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“Nós 

Somos quem podemos ser 

Sonhos que podemos ter”. 

Engenheiros do Hawai 

 

“Não somos apenas o que pensamos ser. 

Somos mais: somos também o que 

lembramos e aquilo de que nos 

esquecemos; somos as palavras que 

trocamos, os enganos que cometemos, os 

impulsos a que cedemos 'sem querer'”.  

Sigmund Freud 



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 compreender o processo de minha formação inicial e 

constituição docente, assim como resgatar as sensações vividas e os resquícios da 

experiência. Para construção deste estudo me fundamentei nos princípios da pesquisa 

qualitativa, tendo como instrumento o portfólio e relatórios construídos no decorrer do 

curso, utilizados no resgate de memórias e levantamentos de informações para a 

construção de uma narrativa autobiográfica, no formato de um memorial que registre e 

expresse minha trajetória acadêmica. 

Palavras-chave: Memorial. Formação inicial. Docência. 

 



ABSTRACT 

This memorial aims to present my academic trajectory, and talking about 

my experiences constructed during the course of degree in physical education from 

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

Espírito Santo (UFES), seeking to understand the process of my initial formation and 

constitution, as well as rescuing the sensations experienced and the remnants of the 

experience. To build this base me study on the principles of qualitative 

research, having as the instrument portfolio and reports built during the course, used in 

rescue of memories and information surveys for the construction 

of an autobiographical narrative, in the form of a memorial that records and 

express my academic trajectory. 

 

Keywords: Memorial. Initial Formation. Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Este texto, apresentado sob a forma de memorial, corresponde a um dos pré-requisitos 

necessários para a obtenção do título de Licenciado em Educação Física pela 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), realizado no Centro de Educação 

Física e Desportos (CEFD). 

 

Escolhi o memorial por ser um gênero textual que trabalha com a formação pessoal do 

sujeito, pela liberdade de escrita estabelecida nesse tipo de narrativa e por considerar um 

tema propício e de fácil entendimento, já que estaria falando de minha própria trajetória 

e formação.  

 

Neste memorial apresento a narrativa de minha trajetória de vida e os relatos de minhas 

memórias, pois entendo que as trajetórias narradas proporcionam a construção de 

sentido de uma vida – a narração dessa trajetória não é resultante do que realmente 

ocorreu em termos de experiências e aprendizagens, mas é resultante da organização 

desses elementos como um argumento com dimensão temporal, espacial e de múltiplas 

relações sociais (ABRAHÃO, BRAGANÇA, ARAUJO, 2014). 

 

A opção por apresentar meu relatório final de trabalho de conclusão de curso na forma 

de memorial se deve a meu interesse em realizar um exercício de reflexão no qual eu 

possa escrever não apenas parte da história de minha formação inicial, mas também 

refletir sobre os fatores que me levaram a optar por tornar-me um professor de 

Educação Física. 

 

Nesse sentido, espero que as reflexões geradas nesse memorial possam contribuir, em 

alguma medida, com a formação de outros discentes e docentes. Para tanto apresentarei 

no decorrer do texto relatos e depoimentos sobre a minha jornada, sobre dificuldades e 

desafios enfrentados ao longo da graduação, bem como as experiências
1
 alcançadas 

durante essa trajetória. Experiências essas que são fundamentais não apenas para minha 

formação acadêmica, mas também para a construção de minha identidade docente. 

                                                           
1
 Usarei neste texto o conceito de experiência tomando emprestado os escritos de Larrossa (1996), para 

quem a experiência é algo que nos toca, não é apenas aquilo que nos passa, mas aquilo que fica. Até 

porque, segundo o pensamento desse autor, as coisas do mundo parecem estar organizadas atualmente 

para que não nos passe e, por isso mesmo, não nos toque. 
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No Capítulo 2, quando trato da metodologia, apresento a opção que fiz pela adoção de 

uma metodologia da pesquisa qualitativa não apenas porque ela coaduna com os 

objetivos da escrita deste memorial, mas também pelo fato de eu ser ao mesmo tempo 

fonte e instrumento do tipo de escrita/pesquisa que estou realizando (LUDKE; ANDRÉ, 

1986). 

 

Na seção seguinte, intitulada “Rememorando” apresentarei e analisarei os dados que 

foram utilizados na escritura deste memorial e que me ajudaram a refletir sobre esse 

importante processo formativo que vai desde a eleição que fiz pelo curso de Educação 

Física da UFES para o Ensino Superior, passando por meu ingresso na universidade, 

pelas experiências que obtive ao longo do curso, com especial interesse para o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), sem deixar de abordar minha 

participação no Programa Educação Integral e Educação Especial desempenhada em 

uma escola da Prefeitura de Vitória. Para tanto me utilizarei de relatórios, fotografias, 

textos e dos portfólios que foram construídos no decorrer de minha licenciatura em 

função de processos avaliativos aos quais fui submetido. Tais registros contribuirão no 

respectivo capítulo o resgate de minhas memórias, contribuindo com a rememoração de 

fatos, eventos e experiências que são fundamentais para que eu possa proceder as 

reflexões que se esperam com a escrita de um memorial. 

 

Ainda que eu compreenda que a memória não seja linear, devido a existência de 

rupturas, descontinuidades, omissões e subentendidos, alguns involuntários, outros nem 

tanto assim (LE GOFF, 1990), optei por subdividir didaticamente, quase que 

cronologicamente, este memorial para facilitar minha organização de ideias, bem como 

as possíveis reflexões que poderei realizar a partir das informações nele apresentadas. 

 

No capítulo final “Considerações Finais”, compartilho as impressões finais sobre a 

formação inicial realizada estabelecendo os pontos de minha formação que considero 

indispensáveis e relevantes para a minha formação como docente. 
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2. METODOLOGIA  

 

Caminhante, são suas pegadas  

o caminho, e nada mais; 

Caminhante não há caminho, 

se faz o caminho ao andar [...]  

Antonio Machado (1982, p. 142, tradução minha). 

 

Este trabalho apresenta como pressuposto metodológico a abordagem qualitativa, pois 

se vale de uma conjugação de métodos e procedimentos que visam ajudar-me a entender 

e compreender minha formação inicial e os possíveis desdobramentos da mesma. 

 

De acordo com Richardson (1999, p. 80), 

 

[...] Os estudos que empregam a metodologia qualitativa ajudam 

a descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 

interação de certas variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no 

processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em 

maior nível de profundidade, o entendimento das 

particularidades do comportamento dos indivíduos. 

 

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 16), quando dizemos investigação qualitativa estamos 

nos referindo a 

 

[...] um termo genérico que agrupa diversas estratégias de 

investigação que partilham determinadas características. Os 

dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa 

ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais 

e conversas, e de complexo tratamento estatístico [...]. 

Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos 

comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 

investigação [...]. 

 

Nesse sentido ao adotar a abordagem qualitativa para a escrita deste trabalho tive a 

intenção de me valer de um método maleável (GUERRA, 2006), flexível e dinâmico 

(TAYLOR; BOGDAN, 1987) que me auxiliasse a refletir sobre: as dificuldades e os 

desafios enfrentados e vividos antes e principalmente durante minha formação inicial; 
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as experiências alcançadas em minha trajetória acadêmica, durante o curso de 

Licenciatura em Educação Física. 

 

Compreendendo que na pesquisa qualitativa “[...] o fundamental, na maioria das vezes, 

não é a quantidade de participantes a serem observados para a avaliação do estudo, mas 

sim, a observação em profundidade, por aportar elementos significativos de 

determinadas situações” (NEGRINE, 1999, p. 69), busco investigar, analisar, interpretar 

e identificar as contribuições das experiências com as quais mantive durante minha 

formação inicial. 

 

Como seria muito difícil realizar esse processo de reflexão apenas a partir de minha 

memória,
2
 me valerei do portfólio, de relatórios, enfim de materiais pessoais e/ou 

documentos que tive que construir no decorrer do curso, como importantes recursos 

para essa empreitada. Vale destacar que durante minha graduação havia um constante 

incentivo para que construíssemos portfólios e relatórios que visavam registrar o que era 

vivido no decorrer do curso. 

 

De acordo com Torres (2008, p. 551), 

 

Originalmente, o termo ‘portfólio’, do italiano portafoglio, que significa 

‘recipiente onde se guardam folhas soltas’, começou a ser empregado em 

artes plásticas, em que o artista fazia uma seleção de trabalhos que 

exprimiam sua produção. No ambiente educacional, a idéia permanece a 

mesma, sem a necessidade de guardar essas produções em uma pasta de 

papel-cartão [...]. 

 

Mas é Villas Boas (2004, p. 38) que nos apresenta a importância do portfólio para o 

processo educativo, 

 

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

as evidências
3
 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, selecionando 

as melhores amostras de seu trabalho para incluí-las no portfólio. 

                                                           
2 O sentido de memória aqui é atribuído ao que lembramos e recordamos. Referente a aquilo que já foi 

vivido ou adquirido, mas retemos e conservamos conosco suas lembranças.  

3 Como meio de evidenciar esse processo de formação e os registros contidos no portfólio, foram 

inseridas diversas fotografias que ilustram e registram os momentos de aprendizagem. Na seção 3 

Rememorando, apresentarei a importância do registro de fotografias na evidência desse trabalho. 
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A partir das citações acima busco me valer das possibilidades que o portfólio traz de 

refletir sobre os aprendizados alcançados, mediante a rememoração de conceitos obtidos 

durante minha formação inicial. Formação essa que tinha por objetivo me transformar 

de um aprendiz de professor a um professor aprendiz capaz de compreender sua prática 

docente de forma avaliativa e crítica. 

 

É preciso destacar que os registros contidos tanto no portfólio, quanto nos relatórios, 

foram construídos por meio das observações, diálogos e discussões, tornando possível a 

produção dos diagnósticos presentes nos documentos construídos. Mas não se tratavam 

de documentos que foram produzidos sem uma finalidade específica, uma vez que tais 

registros permitiram-me conhecer o âmbito escolar, das instituições com as quais 

mantive contato durante minha formação inicial, bem como as pessoas envolvidas com 

o trabalho escolar ali presente. 

 

Vale destacar, portanto, que o portfólio será utilizado neste trabalho como um 

instrumento que não apenas fornece dados para reflexão, mas também ajuda a reavivar a 

memória de acontecimentos longínquos. Para Miranda (2012, p. 28), “[...] resgatar e 

compartilhar memórias e experiências como instrumento para o conhecimento do que 

foi a formação permite, além da reflexão sobre a trajetória de vida, a reinvenção de si e 

da própria formação [...]”. 

 

Nesse sentido entendo que ao usar o portfólio e os relatórios é possível realizar uma 

reflexão e, quem sabe, retomar e reviver as ações adotadas desde o primeiro dia de 

realização do presente estudo. 

 

Vale destacar que ao me valer do pressuposto metodológico da abordagem qualitativa e 

com a utilização do portfólio e dos relatórios produzidos no decorrer do curso estarei 

refletindo sobre minha vida acadêmica a partir de minhas impressões, angústias, 

dúvidas, curiosidades, fatos marcantes das experiências obtidas durante minha formação 

inicial. Esse processo será realizado mediante a construção de um memorial que será 

apresentado mais adiante. Por hora, entendo ser necessário apresentar qual o significado 

e o sentido de memorial. 
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Recorrendo ao Grande Dicionário Houaiss (Beta) da Língua Portuguesa (s.d.) 

encontramos a seguinte explicação para o verbete memorial: 

 

1 relato de memórias; 

2 obra, relato concernente a fatos ou indivíduos memoráveis; memórias; 

3 caderneta us. para apontar aquilo que se deseja lembrar; memento, 

memorando; 

3.1 cont caderneta, livro de notas em que se lançam resumidamente, para 

futura escrituração, as operações comerciais efetuadas; borrador; 

4 arq monumento comemorativo; 

5 jur tipo de relatório que descreve fatos relativos a uma perícia ou 

diligência; 

6 jur qualquer sustentação feita à autoridade judiciária ou 

administrativa, ger. no final do processo; 

7 relativo à memória, à lembrança ‹ este jardim é um espaço m. ›; 

8 digno de ser lembrado; memorável ‹ feitos m. ›. 

 

Severino (2002, p. 175-176) ao discutir sobre a importância do memorial para a vida 

profissional e acadêmica aponta que,  

 

O Memorial constitui, pois, 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. Deve dar conta também de uma avaliação de cada 

etapa, expressando o que cada momento significou, as contribuições ou 

perdas que representou [...]. 

 

Com base nas passagens anteriores, é importante frisar que meu objetivo em construir 

o memorial acadêmico é o de realizar uma síntese reflexiva, autobiográfica, que 

contemple boa parte de minha vida acadêmica, apontando não apenas os relatos, mas 

principalmente realizando reflexões acerca do que vivi, presenciei e senti. 

 

Na opinião de Souza, Passeggi e Vicentini (2013, p. 15), 

 

[...] as narrativas de si, orais e escritas, contribuem para a transformação de 

sentidos histórico-culturais, concernentes às representações de si, do outro e 

da ação do sujeito no mundo, tanto para a pessoa que narra, quanto para 

aquelas que leem, escutam e analisam essas narrativas. 

 

Nesse sentido a autobiografia corresponde a um formato de narrativa, no qual o 

autor/narrador relata a sua própria história de vida, dando notoriedade aos momentos, as 

experiências (alcançadas através do tempo e em relação com o meio social), além dos 

fatos marcantes e considerados importantes em sua trajetória. Dessa maneira o autor 
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pode (re)significar e/ou atribuir (novo) sentido a sua jornada ou ao tornar significativo 

àquilo que busca transmitir por meio de sua narrativa. 

 

Na opinião de Pérez (2003, p. 3), “[...] a narrativa autobiográfica é um texto ‘vivo’, de 

um sujeito historicamente datado e socialmente situado; um texto que revela modos de 

pensamento e reflete formas de organizar, criar e recriar cotidianamente o mundo”. 

 

Em suma, é a partir da autobiografia que este estudo se situa, pois a narrativa 

autobiográfica nos possibilita a compreensão de nossa trajetória, do que somos e como 

viemos a ser, revelando através das narrativas o que pensamos e como pesamos em 

relação ao mundo, aos outros e nós mesmos. 

 

Apresentada a metodologia, bem como os métodos que funcionarão como fio que tecerá 

o presente memorial, partirei para a construção do memorial propriamente dito. 
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3. REMEMORANDO 

 

No fundo, rememorar é também avaliar e esse não é 

um processo inocente (LINHARES; NUNES, 2000, 

p. 7). 

 

O presente capítulo tem por finalidade rememorar, reviver e compartilhar experiências 

construídas não apenas em atividades curriculares e extracurriculares realizadas durante 

minha formação inicial, mas também antes de minha entrada na Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES), momento no qual os estudantes do Ensino Médio precisam 

tomar uma decisão tão importante que acaba por influenciar/determinar sua jornada 

acadêmico-profissional. 

 

Tratarei das experiências que obtive ao cursar as diversas disciplinas denominadas 

“estágio supervisionado” existentes no currículo do curso de Licenciatura em Educação 

Física, ao participar do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), do CEFD-UFES, e nos momentos de intervenções realizadas em uma escola 

da Prefeitura de Vitória, em virtude de minha participação no Programa Educação 

Integral e na Educação Especial. 

 

Para tanto, me valerei em todos os momentos de fotografias que foram utilizadas para 

registrar o que foi vivido e, sempre que possível, de versos de poemas e de músicas que 

acabam por contribuir de alguma maneira com minha memória afetiva, suscitando as 

reflexões que serão realizadas neste texto. Justifico o uso e apropriação de fotos através 

do discurso de Mauad (2004, p. 35) ao dizer que, 

 

Nunca ficamos passivos diante de uma fotografia: ela incita nossa 

imaginação, nos faz pensar sobre o passado, a partir do dado de materialidade 

que persiste na imagem. Um indício, um fantasma, talvez uma ilusão que, em 

certo momento da história, deixou sua marca registrada [...]. 

 

Uma fotografia não apenas registra ou ilustra o ocorrido, mas nos permite resgatar a 

memória de resquícios do passado, rememorar o vivido, recordar ou retornar através de 

nosso imaginário o passado e reviver sentimentos por nós esquecidos. Nesse sentido a 

opção pelo uso das fotografias se justifica e/ou ressignifica porque esse tipo de recurso 

na escrita de um memorial me permite em, alguma medida, preservar e/ou refletir sobre 



16 
 

o vivido, os sentimentos, os pensamentos, a história e a memória que imagens me 

permitem recordar. 

 

A respeito disso Kossoy (2005, p. 42-43) aponta que, 

 

 
[...] Estas impressões, com o passar do tempo, se tornam etéreas, nubladas, 

longínquas. Se tornam fugidias com o enfraquecimento de nossa memória; 

desaparecem, por fim, com nosso desaparecimento físico. A fotografia, 

obviamente, não guarda estas impressões – elas se situam no nível do 

invisível, além da imagem.  São emoções que não podem ser gravadas 

materialmente: residem em nosso ser e só a nós pertencem (...). Os homens 

colecionam estes inúmeros pedaços congelados do passado em forma de 

imagens para que possam recordar, a qualquer momento, trechos de suas 

trajetórias ao longo da vida. Apreciando estas imagens, ‘descongelam’ 

momentaneamente seus conteúdos e contam a si mesmos e aos mais 

próximos suas histórias de vida’ (KOSSOY, 2005, p. 42-43). 

 

Abrahão, Bragança e Araujo (2014, p. 63) nos ajudam a compreender que, 

 

 
[...] a fotografia, o filme e o material vídeo gravado também se configuram 

como narrativas; da mesma forma como as narrativas orais ou escritas, a 

narrativa imagética é construída intersubjetivamente (ABRAHÃO, 

BRAGANÇA, ARAUJO, p. 63). 

 

 

 

3.1. FAZENDO ESCOLHAS NADA FÁCEIS: SOBRE MINHA OPÇÃO 

PELA EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Durante parte da minha vida me perguntaram várias vezes o que eu queria ser e o que eu 

queria fazer quando eu crescesse. Meus planos e minha forma de pensar, o que eu 

queria, mudava com muita facilidade ao longo do tempo. Afinal, como é possível 

perceber, acabei optando pela Educação Física. Mas engana-se quem pensa que tal 

escolha foi algo simples, fácil ou instantâneo. Pelo contrário, essa foi uma decisão 

bastante complexa, difícil e vagarosa, uma vez que foi necessário bastante tempo para 

refletir, avaliar e escolher. 

 

Quando criança me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse. Em um primeiro 

momento eu queria ser médico, não tendo em vista a profissão como status social, mas 
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pelo encanto da profissão, pelo lado humano de cuidar e ajudar ao próximo em 

momentos de dificuldades. Tratava-se de um sonho de criança de querer se tornar uma 

espécie de herói, de ser uma pessoa que pudesse salvar vidas e cuidar dos entes queridos 

quando necessário. No entanto acabei percebendo essa não era minha vocação.  

 

Pouco tempo depois, na adolescência, eu idealizava escolher uma profissão de 

“sucesso” e ganhar muito dinheiro, melhorar meu padrão de vida e da minha família 

para assim podermos obter tudo o que não podíamos dispor devido a nossa renda 

familiar. Ainda nesse período de minha vida havia sido convencido que poderia ganhar 

muito dinheiro e mudar minha condição de vida desde que eu me esforçasse. Para tanto 

era preciso continuar estudando, além de fazer um bom curso. Eu tinha um foco e estava 

determinado. 

 

Estava ansioso por concluir meus estudos e entrar no mercado de trabalho. Nessa época, 

consegui um serviço como menor aprendiz em uma construtora. Tal oportunidade me 

possibilitou ter contato e conhecer pessoas de diversas áreas. 

 

Durante o estágio, eu pude conhecer e me deparar com as angústias, os anseios, as 

dificuldades, insatisfações e lamentações acerca das escolhas profissionais que meus 

colegas de trabalho fizeram. Baixa remuneração, desvalorização profissional, entre 

outras queixas eram relatos para lá de comuns e que acabavam por afetar o rendimento 

daqueles profissionais com quem eu aprendia. No setor onde eu atuava haviam algumas 

pessoas desmotivadas, muitas vezes insatisfeitas com sua escolha profissional. 

 

O que mais me assustou foi perceber alguns profissionais como advogados, arquitetos e 

engenheiros – que muitos poderiam avaliar como pessoas que conseguiram o “emprego 

dos sonhos” – com bons salários e prestígio social, que não estavam satisfeitos com a 

vida profissional que haviam escolhido. Meu espanto e desconforto diante dessas 

situações impactavam profundamente minha ideia e a escolha que eu teria que fazer 

para minha futura vida profissional. Foi a partir daí que passei a refletir e me questionar, 

se alcançaria o sucesso e a felicidade profissional através das minhas escolhas. 

 

No final do Ensino Médio eu dizia que ia fazer engenharia, mas ainda não sabia o que 

realmente queria. Perante tantas opções profissionais e sem uma orientação profissional, 
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me sentia confuso e desorientado, sem quem pudesse me orientar ou instruir. Diante das 

diversas possibilidades de escolha profissional eu me via estático. Na esperança de 

conseguir uma direção, busquei fazer vários testes vocacionais o que me deixou ainda 

mais confuso. Os resultados que eu obtinha me deixavam ainda mais confuso, pois 

apontavam para áreas completamente diferentes. Definitivamente eu não sabia o que eu 

queria, tampouco a escolha profissional que faria! 

 

Um amigo chamado Vítor, sabendo de minha indecisão e insegurança acerca da escolha 

profissional talvez tenha dado o mais importante e valioso conselho: “Escolha algo que 

você goste, no qual você seja bom. Se você for o melhor no que você faz, certamente 

você fará seu salário. Não escolha aquilo que dizem pagar mais ou uma profissão que 

tenha prestígio social, opte por algo que você consiga sucesso profissional”. Seguindo 

com seus sábios conselhos Vítor me perguntou ainda se eu nunca havia pensado em me 

tornar professor. Segundo ele eu poderia ser professor e se eu quisesse poderia no futuro 

fazer uma pós-graduação, garantindo assim melhores condições salariais. Por fim ele 

me perguntou de quais disciplinas eu gostava e se conseguia me ver lecionando alguma 

delas. 

 

Uma das disciplinas curriculares das quais eu mais gostava era Física devido a algumas 

aulas, trabalhos e experiências desenvolvidas na escola. Não foi por acaso que no 

primeiro vestibular que prestei na UFES para ingressar em 2011 optei pelo curso de 

Física. Como não havia feito um Pré-Vestibular eu me sentia despreparado e achava que 

não seria aprovado nem para a segunda fase. Apesar disso fiz a prova e fiquei muito 

feliz ao perceber que havia sido aprovado para a fase seguinte, porém na segunda fase 

minha previsão se confirmou e acabei não logrando aprovação para o curso de Física. 

 

Além de prestar o VEST-UFES 2011 participei de dois processos seletivos para 

ingressar em duas escolas técnicas, conseguindo a aprovação no curso técnico de 

informática. Tal aprovação foi muito boa para mim por dois motivos: primeiro porque 

eu não gostava de ficar parado; segundo porque nesse período pude perceber que minha 

escolha pelo curso de Física estava se dando não por minha afinidade e prazer em 

estudar a Física em si, mas porque eu gostava muito do professor, da maneira pela qual 

ele conduzia as aulas e também da escola em que eu estudei. 
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Quando prestei o VEST-UFES 2012 optei pelo curso de Educação Física. Vale refletir 

aqui por que acabei por escolher a Educação Física. O que leva um estudante que acaba 

de sair do Ensino Médio a escolher tornar-se um professor de Educação Física? 

 

  

                                        Fotografia 1 – Ensino Médio 
                                    Fonte: Acervo próprio 

 

Na escola a aula de Educação Física nem era a minha predileta. O que eu gostava 

mesmos era do tempo de descontração e lazer proporcionado pelas aulas. No que diz 

respeito às aprendizagens era muito pouco, pois não eram trabalhadas as 

particularidades dos alunos. Quem não era habilidoso ou não sabia jogar era excluído.  

Minha escolha foi baseada no fato de que eu sabia que como professor de Educação 

Física precisaria desempenhar um trabalho diferente daquele que me foi propiciado 

durante o Ensino Fundamental e Médio.  

 

Na escola o único esporte que eu gostava era o Basquete, pela facilidade que tinha 

devido a ser mais alto que alguns colegas e ser mais hábil com as mãos do que com os 

pés. Mas foi impossível se desenvolver em determinados esportes como o futebol, onde 

eu fui perdendo o interesse e a vontade de jogar, meus pais viviam trabalhando, e muitas 

vezes não me permitiam jogar bola na rua com as crianças da vizinhança. 

 

Meu pai não jogava futebol, não torcia para nenhum time e nem incentivava a prática de 

qualquer esporte. Desta forma era difícil aprender a jogar futebol ou qualquer outro 

esporte, uma vez que meu acesso às atividades esportivas limitava-se às aulas de 

Educação Física. Creio que não só eu, mas muitos dos meus colegas foram privados de 

um ensino de qualidade que poderia ser proposto a todos durante a aula de Educação 

Física.  
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As aulas de Educação Física durante meu Ensino Fundamental foram precárias, não só 

pela questão de estrutura, mas pelo ensino, pois nem sempre tinha a aula centrada em 

uma única atividade. Na maioria das vezes os alunos ficavam dispersos, numa parte 

quem queria jogava o futebol, e em outra eram realizadas atividades sem a orientação 

do professor (pular corda, queimada, amarelinha, pique bandeira, três cortes, entre 

outros). 

 

Nas aulas a maioria era excluída das atividades que exigiam um pouco mais de 

habilidade. Eu mesmo fui privado de jogar futebol pelos meus colegas de classe, que 

selecionavam os mais habilidosos excluindo aqueles que não sabiam, mas também pela 

professora de Educação Física que não se preocupava em ensinar aos menos 

habilidosos. 

 

Durante o Ensino Fundamental e o Ensino Médio não me lembro de ter recebido aulas 

de dança, ginástica, lutas, e outros esportes que não fossem futebol, basquete, vôlei e 

handebol. Para se ter uma ideia diversos foram os jogos e brincadeiras que só cheguei a 

conhecer durante a realização do curso de Educação Física. Como exemplos posso citar 

o “bets”, o “dono da rua”, o “passa dez” e o “pique corrente”, só para citar algumas 

dentre tantas atividades com as quais não havia mantido contato até então. 

 

Nesse período quando não descíamos para a quadra, ficávamos em sala desenhando ou 

jogando dama, dominó, “xadrez”, “pega varetas”, “jogo de botão”, “dedobol” entre 

outros jogos. Como a quadra não era coberta, esses momentos ocorriam muitas vezes 

durante o semestre, às vezes por conta da chuva, dos dias quentes demais ou como 

punição. 

 

Não me lembro do incentivo pelo esporte e nem do encaminhamento para a prática de 

esportes por parte do professor. Não tínhamos oficinas na escola e nem tempo integral, 

não apreendíamos lutas ou dança e não aconteciam trabalhos sociais mobilizados pelo 

professor de Educação Física. 

 

Voltando ao Vest-UFES 2012, quando prestei o vestibular para Educação Física 

lembro-me que alguns dias antes da prova eu estava com medo e disposto a desistir de 
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fazer a prova. Não havia feito pré-vestibular, praticamente não havia estudado, pois 

estive muito ocupado durante o ano de 2011 comprometido com o curso e o estágio que 

vinha fazendo na área da informática. Foi minha família que me convenceu a tentar 

dizendo que eu havia adquirido novos saberes e acreditavam que eu estava preparado 

para prestar o vestibular. 

 

Meses depois estava em casa quando vi que saíra o resultado do Vest-UFES 2012. Mal 

deu tempo de ligar o computador e meu amigo Vítor, aquele mesmo, responsável por 

abrir meus olhos para a possibilidade de optar pela licenciatura, me deu a maravilhosa 

notícia de minha aprovação. Fiquei evidentemente eufórico, me sentia ótimo, nunca 

havia me sentido tão bem. 
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3.2. ENTRANDO NA UFES 

 

Já na entrada do curso de Educação Física da UFES tive uma surpresa: a maioria dos 

meus colegas de turma escolheram o mesmo curso que eu por suas experiências 

esportivas, devido a boas experiências com seus antigos professores de Educação Física 

que passaram por suas vidas ou devido à influência de seus pais que eram professores 

ou atletas. Isso fez com que minhas dúvidas acerca de minha escolha vocacional 

aumentassem ainda mais. 

 

Ao contrário de meus colegas, não optei pela Educação Física por nenhuma das 

influências supracitadas, mas sim porque acreditava que podia fazer algo diferente das 

aulas de Educação Física que tive no Ensino Fundamental e Médio. Avancei semestres 

adentro no curso e percebi que eu queria mesmo a Educação Física e, mais do que isso, 

que havia feito a escolha certa, uma vez que estava amando tudo o que vinha fazendo no 

CEFD-UFES. Hoje percebo que os primeiros períodos no curso de Educação Física 

foram os mais importantes pra mim. 

 

  

                                    Fotografia 2 – Turma 2012/1 
                                 Fonte: Acervo próprio 

 

 

                                     Fotografia 3 – Turma 2012/1 com Valter Bracht 
                                  Fonte: Acervo próprio 
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No entanto nem tudo foram flores, pois o início do curso foi marcado pela greve que 

acabou por distanciar os alunos da turma. Por conta dos encontros que tivemos que 

manter durante esse período, acabei por reforçar os laços com meus colegas de turma 

que compunham o PIBID. Foram seis meses de greve que acabaram sendo intercalados 

por encontros semanais com esses colegas de turma, também bolsistas do PIBID. 

Findada a greve tivemos que trabalhar duro, pois era preciso colocar o calendário 

acadêmico em dia. 

 

Outra questão que demanda reflexão diz respeito a uma de minhas maiores falhas e 

arrependimentos durante a graduação. Trata-se de um período no qual priorizei trabalhar 

para conseguir maior renda financeira ao invés de estudar, o que fez com que se 

acumulassem atividades extracurriculares e curriculares, além de meu rendimento no 

curso cair. 

 

Aconteceu comigo exatamente o que Fernandes e Oliveira (2012, p. 9) assinalam: 

 

[...] a procura pela experiência e a permanência na instituição de ensino 

requerem alguns ‘sacrifícios’ para viver em dupla-jornada, ou seja, estudando 

e trabalhando. Um deles é a dificuldade de conciliar o trabalho com os 

estudos, principalmente por aqueles que se locomovem diariamente devido à 

distância entre eles. Outro ponto é a falta de estímulo na aquisição do 

conhecimento, devido à rotina diária, ficando assim, prejudicados decorrentes 

do cansaço físico e mental.  

 

Teve um período no qual eu estudava pela manhã e trabalhava na parte da tarde e da 

noite. Meu dia começava acordando antes das 6 horas da manhã para ingressar às 7 

horas na UFES. No turno vespertino eu trabalhava das 14 às 18 horas, assumindo ainda 

outro serviço das 19 às 23 horas, conseguindo chegar em casa somente por volta da 

meia noite. Essa rotina me causou vários problemas como fadiga decorrente de muitas 

horas de trabalho, dificuldades de atenção e concentração, privação ou redução 

significativa das horas de sono, diminuição do tempo de realização de atividades 

acadêmicas e consequentemente mau desempenho nos estudos. 

 

Hoje tenho como prioridade a minha formação, não assumindo compromissos que 

prejudiquem a mesma por compreender que “A vida dividida entre estudos e trabalho é 

alvo de grandes divergências, vantagens e desvantagens rondam os que optam por essa 

dupla jornada diária” (FERNANDES; OLIVEIRA, 2012, p. 4). 
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                                          Fotografia 4 – Vivência de Ioga 
                                       Fonte: Acervo próprio 

 

 

                                           Fotografia 5 – Vivência de Slack Line 
                                        Fonte: Acervo próprio 
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                                                Fotografia 6 – Vivência de Rapel 
                                            Fonte: Acervo próprio 

  

Nas diversas inserções que fiz nas escolas mantive contato com professores de 

Educação Física formados faz muito tempo e que eram bastante críticos ao currículo 

que eu cursava. Um deles certa vez me afirmou que em sua época a Educação Física 

seria uma “mula sem cabeça” e que quem sai formado hoje do CEFD-UFES está mais 

para a “cabeça da mula, sem corpo” – porque, em sua opinião os alunos saem sabendo 

quase nada da prática. 

 

Em relação a essa crítica é preciso afirmar minha discordância, uma vez que mantive o 

contato com muitos professores que conseguiram estabelecer o diálogo entre teoria e 

prática em sala, proporcionando vivências extraordinárias que se tornaram em 

experiências e que hoje contribuem para minha formação. 

 

As principais que posso dar destaque foram o yoga, o slackline, o rapel (Fotografias 4, 5 

e 6) entre outras atividades corporais (esportes, danças, lutas, jogos e brincadeiras). 

Atividades essas que foram proporcionadas pelos professores do CEFD e que só vim a 

conhecer, realizar ou praticar na graduação, tornando assim minha passagem pelo curso 

marcante e memorável. 
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3.3. O PIBID
4
 E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA MINHA FORMAÇÃO 

ACADÊMICA E CULTURAL 

 

 

                                       Fotografia 7 – Reunião do PIBID 
                                    Fonte: Acervo próprio 

 

 

                                       Fotografia 8 – Sala do PIBID 
                                    Fonte: Acervo próprio 

 

Seria impossível rememorar e compartilhar as experiências que foram construídas 

durante o curso sem tratar do PIBID. É possível afirmar, sem medo de errar que o 

PIBID foi um dos mais importantes espaços que contribuíram com minha formação 

acadêmica e cultural. 

 

Ocorreram ali diversos encontros e alguns desencontros. A presença e a ausência, a 

passagem por ambientes de formação, como palestras, seminários, congressos e eventos 

que foram proporcionados pelo PIBID, que me possibilitaram um novo repertório 

                                                           
4
 Tais reflexões aqui presentes se referem às experiências vividas durante dois anos do meu primeiro ciclo 

do PIBID,  que teve inicio no ano de 2012, sob a direção do prof. Francisco Eduardo Caparróz. 
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cultural, uma maior compreensão e leitura acerca da minha trajetória e formação 

acadêmica. Sem falar na ampliação e nas mudanças em minha maneira de enxergar as 

coisas e os espaços pelos quais passava. 

 

Foi a partir daqui que passei a ter um olhar mais amplo sobre o mundo, sendo possível 

perceber os espaços pelo qual passei com um olhar diferente, procurando compreender a 

realidade. Buscava ver e compreender o que parecia oculto, questionando e refletindo 

sobre o que nos/se passa nos espaços de formação, procurando apreciar cada momento, 

fazendo sua leitura e, se preciso for, a releitura, tendo as vezes que buscar outros 

olhares e pontos de vista. 

 

As palavras “outros olhares” e “pontos de vista” nos remetem a ideia de pluralidade, 

pois às vezes é necessário buscar o diálogo com o outro. Infelizmente durante algum 

tempo não percebi a importância do “trabalho coletivo, colaborativo e solidário” 

desenvolvido no PIBID, sem entender a importância de estar em um coletivo, de fazer 

parte de um grupo no qual você possa dialogar, discutir e expor seus pensamentos. 

 

Não sabendo da importância da discussão e da troca de experiências coletivas, muitas 

vezes me isolei, deixando de lado esses momentos para fazer individualmente o que eu 

achava ser bom no momento, como resolver meus problemas pessoais e financeiros. 

  

O isolamento às vezes pode ser bom por nos dar margem para pensar e refletir. No 

entanto hoje compreendo que o “eu”, que é a primeira pessoa do singular, isolado, não 

tem o mesmo efeito quanto a palavra “nós”, primeira pessoa do plural. Como se diz no 

ditado popular, “uma andorinha só não faz verão”. Sem falar do pensamento da 

escritora Clarice Lispector (2015, p. 79) de que “quem caminha sozinho pode até chegar 

mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe”. 

 

Nesse sentido uma das maiores contribuições que o PIBID trouxe para minha formação 

foi aprender a deixar de ser egocêntrico e passar a ver o mundo por uma perspectiva 

diferente, a partir de uma ótica mais ampla, que abarque não somente o “eu”, mas 

também o “nós”. 
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No PIBID o “nós” era a palavra de ordem. Nós compartilhávamos dúvidas e angústias, 

nós trazíamos questionamentos, nós procurávamos elaborar respostas para as perguntas 

que nós mesmos fazíamos. E cada um contribuía para a formação do outro, mesmo nos 

momentos de conflito e de explicitação de pensamentos divergentes. Apesar de alguns 

problemas era muito mais comum à mobilização de todo o grupo no intuito de 

desempenhar determinadas ações nas quais um ajudava o outro e contribuía para a 

formação do outro. 

 

Depois de um bom tempo na Universidade percebo também que outra coisa muito 

importante de se participar de um coletivo, além de tornar interessante estar vinculado a 

um grupo, é o relacionamento, o convívio o diálogo e, até mesmo, o conflito e as 

discussões geradas. 

 

Olhando minha trajetória, percebo que em cada passagem ou encontro, levamos algo 

conosco, um conhecimento, um sentimento, um aprendizado, algo que nos marca. 

Refletindo sobre isso percebo que para cada encontro houve um desencontro, e a cada 

presença houve uma ausência. Sendo assim admito carregar arrependimentos por alguns 

desencontros e pela ausência de alguns momentos. Isso me faz recordar um escrito de 

Martha Medeiros que me faz refletir acerca do vivido: 

 

[...] Sinto falta de 

Lugares que não conheci 

experiências que não vivi 

momentos que já esqueci [...] 

Já tive noites mal dormidas 

perdi pessoas muito queridas 

cumpri coisas não-prometidas 

Muitas vezes eu 

Desisti sem mesmo tentar 

pensei em fugir, para não enfrentar 

sorri para não chorar 

Eu sinto pelas 

Coisas que não mudei 

amizades que não cultivei 

aqueles que eu julguei 

coisas que eu falei 

Tenho saudade 

De pessoas que fui conhecendo 

lembranças que fui esquecendo 

amigos que acabei perdendo 

Mas continuo vivendo e aprendendo [...] 

(MARTHA MEDEIROS). 
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Muitos desencontros ocorreram por eu não saber dar prioridade ao que devia, como por 

exemplo, trocar uma aula de anatomia por algumas horas a mais de sono, ficar até mais 

tarde namorando ao telefone e, até mesmo, voltar tarde para casa após sair com os 

amigos. O resultado dessas escolhas foi o acúmulo de atividades curriculares, somadas a 

inúmeras atividades extracurriculares que resultaram em meu mau desempenho 

acadêmico. Entretanto, é preciso levar em conta que mesmo as más escolhas são 

formativas, uma vez que aprendi com os erros cometidos. 

 

E em nossa jornada ao mesmo tempo em que somos marcados deixamos marcas por 

onde passamos. A cada momento somos mudados ou mudamos algo a nossa volta. A 

marca que é deixada pode ser positiva ou negativa, mas o tamanho dessa marca vai 

depender do sentido, da importância, do significado e do valor que é atribuído à 

passagem. Da mesma maneira a mudança vai depender do esforço, do mover-se, de uma 

ação transformadora para que a mudança aconteça. 

 

Isso me lembra muito de uma frase que o professor Caparróz dizia sempre em nossos 

encontros do PIBID, “quem não se comove, não se move”. Naquele momento não 

compreendia essa pequena frase. Hoje compreendo-a como um pedido, uma apelação 

para a mudança por parte do professor. Percebo que não adianta se comover e não 

mudar, pois muitos se comovem, mas não se esforçam ou se movem para mudar. 

 

Eu mesmo inúmeras vezes, disse pra mim mesmo, que iria melhorar, ser diferente após 

perceber minhas falhas. Também dizia que iria me comprometer mais com as 

disciplinas e com minha vida acadêmica após um semestre conturbado. Entretanto 

acabava por não fazer o que me leva a perceber que para movimentar-se é necessário 

um significado, um sentido, determinação e comprometimento. 

 

Uma de nossas maiores falhas está exatamente no ouvir por ouvir, escutar, mas não se 

atentar e buscar significado das coisas que são ditas, mas não compreendidas. É um 

equívoco nosso ouvir as coisas e simplesmente deixar entrar em um ouvido e escapar 

pelo outro. Falo isso não só pela frase que por tanto tempo deixei passar sem atribuir ou 

compreender o seu sentido, mas pelos conselhos, ensinamentos e por coisas que são 

ditas, mas não nos atentamos ou buscamos compreende-las e deixamos passar 

despercebidas.  
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Parando para pensar o interessante é que de tudo que vemos ou ouvimos na maior parte 

das vezes a gente só retém aquilo que tem um significado ou um sentindo pra gente. 

Muitas vezes só vemos e ouvimos o que queremos, um exemplo é quando ligamos a 

televisão, buscamos e selecionamos o que consideramos o melhor, assistimos os canais 

em que sua programação e o seu conteúdo nos atenda, e quando insatisfeitos trocamos 

de canais ou desligamos a televisão.  

 

Mas no que são baseados o nossos critérios de escolha e decisão? Percebo que eles se 

baseiam nos nossos espaços de formação e em nossa formação acadêmica e cultural. 

Entendo que são tais fatores que influenciam diretamente nossa tomada de decisões e 

escolhas. Em outras palavras só escolhemos algo por que nos interessa, e esse algo só 

nos interessa por que em nossa formação acadêmica e cultural, em algum momento em 

um espaço ou ambiente formativo foi despertado certo interesse ou curiosidade. Nós só 

sabemos aproveitar as oportunidades a nós ofertadas quando temos uma formação como 

referencial. 

 

 

                             Fotografia 9 – Conhecendo São Paulo 
                           Fonte: Acervo próprio 
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                                        Fotografia 10 – Avenida Paulista 
                                     Fonte: Acervo próprio 

 

Um bom exemplo do que tratei momentos antes foi a viagem de formação acadêmico-

cultural, proporcionada pelo PIBID-EF e que teve como objetivo proporcionar 

experiências na formação dos alunos-bolsistas, atuantes no Subprojeto Educação Física 

do PIBID. 

O intuito dessas viagens era que os alunos pudessem ter acesso a uma formação não 

apenas pedagógica e docente, como é comum nas licenciaturas, mas possibilitar uma 

formação estética levando em consideração diferentes tipos de linguagens e 

manifestações culturais, como: teatro, dança, música e visitas a museu. 

Vale destacar que esse foi um projeto pioneiro na UFES que contou com o apoio da 

Coordenação Institucional do PIBID/UFES e da Direção do CEFD. Dentro dessa 

proposta, os bolsistas puderam conhecer, através de visitas orientadas, instituições 

públicas e privadas como a Pinacoteca, o SESC Pompéia, a Estação da Luz, a Sala São 

Paulo, a Feira de antiguidades do Bexiga, o Bairro da Liberdade, o Museu do Futebol, o 

Museu do Brinquedo, o Museu da Língua Portuguesa e o Museu de Arte de São Paulo. 
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                                      Fotografia 11 – Visita ao Grupo do Professor Marcus Garcia Neira 
                                   Fonte: Acervo próprio 

 

 

 

                                    Fotografia 12 – Visita ao Professor Walter Correia 
                                 Fonte: Acervo próprio 

 

Outro momento importante foi o encontro e conversa com o Prof. Marcos Neira e o 

Prof. Walter Correia, na Universidade de São Paulo (USP), que possibilitou conhecer 

seus respectivos trabalhos na área da Educação e da Educação Física. 
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                      Fotografia 13 – Visita ao Estádio do Pacaembu 
                    Fonte: Acervo próprio 

 

 

                       Fotografia 14 – Teatro Municipal de São Paulo 
                     Fonte: Acervo próprio 

 

Os licenciandos tiveram ainda a oportunidade de participar da gravação do programa 

Senhor Brasil, assistir uma partida de futebol no Pacaembu, e assistir há uma 

apresentação da Ópera Macbeth, no Teatro Municipal de São Paulo.  

Nunca havia assistido uma apresentação de ópera ou uma partida de futebol num 

estádio, muitas coisas eu estava vendo ou fazendo pela primeira vez o que tornou a 

viagem a São Paulo marcante e inesquecível. 
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                        Fotografia 15 – Pinacoteca 
                      Fonte: Acervo próprio 

 

 

                         Fotografia 16 – Pinacoteca 
                       Fonte: Acervo próprio 

 

A possibilidade da viagem conseguiu fazer com que os alunos rompessem barreiras e 

descobrissem uma nova maneira de ler o mundo. Não apenas lendo palavras escritas, 

mas mantendo contato com obras de artistas renomados, como Van Gogh, Salvador 

Dalí e Jean-Baptiste Debret. Até mesmo um marco da arte moderna, a obra 

antropofágica de Tarsila do Amaral nos foi apresentado na referida viagem. 

 

Tais experiências que tivemos foram responsáveis por contribuir com a educação de 

meu olhar e, por consequência, com a formação de minha sensibilidade. Pensar para 
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tentar entender o mundo à nossa volta é, portanto, um grande meio de crescimento, 

amadurecimento e, até mesmo, diversão, pois quem voa nas asas dos questionamentos 

se sensibiliza e se humaniza, tendo melhores possibilidades de desenvolver o senso 

estético e ético, de lidar com afetos e situações diferentes. 

 

 

                         Fotografia 17 – Instituto Paulo Freire 
                       Fonte: Acervo próprio 

 

 

                         Fotografia 18 – Instituto Paulo Freire 
                       Fonte: Acervo próprio 

 

Ainda em São Paulo, visitamos também o Instituto Paulo Freire, onde depois dessa 

visita comecei a me aproximar das obras desse educador. Tal aproximação, juntamente 

com processo de investigação da minha prática, e observação das aulas dos professores 
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supervisores possibilitou o reconhecimento da figura do professor como uma forte 

influência na vida dos estudantes. 

 

Passei a compreender o valor da fala, do posicionamento, do trato com o conhecimento 

e da relação estabelecida com os alunos. Assim, o cuidado e a atenção dedicados ao 

planejamento das minhas ações foram constantemente pensados e repensados a fim de 

garantir que eu pudesse, enquanto professor, considerar a representação que eu tinha 

perante os meus alunos. A forma como eu explicava um determinado assunto, ou a 

maneira como eu iria me portar diante de atitudes indisciplinares, por exemplo, não 

eram fruto de uma prática acrítica, mecânica e sim da construção de uma prática 

reflexiva. Como aponta Freire 

 

[...] o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. 

Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em 

que os “argumentos de autoridade” já não valem (FREIRE, 1987, p. 39). 

 

 

O próprio grupo organizou alguns projetos, com caráter de formação, que foram 

desenvolvidos, tanto internamente para o PIBID da Educação Física, quanto junto às 

escolas colaboradoras. A seguir apresentarei algumas das mais importantes e que mais 

me marcaram. 

 

3.3.1. Seminário com o Professor Álvaro Sicilia Camacho 

 

Convidado pelo então coordenador do PIBID, Francisco Eduardo Caparróz, que 

aproveitou sua passagem pelo Brasil para realizar o encontro, o Professor Álvaro Sicilia 

Camacho (Imagem 19) ministrou um seminário com a temática “Tipologia de Formação 

de Professores e Identidade Docente”, no qual mostrou como se dá a formação de 

professores de Educação Física na Espanha. 
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                              Fotografia 19 – Conversa com o Álvaro Sicilia Camacho 
                           Fonte: Acervo próprio 

 

O professor Camacho tratou de alguns pontos sobre a identidade docente. Fatos esses 

que muito contribuíram com meu entendimento da diferença entre um professor 

tecnicista e outro crítico-reflexivo. Isso junto ao modelo de professores apresentados 

durante minha formação me faz pensar o professor que eu gostaria de me tornar, não 

sendo apenas mero reprodutor e transmissor do conhecimento, mas um professor 

crítico-reflexivo capaz de promover e despertar o interesse de meus alunos pelo 

conhecimento. 

 

 

3.3.2. Palestras dos Professores Tarcísio Mauro Vago e Marcos Garcia Neira 

 

Também foram convidados outros pesquisadores pelo professor Caparróz, como o 

professor Tarcísio Mauro Vago, que apresentou uma palestra intitulada “Pensar a 

Educação Física na Escola: Para Uma Formação Cultural da Infância e da Juventude” e 

o professor Marcos Garcia Neira que ministrou a palestra “Teorias Pós-Criticas da 

Educação: subsídios para o debate curricular da Educação Física”. 

 

Recordo-me que o professor Tarcísio Mauro Vago apresentou sobre as diversas formas 

de se (re)pensar a Educação Física na escola. Quando o mesmo nos levou a refletir 

sobre a formação de professores e alunos, a necessidade de pensar de maneira crítica as 

aulas de Educação Física, as maneiras de ensinar e se relacionar na escola, de pensar e 
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questionar o lugar e papel da Educação Física na escola. Recordo-me também quando o 

mesmo levantou algumas dificuldades e problemas que encontraríamos na escola como 

a invasão das práticas religiosas nos espaços públicos e as questões de gênero e 

socioculturais. Tudo isso me chamou a atenção para a importância de pensar e me 

questionar sobre as dificuldades com quais me depararia no ambiente escolar. 

 

Vago em sua fala acabou por me convidar a pensar a Educação Física na Educação 

Básica a partir de uma perspectiva de formação cultural da infância e da juventude, com 

o intuito de propiciar uma formação mais ampla e enriquecedora, que possibilite o aluno 

melhor se localizar e se posicionar no mundo. 

 

Tudo isso contribui para a maneira que futuramente eu atuarei na escola, ajudando a 

(re)pensar o tipo de comportamento que deverei ter, os relacionamentos, os 

questionamentos e os possíveis modos de pensar e ensinar. Tudo isso levando em conta 

as subjetividades de cada sujeito, compreendendo alunos e professores como seres 

culturais, singulares, com suas particularidades, suas histórias de vida, seu jeito de ser, 

de se expressar e se relacionar.  

 

 

                      Fotografia 20 – Palestra do Professor Tarcísio Mauro Vago 
                    Fonte: Acervo próprio 
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                      Fotografia 21 – Palestra do Professor Marcus Garcia Neira 
                    Fonte: Acervo próprio 

 

O professor Marcos Garcia Neira apresentou parte de um trabalho que ele vinha 

desenvolvendo em São Paulo, sobre o currículo cultural da Educação Física, e a 

importância de pensar as aulas sob uma perspectiva multicultural. O mesmo tratou ainda 

de alguns conflitos potencializados por questões de gênero, que ele presenciou com seu 

grupo de estudos, ao trabalhar com o futebol, além de questões sociais e étnicas ao 

trabalhar com hip hop e funk nas aulas de Educação Física. 

 

Esse diálogo me possibilitou outro olhar frente aos problemas encontrados nas aulas de 

Educação Física, onde ao intervir na escola,
5
 com o conteúdo de futebol me deparei com 

certas divergências de gênero, como a intolerância da participação das meninas no jogo 

e a exclusão dos menos habilidosos. 

 

Diante dos problemas vividos tivemos que problematizar e enfrentar algumas das 

seguintes questões: Qual o lugar e o espaço do futebol? Quem pode jogar futebol, 

homens ou mulheres? Futebol é para todos? Isso me fez refletir a importância de 

proporcionar uma formação crítico-reflexiva nas aulas de Educação Física, e de 

desmistificar e quebrar alguns paradigmas socioculturais. 

 

                                                           
5
 Na seção 3.3.4 O PIBID e as Trocas de Experiências, apresentarei duas fotografias (números 22 e 23) 

que ilustram como o PIBID me auxiliou a intervir no cotidiano escolar.  
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3.3.3. Atividades Diversas Realizadas com o Professor Caparróz 

 

Durante o período que esteve à frente da coordenação do PIBID o professor Caparróz 

realizou uma série de atividades que contribuíram com minha formação como 

Atividades Interativas de Formação (ATIFs), oficinas e estudos dirigidos. 

 

As ATIFs tiveram por finalidade proporcionar aos alunos em formação, vivências e 

experiências oriundas da prática de ensino e das manifestações culturais de nossa área. 

As oficinas foram atividades nas quais realizamos reflexões com foco na prática do 

conteúdo ensinado, isto é, no fazer, aliando a teoria à prática. Já nos estudos dirigidos 

realizamos estudos, discussões, planejamentos, além das reflexões a respeito das 

intervenções que realizávamos no espaço escolar. 

 

Não foram poucas as vezes que o professor Caparróz nos incentivou a participar de 

eventos acadêmicos, seja na elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos e 

científicos, seja na organização dos mesmos. Foi também nesse período que tive a 

oportunidade de realizar uma pesquisa sob sua, tutela vinculada ao Programa 

Institucional de Iniciação Cientifica da UFES, intitulada “Construir a prática de ensinar 

e ser professor: investigando as experiências docentes no PIBID-

EF/Linguagens/CEFD/UFES”.  

 

Essas experiências colaboraram com minha formação e com a constituição de minha 

identidade docente, contribuindo muito com a maneira de me relacionar, pensar e atuar 

na escola. Mediante as aprendizagens adquiridas nos momentos supracitados pude 

formar opinião para posicionar-me nos momentos que forem necessários, para enfrentar 

diversos problemas enfrentados pelos professores de Educação Física na escola, como 

as questões de gênero, além de criar outras possibilidades de trabalhar os mais diversos 

conteúdos de nossa disciplina na escola.  

 

 

3.3.4. O PIBID e as Trocas de Experiências 

 

No edital do PIBID encontramos as seguintes intenções, 
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[...] o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID que 

tem por finalidade apoiar a iniciação à docência de estudantes de licenciatura 

plena das instituições federais e estaduais de educação superior, visando 

aprimorar a formação dos docentes, valorizar o magistério e contribuir para a 

elevação do padrão de qualidade da educação básica. (CAPES, 2009). 

 

 

Em meu modo de ver o PIBID tem como objetivo, fazer com que os alunos dos cursos 

de licenciatura se aproximem do contexto escolar durante sua formação inicial, visando 

produzir o aperfeiçoamento e o entendimento da realidade escolar antes de ir à escola na 

condição de professor. Sua importância está na possibilidade de investir e melhorar a 

formação dos alunos, contribuindo com a qualidade do ensino na Educação Básica.  

 

Segundo Lopes e Tomazetti (2013, p. 9), 

 

[...] o PIBID – traz para a educação básica brasileira. A relação de 

aproximação entre escola e universidade potencializa outros efeitos nas 

práticas formativas e escolares de futuros e atuais professores e indica que a 

teoria e a prática, não estão em lugares diferentes e não demandam o verbo 

aplicar para sua implicação. Elas habitam o mesmo espaço e se constituem de 

forma indissociável. 

 

Em algumas intervenções que realizei no PIBID aconteceu das atividades ocorrerem de 

maneira distinta da qual eu havia planejado. Nada que me surpreendesse devido a minha 

inexperiência e ao fato de eu naquele momento estar na condição de aprendiz de 

professor. Isso me levou a refletir sobre as diversas dificuldades colocadas aos docentes 

no cotidiano escolar quando os mesmos não conseguem alcançar êxito nas ações 

planejadas para suas aulas.  

 

Por isso que durante a elaboração de seus planejamentos o professor deve pensar em 

construir aulas e atividades flexíveis devido à necessidade de alterações que se fazem 

necessárias no decorre da aula por causa de imprevistos, ações não esperadas, o que 

exige ao docente autonomia para saber tomar decisões, repensar e reelaborar seu 

planejamento. Tal situação acaba fazendo com que esses profissionais desenvolvam 

certo “jogo de cintura” e aprendam a construir planejamentos dinâmicos e flexíveis de 

tal forma que os objetivos propostos para as aulas possam ser atingidos. 

 

Na opinião de Libâneo (2004, p. 150), 
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Uma importante característica do planejamento é o seu caráter processual. O 

ato de planejar não se reduz ao momento da elaboração dos planos de 

trabalho. É uma atividade permanente de reflexão e ação. O planejamento é 

um processo contínuo de conhecimento e análise da realidade escolar em 

suas condições concretas, de busca de alternativas para a solução de 

problemas e de tomada de decisões, possibilitando a revisão dos planos e 

projetos, a correção no rumo das ações. 

 

Realizando um processo reflexivo discutíamos todas as aulas que conduzíamos com 

especial interesse para aquelas que não saíam conforme planejamento. Mediante a 

contribuição dos demais discentes membros do PIBID e os professores que 

funcionavam como monitores/supervisores compreendíamos coletivamente nossos 

equívocos. Nesses momentos esse eu reafirmava dentro de mim a importância da 

realização de um trabalho coletivo. 

 

Devido às experiências alcançadas nas intervenções, nas trocas de experiências e no ato 

de deparar-me com diversos conflitos e imprevistos no espaço escolar, sinto-me mais 

seguro para resolver situações não previstas em meus planejamentos e para tomar 

decisões de forma autônoma enquanto professor, repensando e reelaborando minhas 

aulas todas as vezes nas quais forem necessárias tais ações. 

 

 

                 Fotografia 22 – Primeira intervenção 
               Fonte: Acervo próprio 
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                 Fotografia 23 – Segunda intervenção 
               Fonte: Acervo próprio 

 

É importante destacar também que a colaboração entre os integrantes do PIBID permitiu 

que o estudo que realizamos não fosse um produto individual, mas resultado de uma 

prática coletiva. Segundo Ponte e Serrazina (2003) a colaboração tem sido reconhecida 

como uma forma de trabalho fundamental em muitas áreas da educação e em muitos 

outros campos da atividade social. 

 

Nesse trabalho colaborativo, que não pode ser realizado de maneira isolada e individual, 

o diálogo, permeado pela solidariedade dos “existires”, passou a ser um fator 

determinante em minha constituição enquanto professor, em minha identidade docente e 

na busca por melhorar a cada dia (FREIRE, 2007). 

 

Não posso deixar de apontar também que estabeleci um diálogo com os alunos das 

escolas nas quais trabalhei ou estagiei, mantendo uma relação não hierarquizada com 

esses sujeitos, evitando assim enxerga-los como pessoas que apenas aprendem e eu me 

posicionar como o detentor de todo saber. 

 

Retomando alguns registros que fiz desde minha inserção no PIBID consigo perceber 

uma transformação no meu modo de escrever até o presente momento. De início minhas 

impressões registradas estavam centradas quase que exclusivamente em minha pessoa, 
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sobre o que eu queria ensinar, sobre as minhas dúvidas. Conforme o tempo foi passando 

os alunos passaram a aparecer em minhas escritas e reflexões, fazendo assim parte desse 

processo de aprendizado. Foi assim que a palavra “eu” deu lugar ao “nós”, pois já não 

era mais a minha aula e sim a nossa aula. 

 

Isso me faz relembrar das palavras de Paulo Freire quando esse autor diz que 

 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar 

das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do 

outro. (FREIRE, 2007, p. 27).  

 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem 

ensina, ensina alguma coisa a alguém. É por isso que, do ponto de vista 

gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo relativo. Verbo que pede 

um objeto direto – alguma coisa – e um objeto que pede um objeto indireto – 

a alguém... Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa, e foi aprendendo 

socialmente que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era 

possível ensinar... Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar 

se diluía na experiência realmente fundante de aprender. (FREIRE, 2007, p. 

25). 

 

 

                    Fotografia 24 – Festival Bola no Pé 
                  Fonte: Acervo próprio 
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                    Fotografia 25 – Festival Bola no Pé 
                  Fonte: Acervo próprio 

 

 

                             Fotografia 26 – Festival Bola no Pé 
                          Fonte: Acervo próprio 
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Outra ação desenvolvida pelo grupo foi um festival denominado “Bola no Pé”, realizado 

nas dependências esportivas do CEFD/UFES, em parceria com as escolas colaboradoras 

e com os alunos das escolas parceiras. No referido festival buscamos abordar diferentes 

formas de jogar e compreender o futebol. Nesse momento pudemos mostrar aos 

participantes do festival que o futebol poderia ser compreendido como uma prática 

corporal construída social e historicamente, constituída como uma manifestação cultural 

de grande importância.  

 

 

                            Fotografia 27 – PIBID 2014-1 
                          Fonte: Acervo próprio 

 

 

                            Fotografia 28 – PIBID 2014-1 
                          Fonte: Acervo próprio 

 

Após o fim do primeiro ciclo do PIBID escolhi participar do processo seletivo de 2014, 

devido a ter feito parte do programa como bolsista no ciclo anterior. Meu interesse em 
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continuar a participar do programa se deveu a eu compreender e reconhecer a 

importância do programa e sua contribuição para a formação inicial e continuada de 

professores. 

 

Acredito que o programa contribuiu com minha formação e constituição docente porque 

através dele pude reafirmar a escolha que fiz pela Educação Física. Durante as 

intervenções realizadas nas escolas passei a compreender a importância das discussões e 

diálogos em grupo, pois estes me permitiram conhecer as lacunas e retomar as ações, 

por meio de um processo de reflexão coletiva. 

 

Em minha opinião, o que diferencia o PIBID de outros programas de bolsas da UFES é 

que ele nos prepara para a vida, para escola, para lidar e trabalhar com pessoas como a 

gente. O que quero dizer é que o PIBID me marcou mediante as contribuições que o 

programa traz para criação e consolidação de nossa identidade docente.  

 

 

3.4. ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 

Como foram realizados estágios em locais, com públicos e finalidades diferentes 

realizarei a subdivisão desta seção de maneira a demarcar ao leitor os diferentes 

momentos vividos em espaços distintos. 

Sobre o estágio vale ressaltar que a cada período um professor conduz uma das 

disciplinas de estágio supervisionado, que são realizadas sequencialmente, do quarto 

período ao sétimo período do curso, ocorrendo sucessivamente segundo os níveis de 

ensino (Educação infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio). 

Normalmente os estágios supervisionados são realizados em duplas ou trios de alunos 

que são acompanhados e orientados pelo professor que ministra a disciplina de estágio 

supervisionado.  A disciplina de estágio supervisionado tem por objetivo proporcionar 

aos alunos em formação suas primeiras experiências através da intervenção no âmbito 

escolar como professores em formação. Dessa maneira os aprendizes de professores 

passam a consolidar os conhecimentos obtidos em sala de aula mediante a interação 

com o que ocorre na instituição escolar. 
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O estágio, segundo Pimenta (2004, p. 45), 

 

[...] não é atividade prática, mas teórica, instrumentalizadora da práxis 

docente, entendida esta como atividade de transformação da realidade. Nesse 

sentido, o estágio curricular é atividade teórica de conhecimento, 

fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta, sim, objeto da 

práxis. Ou seja, é o contexto da sala de aula, da escola, do sistema de ensino e 

da sociedade que a práxis se dá. 

 

De uma forma geral e sucinta tratarei das experiências que obtive durante a realização 

das disciplinas de estagio supervisionado, que se tornaram importantes para a minha 

formação pelo simples fato de promover minha inserção no âmbito escolar e a 

compreensão da realidade escolar. 

Como justificativa da realização desse tipo de escrita faço minhas as palavras de 

Caparróz (2009, p. 12) de que, 

 

[...] cada registro trás o desejo secreto de que todo professor ou professora 

valorize a solitária experiência de grafar e gravar de diferentes maneiras a 

forma como a escola atuou/atua em nossas vidas e/ou o modo como atuamos 

nela. 

 

 

3.4.1 CMEI Professora Euphélia Moreira Vieira (Paraíso Infantil) 

 

Localizado no bairro Vale Encantado, no Município de Vila Velha, o CMEI Professora 

Euphélia Moreira Vieira (Paraíso Infantil), foi o meu primeiro campo de estágio. O 

estágio, realizado mesmo em dupla, tinha por objetivo primordial integrar os 

licenciandos em Educação Física ao ambiente escolar, tomando como ponto de partida a 

observação e intervenção nesse cotidiano. 

 

No começo eu tinha um pouco de dificuldade para fazer os registros, pois não sabia por 

onde começar, nem o que escrever. Aos poucos passei a escrever minhas observações 

sobre o que presenciei durante os períodos de observação e intervenção. O ato de 

registrar se tornava mais fácil a partir do momento que eu ia conhecendo e me inserindo 

nos espaços da escola e estabelecendo relações com os outros, e a partir dos registros 

passei a conseguir refletir e questionar as minhas observações. 

 

A respeito do registro Neira (2004) comenta que 
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Registrar pode ser considerado, então, ato de estudar, o que implica observar 

e ler a realidade, construir sentido para aquilo que nos é apresentado. O 

registro é um estudo, o que ‘implica a formação de uma disciplina rigorosa 

que forjamos em nós mesmos’. 

 

Durante as anotações e registros que fazia acerca das aulas no período de observação 

percebi que as crianças se aproximavam fazendo perguntas constantemente, sobre o que 

estava fazendo, porque estava ali, qual era o meu nome, onde morava, entre outros 

questionamentos. Nesse momento me dei conta de que ao mesmo tempo que as 

observava eu também era observado e questionado. Além de curiosas essas crianças 

gostavam de expor o que aprenderam ou sabiam fazer, o que fizeram ou construíram nas 

aulas, o que sentem, veem, escutam, pensam e desejam. Isso inclui suas histórias, suas 

famílias e o que elas vivem em seu cotidiano.  

 

No período de observação uma das coisas que, mais chamou atenção foi a estrutura da 

escola. As salas de aula e o pátio eram bem reduzidos, o material de Educação Física 

correspondia a um depósito diminuto, improvisado debaixo da escada no qual 

encontrávamos diversas coisas: materiais de limpeza, diversos equipamentos da escola, 

a maioria inutilizado e alguns poucos materiais da Educação Física, o que me fez 

questionar: Como posso desenvolver um bom trabalho em condições não tão favoráveis, 

com espaço reduzido e com poucos recursos?   
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                                    Fotografia 29 – Educação Infantil 
                                 Fonte: Acervo próprio 

 

 

 

                           Fotografia 30 – Educação Infantil 
                         Fonte: Acervo próprio 

 

Com base em nosso diagnostico, nossa proposta de intervenção para a Educação Infantil 

teve como objetivo realizar o ensino de movimentos da Ginástica Geral de maneira 

lúdica, utilizando brincadeiras como “o mestre mandou” (Fotografias 29 e 30) como 
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forma de dar significado a atividade de alongamento, ensinar e realizar alguns 

movimentos da Ginástica Geral junto aos alunos. 

Minha primeira passagem pela Educação Infantil não foi algo frustrante como a de 

alguns colegas licenciandos me fez considerar a possibilidade de atuar no ensino com 

crianças como professor da Educação Infantil. 

 

3.4.2 UMEF Maria Eleonora D’ Azevedo Pereira 

 

Na disciplina de estágio supervisionado no Ensino Fundamental I, foi proposto o estágio 

em dupla, onde teríamos a oportunidade de escolher a escola para intervenção e nossa 

dupla de estágio. Minha dupla de estágio além de ter trabalhado comigo no estágio 

supervisionado na Educação Infantil, morava em um bairro vizinho ao meu. Isso 

possibilitou que escolhêssemos uma escola próxima às nossas casas.   

 

Em Rio Marinho, no município de Vila Velha, realizei meu estágio supervisionado na 

UMEF Maria Eleonora D’ Azevedo Pereira, escola inclusive na qual eu já havia 

estudado antes, o que me possibilitou outro olhar da escola.  

 

Quando chegamos à escola fomos muito bem recebidos pelo diretor, assim como pela 

professora e alunos que nos acompanharam durante nossa ida a escola. E busquei me 

aproximar dos alunos, para saber que brincadeiras eles conheciam, do que eles 

gostavam e o que eles faziam na aulas de Educação Física, os alunos me falaram uma 

pequena quantidade de brincadeiras que conheciam e brincavam, a maior parte dos 

alunos falaram que gostavam das brincadeiras de pique, de pular corda, queimada e de 

jogar futebol, e durante os intervalos percebi que parte dos alunos passavam maior parte 

do tempo correndo ou brincando de pique, daí tive a ideia de trabalharmos com corridas 

de atletismo. 
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                       Fotografia 31 – Ensino Fundamental I 
                     Fonte: Acervo próprio 

 

 

                         Fotografia 32 – Ensino Fundamental I 
                       Fonte: Acervo próprio 
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                         Fotografia 33 – Ensino Fundamental I 
                       Fonte: Acervo próprio 

 

A partir de nosso diagnostico propusemos para as intervenções na escola o ensino do 

atletismo, com o objetivo de proporcionar as crianças conhecer, apreender e 

experimentar os movimentos da prática de atletismo de formas diversificadas.  

 

Sobre a definição de conteúdos Saviani (1998, p. 48) afirma que 

 

[...] os conteúdos devem ser estabelecidos ‘em função de sua relevância 

social’, selecionados a partir do ‘acervo cultural disponível” e convertidos em 

‘saber escolar’, isto é, sequenciados e dosados segundo as finalidades de cada 

nível de ensino, as características de cada matéria, os aspectos bio-psico-

sócio-culturais de desenvolvimento cognitivo do aluno, visando à 

compreensão reflexiva e crítica da realidade e à produção de novos 

conhecimentos. 

 

Em uma de nossas conversas com a professora, ela relatava que sua escolha pela 

Educação Física foi fundamentada pelo seu envolvimento em diversas modalidades da 

escola, durante sua juventude, e assume que já não tem voz, e que se pudesse voltar 

atrás escolheria qualquer outra profissão que não fosse professor, devido a problemas de 

saúdes que foram aparecendo com o passar dos anos o que me fez questionar e refletir 

sobre a formação da professora e seu desapontamento com sua escolha profissional e se 

eu teria os mesmo problemas na minha formação. 
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                      Fotografia 34 – Ensino Fundamental I 
                    Fonte: Acervo próprio 

 

 

                       Fotografia 35 – Ensino Fundamental I 
                     Fonte: Acervo próprio 

 

Pessoalmente foi algo interessante pra mim, voltar como professor em formação à 

escola e sala onde estudei para dar aula (imagem 40). Me veio a memória meu tempo de 

criança como aluno e a estrutura antiga da escola que ao longo dos anos sofreu várias 

modificações com o melhor aproveitamento e reestruturação de alguns espaços (imagem 

39), assim como eu já havia crescido e mudado com o tempo também.  

 

 



55 
 

 

3.4.3 EMEF Ceciliano Abel de Almeida 

 

Situada no bairro Itararé em Vitória, a EMEF Ceciliano Abel de Almeida, foi a escola 

designada para a realização do estágio supervisionado do Ensino Fundamental II, onde 

foi dividido pela professora da disciplina de estagio, grupos de até 4 discentes para o 

estágio.  

 

A intervenção foi realizada a partir da demanda de ensino designada pela escola, sendo 

assim demos continuidade e realizamos o encerramento do conteúdo que já vinha sendo 

trabalhado pelo professor da escola, os conteúdos que trabalhamos durante o estágio, 

handebol e basquete, foram indicados pelo professor de Educação Física da escola, pois 

eram conteúdos que seriam trabalhados por ele, por isso apenas seguimos o seu 

planejamento, dando continuidade com o que ele já havia proposto, finalizamos o 

conteúdo handebol e demos início ao conteúdo basquete. 

 

 

                    Fotografia 36 – Ensino Fundamental II 
                  Fonte: Acervo próprio 
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                    Fotografia 37 – Ensino Fundamental II 
                  Fonte: Acervo próprio 

 

Como estávamos em quatro estagiários, planejamos nossas intervenções de forma que 

pudéssemos atender todos os alunos de forma mais precisa e individual quanto a suas 

necessidades e dificuldades em relação às habilidades dos conteúdos trabalhados. Para 

isso utilizamos do circuito para trabalhar os fundamentos do handebol e basquete, nos 

dividindo em cada estação. Como participamos ativamente, nós servíamos de 

referencial em cada atividade estabelecida, assim todos puderam exercer sua docência 

de forma igualitária, facilitando também o aprendizado do aluno. Essa estratégia 

possibilitou que os alunos aprendessem, em pouco tempo, fundamentos básicos do 

handebol e basquete de forma mais eficaz. 

 

Ao compararmos as aulas iniciais às ultimas pudemos perceber um progresso no 

aprendizado das habilidades dos alunos. No início quando pedíamos para eles 

conduzirem a bola, driblando cones, era uma tarefa difícil para a maioria deles ou as 

regras e fundamentos do jogo que eles desconheciam. Essas particularidades foram 

corrigidas ao longo das aulas por meio dos circuitos, brincadeiras e jogos, com isso 

saímos de lá com a certeza de que nossos objetivos foram alcançados, constatando a 

eficácia das estratégias de ensino. 
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3.4.4 EEEFM Belmiro Teixeira Pimenta 

 

Meu estágio supervisionado do Ensino Médio foi realizado no bairro Eurico Sales, no 

município da Serra, na EEEFM Belmiro Teixeira Pimenta em conjunto com outras duas 

colegas de sala, onde a partir do diagnostico realizado na escola propomos aos alunos o 

ensino de Ginástica Geral. Nas aulas trabalhamos muito com circuitos de atividades, 

atividades em duplas e a divisão de grupos para realização de atividades, também eram 

realizados exercícios de alongamentos, com intuito de prevenir e evitar lesões durante a 

aula e aumentar a flexibilidade dos alunos para as atividades sequenciais e posteriores, 

sempre iniciando e finalizando a aula com uma roda de conversa. 

  

 

                       Fotografia 38 – Ensino Médio 
                     Fonte: Acervo próprio 
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                       Fotografia 39 – Ensino Médio 
                     Fonte: Acervo próprio 

 

 

Nossas aulas eram sempre após o intervalo, que às vezes se estendia, comprometendo o 

tempo e a efetivação das aulas, e por esse motivo, nem sempre conseguíamos realizar 

todas as ações propostas nos planejamentos por falta de tempo. Outro problema era a 

participação de alguns alunos no começo, onde alegavam mal-estar, medo da realização 

de determinadas atividades ou por não quererem participar, era comum uma resistência 

maior as atividades por parte das meninas, entretanto quem não participava tentando 

executar os movimentos foi solicitado que auxiliasse na realização das atividades que 

exigissem maior segurança e apoio. 

 

Em uma das atividades realizamos uma competição com o movimento de rolamento 

sobre uma pista construída com colchonetes na quadra, onde todos os membros de cada 

equipe tinham que chegar ao fim da pista fazendo o movimento de rolamento, alguns 

alunos tinham mais facilidade e outros apresentavam dificuldade ao realizar o 

movimento, para realização da atividade foi necessário antes repassar o movimento. 

Mesmo com a orientação alguns alunos apresentavam dificuldade pela falta de 

coordenação motora, não conseguindo movimentar se rolando em linha reta, e outros 

depois de orientados conseguiam realizar a mesma tarefa perfeitamente. 

Segundo Go Tani et al (1988) 

 
A Aprendizagem motora, como uma área de estudo, procura explicar o que 

acontece internamente com o indivíduo, quando passa, por exemplo, de um 

estado em que não sabia andar de bicicleta para um estado em que o faz com 



59 
 

muita proficiência. É portanto uma área de estudo preocupada com a 

investigação dos mecanismos e variáveis responsáveis pela mudança no 

comportamento motor de um indivíduo. 

 

Por se tratar de uma turma de alunos do Ensino Médio, nos sentimos mais confiantes 

para trabalharmos com a realização de pirâmides humanas, onde levamos imagens de 

diversos modelos de pirâmides e dividimos a turma em pequenos grupos para essa 

atividade, onde depois eles começaram a trocar imagens entre eles e a criarem suas 

próprias pirâmides, juntando os elementos trabalhados nas aulas. 

 

Para última aula planejávamos levar os alunos ao CEFD-UFES para conhecer o espaço 

da sala de ginástica e realizarmos uma gincana na UFES, assim como fechamento do 

conteúdo, porém pela falta de disponibilização de transporte, não foi possível realizar tal 

evento nas dependências do CEFD. Na nossa última aula na escola preparamos uma 

pequena competição entre os alunos da sala, onde foram realizados todos os 

movimentos das aulas anteriores, e ao final obtivemos uma maior participação e 

interesse da turma, conseguindo envolver todos os alunos.  

 

 

3.5. INTERVENÇÕES REALIZADAS EM UMA ESCOLA DA 

PREFEITURA DE VITÓRIA 

 

 

                   Fotografia 40 – Tempo Integral 
                  Fonte: Acervo próprio 
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                  Fotografia 41 – Tempo Integral 
                  Fonte: Acervo próprio 

 

Uma das mais importantes experiências que tive, ocorreu por meio do projeto Educação 

em Tempo Integral. Tal experiência foi marcante devido à oportunidade que tive de 

trabalhar com crianças de séries, turmas, idades e gostos diferentes. Cada uma delas 

com a sua história, suas características, potencialidades e limitações. Tudo isso em um 

mesmo ambiente, em um único espaço. 

 

Outra coisa interessante no Tempo Integral, é que ele proporcionava e reconhecia a 

importância de uma formação acadêmica e cultural para às crianças da mesma forma 

que o professor Caparróz buscava nos proporcionar tal formação, nos levando a São 

Paulo e incentivando na participação de eventos acadêmicos. 

                      

Eu trabalhava com os mesmos alunos todos os dias, eram cerca de quarenta. Eu e o 

professor integrador éramos responsáveis por planejar e desenvolver as atividades. Foi 

nesse período onde mais exerci à docência, até mesmo porque algumas vezes tive que 

assumir o domínio da classe e estabelecer uma postura docente. 

 

Também era comum eu auxiliar nos deveres de casa que eram realizados na sala do 

Tempo Integral, devido a constante permanecia dos alunos na escola, o que às vezes me 

exigia buscar respostas junto com os alunos e rememorar os conteúdos aprendidos 

durante o Ensino Fundamental. Outra tarefa que eu tinha que cumprir junto aos 
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professores era monitorar e cuidar dos alunos não apenas na escola, mas também 

durante passeios e saídas da escola.  

 

Também tive a oportunidade de participar do projeto Educação Especial, onde minha 

entrada ocorreu de forma inesperada, me causando a priori espanto e certo desconforto 

ao ser remanejado da Educação Integral para outro projeto dentro da escola. 

Repentinamente me via obrigado a deixar meu estagio devido a cortes pelo governo por 

causa da crise que havia se instalado no país. Com isso foi feito o meu remanejamento 

do Tempo Integral para o Educação Especial que precisava de estagiário e não podia 

ficar sem ninguém devido a necessidade de acompanhamento dos alunos. 

 

Foi difícil essa troca pois eu já havia me habituado ao serviço e me acomodado com o 

trabalho desenvolvido no Tempo Integral, devido ao tempo de envolvimento com o 

projeto, além da relação estabelecida entre os alunos, professores e atividades 

desenvolvidas na escola. 

 

Meu espanto se dava pela inexperiência em relação à educação especial e ao 

desconhecimento das atividades que seriam desenvolvidas e de que formas seriam 

desenvolvidas. Na Educação Especial, cada estagiário acompanhava um aluno com 

necessidades educativas especiais (NEE). Como o número de alunos com NEE era 

superior ao número de estagiários, nem todos os alunos tinham esse tipo de 

acompanhamento, sendo dado prioridade aos alunos que tinham maior necessidade de 

um acompanhamento especial, e quando esses faltavam outra criança era acompanhada. 
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                                       Fotografia 42 – Educação Especial - Maria 
                                       Fonte: Acervo próprio 

 

Quando eu entrei na Educação Especial me designaram a tarefa de acompanhar a aluna 

Maria (será chamada assim para manter a privacidade da mesma e dos familiares), que 

tem 11 anos e é portadora de deficiência múltipla (síndrome de down, encefalopatia e 

epilepsia). Na época do trabalho a referida aluna encontrava-se na fase oral e 

apresentava uma defasagem na coordenação motora, além de dificuldades em 

movimentar-se e para manter o equilíbrio, necessitando assim de constantemente do 

acompanhamento, auxílio e supervisão de outra pessoa. 

 

As primeiras semanas que eram de adaptação foram as mais difíceis, pois ela era um 

pouco pesada e precisava de apoio e auxilio em quase tudo em relação a movimento 

(andar, sentar e levantar). Além disso, sua permanência em sala de aula não durava 

muito tempo, pois se recusava a desenvolver determinadas atividades por mais de 10 

minutos. Mesmo que fossem propostas atividades manipulativas, de coordenação 

motora e raciocínio lógico ela se recusava a realizar e dificilmente conseguíamos 

estabelecer um diálogo. 

 

A esse respeito é importante lembrar o pensamento de Tardif (2012, p. 130) de que 
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Quando se ensina, certos alunos parecem simpáticos, outros não. Com certos 

grupos, tudo caminha perfeitamente bem; com outros, tudo fica bloqueado. 

Uma boa parte do trabalho docente é de cunho afetivo, emocional. Baseia-se 

em emoções, em afetos, na capacidade não somente de pensar nos alunos, 

mas igualmente de perceber e de sentir suas emoções, seus temores, suas 

alegrias, seus próprios bloqueios afetivos. 

 

Diante da situação exposta eu imaginava que não iria durar sequer um mês no ritmo que 

vinha levando. Estava exausto fisicamente e psicologicamente, tinha dores na coluna 

decorrente do esforço físico que era requerido para lidar com Maria. Além disso, não 

me sentia apto para trabalhar com ela. Foi mediante a ajuda de Louize, uma amiga que 

também era estagiária da escola, que enfrentei e superei alguns dos problemas 

anteriormente listados. 

 

Louize acabou por tornar mais fácil a minha permanência na escola. Com ela aprendi, 

recebi dicas e instruções sobre como lidar com alunos com NEE. Com o passar do 

tempo desenvolvi métodos e estratégias que me permitiram trabalhar com a Maria 

atendendo suas necessidades e evitando meu desgaste físico e psicológico. A partir 

dessa experiência relembro a afirmação de Tomazetti e Lopes (2013, p. 91), para quem 

“Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de 

atenção e de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro". 

 

Quando Maria faltava eu era designado para outros alunos, e quando isso acontecia era 

comum eu acompanhar a Isabela, que além de ser síndrome de Down apresentava 

hiperatividade e não tinha o acompanhamento frequente de um estagiário. Muitos 

professores reclamavam de sua falta de atenção, de sua indisciplina e até de sua 

permanência em sala, pois a mesma “atrapalhava” os demais colegas de sala de aula, 

além de não realizar suas atividades. 
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                                      Fotografia 43 – Educação Especial - Isabela 
                                      Fonte: Acervo próprio 

 

Em alguns casos não havia a inclusão dos alunos especiais dentro de sala de aula, 

apenas a integração dos mesmos. Um exemplo que posso dar é mesmo a Isabela que 

não era alfabetizada e ficava deixada de lado ou posta para desenhar enquanto seus 

colegas aprendiam gramática. O mesmo acontecia nas aulas de Educação Física nas 

quais a aluna ficava no canto da quadra desenvolvendo uma atividade separada da 

turma. Quase nunca havia a preocupação em desenvolver atividades que contribuíssem 

com a aprendizagem  e ao mesmo tempo incluísse Isabela, levando-a a interagir com os 

demais colegas de sala. 

 

Sensibilizado com a situação, cheguei até a tentar alfabetizar a mesma, que tinha 

dificuldade de aprendizagem, e necessitava de orientação. 
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                                  Fotografia 44 – Atividades com a Educação Especial 
                               Fonte: Acervo próprio 

 

 

                                 Fotografia 45 – Atividades com a Educação Especial 
                              Fonte: Acervo próprio 
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                                   Fotografia 46 – Atividades com a Educação Especial 
                                Fonte: Acervo próprio 

 

Buscando contribuir e atender as necessidades dos alunos especiais, procurei 

proporcionar atividades que auxiliassem no desenvolvimento motor e cognitivo dos 

mesmos. Como não havia um acompanhamento regular dos alunos não consigo apontar 

em que medida contribuí com o desenvolvimento dos mesmos. Até porque o processo 

de desenvolvimento dos alunos com NEE é um processo vagaroso, que exige paciência, 

tempo, dedicação e compromisso. 

 

Vale destacar também que nem tudo que eu tentava funcionava com os alunos especiais 

na primeira intervenção. Assim como outros professores às vezes eu conhecia as 

limitações dos meus alunos, mas desconhecia suas capacidades. Por isso acabava por 

focar mais em suas limitações, identificando e desenvolvendo o potencial de meus 

alunos segundo suas necessidades. 

 

Quando professor acredito que terei mais facilidade para adaptar e planejar minhas aulas 

para inclusão e participação de alunos com NEE, devido a experiência que obtive e a 

possibilidade de voltar meu olhar para as necessidades da inclusão e desenvolvimento 
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de meus alunos. Sei, contudo, que a inclusão não é uma tarefa fácil, mas é necessária e 

nos exige tempo, comprometimento, dedicação e paciência. 

 

 

                                    Fotografia 47 – Relações 
                                 Fonte: Acervo próprio 

 

 

                                  Fotografia 48 – Relações 
                               Fonte: Acervo próprio 
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                                 Fotografia 49 – Relações 
                              Fonte: Acervo próprio 

 

Na escola, nos momentos de intervenção e observação, minha relação com professores e 

alunos era estabelecida pelo diálogo, buscando conhecer, compreender e entender cada 

sujeito. Foi mediante esse convívio com alunos e professores que passei a compreender 

melhor a condição e constituição dos mesmos.  

 

Durante o processo no qual eu ensinava apreendia ao interagir, conversar e ao observar 

alunos e professores. Dessa maneira eu buscava entender e compreender o 

posicionamento e a relação que precisavam ser estabelecidos no convívio escolar.  

 

Nas palavras de Vago, 

 

Ver, ler e ouvir o professor como um potente mediador da cultura: ao 

contribuir para a formação cultural de uma criança, de um adolescente, de um 

jovem, de um adulto, está ao mesmo tempo realizando uma intervenção sobre 

as práticas culturais que circulam na “sociedade” – porque cada ser humano é 

expressão delas. Sobre ser aluno: a etimologia da palavra – a lumini: o que 

não tem luz – é já uma ideia a ser combatida. Tornar-se aluno não é (ou não 

deveria ser) uma experiência de apagamento de sua identidade cultural como 

criança, adolescente, jovem ou adulto. Ser aluno não precisa significar 

desqualificação de sua condição como ser de cultura. Aqui também se deve 

ter o cuidado de ler, ver e ouvir o “outro” da relação pedagógica. 

Compreendê-los em seus diferentes tempos da vida, nos quais produzem suas 

culturas (infantil, juvenil, adulta), (2009, p. 31). 

 

Quando eu cheguei ao curso de Educação Física, vinha não somente do Ensino Médio, 

mas de um curso técnico. Carregava comigo uma bagagem, um conhecimento que não 

era da Educação Física, mas não deixava de ser um conhecimento e uma contribuição 
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para minha formação. Por isso acredito que não podemos desconsiderar ou negar o 

conhecimento, o saber fazer e o ser de nossos alunos. 

 

Até porque, fazendo minha as palavras de Nóvoa (2003, p. 5),  

 
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. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas reflexões que alcancei por meio da construção desse memorial acredito 

que seja papel do professor de Educação Física proporcionar e garantir ao seu aluno um 

ensino de qualidade, identificando e buscando saber quais são as dificuldades, as 

capacidades e impossibilidades de cada aluno. 

 

Para tanto acredito que eu, enquanto professor de Educação Física, deverei trabalhar 

com o objetivo de orientar no desenvolvimento de capacidades e habilidades individuais 

daqueles meus alunos que necessitem. Sem, contudo prejudicar o ensino e o 

desenvolvimento dos demais, proporcionando e tornando acessível o conhecimento 

básico e necessário ao aluno. 

 

Essa experiência pode apontar caminhos para abertura de espaços dentro das 

universidades e das escolas para a construção de momentos de investigação e reflexão, 

pois como afirma Brodtmann e Kleine-Tebbe (2003, p. 126) “É necessária a ampliação 

do espaço de ação e reflexão, que permita dirigir nossos interesses ao desenvolvimento 

dos processos de socialização”. Consequentemente maiores serão as possibilidades de 

desenvolvimento de práticas pedagógicas críticas, colaborativas e reflexivas, 

melhorando a qualidade da formação de professores e uma educação de qualidade para 

todos nesse país. 

 

Como pessoa e como aprendiz de docente, apreendi muito com o PIBID e o que 

apreendi carrego comigo e vou levar por toda vida. Até hoje o PIBID ainda me ensina, 
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pois ao rememorar minha passagem pelo programa, percebo sua influência quando 

rememoro alguns diálogos e discussões e percebo, com mais maturidade, o que foi 

discutido/apreendido.  

 

Percebo ainda que desde minha infância recebi elementos necessários para minha 

formação enquanto professor, uma vez que existem vários sentimentos que foram 

enraizados ou interiorizados em mim desde a mais tenra idade. Foram tais elementos 

que me levaram a ser professor e tenho a consciência de que sou professor porque 

aquele professor de física (que apresentei neste trabalho) que acabou por me fascinar no 

universo da docência, ainda que eu não gostasse tanto assim daquela disciplina. 

 

Nesse sentido compartilho da afirmação de Freire (2007) de que ninguém começa a ser 

educador numa certa terça-feira às quatro horas da tarde, ninguém nasce professor ou 

marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na 

prática e na reflexão sobre a prática. 

 

Durante todo o tempo nós estamos nos formando em interação com o mundo. Formação 

essa que é permanente, pois estamos em constante movimento em relação ao mundo que 

assim como nós, não para nem por um segundo. E com o passar do tempo, crescemos, 

amadurecemos, evoluímos e às vezes até retrocedemos. Passamos a pensar diferente, 

mudando de atitude e de opinião. Somos moldados e influenciados pelo mundo ao qual 

geramos. 

 

[...] A gente muda o mundo na mudança da mente 

E quando a mente muda a gente anda pra frente 

E quando a gente manda ninguém manda na gente! 

Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura 

Na mudança de postura a gente fica mais seguro 

Na mudança do presente a gente molda o futuro [...]  

(Gabriel o Pensador). 

 

Nossa identidade é fruto de nossas experiências. E é experimentando que constituímos 

nossa identidade, nossa essência. Apreendemos através do que foi vivido e alcançamos 

e obtemos experiências ao refletir sobre o nosso aprendizado.  Linhares e Nunes (2000, 

p. 19) apontam que é nesse sentido que a leitura destes memoriais trazem a 

oportunidade de um “exercício de olhar” através do qual se aprende e extrair, do 

caminho caminhado, o caminho que ainda há por caminhar. 



71 
 

 

Os itinerários de formação pressupõe que não há uma única maneira de se 

formar, [...], mas múltiplos caminhos que se abrem à nossa escolha e que 

propiciam uma autoformação, ou seja, a aquisição, mas também a construção, 

elaboração, criação de valores, pensamentos, sentimentos que nos situam no 

mundo, em suas múltiplas manifestações, sejam estéticas, sociais, éticas, 

psicológicas (FERREIRA-SANTOS; ALMEIDA, 2012, p. 142). 

 

Nossa formação é um processo continuo, que não se finda simplesmente com a 

conclusão de um curso ou ao receber o tão sonhado diploma da graduação, seria um 

equívoco pensar assim, pois esse processo não se finda simplesmente, pois sempre há 

algo a aprender. Quanto mais nos relacionamos com o mundo mais aprendemos dele. 

 

Percebo isso em meus relacionamentos, com as pessoas que conheci e com os espaços 

pelos quais passei, onde foram construídos conhecimento e foram estabelecidos 

posicionamentos. Julgamos e avaliamos tudo a nossa volta e formamos opiniões.  

 

Com o tempo percebi que até mesmo os confrontos, os erros e equívocos cometidos, os 

arrependimentos naquilo que considerava ter falhado, enquanto inserido naqueles 

espaços, se tornaram lições que embora as vezes negadas e/ou omitidas, contribuíram 

para o meu desenvolvimento e amadurecimento como pessoa e docente, e que só sou o 

que sou devido as minhas  experiências, mesmo as que posso julgar desnecessárias.  

 

 

Vem me pedir 

além do que eu posso dar 

É aí que o aprendizado está 

Vem de onde não sonhei 

me presentear 

Quando chega o fim da linha 

e já não há aonde ir 

Num passe de mágica 

A vida nos traz sonhos pra seguir 

  Queima meus navios 

pra eu me superar 

as vezes pedindo 

que ela vem nos dar 

o melhor de si 

E quando vejo, 

a vida espera mais de mim 

mais além, mais de mim 

O eterno aprendizado é o próprio fim 

Já nem sei se tem fim 

De elástica, minha alma dá de si 

Mais além, mais de mim 

Cada ano a vida pede mais de mim 

mais de nós, mais além  
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Vem me privar pra ver 

o que vou fazer 

Me prepara pro que vai chegar 

Vem me desapontar 

pra me ver crescer 

Eu sonhei viver paixões, glamour 

Num filme de chorar 

Mas como é Felini, o dia-a-dia 

Minha orquestra a ensaiar 

Entre decadência e elegância, 

zique-zaguear 

Hoje, aceito o caos. 

E quando vejo, 

a vida espera mais de mim 

mais além, mais de mim 

O eterno aprendizado é o próprio fim 

Já nem sei se tem fim 

De elástica, minha alma dá de si 

Mais além, mais de mim 

Cada ano a vida pede mais de mim 

mais de nós, mais além 

(Jorge Vercillo) 
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