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RESUMO 

Este memorial tem como objetivo apresentar minha trajetória acadêmica, e falar de minhas 

experiências construídas durante o curso de licenciatura em Educação Física do Centro de 

Educação Física e Desportos (CEFD), da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

buscando a reflexão dos pontos importantes que incluíram desde o meu ingresso à 

universidade até a escolha pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) e suas respectivas experiências adquiridas, além dos conceitos de autoformação, de 

experiência e de fatores que influenciaram a escolha pelo memorial descritivo. Para 

construção deste estudo me fundamentei nos princípios da pesquisa qualitativa, tendo como 

instrumento o portfólio, relatórios e planos de aula construídos no PIBID, utilizados como 

resgate de memórias importantes para a construção de uma narrativa autobiográfica que 

registrasse e expressasse minha relação reflexiva acerca da minha formação docente. 

Palavras-chave: Memorial. Autoformação. PIBID. Experiências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This memorial aims to present my academic trajectory, and to talk about my experiences built 

during the undergraduate course in Physical Education of the Centro de Educação Física e 

Desportos (CEFD), da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), seeking the 

reflection of points Which included from my admission to university to the choice of the 

Programa Institutional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) and their respective 

acquired experiences, as well as the concepts of self-formation, experience and factors that 

influenced the choice of the descriptive memorial. In order to construct this study, I based 

myself on the principles of qualitative research, having as a tool the portfolio, reports and 

lesson plans built in the PIBID, used as rescue of important memories for the construction of 

an autobiographical narrative that recorded and expressed my reflective relation about my 

Teacher training. 

Keywords: Memorial. Self-training. PIBID. Experiences. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Memória 
 

Amar o perdido 

deixa confundido 

este coração. 

 

Nada pode o olvido 

contra o sem sentido 

apelo do Não. 

 

As coisas tangíveis 

tornam-se insensíveis 

à palma da mão 

 

Mas as coisas findas 

muito mais que lindas, 

essas ficarão. 

 

Carlos Drummond de Andrade. 

 

O presente trabalho de conclusão de curso (TCC) tem por objetivo narrar fatos vividos 

durante minha formação enquanto aluna do curso de Licenciatura em Educação Física da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Meu intuito com a escrita do mesmo 

éapresentar e discutir tais fatos refletindo um pouco sobre como as vivências didático-

pedagógicas que obtive durante minha graduação foram se convertendo em experiência. 

 

Dentro desse contexto apresentarei uma dessas vivências que talvez tenha se convertido na 

mais significativa das experiências que marcou minha vida acadêmica: trata-se de minha 

participação no projeto de iniciação à docência denominado PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência) durante dois anos. 

 

Para cumprir com o objetivo supracitado subdividirei meu trabalho em quatro seções. 

Primeiramente (na seção 2) apresento a metodologia escolhida para a construção deste TCC, 

com especial destaque para o uso do portfólio na construção do presente memorial, tratando 

ainda da narrativa como método de escrita apresentando as características e vantagens que me 

levaram a optar pela mesma, sem deixar de apontar algumas questões que me orientaram ao 

conceito de autoformação. Em seguida marco as diferenças existentes entre os conceitos de 

vivência e experiência, esclarecendo seus devidos pertencimentos em relação à narrativa e a 

minha devida preferência pelos fatos que afirmam a experiência. Na quarta seção conto um 

pouco da história e dos objetivos do PIBID de Educação Física, tratando do retrocesso que as 
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instituições de ensino superior têm vivido no último ano com a diminuição de verbas para a 

educação e a consequente diminuição do número de bolsas destinadas ao PIBID e de sua 

contribuição em minhas experiências didático-pedagógicas durante a graduação. Por fim 

apresento minhas memórias: o que foi válido, quais foram as dificuldades, o que influenciou 

sobre as diversas escolhas dentro da graduação, o que o projeto de iniciação à docência trouxe 

para o meu “ser docente” atual e quais perspectivas o mesmo me idealizou em relação às 

reflexões e práticas pedagógicas realizadas em estágios e disciplinas obrigatórias. 

 

 

 

2. METODOLOGIA: O MEMORIAL DESCRITIVO E A NARRATIVA 

AUTOBIOGRÁFICA 

 

Colcha de Retalhos 

No início, apenas retalhos, 

Soltos, guardados antigos, 

Tempo de separar, cortar, arrumar, 

E então escolho o centro: florido. 

Vou emendando um a um, cozendo, 

 

Os pedaços vão formando um todo, 

Que cresce dia após dia, 

Dia após dia... 

 

Se antes mal cabiam em minha mão, 

Agora tomam o meu colo, 

Aguçam meu entusiasmo, 

Despertam meus sonhos. 

 

Pacientemente engendro desenhos delicados, 

Que vão se formando multicores,  

Colcha de retalhos... Caprichosamente feita. 

[...] 

(PAULA BAGGIO)
1 

 

Compreendendo a metodologia como “[...] o conhecimento crítico dos caminhos do processo 

científico, indagando e questionando acerca de seus limites e possibilidades [...]” (DEMO, 

1989 apud MARTINS, 2004, p. 291) assumo a abordagem qualitativa como pressuposto para 

a escrita deste TCC especialmente no que tange a sua “[...] heterodoxia no momento da 

análise dos dados. [Até porque] A variedade de material obtido qualitativamente exige do 

                                                           
1
Disponível em: <https://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=52128>. Acesso em 5 fev. 

2017. 
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pesquisador uma capacidade integrativa e analítica que, por sua vez, depende do 

desenvolvimento de uma capacidade criadora e intuitiva” (MARTINS, 2004, p. 292) 

 

Diante dessa possibilidade do uso de diversas fontes e a necessidade de ser criativa me valerei 

do memorial para a escrita deste TCC. O memorial, segundo Pimenta e Lima (2004, p. 129) 

corresponde a “um espaço de reflexão de suas práticas, a partir das teorias, de formação 

contínua, de ressignificação de seus saberes docentes e de produção de conhecimentos”. 

 

Indo nessa mesma direção Severino (2002, p. 175-176) aponta que o memorial corresponde a: 

 

[...] 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. Deve dar conta também de uma avaliação de cada etapa, expressando o 

que cada momento significou as contribuições ou perdas que representou [...]. A 

história particular de cada um de nós se entretece numa história mais envolvente da 

nossa coletividade [...] (SEVERINO, 2002, p. 175-176). 

 

Entendendo o memorial como um recurso capaz de tornar cada sujeito ator de seu próprio 

processo formativo, me valerei do mesmo para compor a “colcha de retalhos” de minha 

formação. Para tanto apresentarei de maneira descritiva fatos vividos por mim com o intuito 

de constituir uma narrativa autobiográfica e apresentar momentos de autoformação que foram 

de suma importância não apenas para minha formação acadêmica, mas também humana. 

 

Enfim, este memorial buscará apresentar relatos cotidianos e vivências que se converteram em 

experiências, além de realizar reflexões a respeito dos fatos vividos durante minha graduação, 

com especial destaque para as dificuldades enfrentadas no espaço escolar durante a realização 

dos estágios supervisionados e nas intervenções feitas durante minha participação no PIBID e 

as soluções que foram encontradas para superá-las. 

 

As fontes que serão utilizadas como principal, mas não como únicos recursos, para escrita 

desse memorial serão os portfólios. A respeito dessa fonte Villas Boas (2004) nos diz que: 

 

O portfólio é uma coleção de suas produções (do aluno), as quais apresentam as 

evidências de sua aprendizagem (do aluno). É organizado por ele próprio para que 

ele e o professor, em conjunto, possam acompanhar seu progresso. O portfólio é um 

procedimento de avaliação que permite aos alunos participar da formulação dos 

objetivos de sua aprendizagem e avaliar seu progresso. Eles são, portanto, 

participantes ativos da avaliação[...] (p. 38) 
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Vale destacar que os portfólios que serão utilizados neste memorial foram produzidos durante 

minha participação no Programa de Iniciação à Docência (PIBID) nos semestres de 2013/2, 

2014/1, 2014/2 e 2015/1 e ao cursar as disciplinas de estágio supervisionado, porém, optarei 

em dar maior ênfase as atividades que foram realizadas no CMEI “Maria Nazareth 

Menegueli” no período de 2014/1 até 2015/1, fazendo um recorte das atividades exercidas no 

período do PIBID.  

 

Os portfólios contribuem com a escrita desse memorial por eles apresentarem evidências da 

aprendizagem do aluno por meio de relatos organizados de suas práticas (VILLAS BOAS, 

2004). De maneira a ampliar a possibilidade de análise também me valerei de relatórios e 

planos das aulas desenvolvidas e ministradas, fotos e trabalhos dos alunos das escolas que 

faziam parte do projeto de extensão e dos estágios. Todo este material foi construído durante a 

graduação e irá aparecer no decorrer do memorial trazendo as experiências de forma mais 

significativa para o trabalho e para o leitor. 

 

No que tange a escolha da narrativa autobiográfica como recurso para a escrita deste 

memorial é preciso dar destaque para a contribuição que esse método de escrita pode trazer ao 

trabalho devido a suas características de descrição dos fatos de forma detalhada e especifica, 

trazendo ao narrador a reflexão das experiências vivenciadas e fazendo-o escrever/relatar 

acerca dos momentos imprescindíveis para a formação da experiência no âmbito que lhes for 

interessante. 

 

Para Bruner (2002, p. 45, apud DUARTE; ROAZZI, 2013, p. 118)“As narrativas podem ser o 

último recurso dos teóricos econômicos. Mas elas provavelmente são a matéria da vida 

daqueles cujo comportamento eles estudam”, enquanto que Josso(2004, p. 59) muito 

sabiamente descreve a narrativa autobiográfica: 

 

[...] como um projeto a ser construído no decorrer de uma vida, cuja atualização 

consciente passa, em primeiro lugar, pelo projeto de conhecimento daquilo que 

somos, pensamos, fazemos, valorizamos e desejamos na nossa relação conosco, com 

os outros e com o ambiente humano e natural. 

 

Neste sentido, entendo que a narrativa autobiográfica depende da formação intrínseca do 

indivíduo, suas peculiaridades experimentadas e aspectos de formação humana, 
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potencializando a narrativa sobre si como método de pesquisa, e ao mesmo tempo, como 

método de formação, assim como o presente trabalho. 

 

Esses aspectos são considerados por Frison e Veiga (2011, p. 1) constituindo a narrativa 

autobiográfica de forma peculiar e individual e esta encontra-se 

 

[...]no ser humano que, em diferentes contextos e situações, autobiografa-se, quer 

narrando fatos de sua vida, quer refletindo sobre seu processo de autoformação. A 

pessoa, ao narrar, narra-se e, ao fazê-lo, ressignifica experiências, vivências, 

aprendizagens, dando-lhes novo significado. 

 

Portanto, neste memorial, buscarei tratar de questões que orientam a contribuição da narrativa 

autobiográfica para a construção do atual trabalho e aspectos da autoformação dentre eles: a 

sua importância, seus aspectos de desenvolvimento e sua contribuição para a formação do 

indivíduo. 

 

Segundo o Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa a palavra autoformação deriva da 

“modalidade de aprendizagem individual que permite ao indivíduo aprender ao seu próprio 

ritmo, utilizando recursos específicos para o efeito” (INFOPÉDIA, 2013-2017). Em outras 

palavras autoformação corresponde à dedicação para escolhas de aprendizagem de forma 

peculiar e única quepodem influenciar o indivíduo não apenas em seu futuro profissional, mas 

em sua vida no presente. 

 

Sommerman (2003, p. 59), valendo-se de obras de Pineau afirma ser preciso diferenciar 

autoformação, heteroformação e ecoformação:  

 

O termo autoformação apareceu antes dos outros dois, catalisando as pesquisas 

sobre a autonomização dos atores pela apropriação de se poder de formação. 

Personalizando, individualizando e subjetivando a formação. A autoformação é a 

apropriação do sujeito de sua própria formação. [...] o termo heteroformação designa 

o pólo social de formação, os outros que se apropriam da ação educativo-formativa 

da pessoa. O termo ecoformação é a dimensão formativa do meio ambiente material, 

que é mais discreta e silenciosa do que as outras. (p.59) 

 

Nesse sentido, apesar de compreender que no processo formativo de minha licenciatura em 

Educação Física realizada na UFES é possível perceber a heteroformação, a autoformação e a 
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ecoformação acontecendo, darei destaque, conforme já antecipei, ao meu processo 

autoformativo. 

 

No que tange a autoformação há autores como Freire e Nóvoa que, ainda que não tenham 

trabalhado com esse conceito, fazem afirmações que confirmam a importância da 

autoformação. Freire (1996, p. 27) sempre defendeu que “[...] ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção", 

enquanto que Nóvoa1992a (apud TEIXEIRA; SILVA; LIMA, 2010, p.2) afirma o seguinte: 

“Sabemos que mais importante que formar é formar-se; que todo conhecimento é 

autoconhecimento e que toda formação é autoformação”. 

 

Antes mesmo desses autores Knowles (apud TEPEDINO, 2004) já vinha desenvolvendo um 

conceito parecido com o da autoformação que ele chamava de aprendizagem autodirigida 

que segundo o autor: 

 

[...] descreve o processo no qual os indivíduos tomam a iniciativa de, com ou sem a 

ajuda de outros, diagnosticar as suas necessidades de aprendizagem, formular 

objetivos de aprendizagem, identificar os recursos humanos e materiais para 

aprender, escolher e implementar as estratégias apropriadas, e avaliar os resultados 

obtidos na aprendizagem (KNOWLES apud TEPEDINO, 2004, p. 69). 

 

As narrativas autobiográficas que apresentarei serão constituídas de vivências desenvolvidas 

ao longo do curso, algumas das quais se converteram em significativas experiências. Com tais 

narrativas pretendo contribuir ao relatar experiências que podem ser úteis na formação inicial 

e continuada de professores. 

 

A questão que pretendo desenvolver neste trabalho é como as experiências docentes 

contribuíram para o meu ser professor. Mas, antes de prosseguir entendo ser preciso discutir 

as diferenças que percebo existir entre os conceitos de vivência e experiência. 
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3. VIVÊNCIA X EXPERIÊNCIA 

 

Extracto de Proverbios y cantares (XXIX) 

Caminhante, são suas pegadas 

o caminho e nada mais; 

Caminhante, não há caminho, 

se faz o caminho ao andar. 

Ao andar se faz o caminho, 

e ao voltar os olhos para trás 

se vê a trilha que nunca 

se irá voltar a pisar. 

Caminhante não há caminho 

senão espumas no mar. 

(Antonio Machado, tradução minha)
2
 

 

Conceituar experiência e vivência se torna importante a partir das narrativas que serão 

apresentadas, de forma que, estes conceitos sejam diferenciados com embasamento teórico-

crítico e tragam sentido as questões que serão apresentadas. 

 

A experiência se decreta com uma configuração de algo que foi marcante em algum momento 

de nossas trajetórias de vida, um momento que, apesar do passar dos anos se constitui como 

uma memória viva e clara no interior do consciente/subconsciente. Dessa forma Larrosa 

Bondía (2002, p. 21) explica da seguinte maneira o significado de experiência: 

 

A experiência é 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. A cada dia se passam muitas coisas, 

porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa 

está organizado para que nada nos aconteça. 

 

O autor nos traz a experiência como algo que passa em nossa trajetória, que deixa um 

aprendizado, uma reflexão, um momento que marca a vida de forma especial e intensa. Em 

outras palavras é possível afirmar que muitos momentos e vivências são passados sem 

tirarmos alguma experiência do que nos passou, foram apenas vivências, algo que talvez não 

nos recordemos mais à frente. 

 

                                                           
2
Disponível em: <http://www.poemas-del-alma.com/antonio-machado-caminante-no-hay-camino.htm>.  Acesso 

em 5 fev. 2017. 
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[...] mas a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível 

de ser repetida. O saber da experiência é um saber que não pode separar-se do 

indivíduo concreto em quem encarna. Não está como o conhecimento científico, fora 

de nós, mas somente tem sentido no modo como configura uma personalidade, um 

caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar no 

mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e uma estética (um 

estilo) (p.26). 

 

Contudo, as experiências são marcantes, reflexivas e singulares/peculiares tal como cita 

Larrosa Bondía (2002) em sua segunda citação, valorizando a importância de transcrever as 

experiências e compartilhá-las de forma a disseminar o conhecimento de variadas formas. 

 

Refletindo sobre o conceito apresentado por Larrosa Bondía e o trecho do poema de Antônio 

Machado apresentado no início desta seção, destaco as experiências como aqueles fatos que 

deixaram pegadas em minha história de vida. Fatos esses que ainda que não possam ser 

revividos podem ser recordados, pois fazem parte de minha história e da pessoa que sou e que 

venho me tornando. 

 

Em contrapartida, conforme o autor, as vivências se diferenciando conceito de experiência, 

uma vez que a vivência ocorre de maneira “instantânea, pontual e fragmentada” (p.23). Vale 

ainda destacar a visão que Larrosa Bondía apresenta para o conceito de vivênciana sociedade 

hodierna: “ao sujeito do estímulo, da vivência pontual, tudo o atravessa, tudo o excita, tudo o 

agita, tudo o choca, mas nada lhe acontece” (LARROSA BONDÍA, 2002, p.23), tais como o 

autor exemplifica tal diferenciação na citação a seguir: 

 

[...] a experiência é cada vez mais rara, por falta de tempo. Tudo o que se passa 

passa demasiadamente depressa, cada vez mais depressa. E com isso se reduz o 

estímulo fugaz e instantâneo, imediatamente substituído por outro estímulo ou por 

outra excitação igualmente fugaz e efêmera. O acontecimento nos é dado na forma 

de choque, do estímulo, da sensação pura, na forma da vivência instantânea, pontual 

e fragmentada (p. 23). 

 

Este conceito de vivência nos permite compreender que mais da maioria das coisas que nos 

acontecem no dia a dia é algo passageiro, algo que não nos apreende, algo que não nos ensina 

algo que não convertemos em experiência. Novamente recorrendo a Larrosa Bondía (2002, p. 

23) compreendo que 

 

A velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela novidade, 

pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão significativa entre 

acontecimentos. Impedem também a memória, já que cada acontecimento é 
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imediatamente substituído por outro que igualmente nos excita por um momento, 

mas sem deixar qualquer vestígio. ( p. 23) 

 

Valendo-me das diferenciações conceituais realizadas por Larossa Bondía me utilizarei de 

minhas experiências para construção de uma narrativa autobiográfica, com a significativa 

vantagem de poder utilizar como recurso para recuperação de minha memória os portfólios, 

os relatórios e as fotos produzidas durante a realização de meu curso de graduação, 

permitindo assim que eu possa rememorar os acontecimentos que foram por mim vividos. 

 

 

4. PIBID DA EDUCAÇÃO FÍSICA: UM POUCO DE HISTÓRIA 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência é uma iniciativa do governo 

implementada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

para a valorização e o aperfeiçoamento da formação de professores para a educação básica 

dentre as graduações em licenciatura. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES, 2008), responsável pela criação e manutenção do PIBID aponta 

como objetivos do programa: 

 

 incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

 contribuir para a valorização do magistério; 

 elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 

promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 

 inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de 

ensino-aprendizagem; 

 incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 

como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos 

de formação inicial para o magistério;  

 contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 

docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

 

De acordo com o Soczek (2011, p. 1), os objetivos acima expostos só são viabilizados devido 

a um projeto orçamentário que o programa recebe para sua realização: 

 

[...] O PIBID tem recebido um orçamento significativo e crescente: somados os anos 

de 2009 a 2011, teve uma execução orçamentária da ordem de R$ 239.038.820,14 

sendo este valor majorado substancialmente para maior a partir da implementação 

do edital de 2012, quando este Programa passou a contemplar um total de 

192 IES (em 2009 eram apenas 43), 3046 coordenadores de IES para os subprojetos, 
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6173 professores de escolas públicas participantes como supervisores e 40012 

alunos bolsistas de graduação. 
 

Os projetos que advém do programa promovem a inserção dos estudantes no contexto das 

escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades 

didático-pedagógicas sob orientação de um docente da universidade e de um professor da 

escola. Isso se dá por meio de uma articulação entre a educação superior (por meio das 

licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais objetivando a qualidade da 

graduação, aprimorando a cultura docente e seus aspectos práticos. 

 

Na opinião de Sartori (2009, p. 2), 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, sem dúvida, 

constitui-se numa das alternativas potenciais para fortalecer a formação inicial, 

considerando as conexões entre os saberes que se constroem na universidade e os 

saberes que cotidianamente são produzidos e se entrecruzam nas unidades escolares. 

A experiência real do professor em exercício na educação básica é relevante por 

enriquecer a formação inicial e profissional dos licenciandos, bolsistas do programa, 

uma vez que estes entram em contato direto com a realidade vivenciada diariamente 

pelos professores [...]. 

 

Relevando os conceitos de importância do projeto de iniciação à docência, e por seu custeio 

ser de cunho governamental, o PIBID também sofreu com os demasiados cortes de gastos que 

foram aplicados à educação por conta das crises que o país vem passando. Com isso, o projeto 

teve sua demanda pré-questionada e a sua continuação/ampliação indagada, e com tais 

acontecimentos vem um questionamento: Os investimentos em educação não deveriam ser 

algo de garantia, algo seguro e intocável independente de crises e problemas externos? 

 

É um questionamento válido se formos considerar as vantagens de diversas iniciativas nos 

âmbito da educação, que não deveriam ser considerados gastos e sim investimentos para uma 

melhoria futura em campos diversos. 

 

De acordo com os sites de notícias tais como: G1
3
 e o site da CAPES, desde 2015 o programa 

vem sofrendo cortes e ocasionou o atraso frequente dos pagamentos das bolsas. Em 2016 o 

corte de verbas destinadas à educação foi afetado de maneira drástica, afetando também a vida 

dos estudantes que são ingressantes do PIBID. 

                                                           
3
 Caso seja de interesse do leitor as matérias podem ser lidas nos respectivos portais (MEC ALTERA PIBID..., 2016; 

RESPOSTA CAPES À SBPC..., 2016) 
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Digno de um retrocesso para a Educação, o cancelamento do programa desencadeia a perca 

por partes das instituições de ensino e dos bolsistas ingressantes, não apenas por conta de 

verba e perca de bolsas, mas, por perca das intencionalidades que o projeto proporciona aos 

discentes, que assim como eu, tiveram experiências significativas e contribuintes para a 

formação humana e acadêmica. 

 

Considerando a finalidade, projeção e questões que norteiam o PIBID, a pesquisa e exposição 

dos fatos que inserem o programa (fatores orçamentário, finalização do programa, prejuízo 

para a formação docente, etc.), concluímos que estes estão acarretando de forma negativa 

sobre o programa que advém de diversas propostas de qualificação docente. 

 

Devido a minha participação no PIBID e suas vantagens que a mim foram acrescentadas, 

acredito na possibilidade da ampliação do mesmo para que todos (estudante de graduação) 

tivessem acesso ao programa desde o começo da formação acadêmica, assim como eu tive, 

pois como cita Nóvoa (2003): 

 

É evidente que a Universidade tem um papel importante a desempenhar na formação 

de professores. Por razões de prestígio, de sustentação científica, de produção 

cultural. Mas a bagagem essencial de um professor adquire-se na escola, através da 

experiência e da reflexão sobre a experiência. Esta reflexão não surge do nada, por 

uma espécie de geração espontânea. Tem regras e métodos próprios. (p. 5) 

 

Contudo, o autor nos exemplifica uma das funções do projeto com o principal objetivo do 

mesmo que diz que “Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de 

educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador que busquem a superação 

de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem” (CAPES, 2008), 

consideramos com isso, que os discentes inseridos no programa teriam sua formação mais 

sólidae personificada com a ampliação do PIBID e outras iniciativas de inserção ao ambiente 

escolar, possibilitando ampliar os saberes da experiência dos futuros professores de modo que 

tenham referências, diversificando do como agir em situações problemas. 
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5. MEMÓRIAS 

 

5.1 TRADUZINDO MINHA TRAJETÓRIA: A ESCOLHA PELA EDUCAÇÃO 

FÍSICA E SUA INTER-RELAÇÃO COM O ENSINO BÁSICO 

 

Ainda bem que o que eu vou escrever já deve estar na certa, de algum modo, escrito 

em mim. Tenho é que me copiar... 

Clarice Lispector. 

 

Nesta seção buscarei realizar análises e reflexões das práticas por mim exercidas com o 

objetivo de transcrever as memórias e as “experiências” no conceito de Larrosa Bondía (2002) 

que são as que nos tocam, nos acontecem e deixam marcas em nossas trajetórias de vida. 

 

Iniciarei narrando minha escolha pelo curso de Educação Física, e quais momentos na minha 

educação básica trouxeram à tona tal afeição pela área, com o objetivo de exemplificar e 

explicar a tomada de decisões durante a graduação, onde os aspectos autoformativos são 

evidenciados se tratando da escolha do rumo que a minha formação docente percorreu. De 

acordo com Zabalza (2004): 

 

[...] ainda que aprender seja um processo interno do indivíduo (uma experiência 

subjetiva de aquisição e mudança), é também algo que não ocorre no vazio social, 

mas em um contexto de trocas. Aprendemos em um marco cultural, nas instituições 

[...], em relação às trocas feitas com os outros (p.193). 

 

Concordo com a citação de forma a acrescentar o quanto as minhas escolhas foram 

influenciadas pela minha trajetória escolar, independente de ser algo que só pudesse ser feito 

por mim, os fatores externos e o contato com diversas realidades me permitiu as escolhas 

autoformativas que serão narradas. 

 

Durante minha jornada na Educação Básica diversos saberes me foram acrescentados, novos 

conhecimentos para a vida, como me portar como cidadão e etc, e algumas matérias 

marcaram mais do que outras, tais como: Ciências/Biologia, Geografia, Português, 

Sociologia, Filosofia e a Educação Física, mas, a Educação Física, infelizmente havia me 

marcado de uma forma não interessante e não produtiva. 

 



19 
 

Explicar minha infelicidade com a Educação Física se traduz ao fato de eu nunca ter tido 

professores que incentivassem nas práticas, que trouxessem uma variedade de conteúdos, que 

aplicassem objetivos atitudinais, conceituais ou procedimentais paras as aulas na escola. 

 

As aulas eram rudimentares, a ponto do mesmo conteúdo ser aplicado o ano todo e não ter 

nenhum tipo de aprofundamento do mesmo, não relato aqui ao ponto de crítica a tais 

profissionais, pois, as situações das escolas que me encontrava inserida eram demasiadamente 

deploráveis, e de certa forma limitavam os professores a atuarem com os diversos conteúdos, 

descartando outros fatores que possam vir a influenciar o profissional a este tipo de prática 

docente nas escolas. 

 

Santos (2008, apud Huertas, 2001) cita sobre o conceito de motivação e o que leva o 

indivíduo a exercer certas práticas em seu âmbito profissional: 

 

[...] os motivos sociais são, no indivíduo, grandes tendências de ação, guias 

motivacionais profundas que se referem a modos de comportar-se e de desejar, 

ativados em contextos sociais determinados, como os relacionados com a eficiência 

pessoal, o efeito interpessoal e a influência social. Atualmente, volta-se a utilizar 

motivos para explicar que as atividades sociais costumam gerar no sujeito a 

formação de categorias e metas que ativam e direcionam a ação. 

 

Santos (2007) também cita que: 
 

A motivação é um processo que engloba motivos intrínsecos e extrínsecos de cada 

pessoa, motivos esses construídos nas interelações sociais, desde a infância, e que 

acabam se efetivando na intrapessoalidade. Dessa forma, a cada nova situação 

vivenciada, novos motivos poderão ser construídos. Por isso, entender a motivação 

em cada pessoa é, antes de tudo, perceber e entender o ser humano com 

características e subjetividades próprias, é conceber o desenvolvimento e a 

aprendizagem como um processo que acontece ao longo da vida de cada um. (p. 

297-306) 

 

Nesse contexto, destaca-se a importância na compreensão do que motivava o profissional 

docente a culminar a realização das práticas na escola, pois “pensar a motivação do ser 

humano envolve uma diversidade de variáveis, que com o passar do tempo apresentam 

diferentes conotações” (SANTOS, 2007). Relacionando as citações com as práticas dos meus 

professores de Educação Física do ensino básico, percebo que nem sempre a desmotivação 

está relacionada com a questão do querer do indivíduo, mas, pode está relacionada com 

fatores extrínsecos que não favorecem as práticas nas instituições. 
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Desde então, estando inserida no contexto escolar, me pegava pensando em por quais motivos 

eu gostava da Educação Física mesmo as prática desfavorecendo esta empatia? Em todos os 

anos escolares fazia a mesma pergunta, e estava por acreditar que sentia afinidade pelos 

conteúdos da disciplina, pois estes faziam parte da minha vida fora da instituição escolar, em 

academia, clubes, etc, e por conta disso me apegava ao máximo que o professor aplicava na 

escola, mesmo este máximo sendo o mínimo dos conteúdos. 

 

Esta frustração com a minha prática na EF na escola me trouxe a escolher o curso de 

graduação em licenciatura, não só pela insistência de entender como a Educação Física se 

constitui em relação a conteúdos, práticas, metodologias, mas, em tentar fazer algo diferente 

dos meus antigos professores quando eu estivesse em âmbito escolar, me esforçando ao 

máximo para realizar práticas de diferentes conteúdos e escolhas diferentes quando algum 

problema interno ou externo surgir em minha trajetória docente. 

 

 

 

5.2 O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SEUS ASPECTOS DE AUTOFORMAÇÃO 

 

A entrada no curso de educação Física foi um marco demasiadamente grandioso em minha 

vida, de forma que, quando me prontifiquei a prestar vestibular me encontrava em condições 

não favoráveis de estudo e preparação para o mesmo. Onde todos ao meu redor indagavam 

tanto a escolha pelo curso quanto pela preparação que estava realizando, pois, não estava 

matriculada em cursinho de pré-vestibular, não tinha estudado em escolas particulares ou 

escolas modelo da prefeitura, com isso, a crença na desaprovação era constante. Dessa forma, 

prossegui com minhas individualidades e particularidades de aprendizado, e com as 

dificuldades de não ter um norteamento específico de estudos, com tudo isso prossegui 

perseverante. 

 

O meu ingresso na universidade me proporcionou novas experiências e momentos de grande 

importância para a profissional que me constituo atualmente. Ao longo da minha jornada 

acadêmica participei de algumas palestras e afins, e o que mais marcou nesse percurso foi a 

escolha em tentar o processo seletivo para o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), dentre as mais importantes escolhas dentro do curso de graduação esta foi 

a que mais teve influência nos aspectos formativos profissionais adquiridos neste percurso, 
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pois, as experiências e aprendizados proporcionados foram os mais utilizados durante as 

atividades acadêmicas exercidas na universidade e foi o que mais se aproximou da realidade 

escolar que viria posteriormente com as disciplinas obrigatórias de estágio supervisionado 

(ensino infantil, ensino fundamental I e II e ensino médio). Vale ressaltar os aspectos 

autoformativos que a própria graduação me proporcionou, tais como conceitos e valores 

aplicados a diversos conhecimentos (filosofia, história da Educação Física, didática, pesquisa 

e docência, etc.) que me prepararam para a jornada que viria posteriormente com o término da 

graduação. 

  

Dentre os aspectos auto formativos dessa jornada, as escolhas foram fundamentais para a 

constituição de um saber docente aplicado aos ônus e bônus de ser um professor em campo, 

pois dentro da universidade os saberes teóricos/práticos nos põem em frente a uma linda 

imagem de escola, alunos e gestão institucional, em que tudo dá certo, o plano de aula e plano 

de curso sempre funcionará, sempre você terá tempo para produzir uma excelente aula e todas 

as suas aulas darão certo com todos os alunos, como numa receita de bolo, mas, com o meu 

ingresso no PIBID e nas disciplinas obrigatórias de Estágio Supervisionado à verdade foi 

posta em cheque, e descobrimos o quão a expectativa que nos são dadas não se aplica à 

realidade das instituições. 

 

Com tudo que aprendi, passei a acreditar que a relação e a ordem cronológica entre disciplinas 

e estágios poderiam ter este relacionamento de forma mais inicial possível, ou seja, no início 

da graduação, algo que pudesse percorrer e interligar as aulas de campo (estágio) com as aulas 

na universidade, digo isso devido ao meu ingresso no PIBID ter sido no começo da 

graduação, onde eu estava no fim do meu primeiro período, ou seja, tinha acabado de 

ingressar na universidade, com muitas ideias e ideais, com todo o ânimo e curiosidades, e esta 

escolha em optar em estar dentro da escola “antes da hora” (segundo a grade curricular) me 

permitiu ampliar e interligar alguns conhecimentos adquiridos posteriormente e os assimilar 

antes dos outros discentes que não tiveram acesso ao programa. 

 

Gatti (2000) cita sobre este aspecto existente no currículo em que a graduação em licenciatura 

está inserida na maioria das vezes, onde, devido à “má” estruturação dos componentes 

curriculares há um distanciamento entre as disciplinas e sua devida articulação, o que acaba 

por distanciar o aluno dos saberes para solução de situações problema, 

planejamento/reflexão/pesquisa e comportamento durante aulas de estágio. O autor fala sobre 
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a proposta curricular na seguinte passagem: “as Licenciaturas se apresentam como cursos 

híbridos em que a parte dos conteúdos específicos não se articula com as disciplinas de cunho 

pedagógico e estas se apresentam com um mínimo de disciplinas no cômputo geral do curso” 

(GATTI, 2000, p. 51). 

 

Esta desarticulação esta exemplificada pelo autor, onde se dá início ao problema da não 

assimilação dos discentes por determinadas disciplinas, onde não se vê sentido dos conteúdos 

se encontrarem no currículo. Tardif (2002) cita sobre a ordem que está arraigada na maioria 

dos currículos em licenciatura que podem vir a contribuir também, nesse problema de 

desarticulação “[...] os alunos passam certo número de anos a assistir a aulas baseadas em 

disciplinas e constituídas de conhecimentos proposicionais. Em seguida, ou durante essas 

aulas, eles vão estagiar para “aplicarem” esses conhecimentos” (p. 270). 

 

Baseio-me nas citações dos autores para culminar minha obtenção de experiência 

autoformativa, onde coube a eu avaliar e escolher as formas de contornar e preencher esta 

lacuna que encontrei durante a graduação, que, neste caso foi o ingresso em um programa 

institucional que articulou os saberes docentes aplicando e aprendendo a utilizar a práxis 

durante os processos de formação. 

 

 

 

5.3 A INSERÇÃO NO PIBID E AS “EXPERIÊNCIAS” ADQUIRIDAS NO CMEI 

E NOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS  

 

Durante um período de dois anos foi constituída minha trajetória no PIBID, e com isso, 

acredito que os objetivos do programa foram de grande valia e foram realizados com êxito. 

Dentre as aprendizagens que obtive posso citar o contato com metodologias e experiências 

acerca da cultura escolar e a sua constituição, formas de pesquisar e estudar a relação 

histórico-crítica da escolarização com a sociedade, as abordagens e conceitos didáticos para o 

planejamento/execução das aulas de Educação Física antes mesmo de iniciar com a disciplina 

obrigatória de Estágio Supervisionado ou a disciplina de Didática. Contudo, todas as 

experiências adquiridas ampliaram minha visão acerca do ser professor antecipadamente e 

influenciaram na trajetória acadêmica de forma mais reflexiva e norteadora em meio às 

disciplinas obrigatórias de estágio supervisionado.  
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Acho importante ressaltar e citar as experiências adquiridas durante o estágio supervisionado, 

pois as mesmas foram também de suma importância para a construção da minha identidade 

docente, dessa forma, apresentarei as práticas ministradas por meio de relatos e fotos tiradas 

dos portfólios construídos neste período. 

 

A Fotografia 1 e 2 representam uma das inúmeras vivências que tivemos no ensino 

fundamental I na escola EMEF Éber Louzada Zippinotti localizada em Jardim da 

Penha/Vitória - ES, com crianças de 7 e 8 anos constituintes da turma do 3° ano (antiga 

segunda série). Nas aulas de Educação Física tínhamos alguns problemas devido a turma ter 

em sua maior composição crianças do gênero feminino, com isso, a rivalidade entre as 

crianças em meio ao gênero (meninos e meninas) era demasiadamente grande, no início a 

dificuldade foi constante em meio ao conteúdo a ser escolhido, por fim, no plano de ensino 

optamos por escolher os jogos e brincadeiras. 

 

Neste plano colocamos em ênfase os jogos populares, os jogos que os pais das crianças 

brincavam e os jogos que os seus avós brincavam, iniciamos com o pedido de que os alunos 

fizessem uma pesquisa em casa com seus familiares, dessa forma, sistematizamos os trabalhos 

em pequenos planos de aula com os jogos pesquisados pelas crianças. 

 

Com o crédito do diagnóstico feito à principio acerca dos problemas que a turma enfrentava 

(problema de gênero), nos propomos a fazer práticas de cunho cooperativo e que quando 

houvesse competitividade ou divisão de times, as crianças deveriam se situar em times mistos, 

entretanto, inicialmente nada foi bem aceito pelos alunos, que resistiram uma boa parte das 

aulas em trabalhar em equipe, mas, com o uso de respectivas regras tais como: uma maior 

pontuação seria aplicada ao grupo que soubesse como trabalhar coletivamente, se as meninas 

fossem valorizadas nos jogos com equipes mistas, esses teriam vantagens nos jogos, etc. 

Tentamos inúmeras práticas com os alunos, mas, por incrível que pareça, as práticas que mais 

funcionaram foram os jogos e brincadeiras mais simples: os piques. 

 

Na última aula das intervenções, propomos um festival de jogos populares, tais como: 

brincadeiras cantadas, jogos de estratégia e piques. E as Fotografias 1 e 2 à seguir tratam 

dessa intervenção, onde  as brincadeiras mais simples foram a que deram certo, ou seja, as 
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vezes tentamos solucionar os problemas de forma complexa e esquecemos do quanto o 

simples e popular funciona. 

 

 

 

Fotografia 1 – Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Fotografia 2 – Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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O Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II foi ministrado no EEEFM “Ceciliano 

Abel de Almeida” que está localizado no bairro Itararé/Vitória – ES, e nesta instituição 

trabalhamos com jovens de idades de 14 a 18 anos que eram da turma de 7° série (novo 8° 

ano), e como perceptível, o diagnóstico apontaram para os problemas com a faixa etária dos 

discentes e a não participação nas aulas de Educação Física de grande parte dos alunos. As 

aulas do estágio e seu planejamento foram propostas pelo professor da escola, onde ele já 

tinha o conteúdo programado e seus respectivos objetivos firmados em seu plano, o que 

fizemos foram algumas alterações acerca dos objetivos e o desenvolvimento cronológico das 

aulas. 

 

O conteúdo escolhido pelo professor foi o Handebol, e nele desenvolvemos a relação 

histórica, os efeitos da mídia, a mudança de regras e alguns jogos introdutórios para o 

aprendizado dos fundamentos do desporto. 

 

À princípio, os alunos se mostraram bastante resistentes as práticas da EF devido ao professor 

ter dado bastante liberdade de escolha aos discentes acerca da sua participação nas aulas, e 

com isso, convencer os alunos a praticar e participar das aulas foi algo desafiador. Nosso 

grupo refletiu sobre as questões diagnosticadas e chegamos em um consenso extremista: os 

alunos que não participassem deveriam construir um relatório, contudo, os alunos se sentiram 

pressionados e acabaram participando das aulas, porém, nossa atitude não foi de toda ruim, 

pois, havia uma aluna que tinha “pavor” das aulas de Educação Física como ela mesmo dizia, 

que ao fim das intervenções se mostrou disposta na realização das práticas e concluiu nossas 

intervenções com um grande avanço e esforço relacionado ao início das nossas observações. 

 

Na fotografia 3 e 4 podemos observar o desporto sendo realizado em um espaço improvisado 

da escola, em uma área descoberta, e com isso, utilizamos de métodos e meios para que 

chegasse próximo do conteúdo institucionalizado, no fim das intervenções fizemos um jogo 

de alunos contra os estagiários, e todos, sem exceção, participaram dos jogos.  
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Fotografia 3 – Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

 

Fotografia 4 – Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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No último e não menos importante Estágio Supervisionado, atuamos no ensino médio no 

EEEM “Belmiro Pimenta” localizado no bairro Eurico Salles/ Serra –ES.  

 

Esse estágio foi um componente de grande aprendizado para a minha formação devido aos 

acontecimentos ocorridos, pois, minha visão de trabalho com o ensino médio se aproximou do 

meu pré-conceito advindo das aulas que eu tive neste período, ou seja, a falta de disposição 

dos alunos em conjunto com a desmotivação do professor criavam uma aula (ao meu ver) 

impossível, sem levar em consideração que na época que eu frequentava este nível de ensino, 

os professores tinham problemas na aplicação dos conteúdos e neste caso quem faria a turma 

ser motivada a aprender e continuar frequentando as aulas seriam o grupo de Estágio o qual 

fazia parte.  

 

No início, fizemos o diagnóstico da turma e constatamos o grau de atenção e disciplina dos 

mesmos, ou seja, a turma foi bem fácil de trabalhar e a mesma era bastante participativa. No 

plano de ensino que desenvolvemos, procuramos atender as demandas dos alunos sem 

distorcer o projeto que queríamos trabalhar, tal projeto se tratava das olimpíadas como norte 

para o desenvolvimento dos conteúdos. Trabalhando com a abordagem Crítico Emancipatória 

proposta da disciplina de Estágio, onde se procura dar voz ao discente, de forma a aumentar o 

nível de interesse sobre o aprendizado, construímos um questionário sobre quais conteúdos 

eles gostariam de aprender nas aulas de Educação Física dentre os que estavam nas 

olimpíadas e citamos alguns: lutas, Badminton, Vôlei, Handebol, Ginástica e Futebol, e dentre 

esses deveria ser escolhido 1 entre os alunos. Todos nós pensávamos que o conteúdo a ser 

escolhido seria algum desporto mais popular, entretanto, os alunos escolheram a Ginástica, 

para a nossa surpresa. 

 

Deparamo-nos com a questão interessante de refletir sobre como o novo pôde contribuir para 

a escolha dos alunos e a sua realização das práticas propostas, em contrapartida, nem todas as 

intervenções foram uma excelente aula, devido ao grau do planejamento que desenvolvemos. 

 

Partimos do princípio que a ginástica foi algo historicamente influenciador para a constituição 

da Educação Física, e neste sentido, tomamos a liberdade de iniciar a aulas com os métodos 

gímnicos (Sueco, Alemão, Francês, etc.). Os alunos se sentiram demasiadamente 

desconfortáveis com essas práticas, onde tivemos que intervir explicando a necessidade de 

começarmos por estas partes, pois, quando chegamos nas ginásticas atuais, os alunos nos 
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explicaram que tinham a crença de o conteúdo se resumir desde o início a: ginástica rítmica, 

ginástica artística, etc , ou seja, o conhecimento que eles obtiveram com as intervenções 

ampliou o conceito histórico-crítico dos alunos acerca do conteúdo, onde foi de suma 

importância a relação que criamos nesse Estágio. 

 

Nas Fotografias 5 e 6, observamos a aula que tratamos das ginásticas da atualidade e seus 

conceitos materiais, midiáticos, de fundamentos e regras e sua relação com os métodos 

antigos. 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 5 – Estágio Supervisionado no Ensino Médio. 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Fotografia 6 – Estágio Supervisionado no Ensino Médio. 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

Nestas intervenções citadas e a sua relação com o aprendizado adquirido pelos aspectos do 

programa a relação com disciplinas obrigatórias e seus conceitos, a autoformação aparece 

como ator principal, exercendo influência sobre as escolhas durante a graduação, e as 

consequências de tais escolhas te constitui como o futuro professor que irá contribuir para a 

formação de outros demais durante o exercício da atividade docente. 

 

Silva (2009) cita a respeito do ser professor e suas dificuldades que os cursos de licenciatura 

proporcionam e como tais excluem o discente como ser peculiar e único e exemplifica a 

rejeição por parte dos alunos sobre as disciplinas pedagógicas no curso de graduação 

 

A docência se tornou uma profissão de abnegados. Lecionar é uma tarefa difícil que 

os cursos de formação inicial parecem não estar considerando. Nos cursos de 

licenciatura, as disciplinas de educação não recebem a devida prioridade e o pouco 

que se ensina nada mais faz do que massificar os alunos, ignorando que cada uma 

daquelas pessoas na sala de aula é um ser humano a ser considerado em sua 

individualidade, incluindo o professor (SILVA, 2009, p. 2). 

 

No caso dos cursos de licenciatura em Educação Física esse aspecto não deveria ser 

considerado, pois a licenciatura tem por condições promover o indivíduo docente; Porém, 

após a divisão dos cursos de Educação física em Licenciatura e Bacharelado o debate se 
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tornou contínuo acerca das razões da volta com a união dos cursos (Licenciatura Plena), 

considerando a diminuição do ser pedagógico e reflexivo e o considerando o aumento do ser 

biológico e prático/físico. 

 

Estas questões norteadoras me fizeram ouvir por diversas vezes o julgamento errado do 

projeto de extensão o qual eu participei (PIBID), a descaracterização dos objetivos formativos 

do programa, e a internalização de outros discentes de que se há disciplinas obrigatórias no 

âmbito do estágio na escola, por que a inserção nesta instituição antes do tempo programado?  

 

Como aluna constituinte do projeto durante um período de dois anos, acredito que os 

objetivos do programa foram bem sucedidos e nos proporcionaram metodologias e 

experiências a cerca da cultura escolar e a sua constituição. Com suas formas de pesquisar e 

estudar a relação histórico-crítica da escolarização com a sociedade e as abordagens e 

conceitos didáticos para o planejamento/execução das aulas de Educação Física, as disciplinas 

obrigatórias de Estágio Supervisionado, se tornaram didaticamente mais compreensíveis, ou 

seja, ampliaram minha visão acerca do ser professor antecipadamente.. 

 

Contudo, dentro desses aspectos citados anteriormente sobre os conceitos de autoformação, a 

escolha em ingressar em um projeto de extensão que prioriza a docência foi de grande valia 

para minha graduação e formação pessoal, pois, me introduziu na escola e em situações de 

docência desde o início da graduação, desmistificando os conhecimentos adquiridos 

posteriormente nas disciplinas obrigatórias e dos conceitos de “escola ideal”, “profissional 

ideal”, “alunos perfeitos”, etc. 

 

O ingresso no PIBID e minha trajetória tiveram dois anos de duração, e durante esse tempo o 

programa me inseriu em escolas de ensino fundamental e ensino infantil, onde se aplicava um 

dos objetivos principais do programa onde se desejava “Inserir os licenciandos no cotidiano 

de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e 

participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 

inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo 

de ensino-aprendizagem” (CAPES, 2008), com isso ingressei para os estudos de campo nas 

escolas: EEEF “Juscelino Kubistchek” em Maria Ortiz no ano de 2013, CMEI “Maria 

Nazareth Menegueli” no bairro Andorinhas no ano de 2014 e no CMEI “Ana Maria Chaves 

Colares” no ano de 2015, e dentre estas a instituições optarei em fazer um recorte de minhas 
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memórias com o que mais marcou a minha trajetória no PIBID que foi o CMEI “Maria 

Nazareth Menegueli” que falarei mais no próximo tópico. 

 

5.3.1 CMEI “MARIA NAZARETH MENEGUELI” E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

 

O CMEI “Maria Nazareth Menegueli” 
4
 entrou em parceria no PIBID de Educação Física em 

sua segunda formação onde eram coordenadores do projeto o professor André da Silva Mello
5
 

e o professor Wagner dos Santos
6
. Neste projeto tínhamos parceria com o CMEI e seus 

respectivos sujeitos escolares, observávamos a rotina escolar dos alunos na instituição com o 

objetivo de coletar dados sobre a escola (Projeto Político Pedagógico), e acompanhávamos o 

professor de Educação Física Fernando Otero, onde observamos as suas primeiras aulas no 

início do ano letivo de 2014, com o intuito de que a turma nos conhecesse e assimilassem as 

atividades que nós viríamos a produzir com os mesmos. 

 
 A deferida instituição atende crianças de 6 meses a 5 anos de idade oriundas dos 

bairros Andorinhas, Santa Martha, Joana D’arc, Engenharia, Itararé, São Cristóvão e 

outros bairros da redondeza, tendo como característica principal o atendimento da 

população trabalhadora de classe baixa. A escola possui 11 salas de aula (40 m2). 

Tendo capacidade para atender 550 crianças. Possui também: laboratório 

pedagógico/Educação Especial, cozinha, lactário, refeitório, área de artes para 

dinamizadores, dois banheiros infantis e três adultos, lavanderia, sala de direção, 

sala de pedagogos, sala de professores, uma pequena área de recepção que funciona 

como secretaria, um depósito de material didático e outro de material de limpeza, 

uma dispensa e três pátios (um com cobertura e dois descobertos) (p. 1).  

                                                           
4 O CMEI foi inaugurado em dezembro de 1996 (mandato do Prefeito Paulo Hartung), com a junção do Centro 

de Educação Infantil (CEI) “Pedra Santana de Aguiar” (Santa Marta) e o antigo CEI “Maria Nazareth 

Menegueli” (Andorinhas). As atividades foram iniciadas em 1997. A escola está localizada na Rua Lea, n° 180, 

bairro Andorinhas, Vitória (ES). 
5
Professor do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo, nos cursos de 

licenciatura, bacharelado e mestrado/doutorado. Membro do Instituto de Pesquisa em Educação e Educação 

Física - Proteoria (UFES), onde desenvolve pesquisas sobre os seguintes temas: Práticas pedagógicas da 

Educação Física com os cotidianos escolares; Educação Física e infâncias; Representações sobre atividades 

físicas e esportivas; Educação Física e cultura popular. Coordenador do Pibid/Ufes/Educação Física. 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação (mestrado/doutorado) em Educação Física da Universidade Federal 

do Espírito Santo. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/1466918874732141>. Acesso em: 14 fev 2017 
6
Atualmente é professor do Curso de Educação Física e do Programa de Pós-Graduação em Educação Física 

(Mestrado e Doutorado) da Universidade Federal do Espírito Santo. Líder do Instituto de Pesquisa em Educação 

e Educação Física (Proteoria), Coordenador do PIBID/Educação Física da Ufes e Subcoordenador do Programa 

de Formação Continuada de Professores e Pedagogas do Ensino Médio da Rede Estadual do Espírito Santo. Tem 

experiência na área de Educação e Educação Física, com ênfase em Avaliação Educacional, Currículo e Estágio. 

Supervisionado, Educação Infantil, atuando principalmente nos seguintes temas: formação, prática de ensino, 

currículo e avaliação. Disponível em: < http://lattes.cnpq.br/9611663248753416>. Acesso em: 14 fev 2017 

http://lattes.cnpq.br/1466918874732141
http://lattes.cnpq.br/9611663248753416
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O CMEI nos atendia muito bem no quesito espaço, pois, dentro da instituição tínhamos 

diversos espaços com os quais podíamos interagir e ministrar as aulas, sem grandes restrições. 

 

A turma o qual desenvolvi trabalhos docentes foi o grupo 5C onde frequentavam 25 crianças de 

quatro anos e seis meses até cinco anos de idade, e inicialmente em um período de um mês 

fizemos um diagnóstico da turma por meio de observações das aulas com o professor de 

Educação Física da escola. 

 

No PIBID, nos deparamos sobre questões que englobavam o aprendizado de crianças, e no 

mesmo recebíamos textos, fazíamos reuniões para compartilhar experiências durante as 

observações, e tivemos a possibilidade de construir um plano de ensino em conjunto com a 

escola e a universidade, e com isso, aprendemos a ter em vista o aprendizado das crianças do 

grupo 5C com ênfase no protagonismo infantil, e nos preparamos para planejar as aulas não 

apenas para as crianças, mas, a partir da criança e com a criança, considerando-as como seres 

produtores de cultura e sujeitos de direitos, como bem afirma Kramer (1986): 

 

Conceber a criança como o ser social que ela é, significa: considerar que ela tem 

uma história, que pertence a uma classe social determinada, que estabelece relações 

definidas segundo seu contexto de origem, que apresenta uma linguagem decorrente 

dessas relações sociais e culturais estabelecidas, que ocupa um espaço que não é só 

geográfico, mas que também é de valor, ou seja,ela é valorizada de acordo com os 

padrões de seu contexto familiar e de acordo também com sua própria inserção nesse 

contexto. (p.79) 

 

Com isso, durante o preparo do planejamento de curso nos apropriamos dos conceitos 

supracitados em conjunto com o planejamento que foi sugerido pelo professor da instituição e 

preparamos atividades características de jogos populares e do congo. Vale ressaltar que, à 

princípio, apenas acompanhávamos o professor em suas aulas, sem intervir ou ministrar, 

fomos conhecendo os alunos, suas formas de aprendizado, para que assim, pudéssemos 

planejar algo que fosse concretizado durante as aulas e os conteúdos que posteriormente iriam 

ser ministrados. 

 

A escolha dos conteúdos se deu a partir do planejamento feito previamente pelo professor do 

CMEI, onde neste ele sugeria eixos temáticos de trabalho, e neste, trabalhávamos com o eixo 

III e o eixo IV que eram denominados Com quem existimos aqui? e O que fazemos aqui?, e 

tinham por objetivos: Eixo III - Desenvolver conceitos de grupo e sociedade; Introduzir o 

conceito de time/grupo; Tema transversal: Diversidade (raça, gênero, deficiências, etc.) e 
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vivenciar atividades motoras através de brincadeiras historiadas. Eixo IV: Criar situações do 

convívio em sociedade; Transpor conhecimentos da cultura popular (Congo) para as crianças 

e construir brinquedos a partir de material; reciclável.   

 

De acordo com os objetivos construídos, desenvolvemos as práticas acerca dos conteúdos, de 

forma que, estes fossem contemplados, e com isso, nos veio a ideia de tematizar as práticas a 

serem desenvolvidas com o uso do teatro para que pudessem atrair a curiosidade das crianças 

de aprender sobre o determinado conteúdo. 

 

Inicialmente, nos deparamos com um problema comum em relação ao conteúdo do eixo IV 

(congo), que foi ao aspecto religioso o qual a prática estava inserida, contudo, realizamos 

pesquisas sobre a existência de músicas infantis de congo, onde o aspecto religioso não tinha 

prioridade, mas, os aspectos de brincadeiras e historicidade tivesse total influência, e com 

isso, conseguimos adequar à prática as diversas diferenças existentes na sala sem termos 

problemas com o desenvolvimento da mesma perante aos pais e a escola. 

 

Durante as aulas de Educação Física, as crianças se mostravam bastante atentas e curiosas à 

respeito do conteúdo que foi ministrado, não digo tanto pelos jogos populares, mas, pelas 

histórias e ludicidades que adequamos ao Congo. É digno de destaque uma das intervenções 

que tive a oportunidade de realizar acompanhada de outros bolsistas que destaco a seguir. 

 

O dia era 03 de outubro de 2014
7
 e foi quando iniciamos com a história dos negros na África, 

até a sua vinda ao Brasil por um Navio negreiro. Na passagem a seguir apresento um trecho 

retirado do portfólio que montei no período do PIBID: 

 

Repensamos a intervenção da última aula para darmos continuidade ao conteúdo, e 

na aula de hoje realizamos uma brincadeira encenada à respeito da história do 

congo.  

Nós construímos uma "caravela" de papelão, e utilizamos de outros materiais para 

fazermos o mastro da caravela, orientamos as crianças que todos nós éramos 

escravos como na história, e fizemos uma volta na escola com a caravela, quando 

                                                           
7
 Evidente que tiveram diversas experiências acerca das aulas ministradas no eixo IV, porém, o recorte da mesma 

está relacionado ao início das práticas do congo, e dentre elas, foi a que deu inicio ao interesse de todas as 

crianças devido ao seu caráter lúdico e teatral, e a partir dessa intervenção que deu certo, planejamos para que o 

desenvolvimento das demais aulas que ministraríamos posteriormente estivesse amplamente relacionado à forma 

com o qual iniciamos. 
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chegamos no pátio nós demos continuidade a história, em que acontece o naufrágio 

do navio e os escravos se agarram no mastro para se salvar, na atividade seguimos 

todos os passos da história com a brincadeira encenada. (p. 38-39) 

 

 

Fotografia 7- PIBID Educação Infantil. CMEI  

“Maria Nazareth Menegueli”, Grupo 5C. 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Com o término da brincadeira, fizemos uma "festa" de congo como na história, algumas 

crianças experimentaram tocar o tambor (material disponível no CMEI), não foram todas 

devido ao tempo da aula, com essa situação, uma de nossas alunas chorou muito por não ter 

participado, nós a orientamos que haveria outras oportunidades, e ela ficou melhor. Os 

acontecimentos imprevisíveis durante as aulas de Educação Física só acrescentaram as minhas 

experiências adquiridas, a sensação de desconforto e de não saber o que fazer era combustível 

para reflexão das práticas que viriam posteriormente, dessa forma, as práticas e o aprender a 

refletir sobre as aulas me ajudaram no percurso em minha formação e no meu ser docente. No 
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PIBID encontrei as diversas maneiras e estratégias utilizadas por um professor de campo e 

saber o que fazer da forma certa, sempre com orientação dos professores coordenadores do 

programa e do professor supervisor do CMEI. 

 

Fotografia 8 - PIBID Educação Infantil. CMEI “Maria Nazareth Menegueli”, Grupo 5C. 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Percebe-se na narrativa que o planejamento era de que todas as crianças pudessem tocar o 

instrumento, porém, por falta de tempo a ser ministrado por nós, uma criança se sentiu 

desfavorecida. O que quero dizer com isso, todas as aulas tiveram seu ponto de aprendizagem, 

seu ponto de dispersão, os pontos de brincadeiras, confecção de instrumentos com materiais 

recicláveis, entretanto, nem todos os planejamentos ocorreram como estavam no papel, 

porém, não descartamos a importância de sistematização de conteúdos e aplicação dos mesmo 

que o planejamento proporciona, contudo, ainda aconteceram situações imprevisíveis, temos 

como exemplo um aniversário de aluno na escola, onde a aula ficava impossibilitada de 

acontecer, etc. 

 

Tais questões contribuíram para o meu eu docente que viria mais a frente com a disciplina de 

Estágio Supervisionado, onde alguns dos meus colegas de sala se sentiam desnorteados ou 

frustrados quando algo não acontecia como previsto, todavia, eu que já havia a experiência e 

já havia sido inserida no ambiente escolar, as disciplinas aconteceram de forma mais tranquila 

possível.  
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Finalizo esta narrativa com as Fotografias 9 e 10 que demonstra o nosso trabalho final com as 

crianças do grupo 5C, onde as mesmas estavam apresentando as canções que foram ensinadas 

aos pais em uma amostra cultural da escola, onde elas tocavam os instrumentos produzidos 

durante as nossas aulas e todos cantaram sem nenhuma utilização de música de fundo 

(playback). 

 

Com isso, desejo mostrar a relação que as crianças tiveram com o conteúdo, tudo foi tão 

especial, que neste dia, as mesmas não sabiam da apresentação aos pais, ficamos com medo 

de falar antes ou de ensaiar por receio de ter uma apresentação forçada ou “robotizada” (por 

conta de alguns que se sentem inibidos em frente aos pais), porém, o resultado foi muito 

significativo e vai ficar marcado em minha memória as experiências que as crianças do CMEI 

“Maria Nazareth Menegueli” puderam me proporcionar, finalizo com o meu sincero 

agradecimento a elas e ao PIBID. 

 

 

 

 

Fotografia 9 – Apresentação Final do Conteúdo Congo aos pais. 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Fotografia 10 – Apresentação Final do Conteúdo Congo aos pais. Crianças vestidas de João 

Bananeira. 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi de apresentar e refletir sobre as características de autoformação 

existentes durante minha jornada acadêmica no período da graduação com maior ênfase em 

minha inserção no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em 

formato de memorial descritivo.  

 

No trabalho explico sobre a minha escolha da escrita em forma de memorial, os conceitos de 

experiência, os objetivos e propostas do PIBID, os acervos e fotografias como recursos, afim 

de, concretizar a leitura e possibilitar ao leitor a sensibilidade dos momentos por mim 

experimentados. 

 

A princípio no tópico Metodologia: o memorial descritivo e a narrativa autobiográfica, 

procurei explicar os benefícios e os motivos que levaram a minha escolha para tal linha de 

escrita e pesquisa, de forma que, pudesse introduzir aos leitor os conceitos básicos que 

compunham um memorial descritivo e sua análise. 
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No tópico de número 3 denominado: vivência x experiência, procuro conceituar e explicar os 

termos de vivência e experiência que foram de suma importância para a construção do 

trabalho  que trata das questões que marcaram o trabalho de forma substancial para a sua 

essência, pois, sem tais experiências, o memorial não teria a função de descrever fatores que 

importaram e influenciaram na escrita do presente trabalho. 

 

No tópico: PIBID da educação física: um pouco de história, me propus a apresentar o 

programa em seus aspectos gerais e seus respectivos objetivos, além da situação de desgaste 

que o mesmo passou por questões governamentais e o seu grau de importância para os 

discentes na universidade. 

 

Em Memórias (5), dei início ao memorial perpassando desde o meu ingresso à universidade e 

seus aspectos de escolha de curso, até as experiências formativas que os Estágios 

Supervisionados (Ensino Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio) e o que o PIBID 

contribuiu para minha formação acadêmica-profissional, citando a instituição que permaneci 

mais tempo (período de 1 ano ) que foi o CMEI “Maria Nazareth Menegueli”. 

 

Em minha escrita procurei dar destaque às experiências que me tocaram (LARROSA 

BONDÍA, 2002) e que me fizeram perceber o mundo da docência de uma forma mais 

concreta, humana e compreensiva, deixando claro que as dificuldades irão surgir em algum 

ponto, te deixando confuso, frustrado e até mesmo desmotivado, mas, se você tiver um 

norteamento correto advindo de disciplinas, professores, programas de extensão ou 

experiências práticas vivenciadas, todo e qualquer desafio poderá ser conquistado com 

bastante êxito, e estes desafios serão usados como exemplos para um futuro com ainda mais 

obstáculos para a escada da vida que está por vir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

7. REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, C. D., "Poemas". Rio de Janeiro: J. Olympio, 1959. 

 

Autoformação. In: InfopédiaDicionáriode Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2013-

2017. Disponível em: <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-

portuguesa/autoformação>. Acesso em: 3 fev. 2017. 

 

BAGGIO, P. Colcha de Retalhos. Disponível em: <https://www.luso-

poemas.net/modules/news/article.php?storyid=52128>. Acesso em 5 fev. 2017 

 

BRUNER, J. Realidade Mental, Mundos Possíveis, 2002. 

 

CAPES. Pibid: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Disponível 

em:<http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid>. Acesso em: 16 ago. 2016. 

 

DUARTE, R. O.; ROAZZI, A. Do canônico e do hegemônico na apropriação do preconceito 

racial em crianças. Revista Psicologia e Saúde, Campo Grande, v. 5, n. 2, jul. /dez. 2013, p. 

118-126. 

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: 

Paz e Terra, 1996. 

 

FRISON, L. M. B.; VEIGA S. A. M.Abordagem (auto)biográfica – narrativas de formação 

e de autorregulação da aprendizagem reveladas em portfólios reflexivos.Educação, Porto 

Alegre, v. 34, n. 2, p. 198-206, maio/ago. 2011 

 

GATTI, B. A. Formação de Professores e Carreira: Problemas e Movimentos de 

Renovação. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2000. (Coleção Formação de 

Professores).  

 

HUERTAS, J. A. Motivación: querer aprender. Buenos Aires: Aique, 2001. 

 



40 
 

JOSSO, M. C. A transformação de si a partir da narração de histórias de vida. Educação, ano 

XXX, n. 3 (63), p. 413-438, set./dez. 2007. 

 

KRAMER, S. O papel social da pré-escola. São Paulo. Fundação Carlos Chagas. 1986. 

Cadernos de Pesquisa, nº 58. 

 

LARROSA BONDÍA, J. Notas sobre a experiência e o saber de experiência.in Revista 

Brasileira da Educação. No. 19, Jan/Fev/Mar/Abr, Rio de Janeiro: ANPED, 2002. 

 

LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rooco, 1998. 

 

MARTINS, H. H. T. de S. Metodologia qualitativa de pesquisa. Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v.30, n.2, p. 289-300, maio/ago. 2004. 

 

MEC ALTERA PIBID e cria programas para melhorar índice de alfabetização.Portal G1, Rio de Janeiro, 

22, mar. 2016. Seção Educação. Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/03/mec-altera-

pibid-e-cria-programas-para-melhorar-indice-de-alfabetizacao.html>. Acesso em: 12 dez. 2016. 

 

 

NÓVOA, António. Novas disposições dos professores: A escola como lugar da formação; 

Adaptação de uma conferência proferida no II Congresso de Educação do Marista de Salvador 

(Baía, Brasil), em Julho de 2003. Disponível em: . Acesso em: 25 dez 2016. 

 

 

PIMENTA, S. G; LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

 

PORTFÓLIO. Vitória: PIBID, 2004. 

 

NOBRE, C. RESPOSTA CAPES À SBPC e à ABC - Pibid. Site da CAPES, 26 jun 2015. Disponível em: 

<http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=7568:resposta-capes-a-sbpc-e-a-abc-pibid>. Acesso 

em: 12 dez 2016. 

 

SOMMERNAN, A. Formação e transdisciplinaridade: uma pesquisa sobre emergências 

formativas do CETRANS. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) - Faculdade de 

http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/7568-resposta-capes-a-sbpc-e-a-abc-pibid
http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=7568:resposta-capes-a-sbpc-e-a-abc-pibid


41 
 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Nova Lisboa e à Université François Rabelais de 

Tours. Lisboa: 2003. Disponível em: 

<https://run.unl.pt/bitstream/10362/400/1/sommerman_2003.pdf> . Acesso em: 02 fev 2016 

 

SANTOS, B.S.; ANTUNES, D. D. e BERNARDI, J. O docente e sua subjetividade nos 

processos motivacionais. Porto Alegre, v. 31, n. 1, p. 46-53, jan./abr. 2008. 

 

SANTOS, B. S. ; STOBÄUS, C. D. ; MOSQUERA, J. J. M. .Processos Motivacionais em 

Contextos Educativos. Educação (PUCRS. Impresso) , v. XXX, p. 297-306, 2007. 

 

SARTORI, J. Formação de professores: conexões entre saberes da universidade e fazeres 

na educação básica. In ___Anais do II Encontro Institucional do PIBID UFRGS/Porto 

Alegre, 01 e 02 de março de 2011. 

 

SEVERINO, A. J.Metodologia do trabalho científico.23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 

2007. 

 

SILVA, J. G; CHAGAS, L. M. C; ALVES, M. P C. PIBID: a experiência da sala de aula 

na formação inicial de professores. In___ Anais da XVII Semana de Humanidades/UFRN, 

2009. 

 

SOCZEK, D. . PIBID como formação de professores. Formação Docente: Revista 

Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores, v. 05, p. 01, 2011. 

 

SOUZA, E. C. O conhecimento de si: estágio e narrativas de formação de professores. 

Rio de Janeiro: DP&A; Salvador/BA: UNEB, 2006a. 

 

TEIXEIRA, F. S.; SILVA, M. J. A.; LIMA, M. G.O Desenvolvimento Docente Na 

Perspectiva Da (Auto)Formação Profissional- Faculdade Santo Agostinho. In: VIII Semana 

da Pesquisa Científica, 2010, Teresina-PI. Anais da Semana de Pesquisa Científica - ISSN: 

18073166 - meio impresso, 2010. p. 53-53. 

 



42 
 

TEPEDINO, S. A. S. A autoformação do professor para uso de tecnologias digitais na 

educação. 2004. Dissertação (Mestrado em Educação), Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004. 

 

TARDIF, M. Saberes Docentes e Formação Profissional. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 

2002. 

 

VILLAS BOAS, B. M. de F. Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico. Campinas: 

Papirus, 2004. 

 

ZABALZA, M.A. O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas. Porto Alegre: 

Artmed. 2004. 


