Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Adão Benezath
11

. Essas são consideradas por mim 

como um espaço de apoio e de colaboração, na constituição do ser professora. Com isso 

dialogo com Vago (2009, p. 27) para entender o papel da escola na formação docente. 

A escola é um lugar de culturas porque seus protagonistas – os adultos, os 

jovens, os adolescentes e as crianças – são produtores de culturas: cultura 

infantil, cultura juvenil, cultura adulta. São também produzidos nas culturas 

em que estão envolvidos: sua condição de classe, seu pertencimento étnico, 

seu gênero, a escolha de sua sexualidade, são marcas de suas histórias, 

significantes para suas vidas. Na escola, tais protagonistas também 

encontram (e inventam) maneiras de produzir seus modos de ser e de estar, 

de partilhar sentimentos, experiências. Os tempos e os espaços da escola 

constituem campos de possibilidade para exercerem sua condição de seres de 

cultura, ao se relacionarem entre si, ao apreender, problematizar e usufruir os 

diversos saberes tratados na escola, compartilhando um patrimônio que a 

todos pertence. 

Para tanto, partimos de um diagnóstico, onde o foco principal era conhecer o 

espaço escolar no qual iríamos atuar, entendendo a dinâmica relacional que sustenta e 

constrói o cotidiano escolar entre os diferentes sujeitos, com vistas a compreensão dos 

diferentes compartimentos da escola (alunos, professores, gestores, funcionários e pais 

ou responsáveis) em relação à disciplina Educação Física. Sendo realizado antes da 

efetivação das nossas intervenções com as seguintes temáticas: 1) Projeto político-

pedagógico; 2) O que os professores pensam sobre as aulas de Educação Física?; 3) 

Quem é o professor de Educação Física?; 4) A prática pedagógica do professor de 

Educação Física; 5) O imaginário social do aluno em relação às aulas de Educação 

Física; 6) Temas transversais; 7) Aspectos organizacionais e físicos da escola; 8) 

Relação escola e sociedade; 9) O que pensam a direção e o corpo técnico administrativo 

sobre as aulas de Educação Física. 

                                                           
10

 Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitscheck de Oliveira, localiza-se na Avenida 

Jerônimo Vervloet, 880, bairro Maria Ortiz, CEP 29070-350, Telefone 3327 -1394, sob a direção de 

Maria Aparecida Passini. 
11

 Escola Municipal de Ensino Fundamental Adão Benezath, localiza-se na Rua Professora Clara Lima, 

63, bairro Antônio Honório, CEP 29070-860, Telefone 3317-9955, sob a direção de Andrea Negrão. 
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Cada temática ficou a cargo de duplas para posteriormente podermos compartilhar 

todos os diagnósticos realizados. O tema o imaginário social dos alunos em relação às 

aulas de Educação Física ficou sob minha responsabilidade da bolsista Lorrayne Pereira 

da Silva. A partir disso tínhamos que pensar estratégias para obter respostas sobre o que 

os alunos pensavam sobre a disciplina Educação Física, seus conteúdos, objetivos e 

significados. Em cada escola adotamos modos diferentes de entrevistar em relação a 

faixa etária. Apresentamos como resultados do diagnóstico alguns trechos. 

Na EMEF Adão Benezath destaco o trecho que melhor especifica a relação dos 

alunos com a Educação Física: 

A pergunta - “você gosta das aulas de Educação Física?” – vem com o intuito 

mais especifico em relação as aulas de Educação Física. Todos responderam 

que sim, que gostam muito de participar das aulas, isso ficou visível quando 

fomos realizar a entrevista na aula de Educação Física, pois todos 

reclamaram quando ocupamos boa parte da aula. A partir dessa única 

resposta, fiz a seguinte pergunta - “O que você já aprendeu nas aulas de 

Educação Física?” - Os alunos foram listando todas as brincadeiras 

ensinadas, como também as criadas por eles, são elas: pique-bola, queimada, 

pique-poço, pique-litro, pique-jacaré, pique-ajuda, totó humano, pique-gelo, 

derruba o cone, coelhinho sai da toca. Os jogos cooperativos como futebol, 

vôlei, basquete, as brincadeiras individuais como pula corda e bambolê 

(Informação verbal). 

 

Na EMEF Juscelino Kubitscheck de Oliveira as turmas entrevistadas foram do 

Ensino Fundamental 2. Destaco o trecho que melhor especifica a relação dos alunos 

com a Educação Física: 

Na pergunta - “Qual a importância das aulas de Educação Física?” - as 

respostas foram que a Educação Física era importante para aprender os 

conteúdos, aprender práticas esportivas e desenvolvimento físico. Apenas um 

aluno da 6° série respondeu que a Educação Física não servia para nada, pois 

não utilizaria dela fora da escola. Apesar deste aluno descontente, podemos 

observar que as aulas ministradas pela professora Flávia Ferreira Ribeiro tem 

grande aceitação entre os alunos, pois é convidativa para que todos 

participem e interajam (Informação verbal). 

Dentre as nossas estratégias de contribuir com as aulas de Educação Física e de 

reconstruir a importância da disciplina para com alguns alunos, como citado no 

diagnóstico que a mesma não servia para nada, uma delas era a realização do 

planejamento de forma coletivo, realizado nas segundas feiras, no período da tarde, dia 

em que a professora Flávia Ferreira Ribeiro
12

 recebia a liberação do seu planejamento 

na escola, para ir até o PIBID e elaborá-lo juntamente com os demais envolvidos com o 

                                                           
12

 Iniciou seu processo de formação em 2003 na UFES, no curso de Licenciatura Plena em Educação 

Física, participando como bolsista em um projeto do Laboratório LAEFA.  Cursou ainda sua primeira 

especialização em Educação Especial Inclusiva em 2009, e em 2010 fez a segunda especialização em 

Educação Física para a Educação Básica na Universidade Federal do Espírito Santo. 
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projeto. Nesses momentos, discutíamos alguns textos que nos ajudavam a refletir sobre 

os problemas da escola e da turma.  

Ainda no que se refere ao período que antecedeu as nossas intervenções, 

percebemos a necessidade de fazermos observações da prática da professora 

supervisora, o que gerou registros de relatórios e alguns levantamentos da prática 

observada e do comportamento/envolvimento dos alunos com as aulas de Educação 

Física. Na observação menciono o trabalho que vem sendo realizado com os alunos, de 

forma progressiva, trabalho que não deixa aberturas para aquele discurso onde a 

Educação Física não tem o que ensinar, colocando-a como momento de lazer na escola 

e mostra o comprometimento da professora com ensino da Educação Física.  

Depois de oito aulas indo até a escola observar as aulas da professora supervisora, 

chegou o momento em que eu, enquanto aluna-bolsista começo a assumir a função de 

professor, de conduzir as aulas e mediar os conhecimentos até aqui adquiridos.  
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3.3 As intervenções nas escolas  

 

Pelada é o futebol de campinho, de terreno baldio. Mas existe um tipo de 

futebol ainda mais rudimentar do que a pelada. É o futebol de rua. Perto do 

futebol de rua qualquer pelada é luxo e qualquer terreno baldio é o Maracanã 

em jogo noturno. Se você é homem, brasileiro e criado em cidade, sabe do 

que eu estou falando. Futebol de rua é tão humilde que chama pelada de 

senhora. 
(Luís Fernando Veríssimo) 

 

Futebol de rua, futebol na escola, futebol profissional, tudo é futebol! Nessa 

perspectiva que trabalhamos o conteúdo futebol nas intervenções na EMEF Juscelino 

Kubitscheck de Oliveira com a turma do 6º ano. O tema Futebol e Linguagens perpassa 

pela história do Futebol, pelas regras, pela música, pela arte, entre outros aspectos. Foi 

nessa diversidade que assumimos
13

 o compromisso de trabalhar o conteúdo Futebol, 

planejado coletivamente. No subprojeto encontrei um fragmento que dá base para as 

intervenções nessa perspectiva, onde a disciplina Educação Física 

[...] busca perceber as práticas corporais como manifestações da cultura, isto 

é, compreender o movimento humano como uma forma de linguagem 

construída social e historicamente. Problematizar, na escola, a linguagem 

corporal pode significar o envolvimento, no processo educativo, da própria 

história de construção cultural do indivíduo e da humanidade (BRASIL, 

2010, p. 2). 

No início das intervenções queríamos perceber como eles viam tratando a forma 

de jogar futebol no cotidiano da escola, para isso filmamos uma partida organizada 

entre eles, com a intenção de que a partir dessas filmagens seria nosso ponto de partida 

para as intervenções. Editamos o vídeo e usamos como fundo musical o som de Milton 

Nascimento, com a música “Aqui É o País do Futebol”. 

Aqui É o País do Futebol 

 Brasil está vazio na tarde de domingo, né? 

Olha o sambão, aqui é o país do futebol 

Brasil está vazio na tarde de domingo, né? 

Olha o sambão, aqui é o país do futebol 

 

No fundo desse país 

Ao longo das avenidas 

Nos campos de terra e grama 

Brasil só é futebol 

Nesses noventa minutos 

De emoção e alegria 

                                                           
13

 Destaco aqui a necessidade de usar a 1ª pessoa do plural, pois estou referindo a formação do grupo 

escolhido para realizar os planos, as intervenções e as reflexões, ações concluídas de forma coletiva. 
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Esqueço a casa e o trabalho 

A vida fica lá fora 

Dinheiro fica lá fora 

A cama fica lá fora 

Família fica lá fora 

A vida fica lá fora 

E tudo fica lá fora 

 

Brasil está vazio na tarde de domingo, né? 

Olha o sambão, aqui é o país do futebol 

Brasil está vazio na tarde de domingo, né? 

Olha o sambão, aqui é o país do futebol 

 

No fundo desse país 

Ao longo das avenidas 

Nos campos de terra e grama 

Brasil só é futebol 

Nesses noventa minutos 

De emoção e de alegria 

Esqueço a casa e o trabalho 

A vida fica lá fora 

Dinheiro fica lá fora 

A cama fica lá fora 

A família fica lá fora 

A vida fica lá fora 

O salário fica lá fora 

E tudo fica lá fora 

 

A música vem no sentido de aproximar os alunos da diversidade encontrada sobre 

Futebol no Brasil, para além daquele jogo transmitido na televisão. A reação dos alunos 

assistindo o vídeo foi incrível, uma vez que eles perceberam o jeito que estavam 

jogando futebol a partir de outra dimensão. 

Essas foram nossas primeiras intervenções planejadas, a partir disso outras 

experiências começaram a surgir. Discutimos sobre a história do Futebol e do Futsal 

(construindo uma linha do tempo), sobre as vestimentas e os acessórios que o 

compõem, e também sobre a interpretação dos alunos para com algumas imagens 

(Figuras e obras de artes) que retratam o futebol. Vivenciamos por meio de aulas 

práticas, a organização técnica e tática, o futebol de 5, entre outras atividades que 

planejamos no decorrer das intervenções. Esses foram apenas alguns exemplos. 

Em relação ao planejamento percebemos que ele não permanece ao modo como 

planejamos desde o início das intervenções. Dois motivos nós acompanhava, a 

primeira está relacionado as demandas da turma, que muitas vezes não ia de encontro 

com os objetivos da aulas, necessitando um tempo de apreender o conteúdo proposto. 

Outro motivo está associado ao funcionamento da escola, a flexibilidade em alterar os 

horários de última hora (diminuição do tempo das aulas, adiantamento das aulas, 

reunião de pais, dia da família na escola, ensaio para festa junina, eleição de 
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representante de turma, conversa com a pedagoga, conversa com a diretora, além de 

cancelamento das aulas por motivos variados – manifestação, excesso de chuva, jogos 

da copa, dias de prova) eram frequentes, exigindo reorganização do planejamento. Os 

motivos descritos acima nos revelam o impacto das mudanças no planejamento, onde 

deixamos de levar problematizações sobre determinados temas, que julgamos ser 

relevante na formação dos alunos. 

Todos esses questionamentos eram discutidos com o grupo após as intervenções, 

ampliando as discussões de como poderíamos reverter algumas situações. Esse 

momento era carregado de questões particulares, problemáticas da turma e da escola, 

todas as contribuições feitas deveria se juntar aos escritos dos relatórios e 

posteriormente compartilhar com o grupo. 

As intervenções aconteciam duas vezes por semana, ocorrendo um revezamento 

entre nós, alunos-bolsistas, para direcionar as aulas. Nesse ponto destaco a maneira 

como cada um, com seu jeito particular, encontrava formas de conduzir a aula. Uns 

mais tímidos, mais calmos, mais tranquilos. Outros bravos, sérios. Tudo muito novo e 

imprevisível. 

 

 

3.4 Oficina de Formação Acadêmico-Cultural 

 

A Oficina de Formação Acadêmico-Cultural
14

 foi oferecida para todos os 

bolsistas do PIBID Educação Física. É um projeto que objetiva proporcionar 

experiências que ampliem a formação acadêmico-cultural dos licenciandos bolsistas. A 

ideia partiu do sub-coordenador do grupo e a concretização da mesma se deu de forma 

coletiva, na divisão de tarefas, como, agendamento dos espaços, estabelecer diálogos 

com professores de outra universidade, reserva de hotéis, entre outras funções que eram 

necessárias para a sua realização. Dentro de tantos lugares e momentos vividos em 
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 A Oficina de Formação Acadêmico-Cultural aconteceu por meio de uma viagem a cidade de São Paulo 

entre os dias 15 e 24 de Novembro de 2012. Vale considerar que este é um projeto pioneiro na 

Universidade Federal do Espírito Santo que contou com o apoio da Coordenação Institucional do 

PIBID/UFES e da Diretora do Centro de Educação Física e Desportos. Dentro da proposta do projeto, os 

bolsistas puderam, através de visitas orientadas, conhecer instituiçoes públicas e privadas como 

Pinacoteca, Sesc Pompeia, Estação da Luz, Sala São Paulo, Feira de antiguidades do Bexiga, Bairro da 

Liberdade, Museu do Futebol, Museu do Brinquedo e Museu da Língua Portuguesa. 
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função da Oficina, vou-me retratar de apenas algumas experiências. Entre elas, comento 

sobre uma das minhas obrigações para a realização da mesma, a ida até ao Estádio de 

Futebol e a visita a Casa das Rosas.  

No que diz respeito às atividades acadêmicas, a visita ao Grupo de Pesquisas em 

Educação Física Escolar - FEUSP
15

 (ANEXO 6) era uma das atividades planejadas. O 

grupo é coordenado pelo Prof.º Dr. Marcos Garcia Neira, com o qual fiquei responsável 

de dialogar na intenção de estabelecer contatos e assim marcar um encontro. O objetivo 

era trocar experiências com as pesquisas que vem sendo realizado em seu grupo, que 

tanto nos interessava por tratar da Educação Física Escolar mais especificamente. A 

princípio achei um absurdo ter que partir de um discente, bolsista, licenciando o 

primeiro contato com o professor doutor de uma universidade tão reconhecida como é a 

Universidade de São Paulo (USP). Em minha opinião isso deveria ser feito de forma 

mais formal e de forma direta por um professor da universidade. A minha maior 

preocupação era com o modo de me apresentar, de escrever, de expor o que estávamos 

querendo, qual o nosso objetivo em tornar aquilo produtivo para ele, sendo que teria que 

abdicar do seu tempo para nos receber. Não estando isenta da função tive que enviar um 

e-mail explicando qual a nossa intenção de irmos até ao grupo. Para minha surpresa 

fiquei aliviada com a resposta do professor, que mesmo de forma rápida e objetiva, 

atendeu nosso pedido. E como foi gratificante quando chegamos a USP, e fomos tão 

bem recepcionados. A roda de conversa rendeu do ponto de vista da prática pedagógica 

e dos assuntos que cercam a Educação Física como, por exemplo, as abordagens 

críticas.  

Situações como essa, fez com que eu desenvolvesse certa autonomia, no sentido 

de ter que resolver e assumir determinados “problemas” e tornar participante do 

processo de concretização da Oficina de Formação Acadêmico-cultural.  

Para além dos momentos de que se direcionavam para a Educação Física, a 

proposta da oficina de formação acadêmico-cultural destacada também o entendimento 

de 

[...] que as vivências culturais sejam nos espaços educativos, ou em locais 

institucionalizados, como museus, por exemplo, ou mesmo o que 

denominamos patrimônio imaterial, não ocorrem de forma freqüente. Muitas 

vezes porque os sujeitos não se sentem aptos ou ainda aquém, e, não se 

apropriam destes saberes. Consideramos, então, que todo membro da 

sociedade será mais atuante nela e dela melhor desfrutará, quanto maior for o 

espectro de seu conhecimento, o que em contrapartida reverterá em benefício 
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 Faculdade de Educação da USP. 
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para as suas demais práticas de vida, individuais ou coletivas, incluindo ai as 

profissionais (BRASIL, 2012, p.2). 

Reconhecendo a importância de vivências culturais na formação, visitamos o 

Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu) e o Museu do Futebol. 

Deste modo foi possível perceber o grandiosidade da manifestação cultural que é o 

Futebol e os aspectos culturais, econômicos e políticos envolvidos em seu entorno. 

Assisti a uma partida de futebol de dois grandes clubes e rivais entre Sport Club 

Corinthians Paulista e Santos Futebol Clube. A ideia de ver a partida esteve centralizada 

na possibilidade de perceber com acontece uma grande partida de futebol e os 

elementos que dela fazem parte, que talvez só consegue perceber quando você está 

diretamente envolvida no momento, que são impossíveis de serem percebidos quando 

você assiste pelas transmissões televisivas. Já dentro do estádio percebi a motivação dos 

torcedores para com seus times que sem trégua alguma deixam de pular, gritar, cantar, 

xingar, estender bandeiras e bandeirões de seus respectivos times. Foi possível perceber 

uma maior movimentação do time do Corinthians por estar em “casa” e com a 

participação de suas inúmeras torcidas organizadas que se alocaram uma perto da outra 

dominando em grande parte o estádio. Outro ponto que me chamou atenção é a 

movimentação existente por parte da organização, tanto do estádio como dos seus 

arredores, para comportar toda aquela multidão de pessoas e assegurar a segurança 

diante de duas torcidas rivais, rivalidade essa criada historicamente. Mesmo com essa 

preocupação do policiamento, presenciei cenas de violência entre as torcidas que 

insistentemente queriam causar atos de violência, mostrando uma “superioridade” que 

vai além de uma partida de futebol. Por meio dessa experiência foi possível começar a 

compreender que o futebol como fenômeno sócio-histórico e que é necessário ser lido 

de forma profunda e ampla, de modo a dar conta de compreendermos sua complexidade 

nos diferentes contextos, tanto dentro e fora do Brasil. 

Considero também o encontro com o poeta Ferreira Gullar, na Casa das Rosas, 

um dos momentos mais importantes da viagem, onde Gullar falou sobre sua história de 

vida e da época em que ficou no exílio, e, ainda, declamou de forma descontraída e 

alegre alguns de seus poemas. Nunca fui uma leitora assídua de suas obras, mas 

confesso que encontrá-lo e ter a oportunidade de ouvi-lo falar, foi um tanto 

emocionante! 

A oficina conseguiu fazer com que tivesse um olhar mais apurado em relação ao 

modo de “ler” o mundo, despertou a necessidade de viver e sentir novas sensações. Isso 
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se relaciona com a minha formação, quando simplesmente trabalhamos um conteúdo e 

não damos conta de entendê-lo na sua dimensão. Iniciativas como essa fazem com que  

 [...] nos humanizamos e nos tornamos mais sensíveis; temos acesso também 

a novos valores e ideias. Pensar para tentar entender o mundo à nossa volta é, 

portanto, um grande meio de crescimento, amadurecimento e até mesmo 

diversão, pois quem voa nas asas dos questionamentos se sensibiliza e se 

humaniza, tem melhores possibilidades de desenvolver o senso estético e 

ético, de lidar com afetos e situações diferentes(BRASIL, 2012, p.5). 
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4 IFES Campus Colatina: Salve, Escola de jovens titãs! 

De qualquer maneira parte em mim 

Diz valer a pena ser assim 

Que no fundo é simples ser feliz 

Difícil é ser tão simples 

Difícil é ser tão simples 

Difícil mesmo é ser 

(O Teatro Mágico) 

 

A vontade de fazer parte da Escola de Jovens Titãs
16

 foi imensa quando eu ainda 

estava no Ensino Fundamental II, e o modo para ingressar na mesma exigia mais do que 

somente à vontade. Não foi apenas uma tentativa, foram várias e em lugares diferentes. 

Para entrar nessa escola não bastava apenas enfrentar uma fila junto com minha mãe 

para realizar a matrícula, precisava passa por um processo seletivo. Por esse motivo 

fiquei pra trás alguns anos, percebendo assim que dependia do meu esforço para o 

ingresso no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Campus Colatina. 

A escola era e é de uma estrutura invejável e se localiza em outra cidade, em 

relação a essas características surgiram dois desejos ai embutidos, um de que queria 

estudar naquela escola de estrutura extensa e considerada referência, por ter um ensino 

de excelência, tendo o relato de histórias dos primos e colegas que estudavam no 

campus, como base. Outro desejo estava em relação à vontade de morar fora de casa, de 

ter o próprio tempo, de conquistar meu próprio espaço. 

Em relação às aulas de Educação Física no Ensino Médio representava pra mim 

um espaço agradável, na qual muito me identifiquei, vivenciando vários esportes desde 

a técnica até o prazer em jogar, a organização das aulas também é ponto do qual fiquei 

impressionada, uniforme adequado, tempo de chegada, eram aspectos cobrados pelos 

professores de forma bem rígida. Participava das aulas efetivamente. Diante disso 

percebo que há uma predominância dos esportes coletivos e traz consigo consequências 

exposta por Vago (2012, p.87). 

A predominante (muitas vezes exclusiva) presença do esporte nos programas 

escolares de Educação Física produz um efeito perverso na formação cultural 

dos estudantes: um analfabetismo em outras práticas corporais da cultura, 

como os jogos populares (um riquíssimo patrimônio imaterial da cultura), as 

danças (cuja ausência nos programas é um contrassenso, em um país que 

tanta dança produz), a ginástica (como arte de exercitar o corpo, e não como 
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 A Escola de Jovens Titãs é uma estrofe que compõe o hino do antigo Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET), hoje Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), que em um verso diz “Grande 

forja de homens viris, Impressora fiel de ideias sãs, Celeiro imenso de almas febris, Salve, Escola de 

jovens titãs”. Apesar de o hino ter um significado muito grande para a Escola e para alunos, não cabe ao 

meu trabalho trata-lo de maneira ingênua, pois se percebe o modo como vem retratando o homem 

“superior”, por meio da sua virilidade, restando as mulheres a submissão e o não acesso a educação. 
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técnica de dominá-lo e discipliná-lo), a capoeira (e sua presença na história 

do Brasil), entre outras práticas. 

Isso não quer dizer que os conteúdos, como as modalidades de esportes coletivos, 

por possuir maior quantidade de material e espaço adequado (facilitando assim o 

trabalho dos professores) não devem ser dados nas aulas de Educação Física, mas 

entende-se que esses precisam de um tratamento especial e não somente jogados. 

Importa refinar a compreensão sobre as práticas que são referências 

permanentes para o ensino de Educação Física na escola, constituindo, por 

isso, rica possibilidade de formação cultural. E exatamente aí reside a 

importância da intervenção pedagógica do Professor, considerando duas 

importantes estratégias, que se complementam. A primeira, organizando o 

ensino de modo que seus alunos possam ter realizado o direito de acesso 

àquelas práticas, usufruindo um patrimônio cultural que a todos pertence. E a 

segunda, incentivando também que eles possam compreendê-las ao participar 

delas, fazer a crítica a elas e, quando for o caso, imprimir-lhes outros 

significados, baseados especialmente na igualdade de oportunidades, no 

respeito, na troca solidária, na cooperação, na partilha de afetos. Atentar para 

o fato de que a sua realização pode envolver tensões e conflitos, exclusão, 

discriminação e preconceitos – que podem ser convertidos em momentos de 

aprendizagem (VAGO, 2012, p. 85). 

 

A escola possui um rigoroso sistema, tanto no que diz respeito a vestimenta e no 

ensino. Um exemplo disso era grande quantidade de alunos que ficava de dependência 

todo semestre. Ficar de dependência na escola técnica sempre fez parte, mas eu sempre 

tinha um período a frente para concertar os erros, refazer as disciplinas em que eu 

reprovava. Em 2010 quando estava prestes a sair do Ensino Médio Integrado me deparei 

com uma situação nada agradável. A situação de ficar de dependência fugiu do meu 

controle, já estava na reta final e eu não teria mais como refazer a disciplina que tinha 

como nome Inglês Instrumental. Esse momento coincidiu com a época do Enem, dos 

vestibulares, época de pensar na próxima etapa da vida. A situação não muito fácil de 

resolver devido ao fato de que entrar na universidade encontrava-se em primeiro lugar 

na lista das vontades, do que como fazer para concluir o Ensino Médio Integrado. 

Com a aprovação na UFES, eu decidir abrir mão do meu diploma de Técnica em 

Administração, talvez isso vai de encontro com o meu descontentamento com o curso e 

as impossibilidades de trabalhar na área, sabendo que meus desejos eram outros. 

Na correria dos meus dias vividos intensamente na universidade se passaram 

quase três anos. E juntamente com essa correria estava indo embora o sonho de concluir 

o Ensino Médio na Escola de Jovens Titãs. Comecei então a lembrar do meu esforço de 

estudar fora de casa, o apoio dos meus pais de garantir aqueles anos de estudos em uma 

escola federal. Essa reflexão, esse arrependimento, fez com que eu me esforçasse em 

voltar ao Ensino Médio, mesmo depois de estar indo para o quarto ano da faculdade e 
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terminar aquela disciplina que deixei pra trás e que muitas vezes foi um percalço na 

minha vida, por que de fato eu nunca a esqueci. 

Essa decisão trouxe consigo mudanças na minha rotina na UFES, tive que abrir 

mão de algumas disciplinas para dar conta de fazer o trajeto entre Vitória a Colatina, 

Colatina a Vitória, trajeto que cada vez mais o tornava longo, foram 7 meses entre idas e 

vindas. Estar de volta ao Ensino Médio foi uma experiência um tanto humilhante como 

também produtiva no sentido de que estava em um processo de formação. A 

configuração da sala de aula ainda eram em filas, diferente do que estava acostumava a 

viver na universidade, voltei a conviver com pessoas mais novas, alunos do 2º ano de 

Ensino Médio e com isso surgiram muitas perguntas por parte deles. 

Sentei na carteira com um olhar agora de professora, e via a mesma configuração 

e comportamentos da turma a qual eu pertenci, percebi características bem semelhantes 

aos anos que estive lá, como por exemplo, de forma bem rotulada, a sala se configurava 

de modo com que os mais interessados estivessem na frente e no fundo aqueles que 

ainda faltam sensibilidade para entender qual a finalidade de estar ali e compreender 

qual o valor da escola pra nós, estudantes. Eu, para esclarecimento encontrava-se no 

grupo do fundo (talvez esteja o motivo de estar voltando ao Ensino Médio). Mas sentar 

no final da sala agora já me incomodava um tanto, as conversas paralelas me 

incomodavam, já não sei mais lidar com esse tipo de comportamento. Logo me aloquei 

mais próxima da professora, lembrando que ali estava meu sonho e a minha ultima 

chance. 
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5. Considerações finais 

A minha tentativa em escrever um memorial vem ao encontro de evidenciar a 

formação da minha identidade docente, a partir das experiências pessoais e 

profissionais. Procurei discutir as experiências que durante minha permanência na 

Universidade, mas precisamente no curso de Licenciatura em Educação Física, 

apareceram de forma intensa e que de maneira espontânea me levaram a ter reflexões, 

no formato de registros no portfólio e em rodas de conversa.   

As lembranças que estão marcadas em minha memória, do tempo que vivi no 

interior, fazem perceber o esforço, a dedicação, a intensidade e a alegria da minha mãe 

em trabalhar em uma Escola Unidocente. Durante a escrita ela aparece nos meus 

registros de forma natural, tornando-se figura central nas minhas escolhas, por meio da 

sua serenidade. Infância representada pela escolinha, pelas brincadeiras, pelo lugar 

solitário e único, pelas relações de amizade construídas, que guardo até hoje.  

Viver a universidade foi muito mais do que conquistar a habilitação legal de 

professora de Educação Física, foi viver momentos leves, moderados e intensos. 

Momentos leves para representar a afinidade que tive com alguns professores e amigos, 

trazendo leveza, tranquilidade, segurança nas minhas escolhas e decisões dentro da 

universidade, contribuindo de forma ímpar na construção da minha identidade. 

Momentos moderados revelam a rotina durante os quatros anos da formação inicial. E 

os momentos intensos são expressos pelas minhas experiências mais significativas, e 

aqui não caberia descrevê-las devido ao fato de serem muitas, algumas delas escritas no 

meu memorial. 

Entre o embaralhado e duvidoso processo de formação, estar na condição de aluna 

de Ensino Médio e ao mesmo tempo professora em formação, me reconheci no “[...] 

processo de passagem do aluno de seu ver o professor como aluno ao ver-se como 

professor” (PIMENTA, 2007, p.20). Ocupando em um mesmo lugar, posicionamentos 

diferentes, provando pra mim a significação do ser professor. 

Completo mais uma etapa da minha vida, e outras que ainda estão por vir. O mais 

engraçado disso tudo é que me pego diariamente sonhando em como vão ser minhas 

aulas, imagino a quadra, a sala de aula, os alunos, os materiais pelos quais vou 

construir, imagino a escola, e logo, me imagino como professora.  
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ANEXO 1 – A sala de aula agrupando todas as séries, na Escola Unidocente Fazenda 

Bayer. 

 

ANEXO 2 – Reportagem sobre a visita dos alunos da Educação Física/UFES no site do 

município. 
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ANEXO 3 – A Escola Unidocente Fazenda Bayer encontra-se atualmente fechada. 

 

ANEXO 4 – A sala de aula da EMUEF Gustavo Berger. 
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ANEXO 5 - Narrativa feita por mim para participar do processo de seleção do 

PIBID/Educação Física. 

“Ser professor no Brasil de hoje: motivações para a carreira e desafios da prática 

docente”. 

 

Ândrea Tragino Plotegher 

 

A educação brasileira passa por um processo de desvalorização, problemas que são 

encontrados na formação continuada dos professores e até mesmo na formação inicial, 

além da falta de reconhecimento e baixa remuneração, comprometendo assim a 

educação e causando assim situações mencionadas no texto: Professor: uma espécie em 

extinção. O reconhecimento de um professor se dá pela vontade que o profissional tem 

de educar o cidadão para viver em sociedade, de participar da sua auto-formação. 

Durante minha vida escolar sempre me preocupei muito com as tarefas que envolviam a 

escola, desde os exercícios dentro de sala de aula quanto em participar de inúmeras 

manifestações desenvolvidas pela escola como, por exemplo: festa junina, competições 

escolares, mostra cultural. Como bem me recordo sempre fui uma aluna boa e 

interessada, com a reafirmação da minha mãe.  A educação física sempre foi uma das 

preferidas assim como de grande parte dos alunos, um gosto ainda sem maiores 

explicações no momento (relação com a docência), por muito tempo considerava a 

disciplina como uma das mais emocionantes, mas não deixando de lado as outras, 

gostava mesmo sendo do jeito mais simples e sem conteúdo possível e com professores 

sem nenhum tipo formação na área, mesmo dessa maneira nos submetíamos a fazer uma 

caminhada até chegar a uma suposta quadra (área de festa), mas encarada como uma 

única opção disponível naquele momento, as aulas “planejadas” eram realizadas da 

mesma forma o ano todo, não era muito de se esperar um plano de aula diferenciado de 

um profissional sem base teórica e metodológica para ser aplicado nas aulas de 

educação física. Minha aula contava apenas com os esportes mais comuns, vôlei, futsal, 

handebol e as brincadeiras sem bola e com bola que faziam rodízio durante as aulas, 

partindo de pressuposto que permanece até hoje, a questão de gênero, a divisão visível 

entre meninas e meninas onde futebol era coisa de menino, enquanto as meninas 

ficavam conversando com o (a) professor (a) ou jogavam handebol isto me revoltada 

um pouco, pois a todo o momento queria participar, a professora por sua vez obrigava 
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os meninos a deixarem participar, mesmo assim era a mesma coisa que nada, fazia o 

papel de apenas completar o time sem mesmo tocar o pé na bola, me sentia um pouco 

sem função naqueles momentos, isto me deixava revoltada fazendo varias reclamações e 

entrando em constantes brigas com os colegas, a ponto de chegar a ser encaminhada à 

direção da escola por causa dessas discussões, não me arrependo nem um pouco de 

exigir meus direitos de jogar bola também, por que se fosse para montar um time 

feminino não teria meninas dispostas pra isso acontecer, o jeito era encontrar outras 

maneiras.  

Saindo do ensino fundamental para o ensino médio ainda sem saber ao certo se queria 

encarara a carreira docente, confundindo ainda mais por está em uma escola técnica, 

sendo o ensino médio integrado ao curso de Administração, sabendo que o objetivo 

principal da escola era formar mão-de-obra e não sujeitos críticos. Procurando um 

ensino de melhor qualidade permaneci até prestar vestibular, neste novo ambiente me 

deparei com uma “nova aparência” de aulas de educação física, quadras e campos 

adequados, material suficiente, professores formados na área, enfim um espaço onde se 

espera ou se esperava a prática da educação física na melhor forma possível, com todos 

conteúdos que a disciplina oferece, até levava em consideração os meus professores 

como referencias para seguir minha carreira profissional, que estava mais consolidada 

no ensino médio. Depois de chegar à universidade e entender um pouco do processo, 

história e dos conteúdos da Educação Física já não é mais relevante pra eu considerar 

aqueles professores com referências, mas sim como relatos de experiências que ficaram 

guardados na minha memória para servir com reflexão da minha formação e também da 

forma como vou atuar no âmbito escolar. Entende-se que um dos problemas enfrentados 

na educação física talvez não fosse o material didático nem tampouco o espaço físico 

adequado, mas sim o profissional em questão. 

Sempre comentei em seguir carreira docente, talvez com um pouco de insegurança e 

sem saber a importância, e a preocupação da imensa responsabilidade que vou carregar, 

dos desafios e os riscos que iria encontrar, mas falava a todo o momento em ser 

professora. Diante disso minha família e outras pessoas que participavam da minha vida 

diziam e dizem que ser professora não era a melhor opção, profissão que teria desgaste 

físico e mental, sem reconhecimento social e muito menos financeiramente. Dizia em 

fazer pedagogia ou educação física, logo, tomei a decisão sem ao menos saber se era 

exatamente aquilo que eu desejava pra minha vida profissional. Minha vontade de dar 

aula juntamente com a afinidade com esportes resultou na faculdade de Educação Física 
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– Licenciatura, deste esse momento prestei vestibular e passei, ingressei na universidade 

com a intenção de me dedicar tudo aquilo que não fiz quando cursava o ensino médio na 

escola técnica, logo vieram os resultados, ótimas notas, fui chamada para ser bolsista no 

laboratório Práxis, como também fui chamada para trabalhar com expressão corporal na 

Criarte – UFES. Volto – me a questionar: Será que é isso mesmo que desejo enquanto 

carreira profissional? Rapidamente me respondo: No momento acredito ser isso mesmo, 

tudo o que faço tento realizar da melhor maneira possível, procuro sempre entender os 

textos propostos, participo de congressos, tentar ocupar a maior parte do meu tempo 

envolvida com as atividades do centro de educação física, como também 

escrever/registrar minha anotações/reflexões no meu portfólio, algo que aparenta ser tão 

insignificante para a grande maioria dos alunos da licenciatura. 

Espero ter uma visão crítica perante a “cultura industrializada” em que nós é imposto 

pela sociedade (principalmente professores de educação física, onde o corpo é alvo 

principal dessa indústria) e encarar os desafios da profissão, esses são alguns traços do 

perfil de professor atualmente. Considerando os professores como mediadores de 

conhecimentos e não apenas transmissores de conhecimentos, onde a falta de dialogo 

passa a ser um desafio, quando o professor somente ensina e os alunos apenas 

reproduzem, sem ter participação efetiva nas aulas, me preocupo com essa questão, 

sendo discutida nas faculdades de Licenciatura. A minha passagem na escola enquanto 

aluno em formação em relação ao que eu estou vivendo na universidade resulta em um 

pensamento um pouco diferenciado a ponto de desconstruir imagens e repensar em 

outras possibilidades, pode ser que quando colocar em prática os métodos pensados eu 

receba críticas e rejeições, pois a idéia de aulas de Educação Física na escola já possui 

características construídas ao longo do tempo, esportivizada e tecnicista, ou até mesmo 

nem isso, encarada como uma aula sem conteúdo que pode ser utilizada a qualquer 

momento para qualquer tipo de atividade extra que a escola necessite naquele 

determinado momento, relembrando o passado era basicamente isso que acontecia e que 

eu mesma pensava, não passava na minha cabeça que a aula de educação física poderia 

e pode ajudar em vários aspectos enquanto seres humanos em desenvolvimento. 

Recordo-me que quando estudava no período da noite não tinha aula de Educação Física 

aquilo me deixava um pouco angustiada, por que no turno vespertino tinha e o noturno 

não? Por uma tentativa dos alunos e de alguns professores, incluíram a educação física 

no noturno, não obtendo maiores resultados e questões em relação ao espaço físico logo 

foi retirada. Com base nas minhas memórias e relatos, busco seguir minha carreira 
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docente tendo em mente os desafios que cercam a profissão, mas precisamente a 

Educação Física que passa por um processo de desvalorização e falta de legitimidade. 

 

ANEXO 6 – Visita ao Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar – FEUSP. 

 


