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RESUMO 

 

 

Este estudo apresenta uma reflexão sobre a formação de graduandos do curso de 

licenciatura Educação Física que atuam com projetos e programas de ação social. Para isso, 

propõe uma discussão sobre as relações que abrangem as contribuições existentes ou não 

entre a formação inicial e as intervenções nesses espaços com conteúdos da Educação Física. 

Caracteriza-se como estudo qualitativo a partir de princípios da pesquisa empírica, e utilizou 

como instrumento principal para a coleta de dados a entrevista semiestruturada realizada com 

estudantes do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) e foi realizada a análise categorial de conteúdo. Essa pesquisa 

desvelou que existem contribuições das intervenções em espaços de ação social para a 

formação acadêmica dos graduandos embora existam também muitas problemáticas nesse 

âmbito, principalmente no que tange projetos esportivos. Concluiu-se, portanto, que é possível 

que o trabalho em projetos/programas sociais sirva como alíquota do processo de formação de 

professores de Educação Física e que sua formação contribua para suas intervenções em 

projetos sociais, desde que haja comprometimento por parte do graduando com essa formação 

e com essa atuação. Além disso, comprova-se a necessidade de ressignificação desses espaços 

para minimizar as implicações negativas sofridas pelos sujeitos participantes desse processo.  

 

 

Palavras Chaves: Formação. Espaços Sociais. Intervenções. Educação Física. Ação Social. 
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ABSTRACT 

 

 

This study presents a reflection on the undergraduate training of the course of Physical 

Education degree working with projects and social action programs. It is proposed a 

discussion on relations covering existing contributions or not between initial training and 

interventions in these spaces with physical education content. It is characterized as qualitative 

study from principles of empirical research, and used as the main instrument for data 

collection semi-structured interviews with students of the Center for Physical Education and 

Sports (CEFD) of the Federal University of Espírito Santo (UFES) and the categorical content 

analysis was performed. This research unveiled that there are contributions of interventions in 

social action spaces for the academic training of undergraduates although there are also many 

problems in this context, especially regarding sports projects. It was concluded therefore that 

it is possible that the project work / social programs serve as the rate of the process of 

formation of Physical Education teachers and their training will contribute to his work on 

social projects, provided there is commitment from graduating with this training and with this 

performance. Furthermore, it was proven the need to reframe these spaces to minimize the 

negative implications suffered by subjects participating in this process. 

 

 

Key Words: Training. Social spaces. Interventions. Physical Education. Social action. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O processo de formação não se restringe ao graduando, mas se estende também ao que 

já formado exerce a docência, em um processo de formação contínua, não precisando, essa, se 

inserir obrigatoriamente em um currículo de ensino regular nem ser necessariamente 

obrigatória. Essa formação pode ocorrer através da reflexão da própria atuação, da 

participação em cursos de qualificação que dialoguem com essa prática (PIMENTA, 1997), e 

da busca por conhecimento e renovação da prática pedagógica quando já se é professor. A fim 

de que haja atualização e, se preciso, aprofundamento em determinado conhecimento para que 

seja possível desenvolver intervenções com compromisso e de caráter inovador.  

Entendendo assim que existem muitos meios contribuintes para a formação profissional e 

humana dos sujeitos, discutiremos aqui as colaborações que a atuação em Projetos Sociais 

pode fornecer a constituição de professores de Educação Física e avaliaremos se existem 

contribuições do preparo acadêmico que forma esse sujeito para a atuação nesses projetos.  

Tais programas nascem na tentativa de sanar algumas problemáticas sociais tendo as 

comunidades em situação de risco como público alvo e a Educação Física se faz presente 

neles como participante da intenção de promover transformação social. 

A temática abordada pode ser relevante para os graduandos em Educação Física que 

pretendem ampliar suas experiências de formação, de modo que nesses possa ser despertado o 

interesse de intervir no contexto de Projetos Sociais durante a graduação. Sem desconsiderar o 

espaço do estágio obrigatório, contudo, possibilitando o acréscimo de experiências distintas 

com elementos singulares de imprevisões e incertezas. Acredito, portanto, que a visita e 

intervenção nesses espaços por parte dos licenciandos pode agir como alíquota do processo de 

formação inicial quando se faz sobre elas uma reflexão. 

Também a sociedade fará parte e poderá ter acesso ao fruto do conhecimento construído 

na universidade através do retorno que a atuação de seus discentes provavelmente promoverá 

nesses espaços à medida que perceberem as possibilidades de atuação presentes neste âmbito, 

considerando os sujeitos pertencentes à comunidade envolvidos no processo. 

O interesse pelo estudo dessa temática partiu da minha inserção, ainda no período inicial 

da graduação, em um projeto social denominado Programa Escola aberta (PEA), o que me 

permitiu perceber a grande aproximação entre minhas intervenções e as discussões que 

circundavam meu curso na universidade. A participação ativa nesse projeto me fez perceber o 
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quanto a prática pode nos ensinar, por isso realizei também a reflexão a partir das 

experiências por mim vividas através do trabalho que desenvolvi no PEA. Bondía (2002) 

aponta que experiência não é simplesmente o que acontece em nosso cotidiano, mas aquilo 

que nos toca, o que nos leva a uma reflexão. Desse modo, a experiência não é apenas um 

experimento homogêneo e previsível, é dotada de incertezas, produz heterogeneidade e 

pluralidade. E esses aspectos se deram no meu período de atuação no PEA de modo que me 

permiti redigi-los e refletir sobre eles entendendo que contribuem para a formação de minha 

identidade docente que também é passível de transformação.  

E percebendo que essa temática parece não receber muita atenção do meio acadêmico, o 

que se notou no período de levantamento bibliográfico, busquei ao longo do texto estabelecer 

relações entre a formação e a atuação nesses projetos. Ativando assim, o processo de reflexão 

sobre as contribuições da prática nesses programas para a formação profissional e humana do 

discente de licenciatura em Educação Física, bem como as colaborações que os estudos 

curriculares do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito 

Santo (CEFD/UFES) fornecem à atuação nesses espaços e aos sujeitos que dele participam, 

evidenciando os retornos ás comunidades envolvidas. Essa pesquisa pode incentivar outros 

participantes ativos desse tipo de projeto, ou mesmo os envolvidos com essa temática, a 

dissertar sobre suas experiências e reflexões contribuindo com o meio acadêmico e com 

outros profissionais da área com distintas perspectivas. Considerando que os escritos 

encontrados só abrangem a presença do desporto nesses espaços, o que é válido, mas existem 

intervenções em outras áreas da Educação Física que podem ser explicitadas. 

 Esse estudo buscou elencar a visão que alguns estudantes de Educação Física do 

CEFD/UFES, participantes desses projetos sociais, têm sobre a relação entre o trabalho que 

desenvolvem ou desenvolveram nesses espaços e a sua formação. 

Esse trabalho se inicia com minhas motivações para sua escrita e logo após é feita a 

explanação de alguns conceitos a fim de que se compreenda o que é um projeto social e de 

que tipo de projeto estamos tratando. Buscando compreender também por qual currículo os 

sujeitos participantes da pesquisa estão sendo formados, a fim de entender as contribuições 

dessa formação para a atuação em programas sociais e em que essa atuação colabora para a 

formação.  

Enfim, serão apresentados os elementos da pesquisa em diálogo com a revisão de 

literatura sobre projeto social e educação física, embora tenham sido encontrados poucos 

escritos contendo essa relação. Parte das literaturas identificadas possui enfoque apenas nas 

atividades de desporto que se desenvolvem dentro desses programas, não havendo muitos 
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estudos sobre outras práticas corporais da Educação Física. Além disso, algumas pesquisas 

apontam problemáticas relacionadas aos projetos e suas metodologias, bem como às gestões 

desses espaços. Desse foram localizados poucos relatos de experiências de sujeitos que 

interviram nesses projetos, ou que consideram as experiências positivas de crianças, 

adolescentes e adultos que participam deles. A busca foi realizada no Portal de Periódico da 

Capes em revistas como: Movimento, Arquivos em Prática; também em dissertações de 

Mestrado e teses de Doutorado através do descritor Projetos Sociais e Educação Física. 

Dialoguei, portanto, com autores como Sipliano da Silva (2010), Hecktheuer e Santos da 

Silva (2011) e Correia (2008) que analisam as adversidades existentes no modo de gestão de 

atividades esportivas em projetos sociais que se dão dentro da escola. Contudo, ponderando 

que esses e outros projetos, mesmo com seus problemas organizacionais e metodológicos, 

promovem aporte a formação de seus atores quando o trabalho desenvolvido no interior deles 

leva a este rumo. Recorri também aos estudos de Perim (2011) que constata em sua pesquisa 

os aspectos positivos da participação dos jovens nesse tipo de projeto em que podem 

desenvolver resiliência
1
. Todos os autores se referem principalmente aos projetos sociais 

esportivos, mas nessa pesquisa salientaremos os projetos que abrangem conteúdos da cultura 

corporal de uma maneira ampla. 

Acredito assim, que mesmo diante de tantas problemáticas as quais também enfrentei, é 

possível desenvolver um trabalho que valorize os participantes do projeto como sujeitos de 

direitos e produtores de cultura. Decidi então, não me ater completamente aos inúmeros 

problemas políticos e gestacionais desses programas, devido à necessidade de maior 

aprofundamento nos estudos dessa temática, o que poderá ser feito posteriormente como 

complementação ou escrita de um novo texto. Ponderando que o objetivo central do estudo é 

analisar as contribuições entre a formação e a atuação nesses projetos, trabalhamos com a 

seguinte questão: • A atuação em espaços sociais pode contribuir com a formação de 

professores de Educação Física?  

 

 

 

 

 

                                                
1 Resiliência é segundo Assis e colaboradores (2006, p. 19) a capacidade de transformar intempéries em 

perspectivas. 
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2. MINHAS EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO NO PROGRAMA 

ESCOLA ABERTA 

 

 

 Um dos meus maiores motivos para a construção desse trabalho foi a minha 

experiência no Programa Escola Aberta (PEA). E resolvi dissertar sobre ela mesmo que 

informalmente a fim de expor o que me moveu para a escrita desse estudo e levar ao 

conhecimento das pessoas através desse registro as possibilidades de intervenção 

desenvolvidas nesse espaço. 

Ingressei no PEA em uma instituição pública de ensino fundamental localizada na cidade 

de Vitória, ES, aos dezesseis anos de idade, no mesmo período em que entrei para o curso de 

licenciatura em educação física da UFES. O Escola Aberta é um programa governamental que 

[...] visa proporcionar aos alunos da educação básica das escolas públicas e às suas 
comunidades espaços alternativos nos finais de semana para o desenvolvimento de 

atividades de cultura, esporte, lazer, geração de renda, formação para a cidadania e 

ações complementares às de educação formal. Contando com uma equipe local, em 

cada escola, composta por um coordenador e três oficineiros oriundos da 

comunidade, as atividades oferecidas no “Escola Aberta” são fruto do levantamento 

dos interesses e possibilidades de atendimento a esses interesses, bem como do 

oferecimento de oficinas pensadas pela estrutura gerencial que atendam a formação 

para a cidadania e diversidade.  (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, acesso em 12 de 

outubro de 2013). 

  

Minha entrada no programa ocorreu no primeiro semestre de 2011 (mesmo período 

que ingressei no curso de Educação Física da UFES) e precisei, com muito pesar, sai da 

instituição no início do ano de 2014 devido à problemáticas com a gestão da instituição.  

Fui convidada por um amigo, então coordenador do programa na referida escola, para 

assumir a oficina de esportes por saber que eu nesse momento iniciava a trajetória no curso de 

licenciatura em Educação Física da UFES. 

 Mesmo que eu houvesse acabado de iniciar no curso superior, e sem muitas 

experiências, resolvi aceitar o convite. Por ser uma oficina de um conteúdo englobado por 

minha área de atuação, imaginei que esse espaço pudesse ser um grande contribuinte para o 

meu aprendizado. Outro fator estimulante para minha entrada foi o fato de funcionar apenas 

aos fins de semana, o que não me atrapalharia na faculdade e nos outros dois empregos que eu 

possuía durante a semana. Além disso, mesmo sendo um trabalho voluntário, os 

colaboradores recebem um valor pequeno em cheque referente à alimentação e transporte, e 

como a escola se localiza próxima a minha residência eu não gastava com passagens e 
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também não me alimentava durante o expediente, sobrando assim o ressarcimento recebido, 

que podia ser revestido em outras necessidades que eu possuía. 

 Mal havia iniciado e os desafios já apareciam em grande escala. Os esportes incluídos 

na oficina para qual fui predestinada eram o voleibol e o futsal. Enfrentei problemas iniciais 

por ser mulher e por ser ainda muito jovem o que tirava minha credibilidade perante os alunos 

que eram em sua maioria do sexo masculino. Defrontei também com outras complicações 

como o espaço, como a quadra muito pequena e o pátio sob o sol forte. Foi necessário junto 

aos alunos ressignificar os jogos, suas regras e sua organização para melhor aproveitamento 

das aulas.  

Mesmo insegura resolvi enfrentar as problemáticas que iam aparecendo. Não 

adiantava, por exemplo, eu impor o futebol e o voleibol nas regras oficiais no espaço que 

tínhamos e nem no contexto que nos encontrávamos, e os meninos sabiam disso melhor do 

que eu. Foi a partir da aproximação e das experiências que eu tive com esses alunos que pude 

perceber que mesmo sendo a responsável pela oficina não era eu a irrefutável portadora do 

conhecimento e que também tinha muito a aprender.  

Foi através do diálogo e observação do comportamento dos sujeitos que frequentavam 

minhas aulas que pude perceber que a maneira com que se organizavam se dava pelas 

demandas vigentes, como o fato de jogarem apenas quatro alunos por equipe devido a 

estrutura da quadra não permitir mais que isso, a não ser que a qualidade da brincadeira e a 

segurança das crianças fosse comprometida. Mesmo defronte a suposta inviabilidade do 

espaço para a prática os participantes se apropriavam de atitudes apontadas por Rutter (apud 

PERIM, 2011) como resilientes que define assim ações tomadas perante uma situação 

problema, nesse caso o espaço inapropriado. “Não se trata então de evitar ou eliminar o 

problema mas sim enfrenta-lo e buscar formas de combatê-lo, de buscar soluções e de 

ressignificá-lo” (JUNQUEIRA; DESLANDES, 2003; apud PERIM, 2011) 

Um novo futebol nasceu de percepções que os próprios praticantes tiveram depois de 

tentativas frustradas, o que evidencia protagonismo dos alunos. Nesse espaço meu papel era o 

de mediar às possibilidades e aproximar meninas e meninos menos habilidosos para dentro da 

oficina. Além disso, buscamos salientar juntos, o desenvolvimento de um “olhar mais crítico e 

atento aos valores que são passados através do esporte e sua prática, pois esses valores 

reproduzem muitas vezes um processo social que não expressa necessariamente 

comportamentos éticos e de engrandecimento humano” (BRACH, 1992; GRAÇA 1997 apud 

PERIM, 2011). 
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 Posteriormente passei a participar das partidas ativamente. Minha entrada abriu as 

portas para a entrada de outras meninas, o que antes não ocorria. Para que todos participassem 

fazíamos acordos coletivos quanto à divisão do tempo de jogo e rotatividade das equipes. 

Além do jogo propriamente dito, consegui propor algumas atividades de iniciação ao esporte, 

como jogos e brincadeiras com os fundamentos do futebol. 

 Já minha experiência com o ensino do voleibol acontecia inicialmente em um 

ambiente muito pequeno sem cobertura e com intenso trânsito de pessoas, por se tratar do 

local que dá acesso a quadra. Essa oficina costumava ser vazia porque o sol forte desanimava 

as crianças, além disso, a bola sempre caía na rua por não haver um muro maior ou uma tela 

de contenção e ter que ir busca-la o tempo todo também os desmotivava. Mesmo assim, 

existiam alternativas para a realização das atividades como o revezamento frequente das 

equipes, para ninguém passar tanto tempo exposto ao sol. Ou a negociação com os alunos da 

oficina de futsal, dividindo o tempo de uso da quadra, o que ajudou na participação deles e na 

minha atuação, já que a partir daí eu não mais me deslocava entre uma oficina e outra em um 

mesmo período, conseguindo assim acompanhar as duas do inicio ao fim. 

 Depois de um tempo me solicitaram para ministrar a oficina de dança e por possuir 

experiência na área e um rapaz foi alocado na oficina de esportes, afirmando o coordenador 

que a figura masculina que imporia maior autoridade com os meninos. Ele foi infeliz em sua 

colocação, discordei da justificativa por ele apresentada, mas preferi trabalhar com dança, por 

atuar com dança em outros âmbitos e por ter sido aluna da mesma oficina, na mesma 

instituição. 

 Quando aluna do PEA, as musicas usadas nas aulas de dança pertenciam a cultura de 

massa na época. Mas, embora me sentisse bem enquanto dançava naquele contexto, senti que 

meu papel nessa oficina poderia e deveria ir além do que eu havia vivido. Podendo apresentar 

novas possibilidades, sem deixar de valorizar as manifestações já presentes no contexto social 

em que esses alunos estavam inseridos, o que também considero importante. 

 Iniciei as aulas com músicas que eles propuseram: funk e axé. Utilizei esse método 

como estratégia para ganhar a turma, fazer com que eles não rejeitassem a aula por 

preconceito ou por desconhecer outras manifestações que eu propusesse. A princípio, a escola 

proibia o funk nas aulas, mas mesmo assim, em acordo com o coordenador do programa o 

funk podia tocar, desde que em volume baixo, sem palavrões ou apologias e também fui 

orientada a ter cautela para que o diretor da instituição não descobrisse. 

 Os meninos sentiam vontade de participar das aulas, mas receosos por eu ser mulher e 

por isso acharem que todas as danças trabalhadas eram exclusivamente femininas. Ficavam 
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envergonhados também por serem zombados pelos outros meninos. Devido a essas 

problemáticas, nesse primeiro momento os meninos ficaram um pouco ausentes na oficina, 

mas inda assim havia alguns assíduos. 

 Mesmo que eu estivesse trabalhando um conteúdo que já fazia parte do cotidiano dos 

alunos, no caso o funk, não podia simplesmente coreografar uma música e ensinar. Os 

conhecimentos acadêmicos colaboraram para minha compreensão de que fazer com que o 

aluno simplesmente te imite limita as possibilidades diversas de expressão que circundam um 

conteúdo. Também não podia ligar o som e as deixar dançando de qualquer maneira em todas 

as aulas, pois podiam fazer isso em outros lugares que não no programa, assim como já 

faziam sem que minha presença fosse necessária.  

Deste modo propus uma discussão sobre a temática funk. Discutimos o seu 

surgimento, sua disseminação nas periferias do Brasil, sua comercialização, sua relação com o 

processo de favelização. Enfim, a cada aula debatíamos um desses temas transversais, e juntos 

montávamos as coreografias enfatizando as características dos funks antigos e dos 

contemporâneos.  

 O resultado foi bom e a turma gostou tanto que se permitiram aprender possibilidades 

novas, como o hip-hop que foi a próxima temática trabalhada. Como os meninos haviam 

evadido, sentia que precisava fazer algo para trazê-los para a aula, pois apenas um menino 

havia permanecido e sofria preconceitos por participar, e ainda assim escolheu continuar. 

Trabalhamos então nas aulas a questão do gênero, assunto que as aulas da universidade me 

levaram a refletir, principalmente na disciplina “Educação Física, Corpo e Movimento”, 

vivenciada no primeiro período da graduação. 

 Desenvolvemos essa temática a partir da música "Like a boy" da cantora norte 

americana Ciara, e que em português significa "como um garoto". A turma teve acesso a 

tradução da música e conversamos um pouco a respeito dos elementos que a letra trazia. Mas 

foi feita uma adaptação para a realidade da turma. Assistimos também a vídeos que 

mostravam homens em papeis sociais considerados femininos como dançar, cozinhar, ser 

maquiador ou cabelereiro, e etc. E também vídeos de mulheres desempenhando papéis 

socialmente considerados masculinos como pedreira, caminhoneira, etc. Em momento 

posterior a turma realizou a composição corográfica da música. Os conhecimentos que eu 

adquiria na oficina de danças e folguedos do CEFD/UFES também me ajudaram com essa 

parte. 

 Além das problematizações no grupo, externamos a discussão para os outros 

participantes, fazendo uma apresentação com contextualização do tema. Isso aconteceu no dia 
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do encontro entre as Escolas Abertas de Vitória realizado em nossa instituição. O figurino de 

apresentação foi de escolha das meninas, que sugeriram que se vestissem como os meninos se 

vestem a fim de contextualizar a letra da música. Para essa apresentação houve muita 

cooperatividade, marcavam ensaios durante a semana nas casas uns dos outros, e emprestaram 

tênis, bonés e roupas para as que não os possuíam (FIGURAS 01 e 02). 

 

01               02 

    

1- Figuras 01 e 02 •Apresentação no Encontro de Escolas Abertas do município de 

Vitória – maio de 2012 

 

 O grupo também apresentou a coreografia de funk depois da problematização dessa 

manifestação. Antes das apresentações explicamos para os espectadores todo o contexto 

inserido no processo de construção das coreografias e explanamos as discussões que foram 

feitas na aula. Tinham muitos parceiros do programa presentes como representantes da 

instituição que promove os cursos de formação para as equipes do PEA e tanto eles quanto as 

outras pessoas que assistiam elogiaram o trabalho. Além da minha turma houve apresentações 

de grupos de outras instituições, o que permitiu uma articulação entre as ideias que vinham 

sendo desenvolvidas em cada uma. 

 Depois desse dia, fomos convidados a apresentar em outros eventos (FIGURAS 03, 04 

e 05) inclusive em dias úteis da semana. Nesses dias precisei articular uma comunicação com 

a família, para que as meninas pudessem sair da escola sob minha responsabilidade; com a 

escola, para que pudéssemos dividir o ônibus com as crianças de programa de educação 

integral que participaria do mesmo evento, e para liberar as meninas que estavam em aula. 

Precisei também faltar aula na universidade para acompanhar as meninas. Mesmo assim, 

valeu o sacrifício só por ver a felicidade das crianças.  
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03                       04                                      

 
        

                                          05                                              

 

2- Figuras 03,04 e 05 • Apresentação no polo americano no centro de Vitória. – julho 

2012 

 

 Bom, se eu for contar todas as experiências que marcaram minha trajetória nesse 

espaço, passaria dias incansáveis a escrever. Não era o PEA em si que me tocava, mas os 

sujeitos que dele participavam, as relações que eram estabelecidas, o modo como eu passei a 

enxergar o aluno além do momento da aula. Após essas experiências relatadas, consegui 

inserir aos poucos outras manifestações nas aulas, com o objetivo de expandir o repertório 

cultural da turma de modo que ao mesmo tempo em que valorizassem a cultura local, 

pudessem também valorizar outras culturas, conhecer outros horizontes, outras possibilidades. 

Fazíamos isso sempre a partir de um tema transversal que abrangesse o contexto local. 

Trabalhamos o carimbó, misturamos a dança com a ginástica acrobática (FIGURA 06, 07, 08 

e 09), o funk com o sertanejo, o afro com o axé, criamos outras inúmeras possibilidades, o 

grupo recebeu até um nome Danç’art, misturando os prefixos de dança e arte, nome criado 

coletivamente. 
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                                                              06              07   

    
 

 

  08                                    09 

  

3- Figuras 06,07 , 08 e 09 • Dança e ginástica acrobática – março 2013 

 

Sobre a inserção dos meninos nas aulas busquei algumas estratégias, como a de trazer 

para participar das aulas amigos que dançam para estimular a participação dos meninos, o que 

funcionou bem, mesmo que preferissem participar quando era funk ou hip hop.  Tentava 

também fazer com que eles contribuíssem com o que sabiam, mediando às vezes algumas 

aulas em que eles estavam ministrando hip hop para o resto da turma. Enfim, houve um 

retorno positivo. 

 Mais que alunos, as crianças/adolescentes do PEA eram seres humanos com histórias 

de vida, com problemas cotidianos. E enxergar isso permitiu que eu não incorporasse os 

rótulos que essas crianças tinham recebido por terceiros antes da minha chegada. Quando 

entrei no programa, foram apontados os “bagunceiros”, os “problemáticos”, os “inúteis”, os 

“difíceis”, os “respondões”, mas essas pessoas que me alertavam isso nunca me souberam 

dizer como eram as famílias, de onde essas crianças vinham, porque elas eram assim, elas 

simplesmente eram e para eles não tinham jeito. Se eu tivesse os ouvido, teria excluído todos 

esses sujeitos "problemáticos" e não seria possível a oportunidade de ver neles o potencial que 

demonstraram ao longo do processo. Fiz questão de me aproximar com todos que 

apresentavam problemas de comportamento. E assim os conheci e demonstrei que me 

importava, fazendo com que se sentissem notados e juntos pensávamos alternativas para os 

problemas. 
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 O menino considerado mais “indisciplinado” da escola morava em um abrigo para 

meninos, com os dois irmãos e outros meninos. Apresentava cicatrizes e queimaduras no 

corpo provocadas por água fervente, derramada nele de propósito. A menina mais 

"problemática" apanhava com objetos cortantes e pesados todos os dias e acabara de fugir da 

casa da mãe para morar com o pai. Enfim, crianças e adolescentes que já possuem traumas 

e/ou baixa autoestima não precisam ouvir o tempo todo que não prestam. Acredito que por 

trás do que fazem de “errado” há uma razão, um histórico, uma vida, e se eu abro mão deles, 

acabam tomando os adjetivos que lhes dão como seus pertences, incorporando todas as 

classificações negativas em que são alocados. Por pensar diferente e agir assim, não tive 

grandes problemas com esses alunos apontados como sem limites, pelo contrário, se tornaram 

figuras importantes no grupo por serem demasiadamente participativos e ajudarem em tudo 

que podiam. 

 O reconhecimento do meu trabalho aparecia em cada sorriso. O corpo escolar não via 

nada grandioso no que eu fazia, inclusive tive que enfrentar a direção para conseguir utilizar o 

som da escola e o auditório nas oficinas. Mas os alunos gostavam e era o que importava, e eu 

via a diferença em suas próprias atitudes.  

Em um fim de semana que a escola precisou ficar fechada para dedetização, às 10h da 

manhã havia alunos na porta da minha casa pedindo para que a aula fosse dada em uma praça 

que fica no mesmo bairro da escola. Não teve jeito, peguei a minha bola, pedi uma caixa de 

som portátil aos alunos e a aula aconteceu, me dividindo entre o futsal e a dança (FIGURA 

10, 11 e 12). Não havia nenhum outro funcionário do programa ou da escola nesse dia, fiquei 

como única responsável pela minha turma e pela dos outros. Esse dia me emocionou muito, 

me senti útil, mais que isso, me senti querida e nem liguei de ter perdido a suposta folga.  
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                         10    11 

      
 

       12 

 
4- Figuras 10, 11 e 12 • Aula na praça. Dança e futsal. - novembro de 2012 

 

 Para aperfeiçoar o trabalho desenvolvido o programa oferecia cursos de formação 

através da parceria com o curso de serviço social de uma faculdade de Vitória (FIGURA 013). 

Além disso, fazíamos reuniões gerais de avaliação com todos os monitores, o coordenador e o 

supervisor, além da avaliação mensal que era feita com a turma. Todo mês era feito o 

planejamento e o relatório das aulas. Nossa comunicação e avaliação também eram feitas via 

rede social Facebook, avisos, sugestões, de alunos e educadores (FIGURAS 14 e 15). 

Infelizmente eu e toda a equipe precisamos nos desligar da instituição devido às preferências 

da gestão. 
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       13 

 

5- Figura 13• Encontros de Formação – Temática: Violência contra a mulher; 

Racismo; Homofobia. 

 

 

    14        15 

 

6- Figuras 14 e 15 • Grupos criados no site de relacionamento Facebook. 
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  Vi como necessário dissertar, sobre minhas experiências de formação no Programa 

Escola Aberta para justificar a preocupação com a produção de conhecimento que envolva 

esse tipo de espaço social e partilhar histórias que considero motivadoras para que outros 

abracem a ideia do trabalho em prol do outro.  

Sei que minha participação ativa nesse espaço colaborou de maneira ímpar para minha 

formação humana e acadêmica, ponderando que essas experiências tem me tornado melhor 

professora, assim como já tem me tornado melhor professora em formação a cada reflexão 

realizada. Além disso, parte das saídas que eu encontrava para as problemáticas vigentes 

no PEA foram encontradas em minha aprendizagem acadêmica curricular e extracurricular. 
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3. ESPAÇOS  DE AÇÃO SOCIAL: Reflexões iniciais 

 

 

Para aprofundar nessa temática é necessário entender alguns termos que a circundam, 

entender o quais são os espaços que realizam ações sociais, os quais aqui são tratados.  

Os espaços de ação social analisados abrangem trabalhos que podem partir de iniciativas 

coletivas ou individuais, com ou sem participação governamental, na tentativa de mudar a 

realidade social de comunidades ou mesmo de indivíduos a partir de atividades de cultura, 

lazer, esporte, dentre outros. 

Contudo, o objetivo desse trabalho não é o de promover uma instituição social em 

específico nem defender as administrações ou políticas internas desses, mas colocar em foco 

os sujeitos que deles participam e a atuação e formação dos educadores voluntários que 

trabalham com conteúdos da Educação Física no interior desses programas. Afinal, 

compreende-se que vários problemas existem no interior dessas instituições por inúmeros 

motivos. Correia (2008) aponta os cuidados necessários às gestões de instituições como essas 

para que, a educação física não seja incorporada  de maneira equivocada, e não comprometa 

seus conteúdos, a fim de que não se reflita em superestimação, desprestígio ou desperdício de 

investimentos em muitos espaços de ação social. 

Hecktheuer e Santos da Silva (2011) comparam o surgimento de projetos sociais com o 

processo de escolarização na modernidade, como se estes tivessem por objetivo controlar os 

indivíduos que dele participam. Afirmam que a pretensão dessas instituições se baseiam na 

exerção do controle e constituição da "cidadania" de modo a segmentar os sujeitos 

participantes na classificação de "vulnerável" com intenção de direcionar à esses políticas de 

melhorias para que entrem em um estado de normalidade que seria, no caso, contrário ao da 

vulnerabilidade. Com base na colocação desses autores compreendo que esse modelo de 

projeto existe e que é necessário questioná-lo, entretanto, devemos assumir a importância de 

alguns trabalhos desenvolvidos no interior de parte deles. O que deve ser solucionada é a 

maneira de gerir esses projetos e as atividades que neles se desenvolvem. Deve-se considerar 

o sujeito participante e seu contexto social inclusive fora desses espaços, não com a 

intencionalidade de segmentação, classificação ou inferiorização dos sujeitos, mas como 

interessados em oportunizar o acesso à diversas práticas as quais a eles não são possibilitadas.  

 Embora saibamos das problemáticas que circundam esse contexto, entendemos que 

nesses espaços os sujeitos não devem ser formados para aceitar suas realidades e conviver 
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com tais adversidades, mas refletir sobre elas e questioná-las em busca de melhores caminhos. 

Portanto, acredito que diante de tantos problemas que circundam as supostas intenções 

daqueles à quem interessa governar a população, devemos batalhar, enquanto futuros 

professores, para que mudanças drásticas aconteçam. Estamos nos propondo a trabalhar na 

escola como educadores, então que essa educação seja inovadora e se destoe dos princípios 

que deram origem a ela no início da modernidade com o processo de escolarização. Que a 

lógica da exerção do controle seja substituída pelo incentivo à autonomia, à criatividade e à 

criticidade.  Paulo Freire (1967) diz que quando a educação é tida seriamente como afirmação 

da liberdade, neste mesmo momento, reconhece-se a existência da opressão, do mesmo modo 

que se reconhece a luta pela libertação. Sipliano da Silva (2011), mesmo com suas críticas ao 

projeto esportivo que fez parte de sua pesquisa, confirma a colocação de Freire (1967) 

apresentando a existência de possibilidades desde que essas apareçam em cumplicidade com a 

responsabilidade, assim: 

Qualquer atividade envolvendo o esporte ou outra manifestação corporal, para ser 
educativa, deve problematizar e considerar o contexto cultural de sua produção, 

possibilitando aos participantes desvelarem as marcas de dominação (de gênero, 

raça, etnia, religião, entre outros) que estão implícitas e explícitas na sua prática. 

Esse diálogo permanente entre as diferenças é que pode ser gerador de um ambiente 

educativo. (SIPLIANO da SILVA, 2011, p. 125). 

 

Não conhecendo a intencionalidade real da implantação de cada instituição em sua 

respectiva localidade e sabendo que muitas delas apresentam, assim como boas ações, 

problemáticas em sua gestão, não se pode classificar essas organizações como sanadoras de 

todos os problemas sociais. Mas quando inseridos nesse espaço, é necessário desempenhar um 

bom trabalho a fim de contribuir com parte de uma possível transformação social. Vejo ser 

importante a presença de conteúdos da Educação Física nessas instituições quando o 

desenvolvimento destes está comprometido com a formação integral do indivíduo, 

desempenhando o papel de criar condições para que os alunos tornem-se independentes, 

participativos e com autonomia de pensamento e ação (PICCOLO, 1993), 

. 

 Além disso, poucas literaturas encontradas para embasamento tratam diretamente da 

relação entre o trabalho desenvolvido em projetos e programas de ação social e a formação. A 

maioria dos estudos localizados apresenta apenas casos de intervenções com os esportes, 

embora, no fim de sua tese, Perim (2011) aponte para a ampliação do tema que estuda o 

desenvolvimento da capacidade de transformar problemas sociais em estímulos positivos 

(resiliência) em instituições sociais que englobem outras práticas 
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Uma outra questão que nos parece pertinente é a necessidade , não só de serem 

desenvolvidos mais estudos acerca das relações entre a prática desportiva e a 

resiliência, mas também estudos que possam buscar relações entre os conteúdos 

estruturantes da Educação Física (além do desporto a ginástica, o jogo, a dança e a 

luta) e a resiliência. Pensar não tão somente como estes conteúdos se relacionam (ou 

não) com a resiliência mas também pensar se eles poderão ser usados, e de que 

forma, para a promoção, o desenvolvimento e a manutenção da resiliência 

especialmente de nossas crianças e jovens (2011, p. 97) 

  O desenrolar desse estudo promoveu em minha reflexão indagações acerca de tudo 

que foi abordado. Sei que os projetos sociais nasceram com o intuito de atender as 

comunidades em “risco social” a partir da assistência às demandas das comunidades em que 

se localizam, e por isso seriam temporários, devendo agir em prol da resolução de uma 

problemática que ao ser sanada dispensa a existência desse projeto. Contudo os “riscos” 

podem tomar diferentes significados. Seriam esses projetos capazes de livrar seus sujeitos 

participantes do que consideram ser um problema, ou um risco? Perim (2011) ressalta que 

cada um pode ser atingido pelo risco de forma diferente e a superação dele depende de 

estratégias positivas usadas pelo sujeito para superá-lo, bem como os resultados dessa 

tentativa. 
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4. FORMAÇÃO HUMANA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

 

Considerando que esse trabalho se baseia nas minhas experiências e nas experiências de 

outros estudantes também da graduação do curso de licenciatura em Educação Física da 

UFES (inseridos no currículo implantando na universidade em 2006) e que o objetivo desse 

texto é compreender a existência de uma troca de saberes entre a formação e a atuação nesses 

espaços, faz-se necessário visualizar em que vertente esses sujeitos estão sendo formados, em 

que tendência pedagógica, e em que perspectiva de currículo. 

A formação em educação física deve propor nesses espaços práticas que sejam 

significativas para os sujeitos que dele participam. Precisa-se então pensar as práticas 

corporais dos conteúdos da educação física (ginástica, jogos, esportes, danças, brincadeiras, 

lutas, etc.) como criações do ser humano que recebem marcas das particularidades culturais 

em diferentes períodos da história e que ainda podem ser reinventadas (VAGO, 2012).  

Nesse sentido a formação inicial de professores de Educação Física não está vinculada 

apenas às disciplinas curriculares obrigatórias ou às oferecidas como optativas dentro do 

âmbito da própria universidade, a construção do conhecimento deve considerar os saberes da 

experiência que muito contribuem para a constituição da identidade docente do sujeito em 

processo de formação, incluindo os saberes que antecedem a graduação. A prática pedagógica 

exige do professor que se recorra aos saberes produzidos ao longo de sua história de vida, 

dentro da escola, em sua prática pedagógica cotidiana, nas relações entre os sujeitos da escola, 

entre os professores e os seus próprios saberes, adquiridos em espaços escolares e não 

escolares. São esses os conhecimentos que muitos autores classificam como saberes da 

experiência (BORGES, 1998; TARDIF, 2007; PIMENTA, 2002). Existe assim uma 

infinidade de saberes que exercem influência sobre a prática do professor e que inclusive 

antecedem essa prática, os quais provêm das experiências socialmente construídas. 

Ao longo da história da Educação Física escolar, várias teorias pedagógicas se formaram, 

principalmente a partir da década de 80 (BRACHT, 1999; DARIDO e RANGEL, 2005). 

Todas essas teorias pretendiam atender um determinado contexto histórico e pressupostos 

teóricos distintos, que também produziram diversas formas de conceber os saberes a serem 

ensinados (GEREZ, DAVID, 2009). 

Na abordagem Tradicional, o currículo é a especificação precisa de objetivos, 
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procedimentos e métodos que visam à obtenção de resultados que possam ser rigorosamente 

mensurados. Gerez e David (2009) destacam 

[...] que o conhecimento é tratado como algo dado, verdadeiro, que pré-existe à 

realidade. Portanto, as preocupações das Teorias Tradicionais giram em torno 

apenas da organização e avaliação dos conteúdos curriculares pré-existentes como 

verdades absolutas, para a formação do ser ajustado ao sistema (P.76). 

 

Nas Teorias Críticas reconhece-se que todo conhecimento é produzido de maneira 

histórica e cultural, desse modo, sua dimensão político-ideológica é condição intrínseca. 

Assim, a função da educação, baseada em um currículo em favor das classes populares, é 

auxiliar o desvendamento de uma ideologia dominante imposta, a fim de formar o homem 

crítico e emancipado, que seja capaz de transformar a realidade opressora em busca de sua 

humanização, ideal buscado pela modernidade. (Idem). 

Por fim as Pós-Críticas, ou chamadas Pós-Modernas, aparecem como uma nova proposta 

que supostamente sobrepõe às teorias críticas. Nelas, segundo Gerez e David 

[...] outros elementos se agregam à discussão além das questões de classe social e 

superestrutura [...] deslocam seu olhar para a compreensão, por meio da linguagem, 

dos micro contextos e das relações de poder, da construção das identidades, das 

subjetividades, das diferenças e destacam como o currículo, entendido como uma 

prática discursiva, está imbricado na construção de quem somos como indivíduos. 

(2009, p.77). 

 

É importante conhecer as possibilidades a partir das três vertentes existentes, contudo, 

cada professor pode se apropriar de uma dessas abordagens segundo o que considera mais 

conveniente para o contexto em que está inserido. A intenção não é apontar qual é a Teoria 

pedagógica correta a ser seguida, mas explicitar quais existem, a fim de localizar a que está 

pautada na formação dos indivíduos participantes dessa pesquisa, não sendo essa uma teoria 

única no domínio curricular.  

Sobre as intenções que circundam a elaboração do projeto de formação que se deu no ano 

de 2006, essas permitem perceber as características de uma abordagem Crítica, apontada por 

Pimenta (apud PAIVA ,ANDRADE FILHO E FIGUEIREDO, 2006) que considera a 

importância de 

[...] ensinar como processo que desenvolva e permita aos alunos construírem 

conhecimentos, atitudes, habilidades, valores (PIMENTA, 2000); ensinar como 

processo de construção de compromissos que possibilitem a reflexão e ação no 

sentido de provocar mudanças sociais necessárias à construção de uma sociedade 

melhor. (PAIVA, ANDRADE FILHO, FIGUEIREDO, 2006). 

Nessa perspectiva a grade curricular foi organizada por eixos que incluíram: Cultura 
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Geral e Profissional; Formação Comum, Conhecimento de Área, Estágio Supervisionado e 

Conhecimento Advindo da Experiência. Essa grade se distribui em oito períodos semestrais 

dentro de quatro anos de formação (ANEXO 9.1). 

Discutiremos se as disciplinas curriculares oferecidas na formação inicial contribuem de 

alguma forma para a intervenção em projetos sociais que possuem em seu âmbito conteúdos 

da educação física e para a formação humana de professores de Educação Física. Além de 

analisar se a prática propriamente dita no que tange a atuação nesses espaços pode contribuir 

para essa formação. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

Para alcançar os objetivos propostos utilizei alguns princípios da pesquisa empírica com 

base em metodologias qualitativas cujo foco de interesse é amplo e parte de uma perspectiva 

diferenciada dos métodos quantitativos (NEVES, 1996). Essa metodologia acarretou em um 

processo de coleta de dados em que pude passar mais tempo em contato com a realidade 

examinada observando, participando, dialogando, ouvindo e integrando o espaço social que se 

configura como meu objeto de pesquisa, me incluindo como sujeito ativo do âmbito da 

pesquisa sendo estudante do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD/UFES) e atuante 

de um projeto social, o PEA.  

Participaram do presente estudo, a partir de entrevista, cinco estudantes do curso de 

licenciatura em Educação Física do CEFD/UFES, os quais são ou foram colaboradores em 

projetos sociais da Grande Vitória como monitores de conteúdos da Educação Física. 

Classificaremos esses programas com os nomes fictícios: Projeto 01, Projeto 02, Projeto 03 e 

Projeto 04. Realizou-se a análise categorial de conteúdo das entrevistas para a interpretação 

dos dados obtidos. Para preservar a identidade dos entrevistados, utilizaremos os nomes 

fictícios Amanda, George, Téo, Marina e Carla. 

   Através da análise por categorias, ou análise categorial, o conteúdo das 

respostas obtidas nas entrevistas foi desmembrado e passou pelo processo de fragmentação e 

classificação. “A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamentos segundo o gênero com 

os critérios previamente definidos” (BARDIN, 1997, p. 119). Assim, as categorias são classes 

que agrupam elementos em razão das características comuns entre eles. Em resumo, a 

categorização permite uma representação mais simples dos dados brutos. Representação que é 

fundamental para que seja possível compreender os elementos de análise, pois, os agrupa em 

categorias análogas. 

As entrevistas foram semiestruturadas, o que permitiu uma organização flexível e a 

ampliação dos questionamentos à medida que as informações foram fornecidas pelos 

entrevistados (FUJISAWA, 2000). Depois de gravadas em áudio foram transcritas para a 

análise de conteúdo. Esse instrumento foi utilizado por entender que "o gravador preserva o 

conteúdo original e aumenta a acurácia dos dados coletados. Registra palavras, silêncios, 
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vacilações e mudanças no tom de voz, além de permitir maior atenção ao entrevistado" 

(BELEI et al, 2008, p. 189). Contudo foi importante certo cuidado na utilização do gravador, 

que era posicionado de maneira sutil, embora com o consentimento do entrevistado, para que 

este não o inibisse. 

As onze questões abordadas procuraram objetivar: 1) a relação do sujeito com os projetos 

sociais que trabalham ou trabalharam: motivos que o levaram a participar, as experiências, os 

receios, os aspectos positivos e negativos da atuação; e 2) a relação entre a atuação nesses 

projetos e a formação em Educação Física: as contribuições de uma para outra, importância 

dos conteúdos e as contribuições das disciplinas curriculares da graduação. 

Ao analisar também minha intervenção com conteúdos da educação física no PEA, pude 

desenvolver um processo de investigação da minha própria prática com base em algumas 

reflexões que circundam a temática em questão. Sendo possível estimar as contribuições que 

minha permanência nesse espaço permitiu à minha formação enquanto educadora. E do 

mesmo modo, orçar que retorno minhas intervenções ofereceram aos sujeitos participantes 

desse espaço. Para realizar esse resgate memorial, recorri às minhas anotações produzidas 

durante o período em que eu estive no projeto, fotos, vídeos, planejamentos e páginas de redes 

sociais referentes à instituição, utilizadas durante o processo. 
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6. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

6.1 Breve apresentação dos projetos que foram objetos indiretos deste estudo  

 

 Dos cinco sujeitos entrevistados, três são participantes ativos do projeto 01. Amanda e 

George (ambos os graduandos de período indeterminado no CEFD/UFES) são educadores da 

oficina de jogos brinquedos e brincadeiras e Carla (também de período indeterminado) que 

trabalha com dança. Todos sem uma turma fixa da graduação por estarem cumprindo 

disciplinas em diversas turmas devido a trancamento ou complementação de carga horária que 

falta para colação de grau e obtenção do diploma. Os sujeitos trabalham em instituições de 

localidades distintas da Grande Vitória, porém todas se localizam em regiões consideradas 

periféricas. 

O projeto 01 tem como objetivo a promoção de cultura, esporte e inclusão social e atende 

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade que moram nas respectivas regiões em que ele 

funciona. O programa oferece gratuitamente atividades lúdico-recreativas, esportivas e 

culturais através de oficinas como: capoeira, música, dança, circo, coral, informática, 

percussão, dentre outras. Para participar as crianças precisam estar matriculadas em alguma 

escola de ensino regular, e apresentar a certidão de nascimento.  

É comum alguns projetos possuírem ligação direta ou indireta com a escola básica, por 

seus fundadores entenderem que programas assim não substituem a educação escolar. Por se 

tratar de algo atrativo aos olhos das crianças, tem-se a pretensão de incentivar que o 

participante esteja na escola à medida que só podem estar incluídos nas atividades do projeto 

aqueles que apresentam comprovante de que está matriculado em uma instituição de ensino 

regular. 

Marina e Téo já atuaram no projeto 02, mas se encontram fora do projeto atualmente. 

Esse projeto surgiu como uma estratégia do Ministério da Educação para ampliação da 

jornada escolar e organização da Educação Integral no currículo. As escolas das redes 

públicas de ensino aderem o Programa e podem optar por desenvolver atividades de 

acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em 

educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; 

investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. Uma das 

características adotadas pelo programa é a de articular suas  atividades ao Plano Político 
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Pedagógico da escola em que ele se desenvolve. O que não tem funcionado segundo Sipliano 

da Silva (2011) que alerta sobre as destoantes entre o que se desenvolve nesses projetos com 

os planos do ensino regular das escolas, muitas vezes promovendo ações contrárias mesmo 

funcionando na mesma instituição. 

Contudo, é válido considerar que a pesquisa realizada por Sipliano Silva para sua 

dissertação se dá em outra localidade, São Paulo, com outros projetos em que ele identificou 

uma série de problemas, problemas os quais os da Grande Vitória também estão sujeitos. Mas 

devemos considerar, que embora as propostas sejam boas, ou não, a qualidade das aulas e os 

objetivos centrais de cada projeto dependerão dos funcionários e voluntários de cada um 

deles, desde o gestor ao educador social, incluindo os alunos participantes. Portanto, vejo que 

atuar nesses projetos durante a graduação pode colaborar para que compreendamos que, 

embora os recursos e outros aspectos não sejam favoráveis, precisamos fazer a diferença 

desenvolvendo o um bom papel e colocando em prática as discussões pedagógicas e inclusive 

políticas de formação que construímos na universidade. Possuindo a perspectiva de 

transformar o esporte e outras práticas corporais desmitificando-as do resumo às imposições 

midiáticas, expandido suas significações a fim de ampliar o repertório cultural desses alunos e 

valorizar a cultura da qual já fazem parte.  

Carla e Téo atuaram também em projetos não governamentais. Carla trabalhou no projeto 

03 e Téo no projeto 04. As Organizações não governamentais (ONGs) são formadas pela 

sociedade civil e também não possuem fins lucrativos. Assim como os projetos já 

mencionados, tem como missão tentar de alguma forma resolver algum problema da 

sociedade, seja ele econômico, racial, ambiental, e etc., ou ainda a função de reivindicar 

direitos, melhorias e fiscalização do poder público. As organizações da sociedade civil 

nascem na tentativa de suprimir as falhas do governo com relação à assistência e resolução 

dos problemas sociais, ambientais e até mesmo econômicos.  

Nos projetos e programas em questão funcionam atividades da cultura corporal, a qual 

pode ser tomada em dado momento como objeto da Educação Física quando considerados os 

movimentos que a circundam. E é a partir dessa análise que percebo que nossa presença 

nesses espaços enquanto professores ou futuros professores (o que prefiro nomear como 

professores em formação) é relevante a medida que intervimos na reflexão e reconstrução 

coletiva dos sentidos atribuídos às práticas por eles, pelas mídias, pela comunidade, pela 

sociedade, pelos grupos sociais e etc. Além da necessidade de apresentar aos alunos novas 

práticas de culturas distintas as quais eles não possuem acesso, ou dizem não gostar por 

desconhecer. Desse modo, apresenta-se uma nova realidade, novas possibilidades, 
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desconstruindo a monocultura social sob a qual estamos sujeitos desde a escolarização, sem 

desmerecer as raízes culturais locais, os conhecimentos que eles já possuem. 

 

 

6.2 Relações estabelecidas entre entrevistados e os projetos sociais que participam ou 

participaram 

 

Além dos mencionados anteriormente, existem diversos outros projetos sociais em que a 

educação física se faz presente, e por se tratar de um trabalho na maioria das vezes voluntário 

ou com baixo retorno financeiro, nem sempre existem pessoas dispostas participar desses 

espaços. No entanto participar de  um projeto social desperta o sentimento de solidariedade e 

colabora para a conscientização do indivíduo e do papel que ele desempenha no contexto 

sociocultural e econômico ao qual pertence. 

O primeiro passo de alguns entrevistados foi aceitar o desafio de fazer parte de um 

ambiente onde muitas realidades se misturam e onde provavelmente muitos problemas sociais 

seriam evidenciados. Contudo, nem sempre o ingresso nesse contexto se dá pelo interesse em 

enfrentar essas problemáticas, algumas vezes não há sequer o discernimento de que elas 

existem, o que pode ser notado na fala de George sobre suas expectativas quanto ao projeto 

01: 

Então, quando eu entrei, eu não sabia direito como funcionava o projeto social, 

então eu não tinha muitas expectativas. Sabia que eu tinha que dar aula de jogos, 

então fazer com que a aula acontecesse de forma viável. Então eu não tinha muitas 

expectativas sobre o que fazer no projeto social, o que ia acontecer. Isso foi um 

processo de construção também, eu aprendi a ser um educador social, que a gente 

fala né, com o tempo de atuação.  

Nenhum dos entrevistados apontou muitas perspectivas em relação aos projetos em que 

atuaram antes de assumirem suas oficinas. Mas alguns apresentaram elementos positivos 

sobre eles, como Carla que afirmou não saber ao certo o que esperava de início, mas que 

estava recebendo bons retornos em relação à aprendizagem e aceitação das crianças. E outros 

apresentaram suas dificuldades e relacionaram as problemáticas no comportamento dos 

alunos ao fato de não fazerem parte de uma instituição familiar com pai ou/e mãe e à 

“vulnerabilidade social”: 

Na verdade eu entrei sem muitas perspectivas né. Aí quando a gente entra a gente 

vê. Igual quando a gente faz estágio aqui na UFES, é um sonho as crianças daqui, 

porque lá você pega as crianças em vulnerabilidade social, que não tem pai e que 
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não tem mãe, não sabe o que é limite, não sabe respeitar, o que dificulta um pouco o 

trabalho da gente. Aí a gente assume o papel de professor, de pai, de mãe. (Amanda) 

 

Pode ser que a falta de disciplina dos alunos  não apareça somente quando este está 

inserido em uma camada social menos favorecida financeiramente, ou ao fato de as crianças 

não possuírem pais para impor limites. Afinal, crianças da alta classe também podem 

apresentar problemas comportamentais os quais a entrevistada classifica como falta de 

limites.  

Sipliano da Silva (2010) aponta que quando esses projetos são implantados com o 

discurso de que são voltados para a população vulnerável, constitui-se uma subjetividade 

pretensiosa de classificar os sujeitos participantes como “coitados” e a instituição promotora 

como “benfeitora”. Desse modo, Sipliano (2010) assim como Hecktheuer e Santos da Silva 

(2011) critica o uso do termo “vulnerável” para segmentação social dos participantes desses 

projetos que são separados nessa classificação como se necessitassem de fato de uma direção 

para se tornarem pessoas dignas. Esse termo também aparece na fala de Marina no trecho “as 

vezes a gente passa na rua  perto da vila dos pescadores, a gente vê essas crianças na rua, 

correndo, super vulneráveis e elas no programa a gente via o desenvolvimento delas”. 

Correia (2008) utiliza o termo "vulnerabilidade" entre aspas por entender que este é 

válido quando interpretado de forma diferente. O autor alerta sobre o cuidado necessário ao 

utilizar o termo cujo conceito deve estar "associado aos direitos civis e sociais e às condições 

de cidadania que, por uma complexidade de fatores, deixam excluídos da condição de 

cidadãos diversos sujeitos e comunidades" (p.115). Correia faz essa ressalva  

[...] porque tem sido recorrente, nos discursos das ações sociais, associar a condição 

de vulnerável social com a de carente social. Ver esses indivíduos como carentes, 

permite o surgimento de projetos de educação física, esporte e lazer com um caráter 

clientelista, assistencialista, paternalista ou utilitarista, oferecendo como benesse 

aquilo que é um direito. (2008, p. 116) 

 

Em acordo com os autores, defendo a ideia de que os participantes desses programas não 

são coitados e as instituições muito menos salvadoras da pátria. Contudo em outros trechos de 

seus estudos, Sipliano da Silva (2010) apresenta repúdio à criação desses projetos defendendo 

que existem outros meios de acesso aos bens culturais que não por eles, o que é fato desde que 

essas outras possibilidades estejam ao alcance desses indivíduos. Mas em sua pesquisa o autor 

aponta predominantemente pontos negativos que se dão devido aos métodos utilizados pela 

instituição que foi seu objeto de pesquisa, ações que dependem do trabalho desenvolvido 

dentro dessas instituições, o que em muitos aspectos não se generaliza.  
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Inclusive o entrevistado Téo assumiu a culpa de sua atuação nos projetos 01 e 04 não ter 

correspondido às suas expectativas: 

É, eu acho que não correspondeu por culpa minha mesmo, por não estar assim, tão 

preparado pra dar aula em escola. Eu creio que os alunos, assim, eles meio que não 

se motivavam na aula, eu sentia isso às vezes, sentia que ia acabando o interesse. 

Mas não por culpa deles e sim por eu não conseguir analisar como passar esse 

conteúdo pra eles, eu tinha essa dificuldade, coisa que depois foi solucionando esse 

problema.  

Uma das explicações que Téo deu para essa ocorrência, foi o fato de ainda estar nos 

períodos iniciais da graduação no momento em que estava intervindo nesses espaços e embora 

fosse praticante da modalidade de judô, não sabia como fazer a transposição didática desse 

conteúdo para o espaço em que atuava. Portanto defendo a ideia de que os planejamentos 

ruins ou a falta deles estão diretamente ligados à ação dos interventores e por isso acredito 

que a formação pode colaborar. No entanto, não desmereço o trabalho dos que não possuem e 

nem cursam ensino superior e trabalham nesses espaços com práticas que compõem sua 

história de vida, as quais dominam. Mas acredito que seja possível realizar cursos de 

formação que envolva essas pessoas para que haja o intercâmbio entre os saberes, o que 

algumas instituições já realizam. 

Três dos entrevistados foram convidados a participar do projeto por possuírem 

experiência e um grau de formação elevado nas práticas as quais assumiram nas instituições, 

como os casos de Marina e Carla que já eram bailarinas, e Téo que já praticava Judô. 

Contudo, o fato de ingressarem no curso de Educação Física também foi contribuinte para que 

a entrada deles nos projetos ocorresse, bem como George e Amanda foram convocados para 

assumir a oficina de Jogos e Brincadeiras no projeto 01 por cursarem Educação Física. 

Outro fator por mim considerado relevante para a entrada dos entrevistados nos projetos 

foi o fato de a maior parte deles terem um dia sido alunos dos projetos os quais assumiram, o 

que também ocorreu no meu caso. Apareceram falas como “No projeto 04, eu era, eu 

treinava judô lá. E depois que eu peguei uma certa graduação eu acabei virando professor de 

lá substituto do professor mesmo”(Téo); “Por incrível que pareça eu também fiz parte desse 

projeto, como aluna, aí topei e estou lá até hoje”(Amanda). A sensibilidade de se propor a 

ingressar nesse campo pode estar direta ou indiretamente ligada a experiências positivas 

obtidas no interior dos projetos que participaram como alunos 

Minha iniciação na dança na verdade até a profissionalização foi iniciada através de 

projetos sociais. Então antes de eu ingressar em uma escola particular através de 

bolsa e me formar eu vim do projeto social então é como se eu tivesse devolvendo 

um pouco do que eu recebi. (Carla) 
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Além disso, acreditam que seu trabalho pode promover a transformação social de alguma 

forma. Téo e George não conseguem especificar como essa transformação acontece, George 

inclusive aponta que qualquer intervenção é capaz de realizar tal feito, não sendo esse uma 

exclusividade da educação física. Mas Amanda, Marina e Carla ponderam as oportunidades 

que esses projetos e o trabalho que desenvolvem permite aos seus participantes. Paulo Freire 

(2011) sugere que o ato de ensinar requer a convicção de que a mudança é possível. Assim, 

mesmo não sendo fácil, a intervenção na realidade é capaz de gerar novo saberes, o que 

supera a adaptação a ela. 

Amanda relata as mudanças no comportamento violento de uma aluna que se tornou sua 

companheira. Marina demonstra a felicidade de ver suas alunas “encantadas pela 

oportunidade de estar com a roupinha de ballet, de estar dançando, de estar se apresentando 

à própria família”. Carla também relata essa felicidade por saber que já esteve na posição de 

aluna do projeto e se viu alcançando sonhos que segundo ela foi um projeto social que a 

permitiu. Quando indagada sobre acreditar na possibilidade de transformação social através 

de seu trabalho no projeto Carla deu a enfática resposta 

É por isso que eu trabalho até hoje. Eu acredito muito. Então assim, já tive muitas 

propostas boas sabe de trocar de trabalho, já pediram pra aumentar o meu salário pra 

eu ficar fixa em um lugar só, mas não é o que eu acredito sabe [...] Então, o que a 

gente se aperta muito com isso, é porque como eu vim do projeto social eu tenho 

como me dar como exemplo, então eu tenho como falar com elas assim “é possível, 

tem como a gente fazer, tem como você ir além do que eu fui” ,entendeu, “dá pra 
fazer muito mais”.  

 

Em meio a tantas respostas positivas, perguntei aos entrevistados se antes do ingresso no 

projeto tinham uma visão pré-estabelecida diferente da que se consolidou durante o processo 

de intervenção. Relatarem se pensavam algo sobre a instituição, o projeto, os sujeitos 

participantes, ou a comunidade em que ele se localizava, pensamentos que se transformaram a 

partir da experiência. Dois dos entrevistados admitiram possuir uma concepção negativa antes 

de se inserirem de fato nesses espaços, Théo tinha receio com o comportamento das crianças 

devido aos rótulos que elas recebiam pelos funcionários da instituição e George anteriormente 

as via como “coitadas”, um dos termos utilizados por Sipliano (2010) para criticar o termo 

“vulnerável” empregado a esses sujeitos. As outras entrevistadas disseram não haver um 

conceito pré-construído, uma delas inclusive utilizou o termo “folha em branco” para 

caracterizar o projeto antes de seu ingresso. 

Quando solicitados a relatar um fato marcante de seu trajeto em seus respectivos projetos, 

quatro dos cinco sujeitos entrevistados citaram experiências positivas ou enredos que 
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terminaram de maneira positiva, apontamentos que fizeram a partir da reflexão de sua prática. 

Essas só são de fato experiências porque não simplesmente passaram e ocorreram aos 

entrevistados, mas os tocaram e os transformaram de alguma forma através da meditação que 

realizaram sobre esses acontecimentos (BONDÍA, 2002). O que fica claro nas falas de Téo 

que percebeu a importância do seu trabalho no dia em que saía do projeto a partir da reação 

das crianças que pediam que ficasse porque gostavam de suas aulas, o que durante as aulas 

não percebia por interpretar as bagunças como mau-comportamento quando na verdade elas 

aconteciam por estarem familiarizados com as aulas e se expressarem dessa forma.  

Também nos relatos de Marina que ao permitir, mesmo contra as regras da instituição, 

que uma criança frequentasse as aulas ainda muito nova, pode ver o desenvolvimento 

incomparável da menina na dança. Na história de Amanda que após ser agredida por um 

aluno e quase desistir do projeto viu o mesmo menino se tornando um ilustre companheiro em 

suas aulas. E no relato emocionado e ao mesmo tempo emocionante de Carla que pontuou 

diversos casos que a marcaram profundamente e que a ensinaram a enxergar seus alunos 

como seres integrais, o aluno que ela descobriu que não fazia a aula por estar faminto, os que 

somem das aulas porque assumem a vida na criminalidade, ou porque morrem, os que ligam 

pra ela em busca de auxilio em meio a madrugada. Vidas que se misturaram por considerar 

importante a história do outro. 

 George também afirmou ter se apropriado de aspectos positivo de sua experiência. 

Relatou seu espanto sobre a naturalidade com que as crianças de seu projeto conversam sobre 

o uso que fazem das drogas, de armas e de como conviver com a violência já foi virou um 

caso banal para esses sujeitos que são moradores do bairro onde o entrevistado mora. A partir 

disso afirmou que essas crianças e esses fatos que para ele eram invisíveis, mesmo que 

ocorressem na localidade onde moram, tornaram-se visíveis somente através desse convívio, e 

que isso o levou a se preocupar e observar mais as problemáticas existentes em sua 

comunidade.  

Fatores positivos que também apareceram nos resultados da pesquisa de Lange Souza e 

Castro que relataram que o projeto estudado por eles 

[...] é percebido por todos os profissionais, mães e alguns participantes que 

entrevistamos como um espaço que protege crianças e adolescentes de "coisas que 

não prestam", "más influências" e da violência das ruas. O EA-VT é também 

percebido como um espaço que propicia diferentes tipos de aprendizagem, como por 

exemplo, apoio escolar, iniciação e/ou aperfeiçoamento esportivo, desenvolvimento 

de valores, melhoria de comportamento e preparação para o futuro. Para as crianças 

e adolescentes, o mesmo significa principalmente diversão, brincadeiras, 

oportunidades para estarem com seus pares e para se envolverem com atividades que 
consideram prazerosas, tais como práticas desportivas e passeios (2011, p. 158). 
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Para os as crianças e adolescentes que participam dessas atividades, bem como para seus 

familiares, esses espaços podem representar papeis significativos quando o trabalho neles 

desenvolvido promove ações positivas na vida desses. 

Os entraves sociais citados pelos entrevistados estão presentes também no ensino regular, 

o campo para o qual estamos sendo formados prioritariamente, pois parte dos sujeitos que 

frequentam esses espaços são os mesmos que frequentam a escola. Todavia, no espaço-tempo 

curricular da educação básica, o professor pode não se atentar ao o aluno além da sala ou 

quadra de aula. Não digo que essa sensibilidade por parte do professor só é passível de 

ocorrência em projetos de cunho social, essa visão além do aluno tem que existir também no 

ensino regular. Contudo, foi a minha participação ativa nesse espaço de formação extraescolar 

que me fez refletir essa trama.  

 

 

6.3 Relações estabelecidas pelos entrevistados entre sua atuação nos projetos que 

trabalharam e sua formação em Educação Física 

 

Todos os entrevistados afirmaram que a formação acadêmica tem colaborado para as 

intervenções no âmbito de projetos sociais, contudo poucos soberam explicar de que maneira 

essas contribuições se evidenciam. Téo alega que as disciplinas obrigatórias dos períodos 

iniciais não foram muito relevantes para seu desempenho nos projetos em que trabalhou, 

atestando que somente após ter saído do projeto e a datar do quarto período é que pode fazer 

as reflexões necessárias a cerca do trabalho que desenvolvia nessas instituições.  

E com opinião divergente a de Téo, Carla aponta que desde o primeiro período sua 

formação tem apresentado aspectos positivos que abrangem as disciplinas do curso: "[...] as 

disciplinas da faculdade, algumas ajudam diretamente na nossa atuação profissional e 

algumas indiretamente". Tanto as relacionadas ao conteúdo de sua oficina: "[...] na 

profissional na verdade, como minha área é dança, na faculdade tem muita coisa relacionada 

a dança"; quanto nas quais tem a auxiliado resolver algumas situações problemas que 

emergem durante suas mediações nos projetos e dá destaque as de vertente pedagógica e no 

que tem aprendido na universidade sobre a interferência que a relação que estabelecemos com 

nossos alunos influenciam em nossa prática e na vida deles 

[...] eu não lembro agora onde eu li, em um dos textos desses da faculdade que 

estava falando assim que a gente tem que “aprender a aprender a ensinar”. Porque só 

você aprender como é que faz a técnica e como é que ensina, isso aí é muito fácil... 

Agora você aprender que seu aluno tem necessidades outras além do seu conteúdo e 
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que pra ele aprender seu conteúdo você tem que encarar isso como importante isso 

aí dá uma diferença gigantesca, tanto no seu trabalho quanto no convívio também. 

 

Marina apontou o auxilio recebido através de disciplinas como Comportamento motor, a 

qual ela afirma amparar o processo no que tange os estágios do desenvolvimento da criança 

facilitando a transposição didática do ballet para cada idade. George e Amanda também 

asseguraram ter vivido experiências positivas sem exemplificar claramente de que maneira. 

Mas George cita o estagio e as oficinas como colaboradores para sua intervenção no projeto 

01:  

[...] aqui dentro(CEFD/UFES), você cria uma experiência, você cria um repertório 

pedagógico. Então isso ajuda bastante a trabalhar. Principalmente a como agir, como 

pensar como fazer. O próprio estágio, oficinas, tipo, te dão muita base para você 

trabalhar com as crianças. (grifo nosso)  

 

Já Amanda, mesmo sem muita clareza, indica atividades realizadas por ela no interior do 

projeto 01, como os esportes radicais e o slackline, conhecimentos os quais segundo ela foram 

adquiridos na universidade. 

Alguns dos entrevistados apontaram semelhanças e diferenças entre a disciplina de 

estágio obrigatório (o qual faz parte da grade curricular) que cursaram e as intervenções nos 

projetos sociais com conteúdos da educação física.  Téo por exemplo que cursou essa 

disciplina após ter saído do projeto em que dava aulas de judô, disse ver "soluções que 

surgiam no estágio ou em alguns momentos da [..] formação que poderiam ter sido aplicadas 

durante o tempo [...] no projeto". Marina citou o estágio da educação infantil como alíquota 

de seu trabalho por ter ministrado aulas para a mesma faixa etária no projeto 

Sim, no estágio da educação infantil sim. Porque, é, a gente, principalmente no 

estágio da educação infantil a gente trabalhava com o lúdico e o ballet quando 

ensinado pra crianças que estão iniciando a modalidade tem que ser de forma 

bastante lúdica, então eu consegui relacionar sim [...]. Isso, por ser pra criança. 

 

George também afirma haver similaridades entre o estágio na escola e o trabalho 

desenvolvidos nos projetos, todavia, assim como Carla e Amanda, George manifesta a 

existência de particularidades que os diferenciam. 

Então quando você da aula, parece uma coisa muito similar. Mas o trabalhar em um 

projeto social, ele tem uma particularidade o que difere da escola. Então tem que se 

levar em consideração o aluno problemático, você tem o seu aluno principal, é o seu 

foco de atuação. E na escola já não é bem assim, seu foco principal é você ter que 
cumprir e passar os conteúdos científicos para os seus alunos. Então, você tem essa 

diferença de um trabalho social, de um conhecimento social que você tem que 

produzir com seus alunos e um trabalho científico (George).  
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A fala de George implica diretamente no debate levantado no início desse estudo. A 

partir dessa visão, entende-se o aluno da escola apenas como clientela, pessoa para quem o 

professor deve oferecer um serviço que é o de transmitir o conhecimento sobre determinadas 

práticas sem o considerar como sujeito integral. Entendo na fala do entrevistado, que as 

questões sociais que envolvem sujeito só precisam ser trabalhadas no âmbito de projetos 

sociais, como se na escola isso não importasse, desde que o conteúdo fosse transmitido (nem 

digo aprendido).  

As diferenças entre as escolas em que ocorrem os estágios obrigatóriose o projeto social 

segundo Carla se dão na diferença de ambiente. Também apontou a disposição de conteúdos, 

os quais nas escolas se diversificam no decorrer das aulas de Educação Física e no projeto em 

que trabalhava tratava de um único conteúdo variando somente o tema, já que era escalada 

para uma oficina específica. Isso implica também, ainda segundo Carla, no interesse dos 

alunos, que frequentam as oficinas nos projetos a fim de participar de aulas específicas que os 

atraem. Já nas aulas de Educação Física da escola, elas fazem as atividades obrigatoriamente.  

Sipliano da silva (2010) indica a existência de uma disputa entre a educação física escolar 

e as atividades desenvolvidas nos projetos sociais que se programam no interior das escolas 

no que tange o interesse dos alunos. O autor revela indignação pela preferência que os alunos 

tem pelas aulas dos projetos e afirma que isso acontece devido ao caráter mais recreativo e 

atraente que esses espaços apresentam e faz críticas às intervenções que ocorrem nesses 

ambientes que contradizem as propostas do planejamento escolar. Na verdade em sua 

pesquisa Sipliano constata que no projeto que toma como objeto de pesquisa, as intervenções 

desportivas acontecem sem qualquer organização ou perspectiva didática e nota que o 

comportamento dos alunos nesses espaços são incorporados também nas aulas regulares de 

educação física, o que prejudica o trabalho do professor, já que os dois espaços se confundem 

e os alunos querem nas aulas de educação física fazer as atividades que bem pretendem sem 

direcionamento. 

O cenário apresentado por Sipliano da silva (2010) possivelmente não se restringe apenas 

a localidade por ele estudada. Contudo, vejo as problemáticas como oriundas de práticas 

descomprometidas e desarticuladas com o corpo docente das instituições em que esses 

projetos se desenvolvem. Deve-se analisar que a qualidade das aulas tanto dos projetos como 

das aulas curriculares dependem também da responsabilidade de quem as ministra e do 

diálogo entre as partes. 

Talvez um professor quando mais dinâmico e permissivo quanto a participação ativa dos 
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alunos na construção das aulas consiga dar conta de parte dos problemas relacionados a falta 

de interesse e desenvolver uma boa aula no ensino regular. Assim como talvez caiba ao 

oficineiro do projeto repensar sua prática bem como um professor da escola precisa repensar. 

E a formação colabora nesse aspecto, pois as discussões que ocorrem no CEFD/UFES 

norteiam os graduandos a serem professores reflexivos. 

Outra possibilidade aplicável também é a de haver um espaço para que esses projetos se 

desenvolvam que não a escola quando estes funcionarem em horários de aula. De modo que 

não funcione simultaneamente durante as aulas de outras turmas no mesmo espaço ou 

proximidade, e que haja distinção visualmente concreta para os alunos entre os dos dois 

momentos, já que isso se mistura para eles na concepção de Sipliano. 

Quanto às colaborações da atuação no projeto para a formação, os entrevistados em suas 

falas apresentaram elementos direcionados as contribuições positivas em relação a sua 

formação humana. O que a meu ver muito agrega a formação acadêmica que os forma para se 

tornarem professores e para isso precisarão enxergar seus alunos integralmente. Marina pode 

a partir do projeto 02 se certificar que fez a escolha certa 

[...] a partir da experiência assim, eu vi que realmente era legal trabalhar na escola. 

Que eu entrei aqui (no curso de licenciatura em Educação Física) não sabendo se 

era isso mesmo que eu queria, porque eu sempre achei que a minha área era mais do 

bacharelado. Mas a partir da experiência que eu tive tanto no programa quando 

dentro da universidade, eu vi que era interessante também, que era possível. (grifo 

nosso) 

George também ratificou que essa experiência tem contribuído para sua formação, 

afirmando que era o projeto que apresentava as problemáticas as quais levava para a 

graduação e as estudava a fim de buscar soluções para ela. Como se cada espaço servisse de 

suporte para o outro. Contudo, as situações difíceis o desestimularam, o levaram a expressar a 

frase “jamais vou ficar muito tempo dando aula”. O que é comum ocorrer quando o sujeito 

não se identifica com os caminhos que percorre e os resultados que ele traz. 

Amanda assegurou que contribui principalmente para sua formação humana, mas 

também deu a entender que esse processo a permitiu materializar o que antes era um discurso 

e perceber que as situações são imprevisíveis e um plano de aula não pode as prever: "uma 

coisa é você está no automático, seguir um plano de aula. Tá lá, eu tenho que ter o plano de 

aula aqui. Só que você sabe que muitas coisas vão acontecer durante a aula". 

Ao responder a pergunta sobre as contribuições que sua experiência nos projetos 01 e 03 

forneceram a sua formação profissional e humana, Carla respondeu que "não tem como ser 

profissional e não pessoal" e fez considerações sobre as dificuldades dessa fragmentação que 
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é muitas vezes exigida aos que trabalham nessa área. Dentre as alíquotas positivas que o 

projeto proporcionou ao seu desenvolvimento no que abrange sua formação Carla explicita 

que "no projeto a gente aprende a ouvir um pouquinho mais".  Carla viu se materializar em 

seu trabalho discussões que eram realizadas na graduação:  

Então eu sinto maior facilidade pra bastante coisa, por exemplo, nas matérias de 

ensino infantil, educação infantil, como eu já tenho contato há bastante tempo com 

criança pequena é mais fácil de eu entender o que os professores estão dizendo a 

respeito das crianças. Eu posso concordar ou não de repente com algumas coisas 

porque o convívio já está ali. Eu trabalho assim, com diversas idades até adultos, 

então as particularidades das idades são bem notáveis sabe e quando na faculdade 

eles relacionam isso, uma coisa com a outra pra mim é mais fácil visualizar, saber 

como é que as coisas estão funcionando, porque o professor falou determinada coisa. 

As vezes a maioria dos alunos não concorda mas eu sei que funciona daquele jeito 

ou talvez não. 

De fato, assim como eu, os entrevistados de uma maneira ou de outra faziam relações 

entre o curso superior que nos prepara para tornarmos professores e nosso trabalho nos 

projetos sociais com os quais nos envolvemos que em vários momentos também nos ensinam.  

Para se tornarem relevantes nossas intervenções com conteúdos da educação física nesses 

espaços não podemos nos apoiar na concepção reducionista de que quando estão as crianças 

estão jogando bola não estão na criminalidade, além de discriminatória essa colocação traz a 

pseudo visão de que esses projetos são o remédio para as mazelas sociais Correia (2008). 

Nosso papel nesses projetos também não é o de servir para busca de talentos como as 

escolinhas de autorrendimento, o que Correia chama de perspectiva utilitarista e 

medicalizada da educação física.  

Dentre os papeis da educação física dentro desses espaços, os entrevistados, enquanto 

professores de educação física em formação defendem que são importantes conteúdos da área 

estarem nesses projetos por serem capazes de despertar o interesse dos alunos, prender a 

atenção deles, promover a interação social, estimular a prática de atividade física para 

manutenção da saúde e desenvolvimento motor, para educação do corpo e da mente, agir 

como facilitador da abordagem de conteúdos com questões sociais, "resgatar o lado cultural 

de algumas manifestações" (Téo).  E assim como Tarcísio Mauro Vago (2012) enxerga a 

escola como um lugar de cultura, também assim, enxergo as instituições que abrigam esses 

projetos 

Todos os participantes da entrevista revelaram terem obtido auxílio de disciplinas 

ofertadas pelo CEFD/UFES para melhorar suas intervenções, sendo elas obrigatórias no 

currículo ou optativas e a maioria deu ênfase nas de cunho pedagógico e nos estágios. Ao citar 

os nomes das disciplinas curriculares sentiam dificuldade de lembrá-los devido à extensão 
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dele. Téo viu contribuições nas disciplinas pedagógicas, no Estágio, na Didática, e nas 

discussões extraclasse.  

George mencionou como colaboradoras as disciplinas de estágio, de Jogos, e a de 

Metodologia de Pesquisa (provavelmente a disciplina Pesquisa e Docência), metodologia do 

trabalho pedagógico (pode ser a de Pensamento Pedagógico).  Marina mencionou as matérias 

curriculares Aprendizagem e Desenvolvimento Humano e Comportamento Motor como 

colaboradoras em sua atuação no projeto. Já Amanda se apropriou das Oficinas de Docência, 

Projetos de extensão (ambas não obrigatórias) e no estágio. Carla aponta as contribuições das 

disciplinas de Educação Infantil, Pensamento Pedagógico, deu ênfase nas pedagógicas, 

mesmo sem lembrar o nome das outras: 

Embora todo mundo fala, ah que o curso é muito pedagógico, que é muito teórico. 

Mas se você for olhar o teórico faz falta e faz muita falta. Porque se fosse só a 

prática, você ia aprender a fazer, mas não ia aprender a ensinar. E a ideia não é só 

você aprender a fazer, é claro que é importante né, mas não é só isso.  (Carla) 

Além dos conhecimentos obtidos na graduação para a atuação nesses projetos, os 

entrevistados também se apoiaram em seus saberes empíricos extra curriculares, seus saberes 

da experiência (BORGES, 1998; TARDIF, 2007; PIMENTA, 2002). Três dos entrevistados 

já praticavam a modalidade que passaram a ministrar nos projetos. Marina e Carla já eram 

bailarinas há muito tempo, e assim como Téo já era judoca. Amanda já possuía conhecimento 

nas áreas de dança, teatro e artes. E George adquiriu fora da grade curricular obrigatória 

conhecimentos advindos de estágios remunerados, projetos de extensão, colônia de férias. 

(...) essa grade de experiências que eu consegui acumular ao longo da graduação foi 

muito boa. Então eu tive estágios na área de ginástica com crianças, estágios na 

academia com adolescentes. Então você tem além, os projetos de extensão, as 

colônias de férias, então isso tudo foi que me gerou um acúmulo de experiências, 

acumulo de lidar com algumas situações que eu presencio no dia a dia do projeto 

social. (George) 

Esses conhecimentos que não necessariamente estão inclusos na grade curricular se 

mostram muito relevantes no processo de intervenção pedagógica. Ponderando que o sujeito é 

um ser integral e essas experiências vão ajudar a compor sua identidade docente. Contudo, 

assim como valorizar os conhecimentos já internalizados, obter novos conhecimentos também 

se faz importante. Ampliar o repertório cultural permite maior flexibilidade no ensino e 

aumenta as possibilidades de práticas pedagógicas inovadoras, além de aproximá-los de 

realidades concretas e assim os permitir construir e desconstruir discursos a partir da prática .  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  Esse estudo permitiu constatar que existem contribuições entre a formação de 

professores de educação física e a atuação em projetos sociais e que as perspectivas de uma 

formação crítica predominam nas aulas graduação de licenciados no CEFD/UFES, 

considerando o período de minha graduação e a dos entrevistados, . .Mas avaliamos que para 

que essa contribuição exista é necessário que o graduando que intervém no âmbito de projetos 

sociais esteja comprometido com o trabalho que desenvolve e com a própria formação e que 

assim como eles as instituições também estejam comprometidas. Embora alguns autores como 

Sipliano (2010), Correia (2008) e Hecktheuer e Santos da Silva (2011) apontem inúmeras 

problemáticas, as quais eu concordo que existam, não vejo que a destituição desses espaços 

seja a solução para elas. Repensar os projetos sociais, e até mesmo as propostas que o 

circundam, pode transformar as situações destacadas por esses autores. 

 Essa pesquisa apresentou algumas limitações que precisam ser repensadas. O estudo 

poderia ter sido feito com mais participantes de projetos e poderia ter incluído todas as 

categorias participantes: alunos, coordenadores, supervisores, e até os pais desses alunos, a 

fim de atribuir mais precisão a pesquisa, considerando que os interesses nesses espaços 

divergem. Outra complicação foi a falta de experiência como entrevistadora, o que 

comprometeu alguns pontos das entrevistas, ponderando que poderia estimular os sujeitos a 

darem respostas mais claras e completas. Para análise, as entrevistas passaram por duas 

pessoas, o pesquisador e o orientador da pesquisa, o que também pode ser de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

para novos estudos já que uma análise categorial de conteúdos consistente exige a 

participação de mais pessoas para apreciar as respostas.  

 Enxergo esses espaços de da maneira em que esse não englobe em sua totalidade o 

discurso salvacionista e classificador dos participantes desses projetos. Desviando da 

pretensão de resolver todas as mazelas sociais, visualizo os projetos sociais como espaço de 

intercâmbio de culturas e possibilidades de levar às comunidades em que se inserem 

oportunidades de aproximação com outras culturas bem como a valorização da cultura local, o 

que não abrange somente a educação física. E vendo os projetos por essa perspectiva, sugere-

se que eles não estejam apenas nas comunidades consideradas “vulneráveis”, mas se estenda 

para outras localidades para que crianças e adolescentes que moram em comunidades de 

classe média também se aproximem da cultura, afinal a classe média também pode apresentar 
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"vulnerabilidade" em alguns aspectos. Ou ainda que esses projetos se aloquem em pontos 

estratégicos que permitam que as duas classes se misturem e amenize-se essa segmentação 

para que se espalhe a cultura, seja ela elitizada ou não. 

  No fim das contas a violência está muito longe de se manifestar somente nas 

periferias. Falo da violência contra mulher, do racismo, do tráfico, da homofobia, do bullying, 

da xenofobia, inclusive da criminalização da pobreza. De fato não são transtornos exclusivos 

das comunidades mais pobres. 

 Afinal, o discurso de livrar de uma vida de crimes, ou de miséria é demasiadamente 

pretencioso e os projetos sociais sozinhos não dão conta de eliminar essas problemáticas, e o 

objetivo principal não deve ser esse. Além de se tratar de um discurso dotado de preconceitos, 

descriminações e reducionismos. Como se apenas os moradores de áreas mais pobres 

estivessem sujeitos a vida na criminalidade, como se esse sujeito fosse uma “peça com 

defeito” na máquina da sociedade e precisasse ser consertado. A transformação social deve 

ser consequência de ações que estejam preocupadas com os sujeitos integralmente e não 

apenas abastecido de intenções que os diminuem e tornam os gestores dessas instituições 

salvadores da pátria. 

 Mas é claro que as desigualdades sociais existem, não podem ser ignoradas e esses 

projetos estão geralmente instalados em comunidades em que isso se evidencia. Mas nossa 

função como educadores sociais não é a de pregar a aceitação dos fatos e a possibilidade 

continuarem a vida ignorando esses problemas. Mas estimular o processo de reflexão crítica 

sobre sua situação e juntos construirmos propostas de transformação social inclusive cobrando 

dos governantes que não cumprem sua função somente pela implantação de políticas 

assistencialistas. 

  Ao ponderar a importância da pesquisa nessa área, esse trabalho propõe a 

continuidade dos estudos sobre projetos sociais e formação curricular a fim de ampliar as 

discussões sobre esse assunto e evidenciar mais elementos que circundam essa relação. Já que 

a tomamos como importante a amplificação do debate sobre formação e a aproximação entre  

universidade e comunidade a partir da atuação de graduandos nesses projetos. 
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9. ANEXOS 

 

 

9.1 Grade curricular (2006) do curso de licenciatura em Educação Física do 

CEFD/UFES 

 

Primeiro Período Segundo Período Terceiro Período Quarto Período 

Introdução a EF Educação Física e 

Escola 

Pesquisa e Docência 

em EF 

Seminário de 

Monografia I 

EF, Corpo e 

Movimento 

 

Comportamento 

Motor 

Metodologia de 

Ensino da EF 

Teoria e Prática da 

Gin. Geral 

Corpo, Mov. e 

Conh. Biol. 

 

Corpo, Mov. e Conh. 

Morf. 

Corpo, Mov. e Conh. 

Fisiol. 

Teoria e Prática da 

Dança 

Teorias da Ap e do 

Des. Humano 

EF, Ação e Reflexão 

de Filos. 

Corpo, Mov. e 

Escolarização 

ES da EF na Ed. 

Infantil 

Seminário 

Articulador I 

 

Seminário Articulador 

II 

Seminário 

Articulador III 

Pens. Ped. e Fund. da 

Did. 

Oficinas Grupo 1 

 

Oficinas Grupo 1 Oficinas Grupo 1 Seminário Articulador 

IV 

 

Oficinas Grupo 2 

 

Oficinas Grupo 2 Oficinas Grupo 2 Oficinas Grupo 1 

Seminário 

Introdutório 

Seminário de 

Aprofundamento 

 

Seminário de 

Aprofundamento 

Oficinas Grupo 2 

Atividades de CAE 

 

Atividades de CAE Atividades de CAE Seminário de 

Aprofundamento 

 

   Atividades de CAE 
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Quinto Período Sexto Período Sétimo Período Oitavo Período 

EF, Adaptação e 

Inclusão 

Corpo, Expressão e 

Linguagem 

Teoria e Prática dos 

Esportes Ind. 

Seminário de 

Monografia II 

 

Teoria de Prática do 

Jogo 

 

Teoria e Prática dos 

Esportes Col. 

Ensino da EF no Ens. 

Médio 

Epistemologia da EF 

Ensino da EF no Ens. 

Fund. I 

 

Ensino da EF no Ens. 

Fund. I 

Ensino da EF no Ens. 

Médio 

EF, Educação e 

Escolarização 

ES na EF no Ens. 

Fund. I 

 

ES na EF no Ens. 

Fund. II 

Políticas Públicas da 

Ed. Básica 

Seminário 

Articulador VIII 

Conhecimento e 

Cultura Escolar 

 

Família, Educação e 

Sociedade 

Seminário 

Articulador VII 

Oficinas Grupo 1 

Seminário 

Articulador V 

Seminário Articulador 

VI 

 

Oficinas Grupo 1 Oficinas Grupo 2 

Oficinas Grupo 1 

 

Oficinas Grupo 1 Oficinas Grupo 2 Seminário de 

Aprofundamento 

 

Oficinas Grupo 2 Oficinas Grupo 2 Seminário de 

Aprofundamento 

 

Atividades de CAE 

Seminário de 

Aprofundamento 

 

Seminário de 

Aprofundamento 

Atividades de CAE  

Atividades de CAE 

 

Atividades de CAE   
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9.2 Termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos entrevistados para 

autorizar o uso das entrevistas 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Concordo em participar, como voluntário, do estudo que tem como pesquisador responsável a 

aluna de graduação Daiane Matheus Pessoa, do curso de Licenciatura em Educação Física 

da Universidade Federal do Espírito Santo, que pode ser contatado pelo e-mail 

daiane_mpessoa@hotmail.com e pelos telefones (_)________ e (_) ________. Tenho ciência 

de que o estudo tem em vista realizar entrevistas com alunos da graduação que atuam ou 

atuaram em Programas sociais na área da Educação Física, visando, por parte do(a) 

referido(a) aluno(a) a realização de um trabalho de conclusão de curso intitulado “Projetos 

Sociais e Formação em Educação Física”. Minha participação consistirá em conceder uma 

entrevista que será gravada e transcrita. Entendo que esse estudo possui finalidade de pesquisa 

acadêmica, que os dados obtidos não serão divulgados, a não ser com prévia autorização, e 

que nesse caso será preservado o anonimato dos participantes, assegurando assim minha 

privacidade. O aluno providenciará uma cópia da transcrição da entrevista para meu 

conhecimento. Além disso, sei que posso abandonar minha participação na pesquisa quando 

quiser e que não receberei nenhum pagamento por esta participação. 

 

 

 

______________________________ 

Assinatura 

 

 

Vitória, ___ de _________ de 2014 
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9.3 Entrevistas 

 

 

 9.3.1 Entrevistada de nome fictício Amanda 

 

1- O que te levou a entrar no xxxx? 

R: Na verdade foi por um acaso, porque a mãe de uma amiga minha é coordenadora lá. 

Aí ela pegou e perguntou se alguém estava interessado em trabalhar com projeto social, 

aí eu falei que estava. Por incrível que pareça eu também fiz parte desse projeto, como 

aluna, aí topei e estou lá até hoje. 

 

2- E a sua atuação no projeto, assim, condiz com suas expectativas? Você esperava 

alguma coisa quando você entrou lá e depois que você entrou essas coisas que você imagina 

aconteceram, ou você imaginava outras coisas? 

R: Na verdade eu entrei sem muitas perspectivas né. Aí quando a gente entra a gente vê, 

igual quando a gente faz estágio aqui na UFES. É um sonho as crianças daqui, porque lá 

você pega as crianças em vulnerabilidade social, que não tem pai e que não tem mãe, não 

sabe o que é limite, não sabe respeitar, o que dificulta um pouco o trabalho da gente. Aí 

a gente assume o papel de professor, de pai, de mãe. 

 

3- É possível comparar as experiências de estágio obrigatório com a atuação nesse 

projeto? 

R: É completamente diferente né. Depende muito né, igual ali agora eu to na xxxx as 

crianças ali são em números menores, aí você vai para um CMEI, porque eu já trabalhei 

em CMEI também, aí você pega 20 alunos, grupo 04, grupo 05, aqueles meninos um 

pouco agitados até demais e em uma rotina, que às vezes está de manhã e de tarde na 

escola aí fica esgotado. Aí é um pouco diferente. 

 

4- E você acha que a sua formação, no caso aqui na graduação em licenciatura em 

Educação Física tem colaborado para sua atuação nesse espaço de alguma forma? 

R : Colabora bastante 

 

 •De que forma você acha que colabora?  
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R: Eu acho que não limita lá, igual a minha oficina Jogos Brinquedos e brincadeiras, eu 

não fico só em jogos, só em brinquedos ou só em brincadeiras. Eu até, essa semana, eu 

dei esportes radicais aí eu dei slackline para as crianças, as vezes eu faço teatro de 

fantoches, como expressão corporal. Esses tipos de atividades. 

•São conhecimentos que você adquiriu onde ? 

R: Aqui (UFES). 

 

5- Sua atuação nesse espaço tem colaborado com sua formação tanto humana quanto 

profissional? Por exemplo, o xxx, você acha que colaborou para sua formação enquanto 

professora, enquanto pessoa? 

 R: Com certeza. Porque uma coisa é você está no automático, seguir um plano de aula. 

Tá lá, eu tenho que ter o plano de aula aqui. Só que você sabe que muitas coisas vão 

acontecer durante a aula. Igual semana passada o menino quebrou o espelho da sala de 

dança, aí eu tive que interromper a aula, tive uma conversa com a turma, com ele 

principalmente e eu acho que colabora mais pra formação humana. Porque às vezes a 

gente está, para e pensa. Às vezes você vai brigar com o menino porque ele fez alguma 

coisa errada, só que você pensa na hora "nossa aquele menino  não tem pai não tem 

mãe, ele mora no abrigo", aí você já tem que mudar sua postura. Porque se você trata a 

criança com agressividade ela vai te retornar a agressividade então você tem que manter 

a calma, as vezes mesmo que esteja desgastante também, você dá a aula e o menino vira 

no final e fala pronto foi horrível e os outros falam que aula foi boa. Eu acho que 

colabora mais com a formação humana. 

 

6- Qual a importância você acha que tem conteúdos vinculados à Educação Física 

estarem presentes nesses espaços? 

R: Tem, artes, tem dança, tem capoeira, tem circo em um xxxx só. Eu acho importante, 

apesar de que a dança, a capoeira e minha oficina estão mais voltadas para a área da 

Educação Física. E eu acho incrível como que a capoeira é o que mais prende a atenção 

das crianças, além de prender a atenção ela acaba educando o corpo e a mente delas 

também,  tem toda uma lógica né, não é assim (faz gesto com o braço indicando 

desordem). A  minha oficina eu acho que ela é mais livre, livre por que, porque não tem 

uma sequência assim, de que, não é dada uma continuidade certa forma. 

 

•Não é um conteúdo fragmentado gradualmente né? 
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R: Isso. 

 

7- Acredita que a transformação social pode acontecer através do seu trabalho como 

nesse espaço? 

R: Com certeza.  

 

•Então você é uma agente de transformação nesse espaço? 

R:Sou 

•Você percebe mudanças que se dão devido ao seu trabalho? 

Nossa, tem uma menina lá, xxxxo nome dela, ninguém sabe o que ela tem. A mãe sabe 

que ela tem que tomar um monte de remédios, mas não sabe o que a filha tem, pra que 

que toma. E ela era muito agressiva, batia em todo mundo. Batia assim, ela tem uma 

afetividade muito grande comigo, então quem tentasse chegar perto de mim ela batia. E 

quando ela tem um carinho muito grande com a pessoa ela não sabe abraçar, ela só sabe 

bater. Aí com o tempo eu fui conversando com ela, as vezes eu tive que gritar com ela 

para ela entender as coisas, aí eu fui, não punindo ela assim, mostrando pra ela que 

essas atitudes dela não podem acontecer, então por isso ela tinha que ficar ali, só 

observando os colegas. Foi assim, 99% ela já melhorou, ela não bate mais, ela conversa, 

ela também não falava, e quando ela ficava nervosa ela chorava muito, não chora mais. 

E engraçado é que ela só está na minha oficina e na oficina de capoeira, de dança e de 

artes ela não quer fazer mais porque ela estava reclamando com a mãe dela que os 

meninos lá ficam implicando com ela, que ela usa óculos e porque ela é do jeito que ela é. 

Mas aí tem vários outros também. 

 

8- Sua atuação no projeto permitiu que você mudasse algum conceito que foi pré 

construído antes de entrar lá? Dos sujeitos que participam, das crianças, ou da comunidade em 

que ele se localiza? 

 

R: É na verdade, eu nunca tive nenhum. Porque até eu fiz parte do projeto né. Então não 

tem como eu entrar no projeto que eu fiz parte com, já que eu sabia, conhecia como que 

era.  Só que as vezes, igual, eu trabalhei no xxx de Andorinhas, só que lá é uma realidade 

completamente diferente, cada xxx tem sua realidade e lá onde eu moro até hoje, o xxxx 

de lá tem outra realidade. Tem xxxx que tem uma estrutura melhor, tem xxx que tem 

material, tem xxxx que não tem. E isso também acaba acarretando no comportamento 
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das crianças, igual eu lá to sem bola, aí os meninos ficam revoltados porque não tem 

bola, aí eu trago a minha de casa, só que eles destruíram a minha bola em um dia. É 

desse tipo, e eu acho que depende. 

 

9- Quais disciplinas do curso você acha que contribuíram mais para o desenvolvimento 

de seu trabalho no projeto, já que disse que muito dos conhecimentos que utiliza lá adiquiriu 

aqui (UFES)? 

R: Acho que foi mais em oficinas e projetos de extensão. Disciplina, eu acho que só no 

estágio. 

•As outras disciplinas obrigatórias você não acha que colaboraram tanto né? 

R: Não muito. 

 

10- Quais experiências que não vieram  da graduação auxiliaram no seu desempenho no 

projeto em questão? 

R: Eu acho que, igual, eu gosto muito de dança também, e danço fora da formação e as 

vezes eu trabalho também teatro com eles. Eu também uso um pouco da arte também. 

Pra eu trabalhar algumas coisas com eles. Igual, teve um painel de, não tem aquele jogo? 

Esqueci o nome agora, que põe a mão 

 

•Twister? 

R: Isso, eu fiz com eles também, usei tinta, uma bagunça. E é tipo assim, tudo voltado 

pra área artística. 

 

11- Gostaria que você citasse uma experiência vivenciada enquanto sujeito ativo nesse 

projeto, a qual em sua visão tenha colaborado de maneira ímpar para sua formação acadêmica 

ou humana.  

 R: Nossa, que eu não tiro da minha cabeça, foi uma vez, que eu estava sozinha com 45 

meninos. O professor tinha faltado era no turno da tarde e os meninos, quando eles não 

tem capoeira eles ficam um pouco revoltados o professor faltou e não falou nada, assim, 

quando falta de repente. Aí eu dividi a turma em meninos e meninas, eu acho que ficou 

mais fácil também, porque eles estão naquela faixa etária de que fica implicando com a 

menina. Aí eu peguei e separei. Aí eu fui, passei a atividade para os meninos e saí. Fui 

passar a atividade para as meninas, na hora quando eu voltei dois meninos estavam 
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brigando, um estava com uma pedra de todo o tamanho na mão, pra acertar no outro 

menino. Tive que intervir né, peguei, segurei os dois pela mão e vou pra coordenação né. 

Ele soltou a pedra, só que na hora que eu segurei o braço dele , ele soltou, e pegou um 

pedaço de pau para acertar no outro menino, só que nisso (gesto de que o objeto a 

acertou). Nossa, naquele dia eu pensei assim, em desistir de tudo, eu falei assim: eu não 

quero voltar mais, eu não quero voltar mais. E não dei aula nessa semana. Liguei pra 

minha assistente, assessoria, falei bem assim que eu não ia dar aula, que era pra ela ir lá 

ver, o outro professor não ia também, porque ele estava de férias. Aí eu peguei e, os 

meninos já estavam a quase um mês sem aula de capoeira, o ultimo dia que aconteceu 

isso, na ultima semana, eu falei que não ia, que eu não ia. Ela falou, não você tem que ir, 

minha coordenadora que é foda, conversou comigo e tal. Nossa mas eu chorava 

horrores, que depois que o menino me acertou o pau, ele falou que queria me matar, 

esqueceu do outro menino que ele queria matar e resolveu me matar, acho que é porque 

eu atrapalhei a situação. Aí, e eu entrei na coordenação, ela trancou a porta o menino, o 

outro menino chorando la dentro, falou também que ia matar o outro. E o menino 

tacava pedra e é tudo de vidro. Na porta de vidro, falando que ia matar que ia me pegar 

lá fora, aí foi essa confusão toda. Aí hoje eu vejo esse menino, conversando comigo, me 

tratando com o maior amor, maior carinho. Qualquer coisa que ele precisa ele vem falar 

comigo, é nessas horas que a gente vê que vale a pena o que a gente faz.  

•Não dá pra rotular e excluir né?  

R: É. E saber também, porque não sabe o que aquele menino passou, o que que 

aconteceu naquela semana. Que ele não tem pai, não tem mãe, mora em um abrigo. e Aí 

a gente chamou a psicóloga do abrigo lá pra conversar e ela falou bem assim que ele 

estava em fase de processo de guarda. Então por isso que ele estava agitado, que estava 

daquele jeito.  

12- Algo que não foi perguntado e acha importante dizer? 

R: É cansativo. É, é cansativo, tem que ter muita disposição. Eu acho que o que colabora 

também é são as pessoas que estão ao seu redor, que ajudam, que estimulam. Agora, se 

você for contar apoio de prefeitura, de material, você não faz nada.  
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9.3.2 Entrevistada de nome fictício Carla 

 

 

1- O que o levou a ingressar nesse projeto? 

R: Minha iniciação na dança na verdade até a profissionalização foi iniciada 

através de projetos sociais. Então antes de eu ingressar em uma escola particular 

através de bolsa e me formar eu vim do projeto social então é como se eu tivesse 

devolvendo um pouco do que eu recebi. 

2- A atuação no projeto condisse ou tem condito com suas expectativas? 

R: Então, se eu te falar que é um trabalho fácil é mentira né. Então não é fácil, 

mas a gente se surpreende muito porque a gente recebe muita coisa que a gente 

esperava não receber porque a gente entende muito que “há porque é projeto 

social se desenvolvem diferente” e que na verdade está tudo ligado ao profissional 

que está trabalhando. Porque independente de ser um projeto social ou não, o 

conteúdo que você vai trabalhar e a forma que você vai trabalhar é que vai 

diferenciar né na, no desenvolvimento dos alunos. Então eu não sei te dizer o que 

eu esperava de inicio, mas estou tendo um retorno muito bom, assim, questão de 

aprendizagem das crianças, da aceitação e tudo mais. 

 

• Experiências positivas né? 

R:Sim 

3- É possível comparar as experiências de estágio obrigatório com a atuação nesse 

projeto? 

R: Então, a diferença é que o estágio obrigatório, no caso da gente faz 

licenciatura, é escolar né. Então o ambiente é diferente. Porque na escola você 

trabalha, como é Educação Física a gente trabalha com vários conteúdos. No 

projeto você trabalha diretamente com um conteúdo e com, sobre tema. Então é 

diferente sim, o interesse também das crianças é diferente porque elas vão pra lá 

pra fazer a oficina que você está dando e já na escola não, elas estão lá ela tem 

que fazer alguma atividade. 

 



57 

 

 

•Na escola é obrigatório o que ela tem pra fazer né 

R: É 

•Entendi 

4- Sua formação tem colaborado com sua intervenção nesse espaço?  

R : Tem. Tenho aberto bastante a cabeça pra bastante coisa, desde o primeiro 

período na verdade. É... Tem coisas, que por exemplo, antes eu me considerava 

até meio que ignorante com algumas coisas. Porque eu achava meio impossível 

algumas atitudes, achava que pau é pau e pedra é pedra. Então assim o projeto 

social ele em si já mudou um pouco disso, mas com algumas disciplinas que a 

gente teve contato nos primeiros períodos agora a gente vê novas possibilidades 

de trabalhar com outras coisas. Como eu falei, em projeto social a gente tem que 

ter uma mobilidade maior porque nem sempre você tem material, quase nunca 

você tem material (risos). E na escola eles estão falando muito disso pra a gente 

também né, de saber lidar com a situação de você não ter material, então isso 

agrega muito ao que a gente ouve por dia. 

 

• Aí chega no projeto fica imaginando né “bem que falaram isso” (risos) 

R: é (risos) 

5- Sua atuação nesse espaço tem colaborado com sua formação humana e profissional? 

Se sim, de que forma? Se não, por que e o que fazer para mudar esse quadro? 

R: O que minha vida profissional tem ajudado em tudo isso? Bem, não tem como 

ser profissional e não pessoal né. É, no meu caso com projeto social, todo mundo 

que trabalha muito tempo com projeto social tem um jargão muito grande de 

falar que você deve ser impessoal nas suas atividades, você não deve levar nada 

pra casa. Mas isso pra mim é uma coisa que é complicado né, porque não tem 

como separar as coisas dessa forma né. É claro que a gente não consegue abraçar 

o mundo com as pernas e fazer mil coisas, mas no projeto a gente aprende a ouvir 

um pouquinho mais sabe. Então, certas críticas, relação com o professor, alguns 

relatos que a gente ouve muito na faculdade de alunos reclamando de professor. 

Então são coisas assim, que quando e você entra no projeto você vê que seus 

alunos estão ali e que também tem as críticas deles sobre você, você pensa o 
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seguinte “poxa, é a mesma coisa daqui pra lá também né”. O professor, ele tem os 

defeitos dele como eu tenho os meus, mas a gente tem que saber lidar com tudo 

isso. E tudo é um aprendizado muito grande, eu acho que na verdade uma coisa 

ajuda a outra. Porque as disciplinas da faculdade, algumas ajudam diretamente 

na nossa atuação profissional e algumas indiretamente. E na profissional na 

verdade, como minha área é dança, na faculdade tem muita coisa relacionada a 

dança seja pra alguma atividade pra criança que eles querem como exemplo ou 

com atividades de extensão ou qualquer coisa assim. Então isso já ajuda bastante 

porque é uma complicação a menos. 

 

• E você acha que o trabalho que você desenvolve nesse espaço agrega valor também 

pra a esse currículo que você está cursando, no caso, como futura professora né? 

R: Então eu sinto maior facilidade pra bastantes coisas. Por exemplo, nas 

matérias de ensino infantil, educação infantil, como eu já tenho contato a 

bastante tempo com criança pequena é mais fácil eu entender o que os 

professores estão dizendo a respeito das crianças. Eu posso concordar ou não, de 

repente, com algumas coisas porque o convívio já está ali. Eu trabalho assim, com 

diversas idades, até adultos, então as particularidades das idades são bem 

notáveis sabe, e quando na faculdade eles relacionam uma coisa com a outra pra 

mim é mais fácil visualizar, saber como é que as coisas estão funcionando, porque 

que o professor falou determinada coisa, as vezes a maioria dos alunos não 

concorda mas eu sei que funciona daquele jeito ou talvez não. 

6- Qual a importância de conteúdos vinculados à Educação Física estarem presentes 

nesses espaços? 

R: A importância na verdade é a oportunidade de vivenciar movimentos 

diferentes né. Porque o assunto cultura corporal de movimento, na verdade é 

você poder conhecer um pouco de tudo, porque hoje principalmente com a 

tecnologia, mesmo quem tem uma condição não tão boa, digamos assim, social 

tem muito contato com a tecnologia. Então as crianças estão correndo menos, 

estão brincando menos. É nesse projeto a gente ainda tem bastante atividade 

física, então eles trazem, eles jogam muito bola, embora tenha essa coisa toda da 

tecnologia, mas eles a gente incentiva muito esse tipo de atividade. Porque muitas 

das crianças que a gente viu parar com tudo hoje estão sofrendo muito com 
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problemas de sobrepeso e de coisas do tipo que as atividades físicas, de inúmeras 

formas, igual lá no nosso projeto a gente tem dança, tem capoeira, tem circo solo 

e aéreo, tem esportes, tem bastante coisa. Então são coisa da cultura né, que já 

ajuda no conhecimento tanto corporal quanto cultural das crianças e que facilita 

pra caramba a questão das dificuldades corporais na verdade né. A gente, por 

exemplo, tem na Educação Física muita gente que não vira uma estrelinha, não 

consegue fazer determinados movimentos porque na infância se perdeu esse tipo 

de coisa. E pra qualquer uma dessas crianças que fazem esse monte de atividades 

e tem essas experiências corporais assim, quando for necessário elas praticarem 

ou até mesmo sair do projeto né, como eu saí e fazer uma especialização em 

qualquer coisa elas já vão estar com maior facilidade pra isso né, a partir dessa 

cultura corporal de movimento. 

 

•Você acha que a violência no lugar onde eles moram, ou perigo nas ruas, infuencia 

nessa atitude de eles não brincarem, como você diz, não praticarem atividades físicas 

fora de casa? 

R: Engraçado, antes eu achava muito, só que eu acho que está tão banal essa 

coisa de violência porque eles matam de manhã e daqui a trinta minutos já está 

todo mundo na rua de novo, todo mundo acostumou já. Então são poucas as 

crianças que os pais seguram em casa sabe, até mesmo pelo projeto. Hoje por 

exemplo eu tive poucas crianças na aula por causa exatamente disso de tiroteio e 

tudo mais. Mas não é sempre que isso acontece. As vezes é mais porque é o dia do 

professor porque qualquer outra coisa, porque por exemplo como nossa 

nomenclatura é educador a gente não guarda é feriado de dia dos professores, 

então é diferente.  

 

7- Acredita que a transformação social pode acontecer através do seu trabalho como 

graduando em Educação Física? 

R: É por isso que eu trabalho até hoje. Eu acredito muito. Então assim, já tive 

muitas propostas boas sabe de trocar de trabalho, já pediram pra aumentar o 

meu salário pra eu ficar fixa em um lugar só, mas não é o que eu acredito sabe, 

não é o que eu acredito sabe não é o trabalho que é pra mim. Eu não, não é 

dizendo que eu não gosto de trabalhar na área de escola particular, gosto sim, 
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porque a gente tem vários tipos de alunos em todos os espaços, tanto em projeto 

social quanto em academia ou escola, a gente convive com todo tipo de pessoa. 

Mas a forma de lidar é diferente, então quem está em uma academia nem sempre 

está por vontade própria ou então está lá mas é que “ah cansei, vou sair” e 

projeto social não. O que eu passo muito paras as crianças e tento colocar na 

cabeça delas é que é uma forma da gente procurar melhorar nossa vida também, 

é uma oportunidade. Sempre assim, incentivando né, obvio, mas tem que estudar, 

não é porque é uma forma de você depois pra frente se especializar que você vai 

parar de estudar não, não é, a sua vida inteira não pode ser só aula de dança, não 

pode ser só capoeira, tem que fazer sua parte. Então, o que a gente se aperta 

muito com isso, é porque como eu vim do projeto social eu tenho como me dar 

como exemplo, então eu tenho como falar com elas assim “é possível, tem como a 

gente fazer, tem como você ir além do que eu fui” entendeu “dá pra fazer muito 

mais”. Então isso me aproxima muito das crianças e facilita muito. 

8- A atuação nesse projeto permitiu que mudasse algum conceito pré-construído acerca 

do mesmo, dos sujeitos que dele participam ou da comunidade em que se localiza? 

R: Então, na verdade, o xxxx principalmente, porque foi o projeto distante das 

áreas que eu tinha convivência, é... posso te falar que foi uma folha em branco 

pra começar a preencher porque  eu realmente não fui com nada na cabeça, 

assim de, não fui com medo do lugar, não fui com preocupação das pessoas que 

estavam lá. A minha única preocupação era conseguir atender de uma maneira 

que fosse eficiente né, que também fosse prazerosa pras crianças. Porque na 

verdade quando eu cheguei lá eu não sabia em que lugar que era, parei uns 

quatro pontos antes do lugar e enfim, eu achei o lugar na cara e na coragem né, 

no fim do lugar que eles chamam de “buraco quente”. Aí eu fiz a entrevista, na 

mesma semana mataram um cara pertinho do lugar, minha mãe: “minha filha 

não vai” (risos) e eu falei “mãe eu tenho que trabalhar” e foi lá que eu me 

encontrei sabe.  Tem dias que a gente fala assim “ah gente eu não aguento mais, 

vou largar tudo” daí você olha pra trás e você fala “nossa, não dá pra largar, não 

dá”. 

9- Quais disciplinas do curso contribuíram para o desenvolvimento de seu trabalho no 

projeto? 
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R: Engraçado, como eu não trabalho só em projeto social várias coisas me 

ajudaram, por exemplo, Educação Infantil tem me ajudado muito a diferenciar 

certas coisas nas idades, porque quando você separa turmas de 3 e 4, 5 e 6 anos, a 

proximidade de 4 pra 5 é grande, mas ao mesmo tempo ... 

 

•O comportamento difere né  

R: ...isso, então ao mesmo tempo em que elas se parecem elas não se parecem, e aí 

isso me ajudou bastante em alguns momentos. A ver também que as crianças têm 

vontades próprias porque se você está acostumado a lidar só com academia 

particular o que você é acostumado ali, o professor entra, ele tem que dar a 

atividade, ele dá atividade e vai embora. Não tem aquele “porquê” , o aluno não 

tem aquela chance de falar “!ah mas eu queria fazer outra coisa” “por que que a 

gente não faz assim?”. Então é uma disciplina ao extremo as vezes eu até acho 

sabe, porque você sai dali querendo sua vontade sem você pensar a vontade dele 

na maioria das vezes, são poucos professores que fazem diferente. Pensamento 

pedagógico ajudou a pensar bastante também, sem falar que nessa disciplina a 

gente teve algumas vivências né , então isso facilitou muito também, facilitou 

bastante. É, tem umas matérias assim, agora de cabeça não consigo lembrar. 

 

•Mas as pedagógicas no caso né?   

R: Isso, Embora todo mundo fale que o curso é muito pedagógico e que é muito 

teórico, mas se você for olhar teórico faz falta e faz muita falta. Porque se fosse só 

a prática você ia aprender a fazer, mas não ia entender. E a ideia não é só você 

aprender a fazer, é claro que é importante, mas não é só isso. 

 

10- Quais experiências não advindas da graduação auxiliaram no seu desempenho no 

projeto em questão? 

R: Então, eu tenho 16 anos de ballet clássico se for juntar. Então como minha 

área é dança já auxilia. Então eu fiz ballet clássico, eu fiz, participei de uma 

companhia de contemporâneo, que eu até to voltando agora. É, fiz , no mesmo 

projeto social que eu comecei tinha bastante coisa, tinha música, teatro e eu 

sempre fui “ratinha” de tudo né, queria fazer tudo. Então eu fiz teatro, fiz 

música, fiz pintura, fiz de tudo um pouco, então tudo isso ajuda muito porque a 
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gente não tem uma direção só pra isso. Se precisar “ ah vamos fazer um livrinho 

agora” a gente faz, se precisar “ah mais essa música não tá boa” dá pra mexer, 

sabe. Então isso foi bem bacana, isso me auxiliou demais porque além de eu já 

gostar de tudo isso, as pessoas que passaram por mim me auxiliaram demais, me 

incentivaram demais a continuar em tudo. No hip hop eu passei um tempo e 

sempre foi assim, sempre oferecendo ajuda pra mim “ah se você precisar vem 

aqui, o que você tá fazendo agora?”, mesmo depois  que a gente termina as 

aulas, passa por tudo mantem o contato. 

 

•Você acha que as outras disciplinas não obrigatórias também te ajudaram? Tipo 

projeto de extensão, oficina? 

R: Na verdade não. Na verdade não porque na verdade eu não fiz nenhuma 

ainda. Eu até iniciei, mas a minha carga horaria é complicada né, com tudo. 

Então pra ajustar pra eu poder fazer oficina pra eu poder fazer esse monte de 

coisas é quase impossível né. Então a gente vai empurrando com a barriga 

enquanto dá  

 

 

11- Cite uma experiência vivenciada enquanto sujeito ativo nesse projeto, a qual em sua 

visão tenha colaborado de maneira ímpar para sua formação acadêmica ou humana.  

R: Tem bastante coisa, bastante coisa mesmo. É, eu procuro, eu não falo que eu 

sou uma das melhores professoras da área não, mas eu procuro  melhorar sabe. 

Não por mim, mas pelos alunos porque você pode ser da melhor escola particular 

que for, pode ser do lugar que for.  Que por exemplo, você faz ballet clássico e 

tudo tem nomenclatura, você aprende a fazer e aprende o nome, mas você não 

aprende como se escreve, você não aprende a ensinar isso pra ninguém. E eu já 

tento fazer o contrario, mesmo que es poucas aulas,  porque como eu tenho duas 

aulas na semana só pra fazer isso, não dá pra fazer sempre.  Então eu separo por 

mês assim algumas aulas pra gente aprender como é que se escrever os nomes. 

Pra gente organizar essa questão também de você não só, na verdade do valor do 

aprendizado porque as crianças ficam felizes. E eu tento colocar pra elas “olha 

vocês não sabem falar só português agora, você fala francês também. Olha só você 

sabe falar tal palavra”. E assim isso é um incentivo pra elas. E uma vez que, eu 
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falei disso numa aula dessas, umas das minhas crianças falou comigo “é tia, 

ninguém ensina isso nas outras escolas, ensina?”. Não, na verdade não. E elas 

falam assim “poxa imagina o que seria da gente sem você aqui hem”. Aí eu fiquei 

assim, 20 segundos sem conseguir falar nada, caramba, é um reconhecimento que 

você não pensa né. Tem muita coisa que a gente guarda de projeto social, é 

porque criança te liga no meio da noite falando que quer alguma coisa. Porque 

quando a gente sai com as crianças sempre vai um bilhete com telefone dos 

professores caso os pais precisem ligar e aí as crianças pegam o número e aí tá 

acontecendo alguma coisa em casa, alguma situação chata com a família, aí te 

ligam desesperados, e acalmar as crianças. Eu infelizmente perdi uma aluna que 

ia pra minha casa e passava tempos comigo sabe, então assim, a violência, ela 

trabalha muito contra o nosso trabalho, porque o que a gente constrói, não falo 

não só da violência da criminalidade, mas a violência familiar, todo tipo de 

violência. Porque a gente constrói todo um caminho dentro do projeto e chega em 

casa já é desconstruído. Ou tá na rua e quando você menos pensa é uma bala 

perdida, ou então é pra própria pessoa como uma situação sabe. Então essas 

coisas me marcaram muito. Crianças que eu perdi pra criminalidade, crianças 

que eu perdi morta. Então projeto social tem de tudo. Desde chegar reclamando 

que está com fomeporque ninguém quis fazer comida pra criança. Eu me via 

muito brigona antes, eu achava que eu era muito ignorante, e foi apartir de um 

comentário como esse do menino que chegou pra mim falando que estava com 

fome que eu amenizei , que eu falei assim “é tenho que prestar mais atenção”. E eu 

achei que era só má vontade que ele não queria fazer a aula. “Ah, to com dor de 

cabeça”, aí eu fui conversar “ por que você está sentindo isso? Está sentindo isso 

só por causa da aula?... “não tia é porque eu até agora não comi, não comi de 

manhã, não comi de tarde, não comi agora, minha mãe não quis fazer pra mim, 

minha tia não está em casa, minha mãe não quer fazer”. E por um milagre eu 

tinha um biscoito na minha bolsa, eu entreguei pra criança e era uma felicidade, 

e tentou comer tudo rápido pra voltar pra sala, isso que eu achei mais assim, 

sabe, falei “não, pode comer devagar” e ele chegava na porta toda hora. Então a 

gente tem que aprender a ouvir. Tem, eu não lembro agora onde eu li, em um dos 

textos desses da faculdade que estava falando assim que a gente tem que 

“aprender a aprender a ensinar”. Porque só você aprender como é que faz a 

técnica e como é que ensina, isso aí é muito fácil não é difícil. Porque já vem 
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quase tudo pronto, você só tem que reorganizar as coisas. Agora você aprender 

que seu aluno tem necessidades outras além do seu conteúdo e que pra ele 

aprender seu conteúdo você tem que encarar isso como importante isso aí dá uma 

diferença gigantesca, tanto no seu trabalho quanto no convívio também. 

 

12- Algo que não foi perguntado e acha importante dizer? 

R: Não que eu me lembre agora. 
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9.3.3 Entrevistado de nome fictício George 

 

 

1- O que o levou a ingressar nesse projeto? 

R: Na verdade a entrada no xxxx foi por outro motivo. Eu tinha acabado de sair 

do meu local de trabalho que tinha sido a prefeitura, na academia popular e eu 

estava precisando trabalhar em um espaço, encontrar um serviço. E surgiu a 

oportunidade de prestar o processo seletivo do projeto social, o Caju, no caso. 

Então esse foi meu motivo principal. 

 

2- A atuação no projeto condisse ou tem condito com suas expectativas? 

R: Então, quando eu entrei, eu não sabia direito como funcionava o projeto 

social, então eu não tinha muitas expectativas. Sabia que eu tinha que dar aula de 

jogos, então fazer com que a aula acontecesse de forma viável. Então eu não tinha 

muitas expectativas sobre o que fazer no projeto social, o que ia acontecer. Isso 

foi um processo de construção também, eu aprendi a ser um educador social, que 

a gente fala né, com o tempo de atuação. 

 

3- É possível comparar as experiências de estágio obrigatório com a atuação nesse 

projeto? 

R: Então quando você da aula, parece uma coisa muito similar. Mas o trabalhar 

em um projeto social, ele tem uma particularidade o que difere da escola. Então 

tem que se levar em consideração o aluno problemático, você tem o seu aluno 

principal, é o seu foco de atuação. E na escola já não é bem assim, seu foco 

principal é você ter que cumprir e passar os conteúdos científicos para os seus 

alunos. Então, você tem essa diferença de um trabalho social, de um 

conhecimento social que você tem que produzir com seus alunos e um trabalho 

científico.  Tem uma similaridade sim, a questão da experiência, tipo da aula. 

Mas vendo , tem suas especificidades cada um. 

 

4- Sua formação tem colaborado com sua intervenção nesse espaço? Se sim, de que 

forma? Se não, por que e o que fazer para mudar esse quadro? 
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R: Dizer que não é uma forma muito, tipo assim. Acho que falar que não é muito 

abusivo. Porque você aqui dentro (Ufes), você cria uma experiência, você cria um 

repertório pedagógico. Então isso ajuda bastante a trabalhar. Principalmente a 

como agir, como pensar como fazer. O próprio estágio, oficinas, tipo, te dão 

muita base para você trabalhar com as crianças. Acho que falar que não é uma 

coisa errada, não errada, mas acho que equivocada. 

 

5- Sua atuação nesse espaço tem colaborado com sua formação? Se sim, de que forma? 

Se não, por que e o que fazer para mudar esse quadro? 

R: Tem, porque você tenta suprir suas necessidades. Você lá enquanto você 

trabalho, no tempo da graduação, você faz o primeiro ponto e você vê que tem 

algumas dificuldades no campo e quando você está na graduação você tenta 

sanar essas dificuldades. Então se você tem dificuldade em encontrar um 

conteúdo pra se trabalhar, então você vai buscar dentro da graduação algo que 

possa te fornecer esses conteúdos. É você ter sua dificuldade e buscar a teoria pra 

suprir. Uma das coisas que me ajudou, foi a reconhecer que jamais vou ficar 

muito tempo dando aula, é sério. 

 

6- Qual a importância de conteúdos vinculados à Educação Física estarem presentes 

nesses espaços? 

R: Então, a Educação Física é uma coisa que chama a atenção dos alunos. É uma 

forma que não fica massiva de trabalhar com as crianças alguns qualquer outro 

tipo de conteúdo. É um meio facilitador pra que você consiga inserir eles dentro 

de um contexto social, ou inserir um conteúdo social mesmo. Então acho que é 

uma via dupla, a Educação Física fornece alguma coisa e eles trazem outras. 

Tenho visto como um facilitador mesmo a importância da Educação Física nos 

projetos sociais. 

• Você acha que ela gera maior aproximação? Nesse sentido? 

R: Também. Ela facilita muito. A aproximação, o diálogo, os alunos ficam mais 

expostos, então não tem aquela movimentação de cadeiras, tem aquela questão da 

prática motora, eles ficam mais próximos de você, conversam mais. Eles criam 

um laço de amizade maior, porque é um conteúdo que ele tem uma aproximação 
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do outro maior, eles acabam te vendo como o professor, tipo assim, referencia 

professor legal, professor bom e isso aí facilita muito o trabalho. 

 

7- Acredita que a transformação social pode acontecer através do seu trabalho como 

graduando em Educação Física? 

R: Acho que qualquer intervenção é passível de transformação. Acho que, 

acredito que, depende da forma que o aluno vai receber isso. A gente brinca 

muito falando que é um trabalho de formiguinha que a gente faz, que o aluno 

acaba ficando com a gente em um período de duas horas, ou no máximo três ou 

quatro e vivem vinte horas fora do projeto social. Então muitas coisas que a gente 

faz e que a gente fala, acabam se se perdendo quando eles saem do projeto, do 

portão pra fora. E quando eles retornam a gente tem que fazer o mesmo 

trabalho, insistir e falar. Então acredito que todo mundo, não só o professor de 

Educação Física, mas também por outras pessoas, qualquer intervenção é válida 

para uma transformação social deles. 

 

8- A atuação nesse projeto permitiu que mudasse algum conceito pré-construído acerca 

do mesmo, dos sujeitos que dele participam ou da comunidade em que se localiza? 

R: Mudou. Antes eu tinha uma visão de “coitados”- Ah, ta no projeto social 

porque precisa, porque tem dificuldades- E acaba fazendo de coitadinhos os 

educandos, eu acho que é uma visão que mudou muito rápido que eu vi que eles 

não são coitadinhos, que sabem muito bem o que eles fazem. Tem dificuldades? 

Tem, como qualquer um pode passar. Mas independente dessas dificuldades que 

eles tem ou possuem, eles fazem coisas realmente por fazer, por consciência, por 

ter consciência daquilo, e essa visão de coitadinhos, assim (movimento  de 

negação com a cabeça). Outra coisa também que mudou, na minha visão de 

projeto social, é que é o “Menino dos olhos” da prefeitura.  Muitos projetos 

sociais não tem recurso suficiente para atender todas as crianças que tem. Então, 

o projeto social passa por muitas dificuldades, levando em consideração isso. E eu 

achando que o projeto social era tipo assim,  consegue as coisas com mais 

facilidade por ser um projeto social, mas não é bem assim. 

 

9- Quais disciplinas do curso contribuíram para o desenvolvimento de seu trabalho no 

projeto? 
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R: Lógico os estágios. Como eu trabalho com uma oficina ligada a um conteúdo 

específico, a disciplina de jogos que foi direcionada. Mas também a disciplina de 

jogos, a de metodologia de pesquisa, metodologia de trabalho pedagógico, toda 

parte pedagógica foi muito bem aproveitada, ainda consegui aproveitar muita 

coisa. Só, não tem muita coisa. 

 

10- Quais experiências não advindas da graduação auxiliaram no seu desempenho no 

projeto em questão? 

R: Então, os estágios remunerados, todos me ajudaram de alguma forma a 

trabalhar com as crianças, todos, ou lidar com os adolescentes. Porque se tem 

faixas etárias diferentes e claro que temos que adaptar para trabalhar com todos. 

Mas essa grade de experiências que eu consegui acumular ao longo da graduação 

foi muito boa. Então eu tive estágios na área de ginastica com crianças, estágios 

na academia com adolescentes. Então você tem além, os projetos de extensão, as 

colônias de férias, então isso tudo foi que me gerou um acúmulo de experiências, 

acumulo de lidar com algumas situação que eu presencio no dia a dia do projeto 

social, mais do que a própria grade curricular.  

 

11- Cite uma experiência vivenciada enquanto sujeito ativo nesse projeto, a qual em sua 

visão tenha colaborado de maneira ímpar para sua formação acadêmica ou humana.  

R: Tem uma muito engraçada que, engraçada não, eu fiquei meuio chocado 

quando eu entrei. Porque eu trabalho em um projeto que é dentro do bairro onde 

eu moro. Então projeto xxxx, comunidade xxx, moro em xxx. Como com a 

graduação eu não tive muito contato com o bairro, eu não fico nem um pouco 

dentro do bairro. Aí acabou que quando eu entrei lá,morrendo de medo por estar 

trabalhando no mesmo projeto que é do bairro, por conhecer de vista muitas 

crianças que estavam no projeto e saber que aqueles meninos são todos 

(inaudível), são pessoas que não andam sozinhas (risos). Aí beleza, comecei e me 

receberam muito bem. E na primeira aula, no meio da aula, me para um grupo 

de alunos e começa a conversar sobre drogas, drogas novas no bairro. E foram 

me contando várias situações que eu fiquei muito surpreso em não perceber que 

aquilo realmente acontecia dentro do bairro. Então eles falavam algumas gírias 

do tipo: “tô na correria, to na pista”, coisas  que eu não sabia o que eram e eles 
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foram me explicando e foram me colocando a par da situação e eu ... sabendo que 

todos presenciavam ou moravam em locais do lado da boca de fumo e me 

ensinaram todos os tipos de drogas possíveis. Onde comprar, valor e como usar 

todos. E eu fiquei muito chocado, tipo assim, com essa situação que eles me 

colocaram, e tipo, no meio de uma conversa e a gente foi gerando e tentando sair 

daquilo, mudar de assunto. Ou instigando eles mesmo a falar sobre isso, “ah 

então vamos conversar mais sobre isso”... (inaudível)saí de saia justa. Uma outra 

coisa também foi na reunião de linguagens, a gente tem que reunir e foram me 

contando alguns casos de algumas crianças, que eu fiquei surpeso, que a situação 

que alguns viviam na época do projeto, que saíram essas crianças, situação muito 

triste. Tipo, de presenciar a morte de amigo, de ser obrigado a usar alguma coisa, 

ou a vender e isso é uma coisa que eu não parei pra pensar que isso acontecia no 

meu bairro. Então foi uma coisa que me fez parar e pensar bem assim, tipo 

assim, do modo realmente que, será que eu estou em algum (inaudível) com esses 

programas sociais que aqui enfrentaram isso, tentei conhecer, se o bairro passa 

por uma situação complicada e tal. Então foram mais essas histórias que eu 

fiquei, caí na real do local onde eu realmente morava e que eu estava trabalhando 

atualmente. 

 

12- Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira falar, que acha importante? 

R: Não. 
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9.3.4 Entrevistado de nome fictício Théo 

 

 

1- O que o levou a ingressar nesse projeto? 

R: No projeto de xxxxe, eu era, eu treinava judô lá. E depois que eu peguei uma 

certa graduação eu acabei virando professor de lá substituto do professor mesmo. 

E depois eu acabei sendo professor por uns tempos de lá. E o xxxx a diretora me 

viu dando aula de judô numa escola e falou que precisava de alguém para dar 

aula no projeto social lá no colégio dela e me convidou, eu acabei sendo chamado. 

 

2- A atuação no projeto condisse ou tem condito com suas expectativas? 

R: Bom, o projeto, ele até que em algum, em partes correspondeu às minhas 

expectativas. Por exemplo, o pedido de material quando era feito sempre chegava 

e tudo que a gente precisava era, a gente conseguia. Agora, por exemplo, em 

questão de pagamento de funcionários, meu salario às vezes atrasava e atrasava e 

chegou a atrasar dois meses uma vez e isso meio que foi me desmotivando 

também a ficar lá, um dos fatores da minha saída, não o principal, mas foi um 

dos fatores. 

 

•E em relação ao conteúdo que ministrava lá, suas expectativas foram atendidas? 

R: É, eu acho que não correspondeu por culpa minha mesmo, por não estar 

assim, tão preparado pra dar aula em escola. Eu creio que os alunos, assim, eles 

meio que não se motivavam na aula, eu sentia isso às vezes, sentia que ia 

acabando o interesse, mas não por culpa deles e sim por eu não conseguir 

analisar como passar esse conteúdo pra eles, eu tinha essa dificuldade, coisa que 

depois foi solucionando esse problema. 

 

• Você ainda estava nos períodos iniciais da graduação né? 

R: Correto 

 

3- É possível comparar as experiências de estágio obrigatório com a atuação nesse 

projeto? 
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R: Por eu ter entrado logo nos primeiros períodos nesse projeto e antes do estágio 

ter saído, fica meio complicado, mas, porque eu não tive nem antes nem durante 

os tempos que eu estava nos projetos eu não tive estágio. Porém o estágio 

auxiliaria sim, porque, eu depois do projeto em momentos do estágio em que eu 

estava dando aula ou em discussão com os colegas ou até no momento que eu 

estava refletindo mesmo eu via soluções que surgiam no estágio ou em alguns 

momentos da minha formação que poderiam ter sido aplicadas durante o tempo 

que eu fiquei no projeto. Porém, eu não tinha a mesma mentalidade e nem tinha 

sentido essa experiência. Esse foi um problema que poderia ter sido resolvido no, 

com, tipo assim, com o estágio e outras disciplinas da formação. 

 

4- Sua formação tem colaborado com sua intervenção nesse espaço? Se sim, de que 

forma? Se não, por que e o que fazer para mudar esse quadro? 

R: As matérias dos primeiros períodos não muito, mas depois a partir do quarto 

período as matérias começaram a me dar um norte, um caminho a seguir, 

começaram a me orientar melhor e meio que me preparar para dar aula, pra 

entender cada situação de cada criança, coisa que eu não fazia quando eu não 

tinha esse preparo eu simplesmente dava aula sem pensar muito em como dar 

aula eu simplesmente dava uma aula de judô do jeito que eu aprendi, das técnicas 

e era só isso. Depois com o tempo, mas infelizmente eu já estava fora do projeto, 

eu fui vendo uma maneira melhor de eu aplicar o conteúdo do Judô para as 

outras pessoas e ajudaria no projeto também seu ainda tivesse nele. 

 

5- Sua atuação nesse espaço tem colaborado com sua formação? Se sim, de que forma? 

Se não, por que e o que fazer para mudar esse quadro? 

R: Bom, a experiência que eu tive nesse espaço me fez meio que depois que eu sai, 

que foi um pouquinho tarde, mas me fez refletir muito sobre a forma que eu 

aplicava esse conteúdo, me fez ver que eu devia buscar soluções de forma 

diferente e acabou melhorando meu lado como professor, como aplicar meu 

conteúdo, isso ajudou muito, foi mostrando os erros que eu cometia e como 

pessoa por eu conhecer, ver que não era a realidade que eu pensava dessas 

crianças não era bem aquela que foi-me apresentada pelos funcionários da escola, 

que me davam uma visão bem diferente. Isso foi um erro meu, foi ir pela análise 

das outras pessoas e não fazer minha própria análise das crianças que estavam lá. 
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6- Qual a importância de conteúdos vinculados à Educação Física estarem presentes 

nesses espaços? 

R: Eu acho que esses programas, pelo menos, diferente da visão que a escola 

queria, estava aplicando, que era apenas em relação ao esporte, esses programas 

eles estavam tendo uma visão mais de apresentar, de resgatar esse lado cultural 

De algumas manifestações. Como por exemplo, quando eu dava aula de judô, eu 

buscava não dar só a técnica, o esporte, o judô, passando regras e tudo mais. Eu 

passava também a história, tentava fazer eles entenderem o porquê da criação do 

judô, como foi formado o judô, pra entender aquilo que eles estavam praticando, 

era o mais importante. Eu não me apegava a regras, por exemplo que, falando 

que os alunos não poderiam fazer um golpe e eu não ensinaria, eu ensinava o 

golpe, explicava,  se o golpe foi banido do judô, eu explicava por que ele foi 

banido, qual foi a situação. Eu mostrava também o lado da evolução que o 

esporte foi tendo. Eu passava assim, não só o esporte judô, mas sim sobre todo o 

conteúdo, tudo que envolve o judô. 

 

7- Acredita que a transformação social pode acontecer através do seu trabalho como 

graduando em Educação Física? 

R: Eu acredito que apesar da minha participação ser pequena, acredito que sim, 

pode mudar. Eu comparo essa minha participação, a participação do professor 

no projeto social, que contém aulas de Educação Física, é, como se fosse uma 

fagulhinha que vai acender uma fogueira. A participação do professor como uma 

pequena coisinha que vai afetar um geral. Então, eu acho que sim, que a minha 

participação pode dar algum significado sim, tem um valor. 

 

8- A atuação nesse projeto permitiu que mudasse algum conceito pré-construído acerca 

do mesmo, dos sujeitos que dele participam ou da comunidade em que se localiza? 

R: Sim. Auxiliaram e muito, porque quando eu entrei lá eu tinha uma visão das 

crianças que eu ia trabalhar e foi um erro que eu cometi de simplesmente chegar 

e por ouvir de funcionários, ouvir de professores como eram as crianças, eu não 

fiz uma análise pensando: Será que essas crianças são assim mesmo? Será que o 

que essas pessoas estão dizendo é verdade? Eu simplesmente acreditei e fui 

pensando que seria diferente, que aquelas crianças seriam de um jeito. Eu na 

verdade, não parei e pensei o por quê que eles faziam algumas coisas, por que eles 
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tinham algumas atitudes. Eu não refletia sobre os atos deles, eu não tentava 

compreender eles nem ver o lado deles, eu simplesmente ouvi de alguém que era 

assim e fui fazendo. E infelizmente depois que eu sai do programa, depois de um 

certo tempo eu fui vendo que aquilo ali tava errado e foi quebrando o preconceito 

que eu tive sobre aquelas crianças. 

 

9- Quais disciplinas do curso contribuíram para o desenvolvimento de seu trabalho no 

projeto? 

R: Pedagogia eu acho que auxiliou, o estágio eu acho que auxiliou muito, 

didática... Fora isso também teve as discussões entre eu e os colegas que também 

auxiliou muito, não é disciplina mais auxiliou também. 

 

10- Quais experiências não advindas da graduação auxiliaram no seu desempenho no 

projeto em questão? 

R: A filosofia, que eu me apropriei, do judô me ajudou porque para trabalhar 

nesse projeto eu sempre fiquei com essa filosofia do judô como meu horizonte 

principal e ela foi muito, me ajudou muito na formação minha como e como 

professor, toda a questão de ética que o judô ensina, todos os princípios passados 

pelo judô, me ajudaram muito na minha formação. 

 

11- Cite uma experiência vivenciada enquanto sujeito ativo nesse projeto, a qual em sua 

visão tenha colaborado de maneira ímpar para sua formação acadêmica ou humana.  

R: Acho que foi quando eu saí do projeto. Quando eu saí do projeto eu tinha um 

pensamento assim, eu sempre busquei fazer o melhor possível e quando eu via 

que estava dando muito errado, quando eu tipo assim, sentia que não estava 

dando certo pra mim, eu desanimava e às vezes eu desistia. Quando eu saí desse 

projeto eu fui informar as crianças a minha saída e eu achei estranho porque eles 

simplesmente falaram “Por que você vai?”, “Não sai não, fica mais um pouco”, 

“Dá mais aulas para a gente”, “A gente gosta de você pra caramba”. E aquilo me 

fez pensar: - Mas como é que eles gostam da minha aula e ficam bagunçando ela, 

atrapalhando ela? E depois eu fui pensando e refletindo em cada momento que 

pensei naquelas crianças e fui vendo tipo assim, o problema não foi elas, elas não 

bagunçaram, foi problema de comunicação e eu vejo que foi por culpa minha, 
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por não compreender o que eles tentavam transmitir pra mim. Momentos em que 

eles estavam rindo durante a aula, que eu não gostava, é na verdade que eles 

estavam gostando da aula. Momentos em que eles conversavam, podia ser 

momento da aula e eu não tinha essa visão, eu simplesmente achava que era uma 

afronta e isso foi só me desmotivando. Acabou que depois desse momento eu vi 

que eu mudei esse meu pensamento, mudei essa minha visão e melhorei muito 

minhas aulas em outros lugares. Graças a essa experiência que foi a minha saída 

e essa conversa que eu tive com os alunos do projeto. 

 

12- Algo que não foi perguntado e acha importante dizer? 

R: Não Acho que não. Acho que o questionário foi bem feito. 
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9.3.5 Entrevistada de nome fictício Marina 

 

 

1- O que o levou a ingressar nesse projeto? 

R: Foi a oportunidade. Porque eu já fiz ballet e já tinha vontade de ser 

professora. Aí surgiu a oportunidade da escolinha de ballet, da turminha de 

ballet, aí fui convidada e resolvi participar.  

 

2- A atuação no projeto condisse ou tem condito com suas expectativas? 

R: Sim, bastante. Inclusive o projeto xxx da escola xxxx, ele era um projeto 

modelo, porque era um dos únicos que realmente funcionavam, né, no município. 

Então nós éramos convidados pra fazer apresentações em inaugurações de 

escolas, de eventos da prefeitura, era assim, era muito legal ver o resultado 

mesmo que não acontecia em todas. 

•Então foi uma experiência positiva né? 

Foi. Bastante positiva. 

3- É possível comparar as experiências de estágio obrigatório com a atuação nesse 

projeto? 

R:. Sim, no estágio da educação infantil sim. Porque, é, a gente, principalmente 

no estágio da educação infantil a gente trabalhava com o lúgico e o ballet quando 

ensinado pra cianças que estão iniciando a modalidade tem que ser de forma 

bastante lúdica, então eu consegui relacionar sim. 

 

•Não necessariamente por estar dentro da escola né, mas por ser pra criança. 

Isso, por ser pra criança. 

 

4- Sua formação tem colaborado com sua intervenção nesse espaço?  

R : Também, é também. Porque, além da experiência que eu tive com o ballet, 

mas eu nunca tinha dado aula pra criança, eu sempre fiz, eu sabia a parte 

técnica. Mas, depois de a gente estudar algumas disciplinas como 

Comportamento Motor, que a gente estuda os estágios do desenvolvimento da 

criança, o próprio estágio que a gente vivencia ali né, você trabalhando com a 

criança diretamente. Então isso ajuda bastante você a entender o processo de 
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desenvolvimento, você saber pra qual idade o que que você pode trabalhar, o que 

que é legal você trabalhar. Então é legal essa relação. 

 

5- Sua atuação nesse espaço tem colaborado com sua formação humana e profissional? 

Se sim, de que forma? Se não, por que e o que fazer para mudar esse quadro? 

R: Sim, eu levo em relação a experiência né. Porque depois de eu ter começado a 

trabalhar no projeto, no programa xxxx, a minha experiência foi tão boa, que eu 

fui a partir do que eu era vista nas apresentações, eu comecei a ser chamada pra 

trabalhar em outros lugares. E de dizer também que a partir da experiência 

assim, eu vi que realmente era legal trabalhar na escola. Que eu entrei aqui não 

sabendo se era isso mesmo que eu queria, porque eu sempre achei que a minha 

área era mais do bacharelado. Mas a partir da experiência que eu tive tanto no 

programa quando dentro da universidade, eu vi que era interessante também, 

que era possível. 

 

•Em, alguns momentos assim da formação você lembrava ou fazia alguma relação 

com as experiências que você tinha no xxxxx, por exemplo, de colaborar com sua 

formação assim: Você estar lá atuando e pensar: Poxa, é isso me ajudaria em tal 

disciplina em que a gente estava discutindo isso e estou vendo que na prática...  

Você acha que teve essa relação também ou só em relação a formação te ajudar na 

atuação? 

 

É, eu acho que o que eu trouxe de lá pra cá foi mais a questão da experiência 

mesmo. Mas eu acho que a faculdade mais me ajudou a ser monitora lá , a me 

desenvolver lá. O que eu trouxe de lá foi mais a experiência mesmo. 

 

6- Qual a importância de conteúdos da Educação Física estarem presentes nesses 

espaços, como o xxxx e outros projetos sociais, assim, seja ele esporte, capoeira, 

dança? 

R: Com certeza, a interação pra mim é o mais importante. Porque a gente vê que 

pelo menos no programa que eu trabalhei a gente via que era muito importante 

em todas as modalidades que a gente tinha, teatro, a gente tinha não só ballet 

clássico como outros tipos de dança como jazz e forró, é, os esportes. Então, era 
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um momento de interação que a gente via que os alunos estavam felizes, que eles 

gostavam de estar ali. Fora o desenvolvimento motor mesmo das crianças. 

 

7- Acredita que a transformação social pode acontecer através do seu trabalho como 

graduando em Educação Física? 

R: Sim e a gente via acontecendo lá. Porque a gente tinha um grupo de crianças 

que era da vila dos pescadores. É essa vila, são várias casas de família, famílias 

complicadíssimas envolvidas com drogas, envolvidas com o tráfico. Aí a gente via 

essas crianças lá no meio, assim, ao invés delas estarem nesse meio elas estavam 

participando do programa, que se não existisse o programa elas estariam lá. E às 

vezes a gente passa na rua  perto da vila dos pescadores, a gente vê essas crianças 

na rua, correndo, super vulneráveis e elas no programa a gente via o 

desenvolvimento delas. No caso do ballet, é, encantadas pela oportunidade de 

estar com a roupinha de ballet, de estar dançando, de estar se apresentando à 

própria família, não, fora o programa talvez não teriam uma oportunidade como 

essa. 

 

•As aproxima de realidades que talvez elas não alcançariam se não fosse o projeto ? 

R: arram (confirmação). 

 

8- A atuação nesse projeto permitiu que você mudasse algum conceito pré-construído 

sobre o projeto ou sobre a comunidade em que ele estava inserido, ou então sobre os 

sujeitos que dele participam? Porque às vezes a gente tem medo de atua em algum 

projeto, por conta de achar que não vai dar conta, ou que as crianças vão dar trabalho, 

ou alguma coisa assim. Você tinha isso antes e depois foi quebrado 

R:  Não, assim. Como eu disse, esse projeto, ele é o modelo lá. Então a gente vê 

que ele funciona mesmo. Até porque os coordenadores, eles prezam muito isso. O 

aluno tem que estar no projeto, mas ele tem que estar bem na escola. Inclusive o, 

é acho que eles fazem, acho que é Provinha Brasil, que é uma prova que vê o nível 

das crianças assim. Depois que o projeto começou a funcionar, o nível das 

crianças que estavam participando do projeto subiu, o índice da escola nas 

provas. A gente vê, porque até porque dentro do programa tinham atividades de 

monitoria em português, matemática. Então também, além dos exercícios com o 

ballet e os esportes, tinham as monitorias das disciplinas, das matérias que os 
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alunos faziam na escola então ajudava, tiravam eles de casa, quer dizer, eles não 

estariam estudando e eles também estudavam lá. 

 

• Então quando você entrou lá, você já sabia que era um projeto modelo? 

R: Na verdade, eu entrei estava no início o projeto. Ele não era ainda um projeto 

modelo. Mas eu vi esse desenvolvimento, esse crescimento né do programa. 

 

•Mas você chegou a ter algum receio assim pra entrar? Pra assumir essa turminha de 

ballet? 

R: Ah, a gente sempre tem. Primeiro que eu não tinha experiência dando aula né, 

foi minha primeira experiência como professora de ballet. Pra você enxergar 

como é que isso vai ser, não sei se eu gosto de lidar com as crianças, não sei se eu 

vou ter o controle da turma. Até porque são, a gente, ali em Itapuã, a gente tem 

tanto comunidades de um pouquinho maior classe econômica, quanto alunos de 

periferia, como gente da vila dos pescadores, gente, a, a rua do lixo né, que são 

comunidades carentes mesmo. Mas a gente também atende moradores ali, da 

praia de Itapuã, moradores de dali, mais de regiões também próximas que tem 

melhor condição. Então assim, lidar com essa diferença social, preocupou, mas 

depois a gente vai, é, a gente vê que o ballet e também as outras modalidades 

ajudam nessa interação, que lá dentro não tem essa distinção. 

 

9- Quais disciplinas do curso contribuíram para o desenvolvimento de seu trabalho no 

projeto? 

R:  Comportamento Motor e Aprendizagem e Desenvolvimento Humano. 

10- Quais experiências não advindas da graduação auxiliaram no seu desempenho no 

projeto em questão? 

R: Não. Foi mais a vivência mesmo. Porque quando eu entrei tem quatro anos, 

não, é, ia fazer quatro anos, eu tinha já uma bagagem de dez anos de ballet quase. 

Então assim, eu já tinha uma experiência muito boa com a modalidade. E isso me 

deu um pouquinho mais de segurança, as experiências que eu já tinha. A í fora o 

que a gente vai adquirindo durante a formação aqui, ajudou mais ainda. 
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•Aí você acha que inclui projetos de extensão, as oficinas, as coisas que não estão 

incluídas na grade curricular obrigatória? Ou então sei lá, cursos que você fez nesses 

momentos? 

R: Também, também. Eu fiz muitos cursos relacionados à dança também, aí 

ajuda também.·. 

 

11- Cite uma experiência vivenciada enquanto sujeito ativo nesse projeto, a qual em sua 

visão tenha colaborado de maneira ímpar para sua formação acadêmica ou humana.  

R: Olha, nos meses todos de experiência que eu tive lá, é, o fato de ver o 

crescimento das crianças desde quando eu entrei até o momento que eu saí. Que 

eu não saí, eu saí assim, com pena né, porque eu mudei de cidade, então não 

consegui continuar. Ah, o próprio ver o desenvolvimento da criança. Eu peguei 

uma aluna, que ela entrou com, ela não tinha nem três anos, ela ia porque a irmã 

dela participava do programa. Aí ela assistia e ela chorava porque ela queria 

fazer, mas só que ela não podia ainda e a gente deu um jeito dela fazer. E a partir 

daí o crescimento dela, assim, a gente deixa as crianças entrarem no ballet a 

partir de três anos só, até porque antes disso elas são muito pequenininhas, mas o 

crescimento dela foi muito legal assim de ver. Fora isso, as crianças da vila dos 

pescadores que eu citei anteriormente, que a gente vê que é uma situação muito 

difícil, a questão familiar, a gente via as crianças chegando descalças lá, é, sem 

condições, não tinham roupas, projetos que doavam. E o mais interessante de ver 

era que elas as vezes brigavam com a família ou com os pais, porque as vezes os 

pais não deixavam ir por uns motivos, mas elas queriam estar lá. Às vezes aquilo 

era, fez talvez um refúgio, principalmente as crianças maiores, de sair daquele 

ambiente, né, supervulnerável que, de dificuldades, para poder estar vivenciando 

uma coisa que talvez elas não poderiam. Outra coisa a questão assim, a gente via 

também, é até, assim, interessante que muitas crianças iam, é claro  que pelas 

oportunidades das oficinas, mas pela alimentação, que as vezes se ia ficar em  

casa e não tinha como se alimentar e as crianças que participavam do projeto, 

elas tinham o almoço e o lanche da tarde. Entendeu? Já era um incentivo também 

pra fazer, estar presente no projeto. 

 

12- Algo que não foi perguntado e acha importante dizer? 
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R: Não, acho que eu já contei um pouquinho da minha experiência, acho que é só 

isso. 
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