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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste memorial procuro produzir reflexões sobre a minha trajetória de vida, 

abordando tanto os aspectos acadêmicos quanto o percurso trilhado durante todos esses anos, 

até a minha chegada à universidade. 

Para isso, tomei como eixo central minhas experiências nos estágios supervisionados 

realizados durante o curso de Licenciatura em Educação Física, da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), em busca de compreender as contribuições do conjunto de disciplinas 

inerentes ao programa, e pudesse, então, começar a construir minha identidade de educadora. 

Considerando que o estágio se configura como uma “[...] estratégia formativa que 

contribui para a compreensão das práticas pedagógicas e para a articulação entre o 

conhecimento específico de ensino e o conhecimento pedagógico na totalidade do 

conhecimento social produzido” (AROEIRA; ALMEIDA, 2012, p. 6), pode-se afirmar que o 

contato com a docência permitiu-me encontrar, no estágio, um lugar da “[...] pesquisa e da 

reflexão como dispositivo importante na construção de saberes” (AROEIRA; ALMEIDA, 

2012, p. 9). 

Por entender que as narrativas sobre a trajetória de vida e a formação inicial ajudam a 

refletir sobre a construção de minha identidade docente, optei por tomá-las como foco desta 

investigação. Sendo assim, este memorial é mais do que um instrumento avaliativo para 

conclusão do curso de Educação Física. Minha proposta é que esse trabalho não se limite 

apenas a cumprir os quesitos necessários para a conclusão do curso, mas sim que apresente 

aos que a ele recorrerem a possibilidade de – conhecendo um pouco sobre a minha trajetória 

de formação – refletir de modo mais amplo sobre os processos de formação docente. Essa 

perspectiva leva em consideração que reconhecer o percurso do outro contribui para 

compreender a própria trajetória, já que as relações sociais são construídas por meio do 

contato com o outro, das trocas de experiências. 

A história é feita com o tempo, com a experiência dos sujeitos, com suas histórias, 

com suas memórias. É nesse sentido que posso dizer que escrever sobre essas lembranças 

trata-se de um trabalho de relevância, pois o memorial é um documento constituído por 

memórias, dadas a ler no tempo e na história. As memórias não são únicas nem constituem 

uma única história. Na verdade, memória e história estão intimamente imbricadas no tempo, 

uma constitui a outra, num movimento cíclico; ou seja, a história constitui a memória e é 

constituída pela memória. O propósito principal desta empreitada é deixar transparecer nas 

linhas que ainda serão tecidas, um pouco da Danielly que muitos não conhecem, pois há aqui 



6 

 

muito mais que a aluna que os professores e amigos de turma podem descrever. É nesse 

sentido que mais uma vez encontro uma justificativa para esses registros, pois é fundamental 

que ao escrever a história da própria vida, sejamos nós a “segurarmos a caneta” e não outra 

pessoa, pois o olhar do outro pode nos restringir àquilo que vê ou pensa sobre nós. 

Inicialmente, o exercício de escrever um memorial me pareceu relativamente fácil; 

isso antes de começar a escrevê-lo. Produzir este documento não foi uma das tarefas mais 

fáceis, apesar de aparentar o contrário, aos olhos de muitos. E então, diante de tantas questões, 

considero relevantes as palavras de Passeggi (2008), quando afirma que: 

 

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

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

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

consideravelmente formador (PASSEGGI, 2008, p. 36). 

 

O sentimento é de estar caminhando em uma corda bamba: de um lado a avaliação 

serve como uma provocação, de como se escrever, de por que escrever. Com isso me 

questiono sobre a importância de escrever um memorial e a quem interessaria. Quando 

atribuo valores a esses registros, esses se tornam importantes, à medida que possibilitam aos 

seus leitores refletir sobre a prática do outro, de modo a (re)pensar sua própria prática 

superando limites na construção do saber e novamente surge a preocupação de como escrever. 

Para que esse memorial seja um instrumento de reflexão, é preciso que haja uma precaução 

sobre como essa história será narrada, que exista nela clareza, que seja reflexiva e que, 

também, se apresente de forma agradável ao leitor. 

Diante desses pontos fundamentais, esbarro no desafio permanente de não cair na falta 

de convicção e, neste sentido, segundo Severino (2001), o memorial é: 

 

Uma autobiografia configurando-se como uma narrativa simultaneamente histórica e 

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

crítico, que dê conta dos fatos e acontecimentos que constituíram a trajetória 

acadêmico-profissional de seu autor, de tal modo que o leitor possa ter uma 

informação completa e precisa do itinerário percorrido (SEVERINO, 2001, p. 175). 

 

Busco por meio dessas narrativas a compreensão de minha própria trajetória de 

formação, diante das experiências vividas, espaços frequentados, relações construídas, e 

aprendizados que se configuraram como decisivos na construção da identidade profissional 

durante o período de formação. 
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Deste modo optei por um estudo que se caracteriza como uma pesquisa narrativa, 

desenvolvida sob a forma de memorial, que toma como ponto de partida a história de vida e a 

autobiografia como caminhos para se pensar a formação docente. 

No primeiro caso, entendo que os relatos de vida podem trazer elementos para recordar o 

vivido em diferentes espaços e tempos. Segundo Molina; Neto (2010), há 

 

[...] uma diferença entre relatos de vida e história de vida, em que os primeiros 

seriam a história de uma vida, tal como uma pessoa viveu e contou, e na segunda, a 

compreensão de seu relato de vida na interação com outras informações ou 

documentos pessoais ou oficiais que possibilitem a reconstrução da trajetória de um 

ou mais aspectos de sua vida, como por exemplo, a formação ou experiência docente 

(MOLINA; NETO, 2010, p. 167). 

 

No caso da autobiografia, Passeggi (2008) afirma que: 

 

Auto-bio-grafar é aparar a si mesmo com suas próprias mãos. Aparar é aqui 

utilizado em suas múltiplas acepções: segurar; aperfeiçoar; resistir ao sofrimento, 

cortar o que é excessivo e, particularmente, como se diz no Nordeste do Brasil, 

aparar é ajudar a nascer. Esse verbo rico de significado permite operar a síntese do 

sentido de bio-grafar-se, aqui entendido, ao mesmo tempo, como a ação de cuidar de 

si e de renascer de outra maneira pela mediação da escrita (PASSEGGI, 2008, p. 

27). 

 

Meu propósito ao escolher este tipo de escrita é estabelecer a compreensão de tudo que 

tenho vivido, aprendido, questionado, encontrando um significado que me permita a continuar 

dando os próximos passos que ainda são necessários. Acredito que a “escrita de si” permite 

essa busca pela compreensão, uma vez que ela nos dá a possibilidade de voltar no tempo, 

relembrar, refletir e contar aquilo que se passou e se passa no mais íntimo de nossas vidas. 

A escrita de memorial contribui ainda para compreensão do processo de mudança, 

criação ou produção de conhecimento que experimentei durante toda formação. Apresento 

minha história de vida e formação, por meio das experiências, das relações estabelecidas com 

os outros sujeitos envolvidos, os conflitos muitas vezes gerados por essas relações e comigo 

mesma. 

A noção de experiência, conforme Bondía (2002) é definida como “[...] o que nos 

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

toca” (BONDÍA, 2002, p. 21). A reflexão feita pelo sujeito no momento que ele se depara 

com a realidade, sobre o que foi produzido, observado, analisado e o que ainda precisa ser 

produzido se o afeta e o transforma, produz o que estamos chamando de experiência. 
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Além das experiências guardadas na memória, lancei mão das seguintes fontes 

acumuladas/produzidas ao longo desse processo: 

a) Portfólio produzido desde o início do curso na unidade curricular “Seminário 

Articulador de Conhecimentos”. Apresenta registros de opiniões, conflitos e reflexões 

sobre o processo de formação; 

b) Relatos de experiência e portfólio produzidos por mim e pelos colegas de 

turma nos estágios supervisionados; 

c) Fotografias e outros registros das intervenções nos estágios e de momentos 

vivenciados dentro e fora da universidade; 

d) Artigo e relatos de experiências: também produzidos durante os estágios.  
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2 TRAJETÓRIA DE VIDA E FORMAÇÃO: DA EDUCAÇÃO BÁSICA À 

UNIVERSIDADE 

 

“Todas as pessoas grandes foram um dia  

crianças, mas poucas se lembram disso” 

(Antoine de Saint-exupéry). 

 

A escolha por escrever sobre minha trajetória trouxe a oportunidade de voltar ao 

tempo e relembrar as travessuras de quando criança, as amizades, as instituições por onde 

passei, os aprendizados, os colaboradores desse processo, os tropeços, os medos e as vitórias 

alcançadas. 

É neste sentido que percebo que existem memórias que nos marcam e se fazem sempre 

presentes em nossas mentes. Quando me volto a essas lembranças, sinto como se tivesse sido 

ontem: lembro, por exemplo, das brincadeiras que gostava de inventar com meu irmão e meus 

dois melhores amigos de infância. Recordo-me, ainda, dos primeiros anos escolares, quando 

eu e o meu irmão estudávamos no SESI
1
 de Campo Grande, em Cariacica-ES. 

A presença do meu pai na minha vida escolar é muito marcante, pois era ele quem nos 

ensinava os deveres de casa, levava-nos para a escola e nos buscava todos os dias. Durante o 

percurso que muitas vezes fazíamos a pé, ele nos mostrava as placas das lojas por onde 

passávamos nos ensinando a ler o que nelas estava escrito, sempre com muita atenção e 

carinho. Muitas vezes não tinha ao menos tempo para almoçar antes de voltar para o trabalho, 

mas nunca deixou de cumprir com seu dever de pai. Foi assim durante todos esses anos, 

sempre me apoiando e fazendo aquilo que estava dentro de suas possibilidades. É claro que 

durante o passar dos anos outras pessoas, também, passaram a fazer parte desse processo de 

incentivo, tais como professores e amigos. Entretanto, as marcas da presença paterna ficaram 

gravadas, de forma nítida e especial, no meu percurso escolar. 

Durante esse trajeto passei por outras instituições. Estudei também na Escola de 

Primeiro e Segundo Grau Jesus Cristo Rei, da 4ª serie do ensino fundamental ao 3º ano do 

ensino médio. Fiz curso Técnico em Meio Ambiente na instituição Universo, e atualmente me 

encontro na Universidade Federal do Espírito Santo, cursando Licenciatura em Educação 

Física. 

Também me recordo de, nas séries iniciais, participar das aulas de Educação Física, 

que aconteciam no ginásio e na piscina do SESI três vezes por semana, sendo uma dessas 

aulas reservadas para natação, atividade que eu passei a praticar fora dos horários de aula. 

                                                           
1 Serviço Social da Indústria. 
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Lembro-me das atividades realizadas em forma de estafetas e gincanas que, naquela época, 

eram as que melhor se adequavam a nossa faixa etária. Essas aulas sempre foram 

desenvolvidas de forma prazerosa e divertidas, promovendo interação e a cooperação entre os 

amigos de turma. Havia ainda algumas atividades extras como teatro e danças e, quanto aos 

projetos educacionais desenvolvidos pela escola, a popular quadrilha de São João manteve-se 

sempre viva nas lembranças. 

Mas minha relação com as aulas de Educação Física mudou quando troquei de 

instituição, e daí em diante não passou a ser das melhores. Na escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio na qual fui matriculada raramente participava das aulas, pois sua 

dinâmica era bem diferente das que eu estava acostumada. Isso me causou certo desconforto, 

pois as aulas aconteciam de forma desordenada, com alunos de classes mais elevadas 

misturadas a minha, o que dificultava a participação de alunos(as) como eu, que ainda não 

dominavam o conteúdo, definido na maioria das vezes pela modalidade: voleibol.  

Também era raridade existir um professor de Educação Física na mesma escola que 

ministrasse aulas da forma que deveriam ser ministradas. Na maioria das vezes elas se 

restringiam em o professor entregar a bola a quem soubesse jogar, enquanto os alunos que não 

possuíam ainda essa habilidade ficavam de fora, conversando. Quando sobrava uma bola, 

montávamos um grupo e jogávamos queimada, pois era o que sabíamos jogar, sem que 

houvesse a intervenção de um professor. Uma vez ou outra, quando armava mais de uma rede, 

eu e algumas amigas nos aventurávamos em tentar jogar o voleibol, mas sem sucesso e 

qualquer orientação do profissional de Educação Física. 

As aulas permaneceram assim por alguns anos: quem sabia jogava, quem não sabia 

não tinha a oportunidade de aprender, ficando sempre de fora, pois tínhamos receio de entrar 

para jogar, devido ao bullying que ocorria durante a partida, como xingamentos e rejeição na 

hora da escolha do time. Isso causou em mim e em alguns amigos de classe um afastamento 

dessas aulas. Certo dia, chegou uma professora que avaliava a participação nas aulas e, então, 

foi, nesse contexto, que muitos alunos, inclusive eu, ficavam de recuperação em Educação 

Física. 

O que me chama atenção hoje é o fato de duas amigas minhas e eu termos escolhido o 

curso de Educação Física. Uma delas hoje já se encontra formada pela UFES no currículo de 

Licenciatura Plena e outra cursando Bacharelado, também na UFES. 

Para muitos, inicialmente, pode parecer que o que nos levou a escolha do curso foi a 

vontade de aprender aquilo que sempre quisera e não teve a oportunidade de aprender. No 

entanto, inicialmente, pelo menos para mim, parece que o motivo não foi exatamente este, 
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mas sim uma vivência com outro lado da Educação Física que tivemos a oportunidade de 

conhecer na adolescência, ao nos matricularmos em uma academia. Isso fez com que nascesse 

em ambas a vontade de vir a ser professora de Educação Física. 

No entanto, hoje penso que as frustrações e tropeços do passado com essa disciplina 

me levaram a escolher este curso, pois existia e existe a vontade de aprender e superar aquilo 

que ainda se tem a ser aprendido e superado. Percebo ainda que essa experiência fez minha 

visão ir além do imaginado. É claro que aprendi algumas coisas que eu esperava aprender, 

mas não todas. Ainda há o que se apr(e)ender, pois ser um educador é estar constantemente 

em contato com o novo. 

Não escondo que houve um tempo que pensei em desistir do curso, isso antes de 

começa a fazê-lo, pois a vida nos prega algumas peças, e novas escolhas vão surgindo. Em 

algumas acertamos, em outras, porém, não alcançamos o mesmo sucesso. A imaturidade e a 

frustração que eu passava na época com os estudos, por ter praticamente perdido um ano, por 

causa de greves, deixaram o sonho para trás ao prestar o vestibular e não passar. Minha vida 

tomou um novo rumo: matriculei-me em um curso técnico (Meio Ambiente), trabalhei um 

bom tempo na área, com licenciamento ambiental e o curso Educação Física foi caindo no 

esquecimento. 

 

 

2.1 ESCOLHA DO CURSO SUPERIOR 

 

Os anos passaram e o desejo de tentar novamente um vestibular surgiu, mas como diz 

a música “Como uma onda no mar”, de Santos e Mota (1996): “Tudo que se vê não é / Igual 

ao que a gente / Viu há um segundo/ Tudo muda o tempo todo / No mundo [...]” (SANTOS; 

MOTTA, 1996). Minha trajetória também foi traçada por mudanças, ou seja, mais uma vez 

fiquei animada com a ideia de retomar os estudos, porém sem a certeza de qual curso 

escolher. Pensei inicialmente em tentar Engenharia Ambiental, mas aproximando-se o período 

de inscrição veio a dúvida: em que curso me inscrever? Os questionamentos foram: escolho 

um curso na área ambiental na qual já estou no mercado de trabalho e é algo de que gosto. 

Opto por História ou Educação Física? Será que já não estou muito velha para esse curso? 

Afinal, Educação Física trabalha com o corpo, com a vitalidade, e já não sou mais aquela 

garotinha de 11 anos atrás. O critério decisivo foi pela insegurança, pois eu não acreditava que 

poderia passar em nenhum desses cursos, depois de tantos anos sem estudar. 
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Sendo assim, em 2010, decidi prestar novamente o vestibular. Optei pela licenciatura 

em Educação Física, passei e ingressei no curso, no primeiro semestre de 2011. 

Ao confirmar o resultado, confesso que senti certo medo, um “frio na barriga”, pois 

aquele ambiente era desconhecido, era algo novo e a única referência que eu tinha de uma 

universidade eram as histórias que eu ouvia das pessoas conhecidas que já passaram ou que 

tinham algum parente dentro da universidade. Muitas descreviam como sendo um local cheio 

de intelectuais, um local onde os professores cobravam bastante de seus alunos. Como tudo o 

que é desconhecido, isso gerou em mim certa insegurança e ansiedade, além de 

questionamentos como: será que irei me adaptar a esse novo universo que se apresenta? 

Assim como outros alunos, fui para os primeiros dias de aula, sem saber o que me 

aguardava. A imagem que eu tinha do curso era completamente diferente da realidade que 

encontrei. Na verdade, não só eu, mas muitos têm uma ideia distorcida do que seja um curso 

de Educação Física, ou outro curso qualquer; noutras palavras: a representação que 

construímos de um curso de graduação antes de ingressarmos na universidade é passível de 

ser alterada durante o (per)curso. 

A primeira semana foi muito acolhedora. Fomos muito bem recepcionados pelos 

alunos veteranos, professores, coordenadores em geral. Tivemos praticamente uma semana de 

recepção. Sem sombra de dúvidas, esse acolhimento me trouxe alívios, a ponto de eu logo 

pensar que no campo universitário havia também profissionais gentis, distantes da ideia de 

“carrascos”, como sempre ouvia falar. 

Já mais familiarizada com o ambiente, na semana seguinte as aulas começaram 

normalmente e os professores do primeiro período pareciam escolhidos a dedo de tão 

receptivos. A turma em si era composta de pessoas bem jovens, com exceção de Claucidia, 

Cassandro e eu. Isso me causou mais uma vez estranheza, pois os comportamentos de alguns 

colegas dificultavam a convivência, o que incomodava não só a mim, mas a alguns 

professores também, pois esses comportamentos muitas vezes eram desrespeitosos e inibiam 

muitos dos alunos que tinham uma educação diferente daqueles de participarem dos debates. 

Notando isso, alguns professores tomaram providência, o que não resolveu o problema 

de individualidade excessiva, mas colaborou para que a questão do respeito melhorasse. Esses 

acontecimentos me chocaram, pois sempre gostei muito de fazer amizades, de me comunicar; 

e isso só era possível em nossa sala com poucos. Com o passar dos anos fui me acostumando. 

O curso é bem diferente do que eu pensava. Imaginava que tudo aquilo que eu não 

aprendi na escola iria agora aprender. Aprenderia a jogar voleibol, por exemplo (que era meu 

sonho!), mas não foi bem assim. Aprender aprendi, mas o estudo em questão aqui é outro, não 
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é jogar bola, jogar voleibol, futebol, aprender a nadar etc., mas sim aprender a como aplicar e 

porque aplicar esses conteúdos na escola. 

No decorrer do curso e das disciplinas, ia me questionando: para que isso? Que 

disciplina é essa? O que me interessa saber isto? Será que é isso mesmo que eu quero? Será 

que eu vou conseguir ser uma professora? Terei paciência para isso? Paciência não tenho com 

meus amigos de turma, imagina com meus alunos. 

 

 

2.2 TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Em março de 2011, iniciei o curso de Licenciatura em Educação Física. As disciplinas 

do primeiro período foram fundamentais para que eu pudesse conhecer um pouco sobre a 

história da Educação Física, como era aplicada no decorrer dos anos, em diferentes épocas, o 

que se esperava e o que se espera hoje dessa prática. 

A disciplina “Educação Física, Corpo e Movimento” foi uma das que mais gostei, não 

somente pelos conteúdos ministrados pelo professor, mas também pelo comprometimento, 

aproximação e respeito do professor com a turma. Junto à disciplina pude refletir sobre alguns 

aspectos que não havia ainda refletido ou ao menos tomado consciência, por exemplo, a 

maneira como nosso corpo é visto ou até mesmo tratado pela sociedade e as diferentes tribos 

que nela existem. Um dos exemplos é o corpo visto através do gênero. Nesse caso, os homens 

são os fortes e as mulheres, as frágeis. Isso também acontece com a Educação Física ao longo 

da história, que ora era vista de forma a corrigir imperfeições do corpo, podendo assim 

melhorar a raça humana, ora voltada para o esporte, para ciência do movimento, para 

linguagem corporal do movimento, construindo assim várias visões sobre a prática da 

Educação Física ao longo dos anos. Podemos encontrar relatos desse tipo em muitos estudos 

realizados na área, Tarcísio (2004) em sua obra: “Da Ortopedia à Eficiência dos Corpos: a 

gymnastica e as exigências da vida moderna” discorre como as crianças eram submetidas a 

essas práticas dentro das instituições escolares, com objetivos de formarem cidadãos fortes o 

bastante para o trabalho em sociedade. 

Recordo-me de muitas disciplinas que marcaram minha trajetória, entre elas estão: as 

Oficinas
2
, as disciplinas, as ATIFS

3
 e o estágio supervisionado. 

                                                           
2 Por oficinas denomina-se a “unidade curricular que garante o tempo institucional de vivências de práticas corporais que 

constituem objetos de ensino específico com ênfase na experimentação de docência” (UFES, 2007, p. 5). 
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A Oficina de Docência em Ginástica, que durante as aulas práticas me deram a 

oportunidade de aprender não só o como fazer mas, também, o como ensinar a realizar alguns 

movimentos como rolamentos, parada de mão, entre outros. A Oficina de Docência em 

Handebol, na qual pude tirar noções que ainda não dominava para trabalhar com o conteúdo, 

o que me ajudou mais na intervenção realizada no terceiro estágio supervisionado. As 

disciplinas da área biológica, Corpo, Movimento e Conhecimentos Biológicos, Corpo, 

Movimento e Conhecimentos Bioquímicos e Nutricionais, Corpo, Movimento e 

Conhecimentos Anatômicos e Cinesiológicos, Corpo, Movimento e Conhecimentos 

Fisiológicos, também contribuíram para entender as reações químicas que acontecem no 

corpo quando estamos praticando alguma atividade física. 

A unidade curricular “Seminário Articulador de Conhecimentos” (SAC)
4
 muitas vezes 

ajudou a chegar a compreensões de muitos questionamentos que surgiam durante o curso, por 

meio dos debates que aconteciam durante essa aula, até mesmo debates e questionamentos 

sobre a existência da própria disciplina Seminário Articulador de Conhecimentos. Confesso 

que por algum tempo também me questionei sobre a importância dessa disciplina e tentei 

atribuir um significado a ela. Demorou mais ou menos dois anos e meio para conseguir 

encontrar, mas a compreensão veio graças ao trabalho de comprometimento em ajudar a 

esclarecer e articular conhecimentos, acontecimentos, reclamações e sugestões por parte da 

professora. Percebo a grande importância que esses debates tiveram em nossa formação. Foi 

importante para nosso crescimento crítico, para o amadurecimento pessoal e profissional, para 

melhorar a escrita. No meu caso, essa disciplina influenciou na escolha do tipo de trabalho de 

conclusão de curso que decidi realizar. 

Os registros feitos no portfólio nos serviram como base para tomar conhecimento 

daquilo que vivemos, o caminho trilhado, as experiências adquiridas, ao fazer o exercício de 

ler e conhecer um pouco da trajetória de cada um, como foi feito certo dia em sala de aula, o 

que me fez pensar sobre a importância desses registros, como atribuímos significados 

diferentes sobre as mesmas coisas, ou até mesmo, coisas que muitas vezes nos passam 

despercebidas, marcam nossos colegas de turma de tal forma que nem podíamos imaginar. 

Coisas que aconteceram durante nosso processo de formação, que mesmo antes de ele ser 

                                                                                                                                                                                     
3 Por ATIFIS denomina-se “a unidade curricular que formaliza o tempo constitucional para o desenvolvimento do 

conhecimento construído na e pela experiência de ser professor, articulando o conhecimento experimental com a reflexão 

sistemática” (UFES, 2007, p. 5). 
4 “Os Seminários Articuladores de Conhecimentos pertencem ao eixo curricular “Pesquisa na Educação Física” e referem-se 

a unidade curricular que oficializa um tempo de reflexão coletiva com os acadêmicos, em cada turma, em cada período do 

curso, cuja finalidade é articular os saberes mobilizados nas respectivas atividades curriculares obrigatórias, ofertadas a cada 

semestre, bem como promover atividades coletivas e interativas entre licenciados e formadores” ( UFES, 2007, p. 4).   
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concluído eu nem me recordaria se não fossem os registros realizados pelos colegas. Não é 

que eu não tenha vivenciado esses relatos, mas aquilo que me marca muitas vezes não é o que 

marca meu colega de turma: a experiência que vivencio junto a ele pode nos marcar de formas 

diferentes, de maneira a atribuirmos valores distintos. Digo mais ainda: existem aqueles 

relatos que me abrem os olhos para coisas que vivenciei, mas para as quais ainda não tinha 

atribuído sentido. Pois, é nesse sentido que mais uma vez encontro resposta para a 

importância de se registrar. 

 Outra disciplina fundamental sem dúvida foi “Didática”. Ela me possibilitou conhecer 

as perspectivas de trabalho dentro das escolas; formas de avaliações; como se elaborar plano 

de ensino; plano de unidade, plano de aula, estabelecer o que se deseja alcançar com o 

conteúdo trabalhado e qual a melhor forma de se aplicar determinados conteúdos. 

Todavia a que fez a diferença foram as de Estágio Supervisionado, na qual pude 

colocar em prática tudo aquilo que havia aprendido nas teorias. Foi por meio do estágio que 

pude conhecer o verdadeiro significado de muitas disciplinas, das quais ainda não sabia se 

algum dia faria uso. Percebi então que muitas disciplinas sozinhas não fazem sentido, mas ao 

se juntarem uma completa a outra, uma dá a base para desenvolvimento da outra. Foi com 

essa disciplina que pude encontrar algumas das respostas sobre os muitos questionamentos 

mencionados anteriormente, notadamente sobre a importância de determinadas disciplinas. 

Foi o estagio que fez com que eu descobrisse o que é ser professor, para além dos 

muros da universidade. Circular por esses diferentes espaços fez amadurecer em mim a 

possibilidade de ser professora, pois foi nesses momentos que tive a oportunidade de colocar 

em prática o que havia aprendido na teoria, de vencer barreiras e ansiedades que ainda 

existiam, de se arriscar, de se reinventar, de compartilhar, de trocar experiências com os 

colegas, os quais sem dúvida fizeram a diferença não só nas intervenções, mas também 

durante todo o curso, pois o apoio que dávamos uns aos outros foi fundamental para que não 

nos perdêssemos durante o caminho. A parceria entre alunos e professores não só os da 

universidade, mas também os professores supervisores das escolas onde foram feitas as 

intervenções, foram de grande relevância, pois as trocas de experiências me ajudaram muito 

principalmente no primeiro estágio. 

Gostaria de registrar ainda um dos filmes a que assisti durante o curso: “Escritores da 

Liberdade”. Esse filme nos apresenta como de fato é a realidade encontrada pelos professores 

ao entrarem no mercado. A diversidade cultural constitui realmente o cenário escolar. 

Encontramos alunos com diferentes comportamentos e condutas que muitas vezes são 

atravessadas por indisciplina e desinteresse. Vale lembrar que essas posturas nem sempre 
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estão relacionadas à incompetência intelectual, mas por se sentirem excluídos, por acharem 

que os professores ou até mesmo as instituições as quais estão frequentando não se importam 

com esses sujeitos ou não acreditem neles. Em síntese, o filme mostra como um professor 

pode fazer a diferença, quando realmente se compromete em fazer seu trabalho com afinco e 

dedicação.  
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3 OS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS E SUAS POSSIBILIDADES DE 

APRENDIZADO PARA ALÉM DOS MUROS DA UNIVERSIDADE 

 

Quando se fala de estágio dentro dos cursos de formação, é comum ouvir que se trata 

da parte prática do curso, na qual se aprende a fazer algo referente ao seu exercício 

profissional. Aqueles que adotam essa perspectiva sobre o estágio acabam por observar seus 

professores em aula e reproduzir aquilo que conseguem memorizar ou aprender durante as 

aulas, o que os leva a uma simples reprodução, sem recorrer a uma análise crítica 

fundamentada teoricamente e legitimada na realidade social em que o ensino realmente 

acontece. 

Pimenta e Gonçalves (1990) consideram que a finalidade do estágio é a de propiciar ao 

aluno uma aproximação à realidade na qual atuará. Desse modo o estágio se afasta da 

compreensão de que seria a parte prática do curso e passa por uma nova re-definição de 

estágio, em que a reflexão sobre as reais possibilidades de intervenções, respeitando as 

diferenças ou até mesmo as dificuldades dos sujeitos e instituições. Assim, o estágio ganha 

um novo caráter: o de formar profissionais pesquisadores que sejam capazes de pensar e 

refletir sobre a importância e contribuição de sua própria prática. 

Foi assim que aconteceu em minha formação: eu também pensava que o estágio era a 

parte prática, tinha receio de não saber como ensinar; até que, no quarto período, no estágio 

supervisionado, comecei a encontrar algumas respostas para tantas dúvidas. De inicio, é claro 

que a insegurança veio novamente, mas os primeiros dias de observação e as intervenções me 

deixaram mais à vontade e, então, comecei a entender o propósito de muitas disciplinas nas 

quais até então não havia encontrado justificativas para estudar, durante o curso. 

O estágio no ensino infantil, com o professor Iguatemi Santos Rangel, foi o que abriu 

as janelas que ainda se encontravam fechadas. A partir daí comecei a acreditar na 

possibilidade de levar adiante essa formação; desta vez, sabendo que eu teria, sim, capacidade 

de vir a ser professora. Foi por meio do estágio que tomei consciência de que, para ensinar, 

não se adotam receitas como usamos para fazer um bolo. 

Todavia, sabemos que o exercício de qualquer profissão é teórico-prático, e os 

conhecimentos da área nos ajudem a compreender qual a melhor forma de se fazer algo. 

Buscar informações diagnósticas, no caso dos professores, sobre os tipos de sujeitos, 

realidade social dos mesmos, da instituição, objetivos a serem almejadas, as tradições e a 

cultura de cada instituição, nos torna professores pesquisadores, professores que conseguem 

ao mesmo tempo juntar teoria e prática. Foi tomando consciência desses pequenos detalhes, 
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que conseguir vencer os fantasmas que me assustavam, antes de ter o primeiro contato com o 

campo de atuação. 

 

 

3.1 DA FRUSTAÇÃO AO ENCANTAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ARTES 

CIRCENSES E EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

No quarto período, demos inicio ao estágio supervisionado na educação infantil em 

uma escola da rede pública CMEI “Darcy Castello De Mendonça”, que atende crianças da 

região e de bairros como Antonio Honório, Jabour e Maria Ortiz. 

A proposta inicial da disciplina tinha a seguinte dinâmica: três a quatro observações 

dos grupos pelos quais ficamos responsáveis e, logo após, se iniciaria as intervenções. 

Como é de costume o estágio foi realizado em dupla. Minha colega de turma, Ester 

Vaz, e eu ficamos responsáveis pelos grupos 4A e 5ª; sendo o grupo 4 composto por crianças 

de 4 a 5 anos enquanto o grupo 5, por crianças de 5 a 6 anos. 

Através do diagnostico, com base no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e 

das atividades previstas para aquele período, ficamos sabendo com qual tema deveríamos 

trabalhar: atividades circenses. Ao conversar com a professora regente, ficamos sabendo que 

as atividades deveriam ser as apresentações acrobáticas, seguidas de atividades para 

conscientizar os alunos de que não é mais permitido o uso de animais em espetáculos. 

Munidos dessas informações, nos reunimos para planejar o que seria trabalhado na primeira 

aula. Sendo assim, decidimos por começar a aula, apresentando os artistas do circo, como por 

exemplo: palhaço, bailarina, equilibrista, mágico e malabarista. 

Na primeira aula, sob o tema “Conhecendo e aprendendo com alguns personagens do 

circo”, nos apresentamos aos alunos, perguntamos quem conhecia o circo, e quais 

personagens conheciam. Para facilitar a identificação dos personagens, levamos imagens de 

alguns como: mágico, bailarina, equilibrista, palhaço e contorcionista. Muitos citaram 

animais, como leões e elefantes, o que nos deu a oportunidade de conscientizá-los de que não 

é mais permitido o uso de animais em apresentações de espetáculos circenses. Após 

apresentação dos personagens, propusemos a eles imitarem cada um: dançar e girar nas 

pontinhas dos pés como a bailarina, andar na corda bamba (que no dia foi usada a linha de 

divisão da quadra) e, por último, fizemos a brincadeira da varinha mágica, simulando a 

situação do mágico no ato de sua exibição. Distribuímos varinhas para alguns alunos que 

seriam os mágicos. Esses alunos se dividiram em duplas, caracterizadas, simbolicamente, por 
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um mágico e um enfeitiçado. A parte do corpo em que a varinha mágica fosse tocada era 

enfeitiçada e teria que seguir os movimentos de comando da varinha. 

Mesmo com toda dedicação, a primeira aula teve algumas frustrações. Depois de 

passar a noite em claro preparando material para aula (varinhas de condão), que seriam usadas 

na brincadeira do mágico, não conseguimos fazer com que os alunos compreendessem a 

atividade e a mesma não aconteceu como esperado. 

Ao conversar com a professora regente, ela nos tranquilizou ao nos explicar que a 

atividade não aconteceu da forma que se esperava, talvez devido à capacidade de 

compreensão dos alunos, pois a mesma era muito complexa para faixa etária deles. Segundo a 

professora, outro fato que dificultou ainda mais a primeira aula relaciona-se a possibilidade de 

os alunos ainda não nos terem como referência de professores. Isso era perceptível, pois a 

cada comando que dávamos, eles olhavam para sua professora, como se esperassem o seu 

consentimento. Então, logo de início, nos deparamos com essas duas situações-problema, e 

começamos a entender que precisávamos dar conta de resolver isso. Não foi muito difícil, 

pois a professora regente conversou conosco e se ofereceu para corrigir os planos de aula e 

nos orientar sobre o que funcionava ou não com cada faixa etária. Para resolver a questão da 

referência, ela nos orientou para que cada uma assumisse uma aula para que eles não se 

perdessem. Sem dúvida essa parceria contribuiu positivamente para que as aulas 

acontecessem da forma planejada. 

Logo a frustração virou encantamento e as aulas passaram a ser bem produtivas e 

prazerosas. Diante dessas nuanças considero relevante a concepção de Nóvoa (1992), em 

relação às fases correspondentes ao ciclo de vida dos professores, em que ressalta que antes 

de passar pela fase de serenidade, sem dúvida experimentaram a fase correspondente ao 

desinvestimento sereno, responsável pela experimentação do desespero. Sendo assim, quando 

me deparo com o rumo que as aulas e os planejamentos tomaram, levando-nos a ganhar o 

reconhecimento e o carinho de cada criança, e até mesmo da professora regente, percebo 

como passamos da fase de frustação inicial para fase de serenidade, pois não tinha algo mais 

satisfatório do que ouvir e perceber a ansiedade de cada um desses alunos querendo saber o 

que de novo havíamos trazido naquele dia. 

Sem dúvida isso contribuiu muito para que eu começasse a ver em mim a 

possibilidade de ser professora, pois até então essa certeza não existia, o que existia era a 

dúvida se isso aconteceria. 

No decorrer das intervenções fomos explorando cada um desses personagens, e com 

eles materiais e formas diferentes de se realizar os movimentos apresentados durante os 



20 

 

espetáculos. Por exemplo: para se trabalhar o malabarismo, utilizamos vários materiais com 

pesos e texturas diferentes; entre eles, lenço, bexigas e bolinhas de piscina. Para o equilibrista 

usamos linha da quadra e elástico. 

Não posso negar que no decorrer de cada aula eu me apaixonava ainda mais por 

aqueles alunos, e me esforçava para que as aulas acontecessem da melhor forma possível. 

Ficava admirada comigo mesma, ao planejar as aulas, e ver como as coisas fluíam de tal 

forma que todos se encantavam. Ver o reconhecimento da professora regente e a confiança 

que ela adquiriu em relação a nós, durante todo o processo de intervenção, sem dúvida é 

muito satisfatório para quem se encontra em processo de formação. 

Mas, voltando as aulas, é importante ressaltar que não irei registrar todas, somente as 

que mais me chamaram a atenção. Dessa forma, não posso esquecer da mais produtiva de 

todas; que por incrível que pareça, foi a que menos demorei para planejar. Foi assim que 

percebi o quanto amadureci durante as intervenções, pois ao final de cada aula, já sabia o que 

eu iria aplicar na próxima, e o que possivelmente daria certo. 

Num desses momentos, fizemos uma aula historiada, em que apresentamos os 

personagens do circo. O primeiro personagem a se apresentar foi o palhaço. Na história, ele 

teria a função de levar todos ao circo, mas durante o percurso eles param em uma praia e 

resolvem fazer uma brincadeira e dar um mergulho com o palhaço. Adotamos essa estratégia 

de aula historiada para dar um sentido lúdico à aula, uma vez que as crianças encontram 

facilidade de assimilação por meio da imaginação. Para aguçar a imaginação dos alunos, 

preparamos um cenário, usando: TNT, colchonetes, caranguejo, elástico, bexigas e nariz de 

palhaço para cada aluno e professor. 

Essa aula indubitavelmente foi uma das mais produtivas e prazerosas, para nós, 

professores estagiários, e, em especial, para os alunos; mas isso só foi possível, por 

refletirmos no decorrer das aulas o que dava ou não certo, e levando em consideração a 

diferenciada rotina do CMEI. Realizar todos esses movimentos em uma aula só foi possível 

devido ao trabalho realizado nas aulas anteriores, pois muitas das atividades os alunos já 

haviam feito em outras aulas. 
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Imagem 1: Vivenciando acrobacias. 

 

Não posso deixar de citar o fato de termos dois alunos com dificuldades especiais. O 

aluno Joaquim, por exemplo, apresentava dificuldades de concentração, e a professora nos 

falou que ele era assim em todas as aulas. Tinha ainda problemas com a fala, pois não 

conseguia pronunciar as coisas direito, mas não se sabia ao certo o porquê de o aluno 

apresentar esses comportamentos. Havia ainda o Miguel, que tem várias sequelas devido a 

problemas na hora do parto: não anda e não fala. Precisamos nos certificar de que eles 

participariam da aula. No caso do Joaquim foi bem mais fácil, inclusive tomamos ciência de 

que ele tinha esses problemas quando a professora veio falar conosco: “impressionante como 

vocês estão conseguindo ministrar as aulas de forma que todos participem, pois Joaquim tem 

sérios problemas de concentração, se dispersa muito e acaba atrapalhando os colegas”. Com 

isso percebo como é necessário, reinventarmos nossa prática para que os objetivos sejam 

alcançados. 

Esse estágio foi a alavanca que eu precisava para encontrar as respostas para tantas 

dúvidas que ainda existiam, desconstruir mitos, quebrar barreiras, abrir portas para novas 

aprendizagens. Fui descobrindo muitas coisas sobre a área de atuação, durante o curso e nas 

conversas com os professores que conheci durante o estágio. 

Uma das coisas que descobri, durante algumas conversas com professora regente no 

estágio da educação infantil, é que quando ela se formou não existia professor de Educação 

Física em CMEI. Os professores que trabalhavam com as temáticas da Educação Física eram 
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os pedagogos ou os professores de Arte. Esse acontecimento sem duvida é uma vitória para 

nossa categoria, mesmo com a pouca experiência que pude ter na educação infantil durante o 

curso, ficou notória a importância da prática e da intervenção da Educação Física para esse 

publico, pois a criança passa por diversas fases de desenvolvimento em que certas habilidades 

devem ser trabalhadas para que ocorra de forma correta. 

No entanto, muitos acreditam que a Educação Física na Educação Infantil não existe. 

É nesse sentido que fiz uso da expressão “desconstruir mitos”, pois é comum ouvirmos dizer 

que trabalhar na Educação Infantil é ser babá. Pude perceber a grande importância que essa 

disciplina apresenta para o desenvolvimento de cada criança, seja ele motor, social ou 

cognitivo, exerce um papel fundamental na vida desses sujeitos. Pois segundo Oliveira 

(1997), 

 

Vygotsky trabalha com a ideia de que na situação escolar a intervenção na zona de 

desenvolvimento proximal das crianças se dá de forma constante e deliberada. A 

situação escolar é bastante estruturada e explicitamente comprometida com a 

promoção de processos de aprendizado e desenvolvimento (OLIVEIRA, 1995, p. 

65). 

 

Vygotsky trabalha também com outro domínio da atividade infantil que possui clara 

relação com o desenvolvimento: o brinquedo. A brincadeira entra como um meio de se 

ensinar, pois é por meio da imaginação que se cria uma zona próxima do “faz de conta”, como 

brincar de casinha, de médico. Foi por meio dessa percepção que encontramos respostas para 

a aula historiada ter dado tão certo, já que o comportamento das crianças é fortemente 

determinado pelas situações concretas em que a criança se encontra. É comum vermos 

crianças brincando com cabos de vassoura, fazendo de conta que é seu cavalinho. 

Sendo assim, é importante nos atentar a esses pequenos detalhes, buscamos fazer isso 

durante todo o processo de estágio deixando que a imaginação tomasse conta de cada um. Um 

simples exemplo foi a brincadeira da corda bamba usando o elástico. Os alunos realmente 

acreditavam que tinha que andar sobre a corda para não cair. 

Sobre o desenvolvimento, observamos o aprendizado motor dos alunos nessa idade. 

Conseguimos ver perfeitamente o que eles aprenderam durante todo o processo. Sem dúvida, 

isso é um dado que leva à satisfação dos professores envolvidos, pois durante meu estágio eu 

via perfeitamente como as habilidades dos alunos avançavam de forma positiva. Conseguir 

observar o avanço dos alunos é de fato um estímulo a mais para o nosso trabalho. 
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3.2 EDUCAÇÃO FÍSICA E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

 

No quinto período do curso, demos início ao estágio supervisionado no Ensino 

Fundamental – séries iniciais, realizado pelos alunos do curso de Educação Física, 

licenciatura do CEFD/Ufes, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) “Marechal 

Mascarenhas de Moraes”. 

A escola possuía aproximadamente 656 alunos, divididos em 342 no turno matutino e 

314 no vespertino. O perfil socioeconômico dos alunos é equivalente ao da região da Grande 

Goiabeiras; ou seja, em sua maioria oriundos de família de baixa renda. Além das salas, 

existem alguns espaços alternativos: um refeitório, biblioteca (que funciona também como 

sala de vídeo), quadra, pátio interno e externo, sala de informática e um auditório bem grande. 

Em relação aos alunos das duas turmas com as quais trabalhamos, eram 30 alunos em 

cada turma. As duas turmas possuíam um convívio de aluno-professor excelente, no entanto 

na relação aluno-aluno o 1° ano apresentou alguns problemas, principalmente no tocante à 

discriminação com os colegas que apresentavam algum tipo de deficiência. Já no 4º ano essa 

discriminação não acontecia com tanta frequência. Ao conversar com a professora, ela nos 

contou que encontrava grande dificuldade com a turma devido a esses comportamentos e por 

serem agitados. Segundo ela, isso ocorre com todos os primeiros anos, por estranharem a 

nova dinâmica e estrutura escolar, pois no CMEI tudo é colorido e há intervalos durante a 

aula. Essas informações contribuíram para que pudéssemos pensar em uma forma de prender 

a atenção desses alunos na aula. 

Fomos informados pela pedagoga que teríamos duas opções de conteúdos para as 

intervenções, que seriam: Capoeira ou ensaio da Festa Junina
5
. Com isso mais um desafio, 

pois eu não possuía nenhum conhecimento prévio sobre a capoeira. 

A professora nos disse que, talvez por participarem de outras atividades de interação 

fora da escola, como CAJUN, e já conhecerem um pouco a capoeira, poderia facilitar nosso 

trabalho. De início isso causou mais preocupação, pois eles já conheciam o conteúdo; ou seja, 

não podíamos cometer uma garfe senão ficaríamos em maus lençóis, o que exigiu um estudo, 

uma conversa com quem tinha conhecimento sobre a capoeira. O fato foi que as aulas no 4° 

                                                           
5 A Lei Nº 10.639, de janeiro de 2013, altera a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional (LDBEN) nº. 9394/96, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 

temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências.  

"Art. 26-A: Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre 

História e Cultura Afro-Brasileira. § 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 

nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil” 

(BRASIL, 2003). 
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ano especificamente avançaram mais do que as do 1° por eles já possuírem esse conhecimento 

prévio, facilitando assim nosso trabalho. 

A proposta de trabalhar com a Capoeira tem como tentativa possibilitar aos alunos da 

Educação Básica o contato sistematizado com uma das manifestações da cultura afro-

brasileira. Além da prática e da técnica, ela traz consigo história e significados carregados de 

valores, o que permite o reconhecimento dessa cultura como uma das raízes primordiais da 

cultura brasileira. 

Ao se tornar obrigatório o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira, a 

Educação Física poderia, portanto, atuar no ensino das práticas corporais que abrangem essa 

cultura. As diretrizes da Educação Básica sugerem que as aulas de Educação Física podem 

revelar-se excelentes oportunidades de relacionamento, convívio e respeito entre as 

diferenças, de desenvolvimento de ideias e de valorização humana, para que a sua identidade 

cultural seja considerada e, acima de tudo, preservada. Para isso, podem-se enriquecer os 

conteúdos com experiências corporais das mais diferentes culturas, priorizando as 

particularidades de cada comunidade. Nesse sentido é possível que haja 

 

[...] a inclusão de elementos da cultura afro-brasileira nos conteúdos estruturantes da 

educação física escolar, como um conteúdo que possibilitará a construção diária de 

uma nova mentalidade, em que o negro deve ser respeitado, independente de sua 

raça, etnia, classe social, que este conteúdo deve ser apresentado nas aulas como 

praticas corporais, na mesma medida que se é trabalhado como desporto escolar 

como o handebol, vôlei, futebol, e basquete. É preciso valorizar e permitir que o 

aluno(a) possa expor as manifestações corporais presentes em suas comunidades, 

onde muitos são de origem e pertencentes a religião de matriz africana (REIS; 

PEREIRA, 2011, p. 2). 

 

Outro motivo da abordagem desse conteúdo é o fato de que ele já estava previsto no 

planejamento pedagógico dessa comunidade escolar. 

Depois de recebermos a informação sobre qual conteúdo deveria ser trabalhado, no 

último dia de observação na escola nos apresentamos aos alunos e expusemos o conteúdo que 

iríamos trabalhar: a capoeira. Nas duas turmas tivemos uma boa aceitação. Então solicitamos 

que pesquisassem, na internet, ou que conversassem com alguém que já praticou capoeira 

sobre sua história e movimentos.  

Na primeira aula iniciamos a dinâmica, pedindo aos alunos que, com base no que 

haviam pesquisado, nos contassem o que sabiam da história da capoeira. Então, eles foram 

narrando os fatos e nós fomos complementando. Em seguida, apresentamos aos alunos quais 

instrumentos são utilizados na roda de capoeira e oferecemos dois desses instrumentos para 

que a turma os experimentasse: o berimbau e o pandeiro. 
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Imagem 2: Instumentos da capoeira 

 

Além dos instrumentos, apresentamos outro elemento fundamental da composição da 

roda de capoeira: a palma. Trabalhamos o ritmo da palma e ensinamos a música “O Que 

Berimbau?”. Ao final da aula, fizemos uma roda e propusemos aos alunos que conheciam 

algum movimento da capoeira que apresentassem para o resto da turma. Quase todos 

apresentaram um movimento, mas nem todos os movimentos apresentados eram realmente da 

capoeira. Sempre ao final das aulas fazíamos uma roda de conversa, com o intuído de saber o 

que eles estavam aprendendo com as aulas. Como muitos já possuíam algum conhecimento 

sobre a capoeira, buscávamos dar espaço para que eles pudessem mostrar o que sabiam. Nessa 

dinâmica, pudemos aprender músicas com eles, o que nos mostra que a construção de 

conhecimento se revela também por meio de trocas, de compartilhamentos entre professores e 

alunos. 

Para que eles memorizassem o conteúdo, iniciávamos sempre pedindo que falassem 

sobre a última aula. Sendo assim, na segunda aula, relembramos um pouco da história da 

capoeira contada por eles mesmos, e, em seguida, passamos um vídeo do Grupo Palavra 

Cantada, chamado Pindorama. Fizemos várias perguntas relacionadas ao “descobrimento” do 

Brasil, que era o conteúdo do vídeo. Posteriormente, com o auxilio de imagens, fomos 

contando brevemente, junto aos alunos, a história do Brasil, do Descobrimento até a época da 

Escravidão e, consequentemente, do surgimento da Capoeira. Sempre tentando sistematizar o 

conteúdo por meio da história. Com isso pude perceber por meio da avaliação, como a história 
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é importante para quebrar preconceitos, e como essa fica e ficou gravada na mente de cada 

aluno, pois quando pedimos para que eles desenhassem o que mais gostaram da aula, muitos 

desenharam sobre a referida história. 

É importante ressaltar outro fato que muito me chamou atenção: alguns alunos eram 

evangélicos e participaram da aula e de algum outro projeto de capoeira fora da escola, como 

mencionado anteriormente. Talvez isso tenha me chamado a atenção pelo fato de o estágio ter 

acontecido no período das festas de São João. Vi muitos alunos não participarem da quadrilha 

porque suas religiões não permitiam, e ao mesmo tempo ver todos participando da aula de 

capoeira levou à reflexão sobre como a forma de abordar um conteúdo pode quebrar barreiras. 

A capoeira, no âmbito escolar, não necessariamente está vinculada à religião como muitos 

pensam, mas sim como uma prática e um movimento cultural. É o que precisamos deixar 

claro para os nossos alunos. 

No decorrer de cada aula íamos incorporando alguns fundamentos da capoeira, e todos 

iam mostrando aquilo que tinham aprendido. Foi por meio dessa dinâmica que percebemos 

que alguns alunos se comportavam com preconceito com determinados colegas; isso 

acontecia notadamente no primeiro ano, no qual tínhamos cinco alunos com algum tipo de 

necessidade especial. 

Percebendo a necessidade de evitar comportamentos de rejeição que poderiam causar 

o afastamento dos alunos rejeitados, buscamos trabalhar de forma a diagnosticar quais alunos 

apresentavam essa atitude, e a pensar como poderíamos evitar que isso acontecesse. Por fim, 

na terceira aula, como de costume, relembramos os fundamentos dados na aula anterior 

(ginga, cocorinha e meia-lua), e pedimos que a turma se dividisse em duplas – o que nos deu a 

possibilidade de ver quais alunos externavam rejeição a determinados colegas. Haja vista que 

muitos se opuseram a fazer a atividade com os alunos que apresentavam algum problema, seja 

ele físico ou não. Com isso, tínhamos a oportunidade de ensiná-los que isso não é permitido, 

se trata de um preconceito. 
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Imagem 3: Capoeira – movimentos de defesa e ataque 

 

Ao longo desse estágio, tentávamos dar um caráter lúdico, sem deixar a técnica de 

lado. Outro fato importante é o de a brincadeira ser coletiva e cooperativa. Coletiva, por todos 

poderem participar ao mesmo tempo; cooperativa, por terem que se ajudar mutuamente.  

Tivemos bastantes problemas com o 1° ano, e, mais uma vez, na hora de formar as 

duplas. Nessa turma temos cinco alunos que apresentam algum tipo de necessidade especial; 

ou seja, um autista, uma que possui uma deficiência nas pernas, e os outros três possuem 

alguma insuficiência cognitiva leve. Desses cinco, quatro estavam sendo rejeitados pela 

turma. Então tivemos que parar a atividade, fazer uma roda e conversar sobre discriminação. 

Utilizamos para isso o exemplo do que estávamos estudando, a escravização, enfocando um 

cenário onde um povo dominou, escravizou, bateu e até matou o outro por ter algumas coisas 

diferentes, como a cor da pele e a cultura. A turma nos respondeu que não achava isso certo, 

então redividimos a turma em dupla. Dessa vez nós fizemos as duplas e demos sequência às 

atividades, com a brincadeira “Capitão do Mato”. Ao final da aula do 4° ano relembramos 

tudo que havíamos aprendido desde a primeira aula. Já, no do 1°ano, conversamos sobre o 

que ocorreu durante a aula, se a atitude de rejeição iria se repetir, se achavam justo o que eles 

fizeram. Todos concordaram que não foi algo “legal” e que aquilo não iria mais ocorrer. 

Ao final do estágio, conversamos sobre tudo que aprendemos, perguntamos do que 

mais gostaram, do que tiveram mais dificuldade. Depois da conversa distribuímos uma folha e 

um lápis pra cada um e pedimos que desenhassem e/ou escrevessem sobre o que nos 

responderam na conversa. O que mais apareceu nos desenhos do 1° ano e nos textos e 
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desenhos do 4° ano foi sobre a história (caravelas, índios, floresta), seguido de elementos da 

roda (jogo, instrumentos). 

Muita coisa ainda poderia ser trabalhada, porém perdemos algumas aulas por conta 

dos ensaios de quadrilha, o que nos mostrou o descaso com que muitas instituições e ou até 

mesmo alguns professores, pedagogos e diretores tratam o papel que a disciplina Educação 

Física tem a cumprir dentro da escola. Nós, professores, precisamos nos ater a esses 

acontecimentos, de forma a buscar meios para que isso não ocorra. Gostaria de ressaltar ainda 

que, no 4° ano, havia uma aluna que tinha uma idade um pouco mais avançada do que os 

colegas de sua turma. Como a escola atende também ao fundamental II, e nossas aulas 

aconteciam no horário do recreio dos alunos maiores, ela ficava um pouco constrangida em 

participar. Por conta disso, foram poucas as vezes que ela participou das aulas mais práticas, 

mas sempre prestava muita atenção e cooperava nas conversas sobre a história. Ela participou 

bastante na última aula que foi mais avaliativa. 

Como norte, utilizamos a abordagem crítico-superadora (SOARES et al., 1992), mas 

passamos durante cada aula por outras abordagens, e também por métodos que aprendemos 

durante as diversas intervenções e observações que fizemos ao longo desses cinco períodos de 

curso, pois segundo Pimenta e Lima (2006): 

 

[...] o papel das teorias é o de iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para 

análise e investigações, que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as 

ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, se colocar elas próprias em questionamento, 

uma vez que teorias são explicações sempre provisórias da realidade (PIMENTA; 

LIMA, 2006, p. 12).  

 

Entendo que a teoria nos auxilia, mas nem sempre consegue dar respostas às situações 

que emergem no dia-a-dia do professor, porque essas ultrapassam os conhecimentos 

elaborados, e muitas vezes só encontramos respostas durante a prática e a experimentação. 

 

 

3.3 O ESPORTE COLETIVO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

O estágio, no ensino fundamental II, foi realizado no sexto período, na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental “Eber Louzada Zippinotti”
6
, situada em um bairro de 

                                                           
6 A escola atende alunos do 1º ano do ensino fundamental ao 9º ano, nos turnos matutino e vespertino, e seu funcionamento é 

das 07h às 11h30 e das 13h às 17h30. O espaço físico da instituição é amplo, possuindo quadra coberta, pátio, refeitório, 

auditório, cozinha, sala de informática, banheiros masculinos e femininos, uma sala destinada à guarda dos materiais de 
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classe média na cidade de Vitória. A maior parte dos alunos da turma em que aconteceu o 

estágio são moradores do bairro ou de bairros vizinhos com características próximas.  

A turma em que foi realizada a intervenção foi a 5ª série A, com 33 alunos sendo 19 

meninas e 14 meninos. Foram ministradas três aulas, e doze aulas dos colegas foram 

observadas, permanecendo assim o período de cinco semanas na escola. O conteúdo escolhido 

foi o handebol porque se adéqua a faixa etária dos alunos, considerando que eles acabaram de 

sair do ensino fundamental I e não vivenciaram os esportes coletivos nas aulas de Educação 

Física; apenas os jogos e brincadeiras. Com isso foi trabalhado o mini-handebol, no qual os 

alunos iniciaram a vivência com os esportes coletivos. Essa escolha levou a uma diversidade 

de oportunidades para se trabalhar a ludicidade, o que propiciou a participação de todos nas 

aulas. 

Os objetivos das aulas eram: 

 

 Compreender o handebol, sua história e regras básicas, bem como o jogo mini 

handebol; 

 Vivenciar o jogo coletivo de mini handebol e conhecer os seus fundamentos básicos; 

 Respeitar o tempo e o espaço do outro através do jogo misto; 

 Conhecer a história do handebol e vivenciar alguns fundamentos básicos; 

 Desenvolver o passe e recepção; 

 Experimentar defesa e ataque; 

 Vivenciar os tipos de marcações e o arremesso; 

 Organizar um mini campeonato. 

 

Os alunos do “Eber Louzada” eram bem participativos, não só o quinto ano, mas 

também todas as outras turmas que forma objetos de nossa observação, o que, sem dúvida, 

contribuiu muito para que as aulas fluíssem de maneira mais proveitosa. Havia ainda uma 

grande participação dos pais na comunidade escolar, o que pode ser uma explicação para que 

os alunos também fossem mais participativos.  

Indubitavelmente, esse estágio foi muito rico em aprendizado, para todos envolvidos, 

tanto para nós, estagiários, quanto para os alunos da instituição. No meu caso, tive a 

oportunidade, mais uma vez, de lidar com situações que atravessam o cotidiano escolar, e com 

                                                                                                                                                                                     
educação física, cantina, salas de aulas, entre outros.  As salas de aula localizam-se no segundo pavimento da escola, onde o 

acesso se dá pela escada ou rampa. 
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as quais precisamos saber lidar, para que essas não venham atrapalhar o desenvolvimento de 

nossas aulas.  

Como nas outras instituições, encontramos alunos com diferentes tipos de 

comportamentos e problemas, sejam eles físicos psíquicos entre outros. No 5° ano A, tinha 

aluno com problemas de concentração e deficiência nas mãos, aluno com problema de “TOC 

(transtorno obsessivo-compulsivo)”, que durante a aula queria sair a todo minuto para lavar as 

mãos, etc., e tudo isso exigiu que tivéssemos cuidado para que esses alunos não ficassem de 

fora das atividades. 

Foi nesse estágio também que precisamos recorrer a outras disciplinas que estavam 

sendo ministradas durante o período, devido ao trabalho interdisciplinar a ser apresentado ao 

final do período. O que levou a mim e os outros colegas a recorrem a literaturas estudadas 

durante o curso. 

Para melhor apresentação do que se passou durante essas intervenções procurei, junto 

a meus colegas de grupo, refletir, durante o estágio, sobre as seguintes questões: 

 

 Como as questões de gênero atravessam as aulas de educação física?  

 Como as diferentes demandas dos alunos interferem nas aulas de educação física? 

 

Bondía (2002) explica que “[...] a experiência não é o caminho até um objetivo 

previsto, até uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, 

para o que não se pode antecipar nem pré-ver nem pré-dizer” (BONDÍA, 2002, p. 28). Com 

isso, podemos perceber, durante o estágio, que a experiência não foi algo pré-estabelecido, 

mas algo construído ao longo do processo, passado de professor para aluno e aluno para o 

professor. De acordo com Ventorim et al (2011): 

 

Assim, narrar-se pode contribuir para descobrir-se, analisar-se e ressignificar. É 

nessa perspectiva que esta proposta de investigação caminha tendo em vista o torna-

se professor, pois conhecer-se vai além do simples fato de compreender como se 

processa a formação (VENTORIM ET ALL, 2011, p. 48). 

 

Essa experiência de estágio nos fez refletir sobre o fato de que docência se constrói ao 

longo dos desafios que nos são propostos em sala/quadra de aula sendo o aluno sujeito 

principal dessa prática. 

Ao falarmos de diferenças, gostaríamos de chamar a atenção não somente para as 

questões que envolvam alunos com deficiência, mas sim para qualquer diferença que 
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deparamos no cotidiano escolar, podendo ser elas: sociais, culturais, religiosas, gênero e 

alunos com deficiência, pois, 

 

Nós educadores por opção, temos o compromisso de desenvolver um processo 

educativo acolhedor que privilegie a sala/ quadra como espaço de aprendizagem de 

todos os que ali se encontram. Para tanto, precisamos tornar nossas aulas o menos 

restritiva possível, mobilizando a todos de modo a considerar as diversas diferenças 

presentes no contexto escolar (SÁ; CHICON, 2012, p. 9).  

 

Compreendendo que o papel do professor de Educação Física na escola é contribuir 

para a formação global do educando, que inclui os aspectos culturais, sociais e afetivos. Cabe 

a ele a importância de proporcionar a todos os seus alunos, indistintamente, as mesmas 

oportunidades de aprendizado, sem distinção de sexo e aptidões. 

Durante as intervenções, foi possível observar o preconceito entre os alunos em 

relação ao gênero. Além dessa exclusão, existia também aquela por habilidades. Um dos 

fatores que leva a essa exclusão é o caráter competitivo na prática esportiva escolar. 

A história da educação física mostra que ela sempre foi discriminatória, mantendo os 

papéis sexuais distintos e determinados, caracterizando os comportamentos masculinos e 

femininos, a serviço de uma ideologia sexista. Para melhor compreender, na época da 

república, quando a Educação Física foi iniciada na escola, a ideia de ampliar as atividades 

praticadas pelo sexo feminino foi fortemente negada pela opinião pública, inclusive por 

alguns pais que chegaram a proibir a prática e participação de suas filhas nas atividades 

físicas, mesmo com o risco de vê-las perder o ano escolar (ROMERO, 1994). 

Romero (1994) acrescenta que, durante o Estado Novo, a Educação Física serviu de 

instrumento ideológico à ditadura instalada. O governo militar investiu nessa disciplina em 

função de diretrizes pautadas no nacionalismo, na integração (entre os estados) e na segurança 

nacional. Este quadro acabou colaborando para que a participação feminina ficasse restrita às 

comemorações e desfiles cívicos, já que no campo esportivo, a maior concentração ficava no 

sexo masculino. De acordo com Berria (2010), 

 

O que acentua os estereótipos de gênero nas aulas de educação física na escola é a 

determinação das atividades por sexo, por exemplo, a menina dança e o menino joga 

futebol. Se o objetivo das aulas é desenvolver as qualidades físicas, e as habilidades 

motoras, que são igualitárias aos dois sexos, se são trabalhados a expressão corporal 

e o ritmo, são para os dois sexos, se for à força também se destina aos dois. O que 

não pode ocorrer é um sexo ser mais privilegiado em relação às oportunidades que o 

outro devido às características físicas serem mais determinantes em um sexo do que 

no outro. Com isso nas aulas de educação física acabam ocorrendo 

desentendimentos entre os alunos (BERRIA, 2010, p. 1). 
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O papel do professor de Educação Física é inserir na escola uma educação sem 

distinção; sendo assim, não podemos deixar nada passar despercebido. Mas na prática ainda é 

possível observar por parte de alguns professores que existe uma diversificação de 

tratamentos para meninos e meninas, perpetuando os modelos sexualmente pautados pela 

família e sociedade.  

Ao pensar nesses aspectos, buscamos desenvolver durante as aulas o conteúdo 

handebol, apresentado como mini-handebol
7
, que se aplica a faixa etária dos alunos e tem em 

seu contexto o caráter lúdico. Tenroller (2005) explica que o mini-handebol “[...] trata-se de 

uma modalidade de base que permite desenvolver nos seus praticantes as mais variadas 

qualidades: físicas, psíquicas, sociais e morais” (TENROLLER, 2005, p. 17). O objetivo das 

aulas era fazer com que a prática fosse realizada de forma mais prazerosa, sem exigir 

habilidades técnicas, de modo que não excluísse e constrangesse aqueles alunos menos 

habilidosos. 

Pensamos sobre as possibilidades que existem sobre esse jogo no desenvolvimento das 

aulas de Educação Física quanto ao gênero, tendo em vista que as turmas são mistas, em 

virtude da legislação da rede pública. Então, mais uma justificativa pela escolha é pelo 

simples fato do mini-handebol ser um jogo que possibilita a realização com times mistos, no 

qual se encontram meninos e meninas com os mesmos objetivos: interagir, colaborar, 

experimentar, vivenciar e respeitar.  

Alguns dos objetivos foram alcançados; outros, porém, não obtiveram o mesmo 

sucesso, pois precisávamos de uma permanência maior na escola. Um exemplo disso é em 

relação à rejeição que as meninas sofrem durante as aulas. Isso é um reflexo do processo de 

transmissão cultural, que reforça cada vez mais o problema. Uma alternativa para tentar 

reverter este quadro seria introduzir na fase anterior à iniciação pré-esportiva, dando início na 

educação infantil até o ensino fundamental I, oferecendo para as meninas os mesmos 

estímulos motores amplamente explorados pelos meninos, minimizando assim os efeitos que 

proporcionam maior envolvimento dos meninos nas diversas atividades, que ocorrem não 

somente na escola, mas em casa, na rua, no parque, entre outros. 

Mesmo com todo esforço em fazer com que a turma interagisse durante as atividades, 

ainda assim ocorreu oposição por parte de alguns alunos, que no momento da realização da 

prática, demonstraram dificuldade em aceitar as meninas e os colegas que possuíam pouca 

habilidade motora para o jogo. 

                                                           
7 Um jogo que foi criado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHB) para atender crianças de 6 a 12 anos de um 

projeto sociais. 
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Essa discriminação é que muitas vezes colabora para que as meninas, os alunos com 

deficiência e os menos habilidosos não tenham as mesmas experiências dos outros alunos, 

criando assim uma situação que leva à exclusão e à falta de motivação em realizar a prática 

nas aulas de Educação Física. 

Nosso desafio começou quando unimos as diversidades do jogo coletivo entre os mais 

habilidosos e menos habilidosos, porém precisamos oferecer conhecimento a todos, sem 

distinção, construindo a cooperação e a coletividade ao longo das aulas. O que iniciou o 

processo de respeito, confiança e troca de conhecimento, não só entre professor e alunos, mas 

entre aluno(a) e aluno(a), respeitando as limitações e o tempo do outro. 

Realizamos a avaliação no último momento da terceira aula, perguntando: o que vocês 

acharam das três intervenções realizadas na escola? As respostas dos alunos foram as 

seguintes: 

 

- As aulas foram muito legais, gostaria que sempre tivesse aula com diferentes 

atividade como as que vocês deram. (ALUNO A). 

- Eu achei que foi muito legais, todas as atividades que vocês passaram, mesmo não 

conhecendo o conteúdo, conseguir fazer as atividades. (ALUNO B).  

- Eu gostei das tias,as atividades foram bem legais, gostei por que toda turma 

participou, antes os meninos não gostavam de jogar  com a gente, queria que as tias 

ficassem pra sempre (ALUNO C). 

 

Muitos alunos do 5° ainda não haviam tido um contato com os esportes coletivos na 

escola. Ainda tinham o costume de brincar de queimada, e os meninos, às vezes, de futebol. 

Notamos que nossos alunos estão prontos para aceitar diferentes conteúdos, não só os alunos, 

mas também as instituições de ensino. Digo isso, pois durante este estágio tive a oportunidade 

de acompanhar as intervenções dos colegas de turma. Cada grupo trabalhou com uma 

modalidade e um deles trabalhou, ainda, com a temática inclusão, fazendo um trabalho bem 

diferente do que estamos acostumados a encontrar no cotidiano escolar. Porém teve uma 

ótima aceitação não só dos alunos mas também da instituição que até os convidou para 

apresentar o trabalho que estavam realizando em outro turno. 

Sendo assim, ao avaliar essas respostas e os acontecimentos vivenciados e 

presenciados durante todo o estágio, percebo como podemos levar novos conhecimentos e 

oportunidades a nossos alunos.   

Ao pensar nas diferentes demandas que interferem nas aulas de Educação Física, 

interviemos apenas em três aulas na escola. Isso caracterizou uma reelaboração do 

planejamento. Na primeira aula, contextualizamos, exploramos o tempo e espaço do 

handebol, por meio das brincadeiras pique-pega e uma queimada com diferentes regras. A 
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segunda aula foi a inserção dos fundamentos básicos, o passe e a recepção, por meio das 

brincadeiras “guarde a casa” e o “jogo dos dez passos” com variações. Nessa aula, os alunos 

não conseguiram assimilar o conteúdo proposto e, com isso, optamos por repetir a aula, que 

consequentemente seria a última. Inserimos, então, a atividade em roda, em que cada aluno 

tinha que tocar a bola para o outro, e dessa forma avaliamos melhor o passe e a recepção de 

cada um. 

Vimos a evolução de cada um e as dificuldades encontradas no decorrer da aula, e ao 

final ocorreu o “jogo dos dez passos”, variando de acordo com as dificuldades que foram 

surgindo. Em uma mesma turma, nos deparamos com alunos de diferentes pensamentos e 

habilidades, buscamos sempre conquistar a confiança de todos e manter o equilíbrio das 

relações. 

O handebol como um jogo coletivo nos ajudou a quebrar barreiras. Havia alunos que 

já tinham praticado a modalidade, que vinham de escolinha, e outros que mal sabiam 

manusear a bola. Na turma tínhamos um aluno com deficiência e outro com transtorno 

obsessivo-compulsivo (TOC), este último descobrimos ao longo das intervenções. De início, 

nossa preocupação seria o aluno deficiente, porém, a docência é como uma caixa de surpresas 

e mais uma vez nos surpreendeu mostrando que a deficiência se encontra nos olhos de quem 

as vê. Este aluno nos proporcionou momentos incríveis, de afeto, companheirismo e força de 

vontade de participar das atividades propostas. Chicon e Sá (apud OMOTE, 1996) explicam: 

 

Para se compreender o que é a deficiência, não basta olhar para alguém que é 

considerado deficiente, buscando, no seu organismo ou no comportamento, atributos 

ou propriedades que possam se identificados como a própria deficiência ou algum 

correlato dela. Precisamos olhar para o contexto no qual, com o seu sistema de 

crenças e valores e com a dinâmica própria da negociação, alguém é identificado e 

tratado como deficiente. Tal contexto condiciona o modo de tratamento da pessoa 

com deficiência e por este é condicionado (OMOTE, 1996, p. 10). 

 

O aluno Rafael
8
 sofre de autismo, uma deficiência conhecida pela dificuldade de 

relacionamento afetivo e social, mantendo-se distante e inacessível a outras pessoas. Vive num mundo 

só seu. Rafael desenvolveu a síndrome mais leve denominada de “Asperger”, que segundo Sacks 

(1995), “[...] é uma deficiência biológica de contato afetivo, inata, congênita, análoga a uma 

deficiência física e mental” (SACKR, 1995, p. 256). 

Chicon e Sá (2012) ressaltam sobre a prática da inclusão que: 

 

Cabe, portanto, à sociedade eliminar todas as barreiras físicas, programáticas e 

atitudinais para que as pessoas com NEEs possam ter acesso aos serviços, lugares, 

                                                           
8 Foram adotados nomes fictícios, a fim de preservar a identidade dos alunos. 
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informações e bens necessários ao seu desenvolvimento pessoal, social, educacional 

e profissional (CHICON; SÁ, 2012, p. 51). 

 

Se tivermos olhado para a deficiência e colocado empecilhos na participação dele 

durante as aulas, não conseguiríamos enxergar o potencial que ele possuía. A única 

dificuldade que enfrentamos foi o preconceito dos outros alunos na hora da realização do 

jogo. Isso não ocorreu apenas com ele, mas com todos aqueles que apresentavam pouca 

aptidão para as atividades propostas. Nosso desejo não era fazer com que o Rafael 

relacionasse com os colegas, e, sim, que os colegas relacionarem com ele, pois o aluno já 

vinha de outra instituição que trabalhava arduamente para conseguir desenvolver o sentimento 

de afetividade que até então em autistas se encontra quase que escasso.  

Na primeira aula começamos com a brincadeira de “pique-pega”, na qual 

precisávamos de um pegador, e propusemos para o Rafael que fosse o pegador, ao final da 

atividade tivemos a seguinte resposta: 

 

Tia, eu adorei, nunca tinha sido o pegador antes. 

 

Para os professores que acompanham desde cedo sua trajetória é uma vitória 

conquistada, pois em conversa com o professor que o acompanhou, o Rafael só ficava em um 

balanço, era inacessível e sem reação durante as aulas. Hoje ele está disponível a participar, 

conversar com os professores e mostra-se bastante aberto em termos afetivos. Em todas as 

intervenções, trabalhamos com atividades para desenvolver a cooperação dos alunos um com 

o outro, proporcionando oportunidades a participação de todos durante as aulas. 

Com relação à aluna com TOC, a doença foi descoberta devido ao fato de ela querer 

lavar as mãos constantemente. Em uma determinada intervenção, por ingenuidade de não 

saber do que se tratava acabamos por não deixa “lavar as mãos”. Na conversa de avaliação do 

final da aula foi exposto esse problema por ela mesma que nos deixou cientes do seu 

transtorno. Esse foi um dos problemas que nos fez enriquecer ainda mais como futuros 

professores, pois reforçou a ideia de saber ouvir o aluno, pois ele tem muito a colaborar nas 

aulas. Se não déssemos “voz” ao aluno, jamais teríamos entendido o que estava ocorrendo e 

no que poderíamos melhorar para facilitar o envolvimento amplo da turma nas atividades.  

Esse estágio teve uma dinâmica um pouco diferente dos anteriores. Precisávamos 

abordar em nosso planejamento e nas aulas questões levantadas por todas as disciplinas 

estudadas no sexto período. Essas questões são relacionadas à interferência dos alunos com 



36 

 

deficiência nas aulas de educação física. Além disso, tínhamos que abordar as temáticas sobre 

gênero e a manifestação da sexualidade que perpassaram pelos processos de intervenção, e 

nos saltaram aos olhos. 

Quanto às diferentes demandas dos alunos, buscamos promover a integração e a 

inclusão de todos os discentes, fazendo com que alunos com deficiência se sentissem 

pertencentes à turma.  Alunos que tinham pouca aptidão física e habilidade para a prática do 

handebol tiveram a oportunidade de vivenciar/experimentar fundamentos e situações de jogo 

(passes, recepção e drible).  

Quanto às questões de gênero, propusemos que meninos participassem das atividades 

com as meninas e com outros meninos que não tivessem grandes aptidões e habilidades para a 

execução dos fundamentos. Mesmo observando que alguns alunos se recusavam a aceitar os 

colegas com esse perfil e incluí-los na realização das atividades das aulas, favorecendo um 

processo de exclusão. 

O handebol, como conteúdo das intervenções do estágio, possibilitou a iniciação da 

vivência e da experiência em jogos coletivos nas aulas de Educação Física para uma turma de 

5ª série, que passou pela transição do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II, e 

que vivenciava somente alguns jogos e brincadeiras populares. 

 
Imagem 5: Conhecendo os fundamentos do handebol. 
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Concluímos que as vivências e as experiências na disciplina “Estágio Supervisionado 

da Educação Física no Ensino Fundamental II” contribuíram para o nosso processo de 

formação, pois as observações e as intervenções em um ambiente escolar complementaram as 

literaturas estudadas e os conhecimentos adquiridos em todas as disciplinas cursadas durante 

o semestre letivo. Ou seja, não ocorreu um distanciamento e sim uma aproximação entre as 

teorias e práticas. 

Verificamos que os conteúdos assimilados em sala de aula se relacionavam entre si, ou 

seja, existiu um diálogo entre questões e temáticas ligadas a inclusão, família, sociedade, 

violência, indisciplina e repetência. Os seminários interdisciplinares apresentados por todas as 

equipes comprovaram que existem diversas possibilidades de fazer com que as teorias possam 

interagir com as práticas, a fim de acrescentar o saber ao fazer, e de qualificar o processo de 

intervenção docente. 

Em nossas aulas, os alunos contribuíram para o sucesso do estágio porque os mesmos 

respeitaram os estagiários, obedeceram às ordens e demonstraram atenção e interesse pelas 

atividades que constavam nos planos de aula. Tendo como base as literaturas citadas nas 

disciplinas “Família, Educação e Sociedade” e “Ensino da Educação Física no Ensino 

Fundamental II”, não registramos nenhuma ocorrência de indisciplina escolar e nenhum 

confronto entre os nossos alunos. 

Em todos os patamares essa instituição mesmo fazendo parte da rede pública, atendia 

um público diferenciado das outras instituições que havíamos passado antes, os alunos em sua 

maioria eram de classe média a alta. A participação dos pais na comunidade escolar também 

era grande, o que provavelmente facilitava o trabalho nessa instituição. Com certeza a 

experiência nesse estágio foi bem diferente e enriquecedora, já que nos colocou frente a novas 

formas de intervir. 

 

 

3.4 NOVAS POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO: ENSINO MÉDIO 

 

Realizamos o estágio na Escola Belmiro Barroso Teixeira, localizada na cidade de 

Serra – ES. Foi a primeira fez que tivemos contato com uma Escola de Ensino Médio na Rede 

Estadual de Educação, já que os outros estágios foram em outros níveis. Foi uma experiência 

inovadora, pois não conhecíamos o conteúdo que iríamos ministrar em nossas aulas e 

buscamos conhecimento para apreendermos, e assim sermos educadores em transformação. 
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Nesse estágio, ficamos responsáveis pela turma do 3º ano e o conteúdo escolhido para 

ser trabalhado nas aulas foram as lutas. Com ênfase nas lutas Muay Thai e Taekwondo. As 

lutas podem trazer inúmeros benefícios aos alunos, destacando-se o desenvolvimento motor, o 

cognitivo e o afetivo-social (FERREIRA, 2006). Com elas resgatam-se valores que vão além 

do conjunto de regras e regulamentos, destacando os preceitos filosóficos de cada 

modalidade, sendo abordados principalmente nos conflitos que possivelmente surgirão ao 

longo das aulas, devido às características da faixa etária de idade dos alunos.  

Essa proposta de conhecimento para os adolescentes os levam a refletir sobre seus 

atos, limites, tolerâncias, entre outros que como futuros adultos terão que conviver ao longo 

de sua vida, desenvolvendo o equilíbrio do corpo e da alma. Segundo Dario e Rangel (2008): 

 

Em geral, as lutas tiveram ao longo da história um desenvolvimento independente 

do contexto da Educação Física escolar. Assim, é necessário ressignificar as lutas 

para que elas possam contribuir com os objetivos do componente escolar (DARIO; 

RANGEL, 2008, p. 249). 

 

Ministramos as aulas, utilizando materiais adaptados em forma de linguagem simples 

e clara para com os alunos, facilitando assim sua aprendizagem, considerando como princípio 

a perspectiva crítico emancipatória, que consiste em estimular os alunos a um olhar crítico 

sobre as lutas de combate. O desenvolvimento das aulas se deu também com a contribuição 

dos alunos que nos auxiliaram, dando ideias para aprimorarmos nossa didática, que como 

futuro professores renovam-se a cada experiência vivenciada.  

O intuito ao final das aulas ministradas foi que os alunos desenvolvam a compreensão 

crítica acerca das lutas e suas possibilidades de transformações na sociedade, tendo 

conhecimento para saber diferenciá-las não somente na escola, mas em seus contextos sociais. 

A turma do 3° M1 é composta por 36 alunos. Realizamos um diagnóstico da turma 

antes de começar as intervenções e descobrimos que se trata de uma turma que vinha 

apresentando problemas desde o ano anterior com bullying entre os colegas de sala. É ainda 

pouco participativa, e a maioria dos alunos prefere os jogos de tabuleiros, como o xadrez. 

Alguns meninos jogam de futebol e outros ficam livres, conversando. Entretanto, esses 

sujeitos apresentaram uma grande facilidade de realizar as atividades que foram propostas. 

Supostamente, devido à facilidade de aprendizado e compreensão do que era pedido durante 

as aulas, às vezes se dispersavam com conversas paralelas, porém isso em nada afetou o 

aprendizado. Outro fator relevante que favoreceu o ensino e a aprendizagem recai sobre o 
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desenvolvimento motor apresentado pelos alunos. Esses alunos possuem uma capacidade 

refinada de realizar diferentes tarefas que exigem diferentes habilidades. 

Os objetivos a serem alcançados durante as aulas eram: 

 

 Identificar, demonstrar e explicar as modalidades de luta presentes na comunidade 

(academias, centros esportivos, clubes, etc.);  

 Identificar as diferenças de desenvolvimento pessoal nas lutas, compreendendo-as como 

fruto das características pessoais e/ou da experiência;  

 Conhecer as especificidades que distinguem as lutas vivenciadas (vestuário, ambiente 

de prática, organização, equipamentos, graduação etc.), bem como a nomenclatura das 

técnicas e procedimentos empregados;  

 Experimentar práticas de lutas, observando as características técnicas das lutas 

(equilíbrio, imobilização, contusão, golpes no chão ou em pé, com o uso de membros 

superiores/inferiores, formas de finalização, etc.);  

 Compreender os processos históricos e princípios filosóficos relacionados às 

modalidades estudadas, diferenciando-as de questões alusivas a brigas.  

 Vivenciar as lutas com o maior número de colegas, adaptando-as, se necessárias, às 

condições disponíveis na escola;  

 Respeitar os colegas de classe a fim de fomentar/promover uma relação interpessoal e 

uma socialização considerada aceitável para o ambiente escolar, visto que o colega é seu 

companheiro de luta e não o seu adversário. 

 

Considerando a importância de dinamizar o tempo e o espaço da escola, propusemos 

uma nova experiência para os alunos com possibilidades para a ampliação do seu acervo 

motor, afetivo e cognitivo, pois Brasil (apud DAOLIO, 1998): 

 

Como estudioso da cultura, considerando a educação física como disciplina escolar e 

a escola como espaço e tempo de desenvolver a cultura, entendo como tarefa 

precípua da área garantir ao aluno a apreensão de conteúdos culturais, no caso, 

relacionados à dimensão corporal: jogo, ginástica, esporte, dança, luta (DAOLIO, 

1998, p. 37). 

 

Escolhemos a luta por ser um conteúdo que está em foco na mídia, e não ser um tema 

discutido nas aulas de educação física. Além disso, permite trabalhar o controle do tônus 

muscular, o equilíbrio, desenvolvimento da lateralidade, proporcionando prazer aos 

estudantes. Acerca disso Ferreira (2006) afirma: 
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Esta prática pode trazer inúmeros benefícios ao usuário, destacando-se o 

desenvolvimento motor, o cognitivo e o afetivo-social. No aspecto motor, 

observamos o desenvolvimento da lateralidade, o controle do tônus muscular, a 

melhora do equilíbrio e da coordenação global, o aprimoramento da ideia de tempo e 

espaço, bem como da noção de corpo. No aspecto cognitivo, as lutas favorecem a 

percepção, o raciocínio, a formulação de estratégias e a atenção. No que se refere ao 

aspecto afetivo e social, pode-se observar em alunos alguns aspectos importantes, 

como a reação a determinadas atitudes, a postura social, a socialização, a 

perseverança, o respeito e a determinação (FERREIRA, 2006, p. 39). 

 

Além de ser um instrumento nas aulas de educação física, a luta tem um grande acervo 

de propostas, fazendo com que os alunos adquiram informação não apenas para as aulas de 

Educação Física, mas também para sua vida. 

Nesta proposta, tomamos como foco a perspectiva crítico emancipatória que consiste 

em estimular os alunos a um olhar crítico sobre as lutas de combate, pois: 

 

O aluno enquanto sujeito do processo de ensino deve ser capacitado para sua 

participação na vida social, cultural e esportiva, o que significa não somente a 

aquisição de uma capacidade de conhecer, reconhecer e problematizar sentidos e 

significados nesta vida, através da reflexão crítica (KUNZ, 2006, p. 31). 

 

Nessa perspectiva é necessária “[...] a promoção de mudanças de caráter críticos, tanto 

na ‘Ação’ quanto na ‘reflexão’ que perpassam os movimentos esportivos” (CHICON; SÁ, 

2010, p. 48). Sendo assim, a educação é um processo de desenvolvimento do conhecimento 

que pode se utilizar de diferentes tipos de práticas para alcançar o seu objetivo. Ao trabalhar 

esta perspectiva nas aulas facilitará o aprendizado, uma vez que o aluno poderá participar 

ativamente da construção do seu próprio conhecimento, se tornando sujeito ativo em sua 

formação. Kunz explica que: 

 

[...] compreender o esporte nos seus múltiplos sentidos e significados para nele 

poder agir com liberdade e autonomia exige, além da capacidade objetiva de saber 

efetivamente praticar o esporte, ainda, a capacidade da interação social e 

comunicativa (KUNZ, 2006. p. 36).  

 

O conteúdo ministrado foi adaptado de acordo com a realidade em que os alunos 

estavam inseridos, levando em consideração aspectos como limitação física, psíquica e 

motora. Além disso, foram trabalhados apenas os movimentos básicos, proporcionando 

habilidades e conhecimentos que lhe serão úteis no desenvolvimento da luta, sempre a 

problematizando, numa perspectiva educacional. 
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Ao final das aulas, esperávamos que os alunos desenvolvessem a compreensão crítica 

acerca da luta e as possibilidades de transformação didático-pedagógica, pela via do 

movimento humano (CHICON; SÁ, 2010), além dos fundamentos básicos. Para isso, as 

avaliações foram realizadas ao longo das aulas em forma de conversa, nas quais os alunos 

falavam o que haviam aprendido na aula anterior. Esse exercício nos ajudou a perceber o que 

eles estavam conseguindo fixar nas aulas. Apresentava o caráter formativo, cujo objetivo é 

avaliar as dificuldades surgidas para assim buscar informações sobre estratégias de soluções 

dos problemas. 

A outra forma de avaliação foi por meio da página criada no Facebook, na qual 

colocávamos vídeos sobre a luta ensinada, e os alunos tinham a oportunidade de tirar suas 

dúvidas, expor suas dificuldades e sugestões para as próximas aulas. Assim, optamos pela 

avaliação formativa que: “[...] a avaliação formativa que busca corrigir, regular, facilitar as 

ações realizadas no próprio processo, ou seja, ela projeta informações sobre os ajustes 

necessários para alcançar o ensino-aprendizado” (NASCIMENTO et al., 2012, p.108). 

A primeira intervenção na EEEM “Belmiro Teixeira Pimenta” ocorreu no dia 03 de 

julho de 2014, no horário de 10h10min às 11h05min. O conteúdo trabalhado nessa 

intervenção foi o conteúdo Muay Thai e a temática da aula era “Conhecimento dos principais 

gestos e movimentos”. Tivemos muita dificuldade para intervir e transmitir todo o 

conhecimento sobre o Muay Thai, porque não tínhamos ampla experiência na prática dos 

gestos/movimentos desse tipo de luta. Além disso, “lutas” é uma das temáticas que são menos 

trabalhadas no espaço escolar, visto que os professores de Educação Física têm resistência ao 

propor essa modalidade como um elemento da cultura corporal na hora do planejamento. 

Iniciamos a aula, discorrendo a respeito do conteúdo e perguntando se algum aluno ou 

aluna já conhecia ou praticava essa modalidade de luta/arte. Na turma escolhida (3ºM1), 

descobrimos que um aluno praticava artes marciais em uma academia, e que esse aluno era 

capaz de reconhecer os principais gestos e movimentos executados, além de auxiliar os outros 

colegas a executar esses gestos. 

Notamos que um grupo de alunos estava do lado de fora da quadra, jogando uma 

partida de xadrez, em uma mesa, e que outro grupo estava sentado à beira da quadra, apenas 

olhando os outros colegas, porque se sentiam muito intimidados e amedrontados para 

participar da aula e realizar os gestos/movimentos que eram explicados pelas estagiárias que 

conduziam a intervenção. Havia um aluno que não podia participar da aula porque estava com 

os seus pés machucados, e uma aluna que ficou sem experimentar os gestos porque estava de 

saia. Notamos que 21 (vinte e um) alunos estavam na quadra e que apenas 10 (dez) estavam 
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em pé, a fim de vivenciar a aula que foi ministrada, com todas as condições físicas para 

realizarem os movimentos. Então explicamos que a intervenção daquele dia seria dividida em 

três momentos: no primeiro, os alunos e as alunas realizariam um aquecimento por meio de 

uma corrida em torno da quadra e conheceriam a maneira correta de se movimentar/se 

posicionar durante a prática da arte marcial “muay thai”; no segundo momento, eles e elas 

realizariam os movimentos com os membros superiores (braços e antebraços), que 

caracterizam os golpes que são dados com as mãos; no terceiro, realizariam os movimentos 

com os membros inferiores, que caracterizam os golpes que são dados com os pés (chutes e 

pontapés). No momento final, fizemos uma breve avaliação com os alunos que participaram 

da aula, indagando se eles gostaram da dinâmica, tiveram alguma dificuldade em executar os 

movimentos, se tinham algum interesse em vivenciar a aula ou de conhecer mais do que já 

conheciam sobre o muay thai. Vale lembrar que criamos uma página na rede social para que 

os alunos pudessem publicar fotos, vídeos e imagens interessantes.  

Enfim, com exceção daqueles que não participaram diretamente da aula, os alunos que 

demonstraram atenção no momento em que os estagiários discorreram sobre o surgimento do 

muay thai explicaram os movimentos a serem realizados e participaram da roda de conversa 

final. Atenderam bem a nossas expectativas para primeira aula. Em outras palavras, a nossa 

intervenção foi bem sucedida, porque eles foram bem participativos e não apresentaram 

muitas dificuldades. 

Ao final de mais esse estágio, posso dizer que me sinto, de modo geral, preparada para 

ministrar outras intervenções e trabalhar com outros tipos de lutas, mesmo com a falta de 

experiência na temática “lutas” e com a resistência de vários alunos. As considerações feitas 

pela professora supervisora do estágio também nos ajudou a chegar a essa conclusão. É claro 

que muito ainda podia ser feito para melhorar a aceitação, mas ela nos elogiou pelo fato de 

termos buscado informações, o que nos deu segurança na hora de passar o conteúdo, que 

segundo a fala da própria professora, foi realizado com muita eficiência e segurança. 

Pensamos que esse conteúdo deveria ser mais enfatizado no meio escolar porque 

muitos alunos ainda desconhecem os principais tipos de luta (muay thai, boxe, tae-kwon-do), 

bem como a origem, os fundamentos e as regras dessas modalidades. 

Nas intervenções que se seguiram, demos continuidade ao conteúdo de modo 

diferente. Apresentando alguns materiais que foram usados na modalidade, como vestimenta, 

protetores, luvas entre outros e, ainda, confeccionamos sacos de pancada com os poucos 

colchonetes que tínhamos disponíveis, pois a escola não tinha muitos materiais que 

pudéssemos usar. Nessas aulas, percebemos um número maior de alunos participando; o que 
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foi ótimo. Uma das intervenções foi bem frustrante, porque vimos que todos os alunos, 

principalmente os meninos, criaram resistência ao praticar os gestos/movimentos das artes 

marciais, e preferiam jogar futebol ou vôlei ao invés de conhecer e vivenciar um conteúdo 

considerado novo: lutas.  

Conversando com a professora regente sobre a aula, ela nos relatou que os alunos 

estavam reclamando que havia três meses se Educação Física. Isso leva em consideração que 

essa escola recebe, com frequência, estagiários que ministram conteúdos os quais os alunos 

muitas vezes não têm o costume de praticar, ou ate mesmo não gostam. Para esses alunos a 

educação física se trata de uma aula livre, na qual eles tinham a oportunidade de fazer o que 

cada um gostava. Percebemos isso nos discursos apresentados por muitos alunos quando os 

questionávamos o porquê de não estarem participando da aula. Noto, com isso, mais uma vez, 

o descaso que muitos têm sobre a disciplina Educação Física. Penso ainda que se esse fato 

possa estar ligado ao motivo de muitos professores da área terem medo de sair da sua zona de 

conforto, limitando assim os muitos conteúdos que essa disciplina pode abordar e criando, 

assim, não só nos alunos mas também nas instituições, um olhar restrito sobre as infinitas 

possibilidades de intervenção. Esses profissionais se restringem muitas vezes ao tão famoso 

“quarteto fantástico”. A professora, então, nos sugeriu que, antes de iniciarmos a próxima 

aula, tivéssemos uma conversa com a turma, pois alguns alunos não queriam fazer a aula 

simplesmente por pirraça. Não tinham nenhum problema conosco. Entretanto, as aulas 

precisavam estar alicerçadas numa perspectiva em que os alunos fossem os protagonistas. 

Na terceira aula que aconteceu no dia 17/07/14 (quinta-feira), iniciamos a modalidade 

Taekwondo. Buscamos os alunos na sala, onde apresentamos um pouco da história do 

Taekwondo, e ao decorrer da aula, de acordo com os golpes ensinados, outras 

contextualizações foram feitas. Com os alunos divididos em dupla, um de cada lado da 

quadra, foram apresentados os golpes básicos de ataque e chutes, e suas nomenclaturas. O 

professor primeiro demonstrava o golpe e, ao final de cada golpe, os alunos faziam a 

experimentação. Apresentados todos os golpes, os alunos em duplas simulavam um combate 

usando os golpes ensinados. Esse momento foi utilizado também para o ensino das defesas. 

Por fim, os alunos tiveram um momento de experimentação livre, para fazerem um combate 

entre si, ou usando os sacos construídos pelos professores. 

Nessa aula, contamos com um número maior de participação, mesmo com alguns 

alunos se opondo e querendo o futebol. Acredito que isso ocorreu pelo fato de termos 

conversado com eles e explicado que nos encontrávamos em um processo de formação e 

estávamos sendo avaliados, e que o conteúdo fazia parte do ensino da Educação Física. Seria 
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importante que eles tivessem a oportunidade de conhecer outras práticas alternativas 

encontradas em diferentes espaços, pois esse conteúdo na escola tinha um caráter bem 

diferente das lutas que eles veem na televisão e nas academias. Após a conversa, muitos se 

renderam e fizeram a aula. 

Durante o processo de intervenções, notamos que não se tratava de uma turma 

participativa, como podemos ver em alguns relatos que foram feitos pelos próprios alunos. No 

entanto, conseguimos durante essas poucos momentos que passamos juntos, criar um vínculo 

de amizade com os alunos e assim, por meio de conversa, fazer com que muitos viessem 

participar. Conversando com eles, descobrimos alguns motivos que os impediam de realizar 

as aulas. Passamos a dar mais atenção a essas coisas, com isso conseguimos trazer muitos 

desses alunos para a aula. Outro fator importante e que nos ajudou muito foi a página criada 

na web, na qual compartilhamos conteúdos das aulas, por meio, por exemplo, de vídeos, o que 

facilitou nosso trabalho, pois muitos os visualizavam, possibilitando chegarem à aula com um 

conhecimento prévio. 

Buscamos, com isso, trabalhar teorias que fundamentassem nossas aulas, e que 

pudessem ampliar e redimensionar nossas práticas, dando a elas um contexto educacional. 

Com isso os alunos puderam entender essa modalidade de modo menos restrito, e encarar as 

lutas não são apenas como competições, brigas, treinos ou rendimentos esportivos. Conforme 

Kunz (1994), cabe ao professor o compromisso de possibilitar aos alunos uma visão 

diferenciada dessa prática, a fim de promover “[...] a libertação de falsas ilusões, de falsos 

interesses e desejos, criados e construídos nos alunos pela visão de mundo que apresentam a 

partir de ‘conhecimentos’ colocados à disposição pelo contexto sociocultural onde vivem” 

(KUNZ, 1994, p. 115). 

Esta aula teve mais fluidez, pois a estagiária que a ministrou possui uma experiência 

considerável na modalidade Taekwondô. Ela demonstrou domínio e competência para 

conduzir essa aula, discorrendo sobre os fundamentos da luta, realizando a transposição 

didática desse conteúdo e estimulando a participação dos(as) alunos(as) na realização das 

atividades planejadas. 

O conteúdo, Taekwondô, teve uma melhor aceitação, acreditamos que seja por se tratar 

de uma modalidade bem semelhante às chamadas lutinhas de ruas, muito comum no contexto 

dos adolescentes, o que sem dúvida tornou as atividades mais prazerosas, facilitando, assim, a 

participação e o aprendizado dos alunos. 

Na última aula, os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar os diferentes golpes de 

defesa e ataque, explorando o espaço limitado de forma lúdica. 
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Diferentes jogos foram desenvolvidos com esse intuito. Um exemplo é o jogo do 

pregador, que em dupla um tentava tirar o pregador que estava no corpo do outro, o qual se 

protegia, utilizando as defesas ensinadas durante a aula anterior. Quem, dentro de um 

quadrado marcado ao redor da quadra, conseguisse pegar os pregadores do outro, primeiro, 

era o vencedor. Esse jogo os levou a criar estratégias para melhores formas de se defender. A 

didática empregada conquistou os alunos, fazendo com que a grande maioria participasse de 

todas as atividades elaboradas para a aula ministrada. 

 
Imagem 5: Jogo dos pregadores. 

 

Baseando em Falcão (1998), podemos afirmar que a adesão dos alunos permitiu-nos 

perceber a importância da ludicidade em nossas aulas. Elas, sendo trabalhadas de acordo com 

a faixa etária, os levam à fixação do que foi ensinado. Unindo prazer e competição, o desafio 

desperta o interesse da prática. Ao final dessa aula os alunos pediram para continuar e nos 

relatou que foi uma das melhores aulas: 

 

O contato dos (das) alunos (as) com o mundo da cultura de movimento tem si dado a 

mais diversas formas diversificadas formas, seja através da televisão, das revistas 

especializadas, do vídeo game, etc., seja através dos clubes e das academias 

espalhadas pelas médias e grandes cidades. Frequentemente esse contato ocorre de 

forma fragmentada e inconsequente, com o privilegio de valores que fomentam o 

individualismo a competição desacerbada, as supremacia dos mais ‘ fortes’ sobre os 
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mais ‘fracos’, etc. faz-se necessário na escola, que essas temáticas privilegiem 

outros valores fundantes para construção de uma sociedade mais justa, fraterna e 

igualitária, como a solidariedade, a cooperação, o respeito, a amizade, etc 

(FALCÃO, 1998, p. 56). 

 

Sendo assim o nosso objetivo foi desconstruir esse processo fragmentado e 

individualista, trabalhando durante as aulas a contextualização, seu significado e seus reais 

objetivos, mostrando aos alunos que as lutas não se restringem apenas às competições, mas 

ajudam a trabalhar a cooperação, o respeito com o colega, deixando claro que não existem 

brigas, e, sim, combate.  

Considerando todas as aulas, podemos dizer que as intervenções desse estágio foram 

em sua maioria bem sucedidas, pois os alunos procuraram colaborar para o andamento das 

aulas e para o sucesso da intervenção, além de obedecerem às ordens da professora regente e 

das estagiárias que ministraram essas intervenções. Vimos que os alunos procuraram respeitar 

os demais colegas, a fim de estabelecer uma boa relação interpessoal e evitar que a realização 

das atividades estimulasse um comportamento agressivo, colaborando para que as lutas não 

fossem entendidas como brigas. 

Nossas dificuldades e desafios ao longo das aulas foram superados devidos a buscas 

incansáveis por conhecimento que até então tínhamos de forma precária sobre as lutas, pois 

não o obtivemos na Universidade. Vimos que é possível ministrar o conteúdo com segurança 

e qualidade. No desenvolver de cada aula, aprendíamos e refinávamos nossa didática de forma 

simples e clara para a melhor aprendizagem dos discentes, os quais não só aprenderam 

conosco, mas nos ensinaram também. Cada fala dos alunos nos fazia refletir sobre a prática 

dentro âmbito escolar. 

A escola diferentemente de outros locais para a prática esportiva é um local de 

crescimento e conhecimento. Não podemos negar a técnica, porém não podemos apresentá-la 

de forma popular ou como é praticada em academias e clubes esportivos, pois para cada 

finalidade requer uma didática diferenciada. No mundo escolar isso se torna cada vez mais 

preciso, porque estamos ali para formar cidadãos pensantes, críticos como praticantes e 

espectadores da modalidade. O papel do professor quer ele estagiário ou regente sempre terá a 

mesma responsabilidade perante a sociedade. 

A experiência de ser professora no ensino médio mesmo que por um curto período de 

intervenções foi bastante produtiva. Abriu-nos a mente para novas propostas, de forma ampla 

e didática, para esse público que nos desafia a todo instante. Devido às suas características, os 

adolescentes sempre buscam por algo a mais que intrigue e os desafie. Com isso, o professor 
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precisa buscar estar sempre em contato próximo com a realidade dos alunos, e, acima de tudo, 

nunca se descuidar de se atualizar, garantindo, assim, o respeito e a admiração dos alunos, 

sem se descuidar do seu papel. Trabalhar com essa faixa-etária foi algo prazeroso, gratificante 

e sem sombra de dúvidas, desafiador. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao realizar a escrita deste memorial, procurei evidenciar a construção de minha 

identidade docente ao longo do processo de formação como professora de Educação Física. 

Para isso, retomei as experiências do passado, através da minha historia de vida e da minha 

trajetória de formação, que envolveu a escolha do curso, a chegada à universidade e as 

diferentes experiências vivenciadas nas disciplinas e nos estágios supervisionados. 

Discuto o modo como as experiências vividas dentro e fora da universidade durante o 

processo de formação no curso de Licenciatura em Educação Física me levaram a conflitos e 

reflexões que permitiram, com o tempo, encontrar respostas e os meios, para que toda 

frustração e inquietação se transforma-se em momentos de encantamento, de tranquilidade e 

de realização. 

Escrever sobre essas questões, foi um trabalho desafiador e ao mesmo tempo 

instigante, por permitir a reflexão sobre diferentes conflitos, em diferentes espaços e tempos. 

As experiências vividas no estágio supervisionado tomaram um espaço central no 

texto, pois o estágio foi o espaço/tempo de formação no qual acessei elementos da prática 

pedagógica em Educação Física e percebi que os seus conteúdos vai além do que muitos dos 

nossos alunos acreditam. Esse conjunto de disciplina me permitiu conhecer as diferentes 

facetas que apresentam a Educação Física, sob à ótica da cultura e da linguagem.  

A relação com os esportes, por exemplo, e com a linguagem corporal, por meio de 

simples gestos, permitiu identificar situações cotidianas, problematizar e refletir sobre cada 

uma. 

Trabalhar com diferentes perspectivas críticas, como a crítico-superadora (SOARES et 

al., 1992) e crítico-emancipatória (KUNZ, 1994) permitiu entender com maior profundidade o 

processo de ensinar, pois esse ato não significa apenas transmitir conhecimento, mas também 

contextualizá-lo historicamente e criar possibilidades de discursão sobre a relação dos 

conteúdos trabalhados com a vida dos sujeitos e com a participação social e com o exercício 

da cidadania. 

Passar por esses diferentes espaços me permitiu refletir sobre a multiplicidade de 

questões que envolvem o ensino e aprendizagem. Permitiu-me compreender que a busca por 

conhecer faz parte da docência, pois a formação acontece todos os dias, mesmo depois de 

concluirmos o curso superior. Assim, pude trabalhar, por exemplo, com conteúdos que eu 

ainda não dominava e perceber que é necessário sair da nossa zona de conforto, uma vez que 

todos os eventos e imprevistos enfrentados ao longo de nossas vidas, contribuem para nossa 
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formação. É preciso atentar para cada um deles, pois entendo, agora, que ser professor é um 

desafio. É dominar a arte de se reinventar constantemente, de desvendar mistérios, de resolver 

conflitos, de repensar o já pensado, de desdizer o (sempre) dito, de aprender e ensinar e de 

ensinar a aprender. Ao professor resta posicionar-se em um tempo-espaço em que o ser e o 

fazer são movidos por um contínuo processo de (trans)formação. 
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