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RESUMO 

 

Nesta narrativa (auto) biográfica de formação, abordo e analiso as principais experiências que 

tive nos esportes desde a infância, mas principalmente as que perpassam a escola e a 

graduação em educação física na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Antes 

mesmo de saber que se tratava de um conteúdo amplamente sistematizado e com potencial 

enorme, as brincadeiras de roda e cantiga do “prézinho”, a queimada, os piques do ensino 

fundamental I, a iniciação aos esportes, tais como: o vôlei, o futsal e também a vivência, 

aprendizagem e o investimento na escolha da modalidade de “Tiro com Arco” como esporte 

de alto rendimento, conduziram-me e foram primordiais para a escolha do meu curso e as 

propostas de vivências com os colegas de classe, a participação em projetos como professora 

da modalidade, onde pude proporcionar aprendizagem aos demais alunos, professores e 

servidores da UFES, aos estudantes de escolas públicas e privadas, e pessoas com deficiência 

física (Paratletas) das diversas faixas etária. Perceber os benefícios psicomotores e sociais que 

a prática do tiro com arco me trouxe na fase adulta causam o desejo de ver garantindo o 

acesso à cultura de movimento ao maior número de jovens possíveis nas escolas, e 

concomitantemente, sei das dificuldades que o (a) professor (a) de educação física enfrentará 

em face deste desafio. Esse trabalho busca estimular professores e graduandos a perceberem 

que o estudo da temática “professores de Educação Física a partir de suas experiências 

esportivas profissionalizantes” é essencial para a formação, quebra paradigmas e nos 

possibilita uma nova visão e aceitação desta possibilidade. 

 

 

Palavras-chave: educação física; esporte; formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In this (auto) biographical narrative of formation, in discuss and analyze the main experiences 

in have had in sports since childhood, but mainly those that pass through school and 

graduation in physical education at the Federal University of Espírito Santo (UFES). Before 

even knowing that it was a broadly systematized content with enormous potential, the play  in 

wheel songs of kindergarten, the burning, the pike of elementary school I, the initiation to 

sports, such as: volleyball, futsal, and also the experience, learning and investment in 

choosing “Archery” as a high performance sport, led me and were paramount in choosing my 

course, and the proposals of experience with classmates, participation in projects as a teacher 

of the modality, where was able to provide learning to other students, teachers and servers of 

UFES, students os public and private schools, and people with physical disabilites 

(Paralympics), of the different age groups. Realizing the psychomotor and social benefits that 

the practice of archery brought me in the adult stage cause the desire to see ensuring access to 

the culture of movement to as many young people as possible in schools, and concomitantly, 

had is now know the difficulties that teacher of physical education face this challenge. This 

work aims to stimulate teachers and undergraduates to realize that the theme of Physical 

Education teachers of their professional sports experiences is essential for formation, breaks 

paradigms and allows us a new vision and acceptance of this possibility. 

 

 

Keywords: physical education; sport; formation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Esta narrativa autobiográfica de formação tem por objetivo narrar e analisar as minhas 

experiências formativas com os esportes, desde a infância, mas principalmente as que foram 

produzidas no período escolar e durante a graduação em Educação Física (Licenciatura), na 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Para a escrita deste texto utilizo o conceito 

de experiência proposto por Bondía (2002): “[...] A experiência é o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que se acontece, ou o que toca. A cada dia 

se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (BONDÍA, 

2002, p. 21). Nesse sentido, busco dos fios da memória os momentos formativos que me 

tocaram, que me fizeram sair da zona de conforto e me proporcionaram uma aprendizagem 

significativa. 

Com base nas reflexões realizadas para a construção desta narrativa, e, fundamentada em 

Souza (2008), compreendo que a narração de si é um instrumento de (auto) formação e de 

construção identitária, pois conforme o autor, as narrativas de formação são “[...] férteis para a 

compreensão do desenvolvimento profissional, das dimensões de formação, da 

profissionalização docente e suas interfaces com a construção da identidade profissional e a 

auto-formação” (SOUZA, 2008, p. 38). 

A reflexão sobre minha trajetória de vida se mostra como um processo capaz de trazer 

sentidos e significados ao rememorar a minha própria história, pois foi possível perceber o 

quanto é difícil falar de si mesmo e o quanto é importante refletirmos sobre de onde viemos, 

para onde vamos, qual a influência do passado sobre o presente e desses dois com o futuro. A 

partir desse processo de rememorar minha trajetória entendo que esta narrativa se configurou 

como meio de aproximação de diferentes tempos e espaços formativos que vivenciei na 

infância, enquanto estudante do Curso de Educação Física e atleta de alto rendimento no Tiro 

com Arco, no período de 2013/2 a 2017/1. 

Com isso, metodologicamente, organizei esta narrativa da seguinte maneira: no tópico 

Trajetória pré-acadêmica: influências do esporte, da escola e da saúde, narro e analiso minha 

trajetória esportiva durante a infância, e no decorrer da minha escolarização na educação 

básica; em  Trajetória acadêmica: formação entre o esporte e a maternidade focalizo em 

minhas experiências e vivências na trajetória esportiva durante a formação acadêmica, a 
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gravidez e os dilemas que perpassam a continuidade e prosseguimento na carreira esportiva e 

na graduação após o nascimento do meu filho; por fim, em reflexões finais, retomo os 

principais pontos abordados de minha narrativa. 

 

2 TRAJETÓRIA PRÉ-ACADÊMICA: INFLUÊNCIAS DO ESPORTE, 

DA ESCOLA E DA SAÚDE 

 

Em minha infância, tive acesso a diversas atividades, tais como: cantigas de roda, queimada, 

pular elástico, pular corda, vôlei, futsal, basquete e por último o tiro com arco. Desde muito 

cedo, o interesse pelos esportes foi muito forte e o gostar de praticá-los contribuíram para a 

escolha do curso que ora concluo. O segundo ponto importante pela minha escolha 

profissional foi a presença marcante e as experiências das aulas da minha professora de 

Educação Física, durante todo o decorrer do meu ensino fundamental. O terceiro ponto e o 

principal foi a minha trajetória no esporte de alto rendimento “Tiro com Arco”. 

Meu processo de escolarização se iniciou na Educação Infantil, o antigo “prézinho”, onde 

aprendi vários tipos de brincadeiras. Recordo-me das brincadeiras e cantigas de roda, de 

brincar no parquinho e de alguns piques, tais como: pique pega, pique alto, etc. Ainda em 

minha infância, no ensino fundamental, por não ter quadra, realizávamos nossas aulas de 

Educação Física em um espaço improvisado. As vezes aconteciam no terreno de chão batido e 

outras vezes íamos para a quadra da praça do bairro. Então, durante quase todo o ensino 

fundamental aprendi as regras, os movimentos e gestos do vôlei. Jogávamos duas vezes por 

semana, que era nas aulas de Educação Física. Tive a oportunidade de participar de 

campeonatos representando a escola. E no último ano do ensino fundamental (2007) comecei 

a praticar um esporte diferente: o Tiro com Arco, uma modalidade Olímpica e pouco 

conhecida no estado.  

 O Tiro com Arco1 começou a fazer parte da minha vida em 2004, quando meu pai, Daniel 

                                                 
1 O “Tiro com Arco” é uma modalidade Olímpica, um esporte de alto rendimento, conhecido também como Arco 

e Flecha. Este esporte chegou ao Brasil por volta do ano de 1950, mas a sua Confederação somente foi fundada 

no ano de 1991. O tiro com arco, é a prática de utilizar um arco e flechas para atingir um alvo em uma 

determinada distância, surgiu a princípio como uma atividade de caça e guerra, com indícios de sua prática ainda 

na pré-história. A modalidade foi introduzida nos Jogos Olímpicos em 1900, sendo disputada até 1920. A 

discrepância entre as regras aplicadas nos diferentes países fez com que a modalidade ficasse ausente de evento 

por várias décadas. E a partir de 1972, nas Olimpíadas de Munique - Alemanha, com a adoção das regras 

da Federação Internacional de Tiro com Arco (FITA), por um número suficiente de países, o tiro com arco 

voltou à condição de desporto olímpico, a qual mantém até hoje. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_(arma)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flecha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caça
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pré-história
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Olímpicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desporto_olímpico
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Juvêncio do Nascimento, começou a pratica-lo como uma forma de tratamento de uma bursite 

que ele tinha em seu ombro direito, adquirido pelo tempo de trabalho. O esporte, a princípio, 

foi visto apenas como um tratamento médico, mas, depois de um certo tempo, passou a ser 

levado a sério, como prática esportiva. Durante os anos de 2004 e 2007, acompanhei meu pai 

nos treinamentos e nas competições, neste período, consegui aprender sobre a história do 

esporte no estado e no Brasil, suas regras, as normas de segurança, os sistemas de organização 

de provas e a metodologia de ensino e aprendizagem com os arqueiros mais experientes, de 

modo que tive a oportunidade de auxiliá-los na realização de campeonatos estaduais indoor2 e 

outdoor3 e nos treinamentos. Com isso, passei a desenvolver atividades dentro do ambiente da 

Federação Capixaba de Tiro com Arco (FCTARCO) 4. 

No ano de 2005, o que me marcou foi a realização de um grande evento da modalidade aqui 

no estado, que reuniu todos os principais campeonatos nacionais e internacionais: o 

Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco Outdoor Adulto, o de categorias de Base e o 

Torneio Mundial da Amizade. Este megaevento foi realizado nos campos de futebol do 

Parque Municipal da Pedra da Cebola, em Vitória. Nesse campeonato tive a oportunidade de 

observar todos os tipos de arqueiros de diversos níveis (base, iniciantes, intermediários e 

avançados), foi uma experiência incrível acompanhar os dias do evento, participaram atletas 

de vários lugares do mundo e até campeões mundiais. Mais de 200 arqueiros participaram 

deste evento, foram dias de fortes chuvas, mas que não atrapalharam a beleza e o 

desenvolvimento do campeonato.  

Passaram-se dois anos e o interesse em querer aprender foi crescendo cada vez mais e após 

uma conversar com o Dr. Antônio Augusto (Presidente e também técnico na época) e o Dr. 

Sóstenes (Técnico da escolinha na época), procurando saber sobre a oportunidade de começar 

                                                 
2 O “Indoor” é um tipo de competição de 60 disparos, realizados em um ambiente fechado, sendo dividido em 

dois rounds de 30 flechas, cada round é composto por 10 séries de 3 tiros cada na distância de 18 metros. 

3 O “Outdoor” é também um tipo de competição de 72 disparos, realizado em ambiente aberto, sofrendo assim as 

variações climáticas, com distâncias variando entre 70, 60, 50 e 30 metros, a prova é composta de dois rounds de 

36 flechas, sendo 6 séries de 6 tiros cada por round. Este tipo de competição é utilizado para a realização de 

Jogos Pan-americanos e Olimpíadas. 

4 A FCTARCO foi fundada em vias de fato em 13 de maio de 1993 pelo Dr. Antônio Augusto Barboza de 

Menezes e o Sr. Jorge Fernandes Monteiro, mas desde o ano de 1988 o local para a realização da prática 

utilizado pelos arqueiros da federação está localizado dentro da UFES, no campus de Goiabeiras, Vitória, 

Espírito Santo. Iniciou – se em um gramado na parte da frente da UFES e as margens da avenida Fernando 

Ferrari, mas após um tempo foi transferido para uma área próxima ao Ginásio Poliesportivo do CEFD, onde 

encontrasse situado até os dias de atuais, onde desde setembro de 2013 foi entregue um Campo de Tiro com 

Arco, construído pelo Ministério do Esporte para a realização da prática esportiva e iniciação pelo Programa 

Piloto Universitário (PPU). A transferência foi necessária devido a obra de ampliação da Avenida Fernando 

Ferrari. Para maiores informações acessar o site www.fctarco.org.br. 

http://www.fctarco.org.br/
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a praticar o esporte e se poderiam me auxiliar. Esse interesse remete a relação que eu já havia 

construído em relação aos esportes, pois sempre me dispus a praticá-los de forma ativa, e 

considero essas experiências relevantes para minha formação pessoal, pois todos os esportes 

que pratiquei durante toda a minha infância e adolescência me agregaram valores, tais como: 

disciplina, respeito, cooperação, integridade, concentração, equilíbrio, foco, determinação e 

ética, questão importantes e que auxiliaram na escolha da minha graduação. 

Minha iniciação no esporte de alto rendimento se deu no ano de 2007, quando ainda cursava 

as séries finais do ensino fundamental. Tive meu pai como o mais importante incentivador 

para que eu desse o “tiro inicial” na minha trajetória no esporte, pois com meu início na 

prática, me encantei e me apaixonei pelo esporte que eu escolhi fazer. Certamente devo muito 

a ele pelos incentivos, motivações e companheirismo. Neste início fiquei aproximadamente 

um ano na escolinha de iniciação, utilizando o arco escola5. Participei de campeonatos 

estaduais como iniciante e tive a oportunidade de aprender com os técnicos que muito me 

auxiliaram na minha iniciação no esporte, com o ensino e aprendizado das técnicas básicas 

necessárias para a prática da modalidade e com o empréstimo do material esportivo para 

participação nos campeonatos. No ano de 2007, recebi como incentivo da Federação um arco 

pouco mais avançado, como reconhecimento pela minha dedicação e empenho, para que eu 

pudesse mudar de categoria e participar de competições, o que me deixou ainda mais 

entusiasmada para prosseguir nessa jornada.  

As primeiras competições das quais participei eram para ranqueamento estadual e para 

obtenção de índice e pontuação para eventuais participações em provas nacionais. Após 

algum tempo de prática comecei a participar de competições nacionais, inicialmente foram os 

Campeonatos Brasileiros de Base e posteriormente os Brasileiros Adultos, ambos são de nível 

elevado, reunindo os melhores arqueiros do país. São realizados anualmente em uma cidade 

ou região diferente do país, o que proporciona aos atletas uma variável de condições físicas e 

climáticas para adaptação a cada região.  

 

Então quando comecei a evoluir no esporte e a participar efetivamente de todas as 

competições do calendário estadual e nacional, pude vivenciar e experienciar momentos assim 

como destacados por Azevedo et al. (2017), que são tensões presentes na vida do atleta sobre 

a conciliação das formações esportiva e escolar; tentativas de conciliação e particularidades 

                                                 
5 O “Arco escola”, é um tipo de arco feito geralmente de madeira que é utilizado na iniciação esportiva da 

modalidade.  
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entre as formações; e a influência da família em relação à minha formação escolar e esportiva. 

A conciliação desses tempos necessários para a formação esportiva e escolar é essencial para 

uma melhor ascensão do atleta/estudante em sua carreira pessoal e profissional. Outro fator 

determinante é “[...] o ambiente familiar como importante fator na formação do jovem 

esportista, principalmente se os pais foram adeptos de suas modalidades, seja no âmbito de 

rendimento, seja no do lazer” (AZEVEDO et al., 2017, p.195), que de fato foi primordial para 

que eu prosseguisse a minha trajetória esportiva, pois meu pai foi o grande precursor da 

minha carreira.  

 

Muitos atletas de alto rendimento focam e dedicam-se somente às preparações físicas, aos 

treinamentos e competições, contudo, por consequência, ocorre o abandono dos estudos para 

que haja uma dedicação única e exclusiva ao esporte. E como apontado em estudo realizado 

por Azevedo et al. (2017), poucos estudantes-atletas conseguirão profissionalizar-se no 

esporte e, assim, a grande maioria ficaria exposto as dificuldades de posterior inserção no 

mercado de trabalho pela falta de qualificação profissional, por ter abandonado os estudos 

para se dedicar ao esporte. Em meu caso, sempre tive, por orientação familiar, priorizar a 

minha formação escolar quando fosse necessário e vejo que esse apoio foi primordial para que 

eu pudesse dar prosseguimento a minha trajetória esportiva e escolar, e durante todo este 

tempo de prática esportiva pude ver dentro desse ambiente, muitos companheiros-atletas que 

passaram a ver o esporte como profissão e por isso abandonaram as escolas e o futuro deles 

após o final da carreira será difícil, pois segundo Azevedo et al. (2017), se os estudantes-

atletas apresentarem uma formação acadêmica incompleta e ou deficiente, poderão enfrentar 

uma difícil transição para o mercado de trabalho após o término de sua carreira esportiva, pois 

suas credenciais adquiridas pelo tempo da prática e dedicação ao esporte não servirão como 

qualificação. 

 

Ao final do ano de 2008, meu pai após ver os resultados obtidos por mim, optou por investir 

em minha carreira fazendo a compra do meu primeiro arco de competição oficial, o que me 

surpreendeu completamente e me deixou muito mais empolgada, estimulada e determinada 

em prosseguir com o Tiro com Arco. O investimento partiu da minha família para que eu 

pudesse evoluir e quase 6 meses após a compra, enfim, o arco chegou, foi uma sensação 

maravilhosa e emocionante, que um atleta nunca esquece. Neste mesmo ano prossegui com os 

meus estudos, ingressando assim no ensino médio, em uma escola pública Estadual, no 

município de Serra. Os primeiros anos foram os mais tranquilos em relação a conciliação 
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entre os estudos, os treinos e as viagens para participação em competições de nível nacional. 

Os treinos eram sempre em contra turno e aos finais de semana, pois para evoluir é preciso 

persistir e focar para poder prosseguir sempre e avançar cada dia mais, seja no esporte ou na 

escolarização. 

 

Figura 1 - Meu primeiro arco de competição 

 

Fonte: Acervo pessoal (2008). 

O ano de 2010 foi um pouco mais problemático para conciliar os treinos, as aulas, as viagens, 

o pré-vestibular e o cargo de Diretora Financeira na Federação que era realizado de maneira 

voluntária. O cargo citado, me foi incumbido após meu pai ser eleito Presidente da Federação 

em 2009. Tornou-se difícil administrar o tempo com todas essas atividades, então tive que 

priorizar meus estudos e os treinos passaram a ser somente aos fins de semana. Em meu 

primeiro vestibular prestado para a UFES optei pelo curso de engenharia mecânica, um curso 

e uma profissão que era o sonho do meu pai, foi uma decisão meio difícil, pois as minhas 

perspectivas e projetos para a minha vida pessoal e profissional eram outras, devido as minhas 

experiências no meio esportivo, pretendia aprofundar meus estudos e conhecimentos na área 
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de Educação Física, entretanto, realizar a vontade do meu pai era prioridade naquele 

momento, pois afinal ele sempre fez tanto por mim porque não tentar fazer algo por ele? Sei 

que era uma decisão errada a ser tomada, mas optei por tentar. O Tiro com Arco teve que ser 

deixado um pouco de lado durante todo o ano, para que eu pudesse me dedicar aos estudos, o 

que foi muito difícil, pois havia muita paixão na minha relação com ele.  

No Vest UFES prestado ao final do ensino médio em 2010 para engenharia mecânica, fiquei 

em segundo lugar da suplência, o que para mim já era uma grande conquista e para o meu pai 

foi uma imensa alegria e satisfação. No outro ano, prossegui com os estudos fazendo somente 

um curso noturno o que não me atrapalhou mais nos treinamentos e isso foi um grande alívio, 

voltei a treinar com toda garra e vontade possíveis. Mas uma vez me preparei durante o 

decorrer do ano para o vestibular da Ufes de 2011 e não obtive um bom resultado. E neste 

mesmo ano, passei a ser acompanhada ainda mais de perto, pelo novo técnico da federação6, 

que havia acabado de receber um treinamento da Confederação Brasileiro de Tiro com Arco 

(CBTARCO). Então tivemos um trabalho árduo e cansativo para correção de postura do tiro, 

retirar ou minimizar os meus vícios, me fazer subir no ranking nacional e estadual e me 

preparar para o meu primeiro Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco Adulto, que seria 

realizado em Águas de Lindóia-SP. Devido aos constantes treinamentos e correções me sentia 

extremamente exausta, a cobrança pelos resultados eram cada vez maiores, os desafios de 

adaptação a rotina pesada de preparação física e treinamento, e as dificuldades da busca pelo 

alto desempenho, me levaram a pensar em desistir, mas persisti e após muito esforço os 

objetivos foram alcançados e a ascensão no esporte foi iminente.  

A minha primeira participação em competição foi grandiosa, havia pessoas de todas as 

regiões do país e até mesmo uma equatoriana que veio prestigiar e também participar do 

evento. Fiz uma boa competição, fiquei em 12º lugar entre quarenta mulheres participantes no 

arco recurvo7, fui para os combates8 para a decisão da Copa Brasil. Ganhei o primeiro e 

empatei o segundo, que foi contra a Michelle Acquesta, uma atleta profissional que era da 

                                                 
6 O “novo técnico” da Federação o senhor José Carlos Salviato, formado em Educação Física – Licenciatura 

Plena na UFES em 1971, ex-professor de Didática do Centro de Educação da UFES, hoje aposentado. 
7 O “Arco recurvo”, também conhecido como “arco olímpico”, é um arco que se caracteriza pelo formato de suas 

lâminas de dupla curvatura, formando um "S" suave. Diferentemente do arco composto, o recurvo não possui 

sistemas de roldanas, exigindo assim um esforço maior para se fazer e manter a puxada. O arco recurvo pode ser 

inteiriço ou desmontável, podendo ainda ser equipado com acessórios que facilitam o tiro, como mira, 

estabilizadores e também é o único tipo de arco utilizado nas olimpíadas. 
8 O “combate” é um tipo de prova a ser realizado como etapa eliminatória durante a competição, dois atletas em 

uma mesma distância, disputam por séries, cada uma ganha o atleta acumula 2 pontos, caso empate na somatória 

cada um ganha 1 ponto e quem perde fica com 0, o atleta que fizer a somatória de 6 pontos vence o combate e 

passa para o próximo. As eliminações ocorrem até ficarem os 4 melhores para a disputa de ouro, prata e bronze. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_(arma)
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Seleção Brasileira. Esse até então foi o evento de maior importância para o início da minha 

carreira. Após todo o preparo realizado e objetivos alcançados vejo que esse momento foi 

essencial para o meu desenvolvimento e crescimento no esporte e contribuíram para que eu 

prosseguisse em minha carreira esportiva. 

Meu ano considerado crítico no esporte foi o de 2012, quando me dediquei completamente ao 

tiro com arco e aos estudos para o pré-vestibular, no intuito de realizar o meu sonho de ser 

professora de Educação Física. Meu pai inicialmente foi contra a minha escolha de formação 

profissional. Lembro-me que aos 11 anos, ao ser questionada por minha professora de 

educação física sobre o que eu queria ou pretendia para o meu futuro, cheguei a hesitar, pois 

não havia nada definido ainda, mas ao final do ensino fundamental II quando fui questionada 

novamente, sem hesitar respondi que queria ser uma professora e profissional igual a ela. 

Concordo com Ferreira, Nascimento, Fontaine (2009, p. 44), quando dizem que “[...] o papel 

dos professores enquanto agentes privilegiados na promoção de experiências 

potencializadoras e facilitadoras do desenvolvimento vocacional dos alunos. [...] do modo 

como a sua prática poderá influenciar o processo de orientar-se dos alunos”. Mesmo não 

sendo a escolha profissional que meu pai almejava para mim, tive que arriscar, ele não me 

apoiou, mas não impediu que eu prosseguisse com minha formação e após um tempo ele 

percebeu que o curso era importante para mim e começou a me incentivar até mesmo com a 

continuidade do estudo caso eu conseguisse passar no processo seletivo. 

Iniciei o ano de competições com ótimos rendimentos esportivos, de modo que superei os 

recordes estaduais da categoria na qual estava inserida. Contudo, essa série de bons 

rendimentos foi abruptamente interrompida devido a problemas de visão. Ao consultar o 

médico para uma simples consulta de rotina e mostrar uns exames de sangue, ficou constatado 

o nível elevado do hormônio de prolactina de modo que me foi solicitada uma tomografia de 

urgência.  

No dia 12 de junho veio o resultado, um tumor benigno com 3 centímetros na sela túrcica, na 

hipófise, ou seja, foi descoberta uma doença chamada Macroprolactinoma9. Depois foi 

realizada uma campimetria10 e daí veio mais uma surpresa: eu já havia perdido 70% da visão 

do olho esquerdo, pois o tumor estava comprimindo o nervo óptico. Minhas participações nas 

                                                 
9 A “Macroprolactinoma” é uma doença oriunda do aumento da dosagem do hormônio da prolactina, que é 

detectada em exames de sangue. 
10 A “Campimetria” é o exame oftalmológico que avalia a percepção visual central e periférica, identificando 

qualquer alteração ou redução visual. 
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competições foram interrompidas neste período para que eu pudesse começar meu tratamento 

que seria uma intervenção cirúrgica de urgência, pois a qualquer momento meu nervo óptico 

poderia se romper e me trazer consequências graves como a perda definitiva da visão. Em 

uma reunião feita com a equipe médica antes da cirurgia, nos foi proposto uma alternativa, 

que era um tratamento com remédio por um mês para que o tumor diminuísse. Após um mês 

do uso, veio a grande surpresa, o hormônio deu sinais de redução e a cirurgia foi descartada. 

Esse foi um período muito apreensivo para mim e minha família, pois vivíamos um momento 

extremamente delicado e decisivo para minha vida. Os meus planos para o esporte e projetos 

de trajetória de vida foram interrompidos nessa época, pois a prioridade era a minha saúde e 

recuperação. Minha família e amigos foram importantes para que eu não me sentisse sozinha 

e não desistisse de lutar pela minha vida, a tristeza e a incerteza era parte do meu cotidiano, 

mas o alívio só veio quando a cirurgia foi cancelada e os médicos me deram alta. 

Os treinamentos foram retomados depois de 4 meses de repouso absoluto e com autorização 

dos médicos, dada após ser feita uma nova bateria de exames. Retornei um mês antes do 

Campeonato Brasileiro que seria realizado na cidade de Recife-PE, foi um desafio que eu 

queria superar, aguentar os três dias de competição e chegando lá me deparei com outro 

desafio: encarar uma prova no sol quente de Recife e na areia fofa da praia. Um ano de muitos 

desafios, obstáculos e quedas que ao final acabou sendo de determinação, superação e 

alegrias.  
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Figura 2 - Campeonato Brasileiro Recife 2012 

 

Fonte: Acervo pessoal (2012). 

Tive a oportunidade nesse período de participar como monitora voluntária do PPU da 

modalidade tiro com arco. O tiro com arco surgiu no PPU ao final do ano de 2012, após uma 

conversa entre o Presidente da Federação e os professores do Centro de Educação Física e 

Desportos (CEFD), Luís Irapoan Jucá da Silva e Og Garcia Negrão, quando em um acordo 

feito por meio de um convênio, ele passou a ser uma das modalidades ofertadas pelo Projeto, 

que era financiado pelo Ministério do Esporte, através do Projeto Segundo Tempo. Este 

projeto foi muito importante para a ascensão do esporte em nosso estado, pois através dele 

seriam captados novos atletas para a Federação e, foi visto também como uma novidade para 

o esporte, já que não há nenhuma outra universidade ou faculdade no país que tinha o Tiro 

com Arco como modalidade gratuita para alunos, professores, servidores e pessoas de 

comunidade externa de diversas faixas etárias. O PPU atende a três turmas em dias alternados, 

duas vezes na semana com o total de 15 alunos cada uma. A Federação teria nessa parceria a 

disponibilidade para os atletas utilizarem o Campo de Tiro com Arco e daria como 

contrapartida inicial os equipamentos necessários para a realização das aulas e atletas como 
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voluntários para começarem ministrando as aulas, pois a UFES não tinha professores 

capacitados para começar as atividades.  

Depois de um tempo de início do projeto a Federação então ofertou um curso técnico para a 

formação de alunos de educação física como monitores, após o curso foi selecionado o aluno 

Renato Retz para atuar como monitor admitido pela Fundação Ceciliano Abel de Almeida 

(FCAA), UFES como responsável por ministrar as aulas da modalidade. Tive então a 

oportunidade de trabalhar como monitora voluntária no PPU, em parceria com o Renato e isso 

foi uma troca de informações e experiência muito inovadora para mim de poder transmitir os 

meus conhecimentos sobre esporte para outras pessoas, esse trabalho realizado no PPU me 

deixava cada vez mais fascinada com a ideia de ser professora, pois lidar com os alunos era 

um desafio, ensinar era cada vez mais prazeroso e o aprender enriquecedor.  

Figura 3 - Aula do PPU 

 

Fonte: Acervo pessoal (2014). 

Em 2013 foi meu recomeço tanto no esporte quanto nos estudos, fiz o Vest UFES para o 

curso de Educação Física – Licenciatura creio que por ter sido orientada por minha professora 

de Educação Física do início ao fim do ensino fundamental, e a sua maneira de ministrar as 

aulas me encantaram e me fizeram refletir sobre esta profissão, que por muitas pessoas não 
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são valorizadas. Ela é uma professora que soube me mostrar o quanto é bom e importante a 

prática de atividade física, o porquê devemos movimentar esta máquina que é o nosso corpo. 

O trabalho com o corpo para ela era fundamental, seja com as aulas de vôlei, futebol, 

basquete, dança, ginástica, jogos e brincadeiras. As suas aulas eram ricas em conteúdo, eram 

aulas das quais todos os alunos participavam. Ferreira, Nascimento, Fontaine (2009), apontam 

que o professor poderá ter um papel privilegiado em relação a produção de feed-back e 

reforços positivos para que seus alunos possam desenvolver melhor suas competências. Essa 

relação privilegiada com a minha professora fez com eu me interessasse cada vez mais para 

com essa profissão, fazendo assim com que eu buscasse maiores informações a seu respeito e 

trilhasse meu caminho para me formar professora de educação física. 

Uma das coisas que eu sempre via nas suas aulas era a liberdade que os alunos tinham, ela 

trazia um conteúdo para aula e a partir dele nos criávamos as possibilidades e com isso todos 

tinham interesse em fazer a tão esperada aula de educação física. Vejo este método de ensino 

como algo que eu seguiria em minhas aulas, pois o tema “aulas abertas” é um dos que 

trabalhei durante os estágios e julgo ser um dos que eu tenho mais afinidade, não excluo a 

possibilidade de utilizar as demais metodologias de ensino. A escola não possuía uma 

estrutura adequada para as práticas das aulas de Educação Física, possuía apenas uma “área 

improvisada” e um terreno grande de chão batido. Às vezes fazíamos aulas na quadra da 

pracinha do bairro ou íamos correr no terreno do Sítio Histórico “A Igrejinha de São João”, o 

que trazia risco para nós alunos, pois no bairro há muita violência. As dificuldades eram 

evidentes e isso nunca a fazia desistir, a falta de materiais também era um obstáculo que às 

vezes era contornado por ela mesma, que sempre comprava alguns materiais, como bolas, 

redes, bambolês, entre outros. 

 Esses são fatos recorrentes em diversas escolas de periferia e creio que nós enquanto 

professores devemos buscar meios para contornar estes desafios, algumas escolas, por 

exemplo, possuem matérias e não tem estrutura para a realização das aulas, como outras são o 

inverso e isso é uma realidade hoje cada vez mais comum. Não recebemos instruções durante 

a formação de como lidar com estes tipos de situações, mas devemos buscar recursos, sei que 

não é o certo fazer o que ela fazia, mas um professor deve estar preparado para encontrar 

soluções, da maneira mais fácil e acessível possível. Ela foi e continua sendo para mim um 

espelho, tanto como pessoa, quanto como professora, diretora e principalmente como amiga. 
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3 TRAJETÓRIA ACADÊMICA: FORMAÇÃO ENTRE O ESPORTE E 

A MATERNIDADE 

 

Ingressei na UFES no ano de 2013, após conquistar a tão sonhada vaga. Priorizei a minha 

formação como professora e a minha trajetória esportiva. Logo após iniciar meus estudos, fui 

convidada pelos professores Og Garcia Negrão e Luís Irapoan Jucá da Silva para ser uma 

professora monitora do PPU contratada pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) para 

ministrar as aulas do projeto com o Renato, visto que eu já o acompanhava como monitora 

voluntária. Aceitei o convite, pois além de ser uma honra para mim fazer parte daquela 

equipe, seria uma fonte enriquecedora de ensino aprendizagem para minha formação 

acadêmica. 

Considero que comecei a minha graduação com o pé direito, pois estava tudo em harmonia: o 

curso, os treinos e o estágio. A conciliação entre o esporte, a formação e o estágio. Como todo 

o início é dificultoso, pois com o passar dos períodos as exigências vão se tornando cada vez 

maiores, os dias para treinos foram ficando poucos e os horários do PPU acabaram exigindo 

bastante também. Para um atleta se manter sempre em um patamar desejável, ele tem que 

fazer grandes sacrifícios. Há anos e agora um pouco mais devido a minha dedicação ao meu 

esporte, abdiquei totalmente dos meus finais de semanas e feriados para que eu pudesse me 

dedicar aos treinamentos sem comprometer minha formação.  

Foi um recomeço em todos os sentidos da minha vida, seja esportiva, pessoal e profissional. 

Então tudo era motivo de comemoração, uma conquista que foi a minha formação 

profissional, as liberações médicas para o retorno às práticas esportivas moderadas e, por fim, 

as conquistas em campeonatos estaduais e nacionais que vieram depois de muito treinamento 

e dedicação. Nesse mesmo período, também se iniciou um grande projeto da FCTARCO, com 

parceria do Ministério do Esporte e CBTARCO11, projeto este denominado como “Tiro com 

Arco nas escolas”, que tinha por objetivo atender crianças e adolescentes, com faixa etária de 

10 a 17 anos de idade, estudantes regulares de qualquer rede de ensino (pública ou privada) do 

                                                 
11 A Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTARCO) foi criada em 1991. O esporte chegou ao Brasil por 

volta de 1950 pelo idealista, comissário de voo da Panair Do Brasil, Sr. Adolpho Porta, que morava em Lisboa, 

Portugal. Em 1955 quando regressou ao Rio de Janeiro, trouxe consigo alvos, arcos, flechas e também o 

regulamento da Federação Internacional de Tiro com Arco (FITA). No ano de 1958 foi fundada a Federação 

Metropolitana de Arco e Flecha, no Rio de Janeiro e somente em 1972 foi filiada a FITA e pode levar sua 

primeira delegação enviada para um Campeonato Mundial. Para maiores informações acessar o site 

www.cbtarco.org.br. 
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estado, visando à preparação e aumento do número de atletas da categoria de base do país.  

A oportunidade de ser convidada pela Federação, por meio do meu reconhecimento 

profissional como atleta e como professora do PPU, foi sem dúvida uma etapa de grande 

importância e experiência na minha vida acadêmica, pois o fato de poder trabalhar com as 

crianças e adolescentes contribuiu em diversos aspectos da minha formação, como o gostar e 

o aprender a lidar com crianças e adolescentes, que antes era um dilema a ser superado por 

mim. O tempo de convivência para com eles foi primordial para me dar segurança e 

autoconfiança para quando fosse desenvolver trabalhos no ambiente escolar. Realizamos um 

trabalho maravilhoso com os alunos e no final do ano todos participaram do 1º Campeonato 

Brasileiro Escolar aqui no Espírito Santo, no qual conquistamos títulos importantes para o 

estado em nível nacional. Creio que esta vivência foi de grande valia e me proporcionou 

grandes aprendizados no que diz respeito ao lecionar, ao preparar planos de aula, programas 

de treinamentos e análise de desenvolvimentos dos alunos e, isso para mim era novidade e 

busquei esses ensinamentos e informações com meu técnico, em apostilas e artigos que falam 

sobre o esporte. O projeto teve a duração de um ano apenas (2013-2014), alguns dos alunos 

foram selecionados para serem filiados à Federação e se tornaram atletas de base da 

FCTARCO.  
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Figura 4 - Aula do projeto tiro com arco nas escolas 

 

Fonte: Acervo pessoal (2014). 

No terceiro período da graduação, no ano de 2014/2, na disciplina de Seminário Articulador 

de Conhecimento (SAC), os alunos praticantes de alguma modalidade esportiva deveriam 

fazer um planejamento de aula para alunos da turma, mas deveríamos levar em consideração 

que o foco da aula era alunos do ensino fundamental I, II e ensino médio tendo como base seu 

esporte, então pela primeira vez pude articular os conhecimentos que o tempo de prática e a 

pouca experiência com os conteúdos de didática, que ainda não havia tido para elaborar um 

plano de aula, e poder propiciar o contato da minha turma com o Tiro com Arco foi muito 

interessante e inovador, todos participaram e gostaram da experiência. 

Outro acontecimento que vale relatar foi quando em uma das turmas do PPU houve a 

matrícula de sete alunos com deficiência auditiva. Um grande desafio a ser superado por mim, 

pois não havia passado por isso antes, nem mesmo tinha recebido qualquer tipo de preparo ou 

formação a respeito do assunto, para que eu pudesse trabalhar ou lidar com pessoas com esse 

tipo de deficiência, mas desafios são para ser superados e esse eu pude superar com atividades 

criativas e alguns meios de intervenções. Todos os trabalhos desenvolvidos com eles tiveram 

a parceria e participação dos demais alunos da turma e isso foi de extrema importância para a 
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socialização entre todos. Toda essa experiência com os alunos surdos me agregaram muitos 

ensinamentos, pois tive que buscar informações básicas de comunicação e conhecimentos em 

livros, videoaulas de Libras na internet, para que eu pudesse minimamente me comunicar com 

os alunos, utilizamos escritas no papel, o uso da tecnologia com textos digitados no celular e o 

principal foi a mímica, os gestos e movimentos corporais. 

O estudo para além da grade curricular é fundamental para um professor em formação, visto 

que nem todas as adversidades que encontraremos nas escolas nos são ensinadas e ou 

comentadas na graduação. Ter passado por isso fez com que eu refletisse acerca da 

organização do meu curso, como por exemplo, por que a disciplina de Libras e ministrada 

somente no último período? Por que ela não se encontra entre o segundo ou terceiro período 

que são antes dos estágios supervisionados, nos quais vamos para a escola dar aula e podemos 

facilmente encontrar alunos com este tipo de deficiência lá? 

Nos diversos projetos em que tive a oportunidade de participar como professora, pude agregar 

grandes conhecimentos para a minha vida profissional e pessoal, os ensinamentos da sala de 

aula me auxiliaram em diversos momentos da minha trajetória ser professora de alunos com 

idades variadas, classes sociais diversificadas, alguns tipos de deficiências, sendo eles alunos, 

professores, servidores da UFES e comunidade externa. Pude vivenciar as diversas formas e 

tipos de experiências da vida de um professor de educação física. Poder trabalhar com essa 

grande mistura de pessoas (alunos), trabalhar com as possibilidades, com as características 

físicas e limitações de cada um. Trabalhei com alunos portadores de algumas deficiências 

físicas, auditivas e também mentais. 

Em setembro desse mesmo ano, participei em companhia dos Professores Luís Irapoan Jucá e 

José Carlos Salviato e o monitor Renato, de uma oficina de Tiro com Arco ministrada para 40 

praticantes, sendo eles alunos e demais professores do curso de Educação Física, de diversas 

localidades do estado que participavam do XIII Congresso Espírito-santense de Educação 

Física (CONESEF), que foi realizado no CEFD/UFES, cujo o tema era EDUCAÇÃO 

FÍSICA: conhecimento e intervenção, foi gratificante, e me sentia realizada como professora 

durante esse processo, por poder transmitir meus conhecimentos para os futuros professores 

de educação física, visando a multiplicação e difusão do esporte, que pode também ser 

trabalhado no ambiente escolar como conteúdo da educação física, sendo como aula ou carga 

horária de extensão do professor. Uma das dificuldades que senti foi durante a preparação das 

atividades, do conteúdo a ser trabalhado e de como iriamos transmitir essas informações para 
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alunos-professores pudessem se sentir seguros para desenvolver o tiro com arco como 

conteúdo escolar, pois por ser uma modalidade nova e diferente encontramos barreiras para 

implantá-la.  

Figura 5 - Oficina ministrada no CONESEF 2014 

Fonte: Acervo pessoal (2014). 

 

No início do 4º período, em março de 2015, recebi um convite para ser palestrante no I 

Simpósio de Esportes na Natureza, que foi realizado no mês de maio, no campus I do Centro 

Universitário do Espírito Santo (UNESC), cujo título da oficina foi: As técnicas do arco e 

flecha, a turma teve aproximadamente 35 alunos de educação física. Nesse simpósio foi 

realizada uma introdução a respeito da modalidade, o ensinamento das técnicas básicas e as 

possibilidades de construção de materiais para a inserção do tiro com arco no âmbito escolar. 

O simpósio foi importante para minha carreira acadêmica, pois ele me propiciou a 

possibilidade de transmitir meus conhecimentos e experiências adquiridas no ambiente 

esportivo e até mesmo os adquiridos durante a minha formação trazendo assim o ensinamento 

de uma nova possibilidade de conteúdo a ser trabalhado no ambiente escolar, bem como 

informações sobre tipos de materiais acessíveis que podem ser utilizados e como construí-los. 

O interesse e participação dos alunos em querer aprender sobre o esporte, seja como prática 

esportiva pessoal ou como uma nova proposta de conteúdo da educação física foi essencial 

para o sucesso do simpósio e vejo isso com uma gratificação, pois poder propagar este 
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conhecimento e despertar o interesse de outros em querer trabalhar com o Tiro com Arco na 

escola é para mim um sonho realizado.  

 

Figura 6 - Oficina de tiro com arco na UNESC 

Fonte: Acervo pessoal (2015). 

 

Uma das mais maravilhosas e marcantes experiências que jamais esquecerei e que trouxeram 

expectativas para a minha carreira esportiva e profissional, começou no mês de abril do ano 

de 2015, quando recebi uma convocação do Coordenador técnico da CBTARCO, para 

compor o Time Brasil Archery que representaria o Brasil no Campeonato Mundial 

Universitário de Verão 2015 – Universiade Gwanjun, que seria realizado na Coréia do Sul, na 

cidade de Gwanjun, entre os dias 03 e 15 de julho do mesmo ano. Esse convite foi o maior 

acontecimento de toda minha carreira, seria minha primeira participação em competição de 

nível internacional e vejo como uma forma de reconhecimento por todo o trabalho 

desempenhado durante muitos anos da minha vida e que me trouxe uma imensa alegria, a 

expectativa de conhecer outros atletas, de aprimorar meu inglês, aprender outras línguas e a 

aprendizagem de conhecimentos que fazem parte do saber de um professor de educação 

física.  
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Figura 7 - Competição em Gwanjun 2015 

 

Fonte: Acervo pessoal (2015). 

Nesse sentido, um programa de treinamento foi elaborado para que eu pudesse obter um bom 

desempenho e resultado na competição, não esperava obter as primeiras colocações, mas a 

meta era fazer uma boa competição. Foram dois meses muito cansativos, que foram divididos 

única e exclusivamente entre treinamentos, estudos e estágio. Apesar de todo estresse das 

preparações que antecediam a competição, toda a dedicação e esforços foram gratificantes. 

Recebi como sempre, total apoio da minha família, das minhas amigas da universidade, dos 

meus alunos do PPU, dos demais atletas da federação, do meu técnico e segundo pai e o mais 

importante, dos meus professores, que me anteciparam as atividades para que eu pudesse 

realizá-las antes do final do período, pois o final do ano letivo era justamente na semana em 

que eu viajaria em competição. Graças ao apoio de todos pude cumprir com todas as 

atividades e conclui o período letivo 2015/1. 

O dia da viagem chegou (dois de julho) e o nervosismo só aumentava, pois eu estava prestes a 

iniciar a minha primeira viagem internacional e para um país do outro lado do mundo, 

completamente estranho e desconhecido. Chegamos em Seul, na Coréia do Sul, no dia 3 de 

julho e tivemos que fazer uma viagem de 8 horas de trem-bala para chegarmos a Gwanjun, na 

vila dos atletas, que era um condomínio gigantesco, com apartamentos enormes e muito bem 

estruturados. O lugar era magnífico, com pessoas de diversas partes do mundo e que 

participavam das diversas modalidades olímpicas. Chegamos na noite anterior a nossa 
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competição, já havíamos perdido os treinos livres e oficial, não tivemos tempo para adaptação 

ao novo fuso horário e nem um tempo hábil para um descanso adequado. Em resumo, nosso 

preparo no Brasil não foi o suficiente para nos manter firmes na prova. Obtive o melhor 

desempenho que os demais membros do Time Brasil Archery no round qualificatório. Fui 

para os combates no segundo dia de prova, tendo como primeira adversária a minha própria 

companheira de equipe Isabelle, venci o combate no tiro de morte e avancei para mais uma 

etapa, no qual enfrentei a 10ª colocada do ranking mundial, a atleta da China Taipé, perdendo 

de 6x4, então finalizei minha participação na competição obtendo a 21ª colocação no ranking 

mundial entre as 68 mulheres (universitárias) participantes.  

Para uma professora de educação física em formação, nessa viagem pude vivenciar alguns 

conhecimentos já adquiridos durante o meu processo de formação acadêmica, nas disciplinas 

de Educação Física, Aprendizagem e Desenvolvimento Humano; Educação Física, Corpo e 

Movimento; Comportamento Motor e Corpo, Movimento e Conhecimentos Fisiológicos e 

utiliza-los para compreender e refletir acerca das modalidades olímpicas que já são 

trabalhadas nas escolas e outras que também podem passar a complementar o currículo 

escolar, a experiência de conviver aqueles poucos dias com pessoas de diversos lugares do 

mundo, com diversos idiomas o que era um acervo cultural muito grandioso. Foi excepcional 

poder participar, experienciar cada momento deste megaevento, que enriqueceu imensamente 

a minha carreira como atleta e acadêmica e que me proporcionou um grande ensinamento. 

Os esportes, assim como faz contar na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (2017), 

onde se reúne as manifestações mais formais dessa prática. O esporte é conhecido como a 

prática da atualidade, é um dos conhecimentos e manifestações culturais tematizadas pela 

educação física escolar, e é uma das unidades temáticas a serem abordadas ao longo do ensino 

fundamental. E partindo desse ponto de vista e analisando o currículo do curso de educação 

física – licenciatura (UFES), versão 2006, no qual estou me formando, vejo que ele não está 

preparando professores para ministrar aulas com a temática dos esportes, pois foi um dos 

conteúdos que deixou a desejar durante todo o meu período de formação. 

A grade curricular não contempla a aprendizagem dos esportes como disciplinas obrigatórias, 

são apenas ofertadas algumas modalidades como matérias optativas para a complementação 

de carga horária, essa discussão foi tema de muitas disciplinas durante o curso. Vejo isso 

como uma deficiência no nosso curso, pois se é um conteúdo obrigatório a ser lecionado na 

escola, por que não ser também obrigatório no currículo de formação de professores? Como 
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teremos capacitação e qualificação para lecionar sobre algo que não tivemos acesso? Por que 

não ser obrigatório nos cursos de educação física o que se faz necessário a ser ministrados nas 

escolas segundo o BNCC e as Diretrizes Curriculares? 

Durante este período de 2015/2, uma disciplina que muito me fez refletir sobre o contato e 

preparo do professor para lidar com possíveis alunos com deficiência no ambiente escolar foi 

a de Educação e Inclusão que me propiciou uma vivência de ministrar uma aula para alunos 

da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Vila Velha e a Atividade 

Interativa de Formação (ATIF) de Educação Física e Programas Sociais I, disciplina ofertada 

pelo professor Dr. Chicon com objetivo de estudo a integração de crianças deficientes 

(Autismo e Síndrome de Down) com alunos do Centro de Educação Infantil Criarte-UFES, e 

neste projeto do Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA), e o que enriqueceu 

ainda mais está aprendizagem foi o acompanhamento individual realizado com um menino 

autista de 3 anos.  

No estágio supervisionado do ensino fundamental I, pude realizar na escola onde cursei todo o 

meu ensino fundamental, tive a oportunidade de rever a minha antiga professora de educação 

física e naquela época era a diretora da escola. A estrutura foi melhorada, mas a quadra 

continuava do mesmo jeito, os problemas com a falta de materiais não existiam mais, pois 

como ela mesmo me informou “a quadra não podemos ter, mas o professor que aqui trabalha 

terá todo material disponível para realização de suas aulas”. Neste estágio, seguindo também 

orientações do professor regente, optei por trabalhar com a fundamentação metodológica de 

“aulas abertas”, com o tema “Jogos e Brincadeiras” e o desafio imposto pelo professor e por 

ela foi de ministrar aulas para cinco turmas do 1º ao 5º ano, mais obrigatoriamente eu deveria 

apresentar planos de aula para as turmas do 1° ao 3º ano, onde tinha, pelo menos, uma criança 

autista por sala e o que auxiliou no desenvolvimento deste trabalho foi a minha participação 

no LAEFA e também a realização de estudos sobre o tema com o professor regente. Em 

resumo, foi prazeroso poder desenvolver este trabalho de estágio na escola onde me formei no 

meu ensino fundamental e o mais importante, poder contar com a colaboração e apoio da 

pessoa que foi a incentivadora e precursora da minha escolha profissional. 

3.1 GRAVIDEZ, ESPORTE E FORMAÇÃO 

A descoberta da gravidez se deu quando eu já estava chegando aos três meses de gestação, 

para mim foi difícil aceitar, mas meu namorado e sua família ficaram cheios de alegrias. 
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Fiquei quase dois meses pensando em como contaria para meus pais que iria ser mãe, pois 

tinha medo da reação deles e principalmente do meu pai, pois além de não ser planejada era 

fruto de um relacionamento escondido. Aos quatro meses de gestação foi quando tudo 

aconteceu, contei para minha mãe e em seguida ela contou para o meu pai e isso para ele não 

teve perdão. A reação dele foi à esperada, me condenou pelos meus erros, me julgou não ser 

mais confiável e me colocou para fora de casa, pois para ele era muito vergonhoso passar por 

tudo aquilo. Minhas tias foram fundamentais para que pudéssemos conversar e para que eu 

apresentasse a ele o pai do meu filho e sua família. 

A gravidez foi conturbada desde a sua descoberta, aceitação por parte do meu pai foi muito 

dificultosa, minha relação com ele ficou abalada, meu pai passou a não me considerar mais 

sua filha, já a minha mãe apesar de tudo sempre me apoiou e me ajudou, pois ela sabia que 

não valia mais a pena apontar erros e o que se fazia necessário era a criança que estava por vir 

e não tinha nada a ver com os erros cometidos por nós. Aos cinco meses de gestação eu me 

casei e aos seis fui morar com meu esposo e isso para o meu pai também foi inaceitável. 

Chegando aos oito meses a relação entre nós já começava a voltar ao normal e ele acostumou-

se com o meu marido e enfim, com o nascimento do neto tudo mudou, nunca havia visto meu 

pai tão radiante de felicidade, o sorriso disfarçado em seu rosto ao ver seu neto ali cheio de 

saúde foi para mim o sinal de que a partir daquele momento nós todos iriamos começar uma 

nova vida. 

Apesar de todo esse percurso difícil da gestação e os conflitos acerca dessa nova vida que 

estava por vir, meus pais pensavam que eu abandonaria tudo o que eu havia conquistado até 

ali devido as implicações que uma gravidez não planejada trariam, mas me mantive firme e 

continuei fazendo tudo como antes, pois, conforme Andrade, Ribeiro e Ohara (2009) relatam 

em seu estudo, com a gravidez não planejada, a nova mãe se depara com diversas 

responsabilidades que a forçam a interromper seu curso natural e dedicar-se exclusivamente 

ao bebê. Isso é uma realidade, mas ao refletir sobre o futuro optei por perseverar e não 

desistir, pois meu filho dependeria também do que eu me tornaria no futuro e por isso 

prossegui com meus estudos objetivando a minha formação profissional. 

Como toda gravidez exige repouso, tive que me afastar do PPU, onde atuava como estagiária 

e também precisei diminuir o ritmo intensivo das aulas, treinamentos, estágio e etc. Nessa 

nova fase pude contar mais uma vez com o apoio das minhas amigas Nayara, Valessa e 

Rosely para não desistir da minha formação acadêmica e continuar a minha jornada. Os meses 
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foram passando e mais um período se encerrava, nada muito difícil, só foi feito com um 

pouco mais de cautela devido a fase inicial da gravidez. Ao final do ano letivo eu já havia 

passado para o 6º período, o calendário de competições estaduais também já havia se 

encerrado, eu já havia me casado, estava entrando assim no 7º mês de gestação e também 

acabara de receber as medalhas de segunda colocada no Campeonato Brasileiro Indoor 2015 

por equipe e individual. Então neste final de ano eu encerrava temporariamente a minha 

caminhada esportiva, pois a gestação já estava avançada e quase no final. 

Iniciei o ano de 2016 nos momentos finais da minha gravidez, e então no dia primeiro de 

março às 12 horas e 30 minutos veio ao mundo de parto cesariana o meu filho Benício 

Machado de Almeida.Com o nascimento de um filho, Andrade, Ribeiro e Ohara, (2009), 

destacam que a família representa um papel primordial para a nova mãe, para que ela 

concretize seus sonhos, pois contar com o apoio da família nos cuidados do filho é um 

elemento importante e facilitador para que ela sinta-se mais tranquila, fortalecida e supere 

todos os obstáculos e prossiga sua trajetória. Concordo com as autoras, pois para que eu 

continuasse com a minha formação acadêmica, tive que deixar meu filho sob os cuidados da 

minha mãe e somente assim pude ter a oportunidade de voltar às aulas, pois nela tenho 

completa confiança acerca da educação dele. E nesse primeiro semestre entrei com pedido de 

licença maternidade de três meses, para que eu pudesse cumprir com as matérias em casa 

através da realização das atividades domiciliares para obtenção de notas, isso só foi possível 

após contato com os professores e um acordo firmado de cumprir as atividades e retornar após 

o encerramento da licença. 

Junto com todas as novidades comecei a trabalhar no Projeto Paralímpico de Tiro com Arco, 

que era mais um projeto de parceria da FCTARCO, CBTARCO e Ministério do Esporte. Foi 

mais uma fase de grandes conquistas e aprendizagem, pois era um projeto inovador, no qual 

trabalharíamos com pessoas com deficiências e esse desafio me propiciou a busca por novos 

conhecimentos, que eram necessários para trabalhar o tiro com arco com pessoas com 

deficiências distintas e este estudo foi fundamental e a associação com a aprendizagem dos 

ensinamentos da matéria Educação Física, Adaptação e Inclusão, onde tivemos micro 

palestras com alguns treinadores esportivos de paratletas do estado, da equipe de natação do 

Alvares Cabral, do basquete em cadeira de rodas do Centro de Reabilitação Física do Espírito 

Santo (CREFES) de Vila Velha e do atletismo do Instituto Federal do Estado do Espírito 

Santo (IFES) de Vitória, que me proporcionaram maior interesse em buscar estudos sobre a 
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área que me auxiliariam nesse novo trabalho. Buscar outros meios de qualificação fora do 

ambiente acadêmico é essencial para uma melhor complementação profissional do professor. 

Figura 8 - Projeto Tiro com Arco Paraolímpico 

 

Fonte: Acervo pessoal (2016). 

Ao final dos quarenta e cinco dias do resguardo eu voltei aos treinamentos e às competições e 

ao final da licença maternidade (01/06/2016) voltei às aulas presenciais na UFES. Prosseguir 

com os estudos após o nascimento do meu filho foi extremamente difícil para mim, pois com 

um mês de vida ele quase veio a óbito devido a um sufocamento e depois do diagnóstico de 

refluxo grave, tivemos que ficar 2 meses nos revezando durante todo o dia e noite para vigiá-

lo enquanto ele dormia principalmente, foi exaustante e difícil, pois tinha que me dedicar 

exclusivamente a ele, pensei até em trancar o curso para dar toda atenção que ele necessitava, 

mas graças ao apoio do meu marido e dos meus pais que me ajudavam quando necessário 

para que eu pudesse cumprir com as atividades que os professores passavam e até mesmo tive 

o auxílio dos professores que depois de uma conversa com eles acerca dos acontecimentos me 

deram a oportunidade de fazer atividades avaliativas domiciliares para obtenção de notas e 

isso foi primordial para que eu cumprisse com as tarefas e obtivesse notas para passar no 

período.  
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Neste período de início de maternidade, fui selecionada pelo Bradesco para ser um dos 

participantes do “Revezamento da Tocha Olímpica – Rio 2016” e isso foi sensacional, ser 

uma dentre vários atletas inscritos para participar deste momento de extrema importância para 

o país e esportes olímpicos, vejo esta oportunidade como um reconhecimento esportivo, o que 

incentiva ainda mais o atleta e com isso tive a honra de vivenciar este momento ao lado do 

meu pai, que foi o meu maior incentivador. Nosso revezamento aconteceu no dia 18 de maio, 

no município de São Mateus, na cidade de Guriri, e neste revezamento meu pai passou a 

chama olímpica para mim, um marco histórico para toda a família. 

Figura 9 - Revezamento da Tocha Olímpica 

Fonte: Acervo pessoal (2016). 

O semestre 2016/2 foi mais tranquilo, me matriculei em poucas matérias para que eu ficasse 

somente na parte da manhã ausente, pois meu filho sentia muito a minha falta e isso fez com 

que eu conseguisse conciliar o tempo de estudos, o tempo de cuidado para com meu filho e os 

treinamentos aos finais de semana. E no mês de outubro sem muito treino ou preparo físico e 

após sete meses de pós-parto viajei para mais uma competição o 42º Campeonato Brasileiro 

de tiro com arco, realizado em Campinas/SP. A maior dificuldade foi ficar longe do meu filho 
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pela primeira vez, mas até eu mesma me superei e me surpreendi nesta competição, apesar de 

pouco preparo, conquistei a quinta colocação no round qualificatório do campeonato e fui a 

quarta colocada nos combates eliminatórios. O primeiro eu ganhei por 6x4 pontos e o 

segundo perdi no “tiro de morte” 12 para a Graziele, de Manaus. Foi uma das competições 

mais emocionantes das quais eu já participei, foi maravilhoso e sem dúvidas, vai servir de 

inspiração para as demais competições das quais eu ainda participarei. Encerrei o ano com a 

conquista da terceira colocação no Campeonato Brasileiro Indoor 2016, conquista merecida 

pelo esforço e recuperação pós-parto. 

Enfim, chegamos ao final dessa trajetória que foi com certeza exaustante, conflituosa, mas os 

frutos estão sendo colhidos agora. Meu último ano de graduação é o ano em que eu também 

completo dez anos de prática de tiro com arco. Meu filho já completou um ano de vida e 

saúde, encerro também o meu contrato como auxiliar técnico no projeto paraolímpico de tiro 

com arco. Busco agora prosseguir com a minha vida esportiva e iniciar a minha trajetória e 

carreira como professora de educação física, pois o amor pelo esporte continua e pela 

profissão também.  

Esse ano de 2017/1 é especial, pois reflito sobre o passado e vejo que tudo que passei tem um 

significado, compreendo e reconheço a importância da continuidade da formação. Tenho 

como objetivo a complementação da minha formação com o bacharelado em educação física, 

devido toda a minha trajetória esportiva e minhas experiências com trabalhos em projetos de 

treinamento esportivo, com crianças, adolescentes e adultos. Tenho uma visão de realizar um 

trabalho específico com a iniciação esportiva para além do ser professora de escola. E após a 

segunda graduação almejo uma especialização e o mestrado. 

 

4 REFLEXÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo apresentar e compartilhar a minha narrativa autobiográfica, 

que segundo Josso (2004), dá legitimidade à mobilização da subjetividade como modo de 

produção do saber e à intersubjetividade como suporte do trabalho interpretativo e de 

construção do sentido para os auto-relatos. Escrevê-lo me fez refletir sobre minha própria 

                                                 
12 O significado do “Tiro de morte” é, nome dado a um dos critérios de desempate de somatória do combate 

durante a competição, onde cada atleta faz um único disparo (simultâneo), no tempo de 20 segundos, em um 

mesmo alvo, na distância que esteja competindo e a flecha que atingir mais próximo do centro do alvo o 10+ 

ganha a partida.  
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trajetória esportiva e acadêmica. 

O tempo dedicado a prática esportiva do Tiro com Arco me ajudou a quebrar preconceitos em 

relação aos esportes desconhecidos entre as camadas populares, antes via o esporte somente 

com o objetivo de alto rendimento, mas após todo o processo de formação acadêmica e 

algumas participações em projetos de tiro com arco como professora, pude vê-lo como uma 

nova possibilidade de prática corporal a ser desenvolvida no âmbito escolar, nas aulas de 

educação física, levando em consideração todos os benefícios de desenvolvimento intelectual, 

comportamental e motor do aluno.  

 A inserção desta temática no ambiente escolar poderá ter dificuldades, tanto pela aceitação 

dos responsáveis pela instituição, pela falta de conhecimento sobre a modalidade, tanto pelo 

preconceito pela implementação de algo novo, também haverá a questão de custos onerosos, 

mas a opções alternativas de materiais de custos menores e mais acessíveis de se implantar 

este tipo de esporte no ambiente escolar são evidentes devido ao custo, mas que podem ser 

resolvidos com a utilização de materiais alternativos e acessíveis13. As diferentes formas de 

trabalho se configuram em um desejo, que se alinha a vontade de utilizar minhas apropriações 

(CERTEU, 1994) no cotidiano da educação básica ou na continuidade dos estudos em nível 

superior. 

Revisitar toda essa trajetória desafiou-me a visitar a mim mesma, as vivências, saberes e 

conhecimentos produzidos durante todo este percurso da minha formação. Entendo todos os 

momentos vivenciados, seja nos projetos, no esporte e durante a formação como espaços de 

formação e de apropriação (CERTEU, 1994) que usava para potencializar os projetos e pensar 

em novas ações, sempre buscando articular ensino-pesquisa-extensão. Dessa maneira, 

participei de congressos, nos quais me apropriei das experiências de outros, conheci projetos, 

dificuldades, possibilidades e dilemas vivenciados por outras pessoas, em que pude perceber 

formas de pensar, organizar e produzir novas práticas que dialogassem com as especificidades 

do curso de formação e que poderiam ser ressignificados com base em nossa maneira de fazer 

(CERTEU, 1994). 

Ter tido a clareza durante o meu processo de formação das limitações do currículo e das 

potencialidades que as minhas participações em projetos esportivos, viagens em competições 

                                                 
13 https://www.youtube.com/watch?v=VRO-AYCnGTE. Link de vídeo tutorial para a construção de arco feito 

com cano pvc.  

https://www.youtube.com/watch?v=VRO-AYCnGTE
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e até mesmo a prática do esporte poderiam me oportunizar foi relevante para que eu 

estabelecesse uma relação estreita com eles, vivenciando intensamente seu cotidiano, 

apropriando-me daquilo que extrapolava os conteúdos e saberes do currículo do curso de 

formação inicial que poderiam se tornar futuramente um diferencial. 

Por fim, concluo afirmando que, nessa produção, compreendi por completo a minha própria 

história de vida desde o início do processo de escolarização, o papel exercido pela minha 

família durante toda essa trajetória, a superação dos desafios ao me tornar mãe até o final da 

minha formação, não deixando de considerar todas as contribuições e aprendizagens de 

formação pessoal, social e moral que o esporte proporcionou durante todos estes anos de 

prática. A rememoração é um processo sempre de reflexão e auto-reflexão (SOUZA, 2007), 

que são carregadas de significados adquiridos em minha vida prática e nas relações de 

interações com os outros. Foram experiências enriquecedoras que deixam impressas em 

minhas memórias suas indeléveis marcas. 
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