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1 INTRODUÇÃO 

Partindo do pressuposto de considerar o tempo escolar e acadêmico como 

componentes que representam degraus iniciais de uma longa escada – a vida 

profissional –, a elaboração deste memorial está baseada na importância de se 

refletir sobre o valor da experiência para construção de saberes e formação de 

consciência crítica do professor-educador, valor este que, segundo Bondía (2002, p. 

21), representa “[...] o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 

que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” 

Neste sentido, a análise da trajetória de formação deve ser considerada de 

fundamental importância na construção da identidade do professor, pois, 

compreendendo que o próprio conceito de identidade não está ligado a uma ideia de 

permanência estática de singularidades, como também, segundo Pimenta (1996, p. 

75) “[...] não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas é um 

processo de construção do sujeito historicamente situado”, em constante mutação, 

concebido sob interferência do contexto em que se insere. 

Desta forma, tendo como base o conceito mutável de identidade, o exercício de 

relatar crítica e reflexivamente a vida escolar e acadêmica tem seu valor calcado nos 

benefícios do uso da reflexão sobre a relação entre passado-presente-futuro para a 

formação acadêmica de docentes, compreendida aqui como uma gama de relações 

que vão muito além de causas e efeitos ou consequências. 

Portanto, o objetivo do presente trabalho consiste em produzir reflexões sobre a 

formação escolar e acadêmica de professores em formação, que forneça 

futuramente subsídios para a frequente autoavaliação profissional enquanto 

docente, bem como a possibilidade de uma leitura crítica a respeito de uma 

experiência de formação em uma profissão cerca de caráter dinâmico. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

Durante a graduação em licenciatura aprendemos a respeito da importância de se 

refletir sobre a prática docente para um exercício crítico e consciente da profissão. 

Neste sentido, a produção de um memorial pode ser visualizada como uma fonte 

riquíssima de reflexão e relato de experiências acerca do processo formativo do 

professor, que por sua vez assume um papel comprometido em exercer sua função 

de forma crítica. 

O memorial é um trabalho que proporciona a oportunidade de registrar as reflexões 

sobre os vários momentos da vida escolar, que se relacionam com a escolha da 

profissão, e do curso de graduação incluindo sua relação com a prática pedagógica 

de ensino-aprendizagem. 

Sob a ótica de escrita acerca da trajetória acadêmica, utilizando a definição de 

memorial de formação, que de acordo com Passeggui (2008, p. 32), são “[...] os 

memoriais escritos durante o processo de formação, inicial ou continuada, e 

concebidos como trabalho de conclusão de curso no ensino superior (TCC)”, é 

válido afirmar que, nesta perspectiva, este tipo de trabalho consiste no relato das 

adaptações e modificações que o licenciando passa como sujeito ativo da sua 

própria formação, desde a escola até a universidade, representando um espaço em 

que se pode registrar emoções, descobertas, sucessos e insucessos da trajetória 

acadêmica, sendo o registro da história de aprendizagem durante o curso, bem 

como de suas consequências no seu cotidiano atual e posteriormente nas decisões 

futuras. 

A minha história, em particular, construiu-se cheia de ressaltos e guinadas, tanto na 

vida acadêmica, quanto na pessoal, levando-me a perceber que refletir sobre minha 

trajetória de forma sistemática seria um exercício que, posteriormente, forneceria a 

mim – e a outros colegas que se interessarem –, um material que tornará possível a 

visualização de algo concreto do momento passado em que me constituí como 

professora, um material que me possibilitará olhar para meu passado diversas 

vezes, sempre que precisar pensar no meu futuro. 
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1.2 FONTES 

No contexto da sociedade capitalista, o indivíduo está acostumado a organizar sua 

vida e a realizar suas tarefas de acordo com a ideia de tempo concebida como 

sucessão de instantes traduzida em presente, passado e futuro, que precisa ser 

otimizada de forma que se obtenha o melhor aproveitamento possível do nosso 

tempo. Assim é quase que inviável o exercício de refletir sobre o que se tem 

construído, e aonde chegará o caminho que se pretende seguir. 

Como analisa Bondía (2002, p. 23), o individuo nos dias de hoje, 

[...] é um sujeito que usa o tempo como um valor ou como uma mercadoria, 
um sujeito que não pode perder tempo, que tem sempre de aproveitar o 
tempo, que não pode protelar qualquer coisa, que tem de seguir o passo 
veloz do que se passa, que não pode ficar para trás, por isso mesmo, por 
essa obsessão por seguir o curso acelerado do tempo, este sujeito já não 
tem tempo. 

Nesta perspectiva, o passado não seria nada além do momento que passou, ou até 

mesmo o tempo que foi. Porém sabemos que o passado representa aquilo que cada 

um possui como experiência até o momento presente: a sua vida, sua história, suas 

opiniões, as suas opções, as suas dúvidas, suas escolhas. E embora o tempo 

apressado, e apertado dos dias de hoje, impossibilite grande parte das nossas 

experiências, o que nos constitui como seres autênticos, o que nos dá personalidade 

e identidade são justamente as experiências ao longo de um tempo pessoal e 

intrasferível, o nosso tempo, o tempo de cada um. 

Os acontecimentos, momentos que nos transformaram, que nos construíram sujeitos 

e nossa experiência de vida representam, portanto, o caminho percorrido até o 

presente. E é a relevância que há em olhar para esta trajetória com maior cuidado 

que faz do memorial um trabalho que possibilita não só compreender o sujeito, mas 

experimentar viver alguma experiência em seus relatos. 

Ao estudar a nossa história em particular, nos deparamos com o que nós fomos e 

fizemos no momento em que éramos, e isso nos ajuda a compreender o que 

podemos ser e fazer, bem como nos dá respaldo e material para refletir sobre o que 

somos no momento presente. 
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Para tal efeito, a construção deste memorial foi realizada a partir de pesquisa em 

documentos e atividades escolares anteriores à vida acadêmica e, no que se refere 

ao período da universidade, a releitura de portfólios e de alguns trabalhos foi a base 

da elaboração do material em questão. O portfólio produzido durante o curso é 

referente à disciplina de Seminário Articulador de Conhecimentos (SAC), que 

cursamos em todos os semestres, e nela, os professores seguem caminhos 

diferentes em cada turma e período. Ele constitui um material em que registramos 

diversos momentos dentro da universidade, nossa relação com o curso, com 

colegas e com professores. 

Os trabalhos mais marcantes foram os realizados logo no inicio do curso, 

principalmente em relação a disciplina “Corpo, Movimento e Escolarização”, em que 

a construção do trabalho foi muito marcante pois foi produzido a partir de uma visita 

em que entrevistamos alunos de um escola pública em Campo Grande, Cariacica. E 

durante as entrevistas ficamos surpresos em constatar tamanha sensibilidade dos 

alunos em trazer à tona questões que permeiam todo o processo educativo do 

sujeito: “para que estudar?”, “por que as disciplinas não fazem sentido?”, etc. 

Portanto, para a elaboração deste memorial busquei em meus próprios registros e 

pesquisei em minhas próprias fontes, indícios e reflexões de um tempo passado, 

não de forma generalizada, mas atenta aos indicativos de alguma experiência 

marcante e que tenha contribuído, de alguma forma, para que eu chegasse à 

estrada em que hoje me encontro: a da docência. 
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2 SOBRE A ESCOLHA DA CARREIRA 

Olhar para o passado no intuito de procurar pistas que nos mostrem como nos 

tornamos o que somos hoje realmente não é um simples exercício de memória, de 

relembrar fatos aleatórios. É antes bem mais do que isto. É uma investigação 

cuidadosa e silenciosa dentro de nós mesmos. Portanto, começo do início. Do 

tempo em que ainda me era incrivelmente abstrata a ideia de “imaginar o que vou 

ser quando crescer”: a minha infância. 

Pode-se pensar que a maioria das crianças, principalmente as meninas, já brincou 

alguma vez de “escolinha”. Mas no meu caso em particular, conta minha mãe que a 

primeira brincadeira que aprendi foi ser “aluna” na “escolinha” da minha prima, isso 

antes mesmo de ingressar na escola de verdade. Penso que talvez, o gosto pela 

ideia de ensinar e aprender possa ter surgido no prazer que era participar das aulas 

na “escolinha”.  

De fato, o próprio ambiente familiar em que cresci sempre contribuiu para que eu 

desenvolvesse o gosto pela prática de ensinar. Sendo irmã mais velha de dois 

meninos, com diferença de 4 e 7 anos para o segundo e terceiro respectivamente, 

sempre adorei tomar frente de ajudar nas tarefas de casa.  

Alguns anos a frente, já na escola, no período de primeira a quarta série do ensino 

fundamental, me recordo que sempre tive admiração por minhas professoras, 

lembro-me de pensar que elas eram as mulheres mais inteligentes do mundo, e ficar 

imaginando como devia ser legal ser a professora da sala. 

Pesquisando em alguns cadernos antigos, da época escolar, encontrei uma 

atividade realizada para o dia dos professores anexada à folha do caderno. Era um 

pequeno “texto-poema” que escrevi sobre “o que é ser professora”, como constava 

no enunciado do dever. Nele já pude perceber um pouco da visão e opinião que 

tenho hoje sobre educação-ensino-aprendizagem: 

[...] se um dia eu puder ser professora eu vou ser. Quando finalmente eu 
crescer, de tudo vou saber. Das minhas turmas vou gostar, e a todos vou 
ensinar. Com muito amor e carinho, porque aprender as vezes é 
devagarinho. Nada de deveres chatos, só atividades de divertir, porque é 
melhor aprender feliz (SCARPAT, 1999). 
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Sobre as aulas de Educação Física especificamente, a maior parte do meu ensino 

fundamental foi com um mesmo professor, salvo a quarta serie, período em que 

morei no interior e tive péssimas experiências com aulas divididas: professor para 

meninos, professora para meninas. Porém lembro-me de ter a convicção de que 

aquele não era o melhor jeito de se fazer Educação Física. E realmente não era. 

Da quinta série em diante, as aulas de Educação Física foram realmente 

construtivas. Não só no que diz respeito ao aprendizado de jogos e esportes, mas 

antes pela oportunidade de ter um professor que servisse de modelo. Um professor 

que ouvia, fazia combinados, brincava e jogava junto, que ensinava a cooperar, e 

principalmente, a competir de forma amigável, pois como ele mesmo dizia, “pra 

brincar, jogar e competir, precisa do amigo”. 

Escola a parte, no que se refere a atividades físicas extras, experimentei ao longo da 

minha infância: natação, ballet, escolinha de futsal para meninas e dança. Algumas 

por períodos mais curtos, como a natação e a escolinha de futsal que pratiquei por 

cerca de um ano, ou pouca coisa a mais, porém, na maior parte do período do 

ensino fundamental eu estive envolvida com alguma prática corporal 

“extracurricular”. 

Já no ensino médio, no Colégio Passionista, as atividades extras foram substituídas 

por aulas de inglês, e as aulas de educação física já não eram mais tão 

interessantes, o que me traz à memória o enorme abismo que eu enxergava entre 

um professor empenhado, com quem convivi no ensino fundamental, e o professor 

ausente, que mal fazia chamada no ensino médio. 

Já no terceiro ano, ano do vestibular, lembro-me da pressão por parte do meu pai 

para que eu seguisse uma carreira na área de Direito. Eram tantas as vantagens, 

que ele fazia questão de enumerá-las e explicar todas uma a uma, que qualquer 

escolha em outra opção me fazia pensar que não me traria êxito profissional algum. 

Eu cursava, à tarde, aulas específicas para provas discursivas de português e 

história, e como tinha tempo livre, fazia também as de biologia junto com uma 

amiga. E assim o ano foi passando até o momento da inscrição no vestibular. 
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Lembro-me da sensação de estar encurralada. De estar me debatendo dentro de 

mim mesma, da angústia de não querer me inscrever para Direito e, ao mesmo 

tempo, de não saber qual outra opção eu poderia escolher. Eis que neste momento, 

no exato momento em que eu estava preenchendo meus dados na inscrição para o 

vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) do ano de 2006, me 

veio um pensamento estratégico: “não faço Direito. Vou escolher algum curso que, 

caso eu passe na primeira fase, na segunda fase eu tenha boas chances de entrar.” 

No caso, um curso em que as provas discursivas fossem história, português ou 

biologia. Vi ali, entre tantas outras, a opção Educação Física, e marquei. O alvoroço 

foi grande, a revolta paterna foi imensa e a minhas expectativas maiores ainda. 

Ao falar sobre a formação do professor que inicia com a escolha pela docência Folle 

(2009, p. 26) diz que Prado e Benites e Souza Neto, 

[...] apontam que o indivíduo que opta pela profissão Educação Física 
normalmente é jovem e está cercado de incertezas quanto ao seu futuro. 
Essa escolha pode gerar confusões e inseguranças frente a uma decisão 
que pode ou não ser acertada e/ou concretizada. 

No meu caso não foi diferente, e para minha sorte, a estratégia funcionou. Assim 

comecei uma nova fase no primeiro semestre de 2007. 

 

2.1 A UNIVERSIDADE E O CURSO: PRIMEIRAS IMPRESSÕES 

Em março de 2007, a turma de calouros de Educação Física teve uma recepção 

calorosa: brincadeiras, prendas de ir fantasiado para as aulas e o famoso trote 

fizeram dos primeiros dias uma verdadeira enxurrada de novidades. 

Almoçar no Restaurante Universitário (R.U), ter aulas até às 15h, tirar cópias de 

textos, não ter matéria para copiar nos quadros, nem livros didáticos para estudar 

eram nossos assuntos diários. 

Porém a mais marcante e provocante de todas as novidades foi, com certeza, as 

novidades no currículo do curso! Em uma reunião realizada no auditório do Centro 

de Educação Física e Desportos (CEFD), lembro-me até hoje das palavras da 

professora Fernanda Paiva: “[...] neste curso vocês não vão se formar para trabalhar 

em academias! Este curso é para a formação de PRO-FES-SO-RES para ES-CO-
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LAS”. Exatamente assim, separando as sílabas, dividindo opiniões, e prevendo o 

futuro de alguns calouros: o abandono do curso. 

Para a primeira turma do famoso “currículo novo” foi assim, com os ânimos abatidos, 

uma imensa frustração e bastante relutantes e revoltados, que se passou o primeiro 

semestre no curso de LICENCIATURA em Educação Física. Ainda mais pelo 

convívio com turmas que ainda cursavam o currículo “antigo”, e ainda se formariam 

na tão invejada Licenciatura Ampliada. 

O currículo novo concretizou a nova organização da matriz curricular do curso de 

Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Foi implementado no 

ano de 2006 e elaborado principalmente pelos professores Fernanda Simone Lopes 

De Paiva, Nelson Figueiredo Andrade Filho e Zenólia Cristina Campos Figueiredo, 

que integraram a Comissão de Reestruturação Curricular. Foi pensado de acordo 

com as determinações do Parecer n. 009 do CNE/CP de 2001 em que a Licenciatura 

ganhou terminalidade e integralidade próprias em relação ao Bacharelado, passando 

a constituir-se num projeto específico em que houvesse a definição de currículos 

próprios que não se confundissem com o Bacharelado ou com a antiga formação de 

professores, e seguiu as seguintes diretrizes citadas por Paiva, Filho, Figueiredo, 

2006 (s/p.): 

[...] pensar formas inovadoras de organização dos conhecimentos para além 
da organização em disciplinas; promover atividades coletivas e interativas 
de comunicação entre os professores em formação e os professores 
formadores; incentivar estudos disciplinares que possibilitem a inter-relação 
entre os conhecimentos mobilizados na formação; articular a formação 
comum com a formação específica; articular os conhecimentos 
educacionais e pedagógicos com os conhecimentos de formação 
específica; e articular teoria e prática desde o início da formação. 

Embora no início a surpresa tenha sido devastadora, com o passar dos meses, e o 

desenvolver das disciplinas, a turma foi se familiarizando com este novo discurso 

pedagógico que era defendido. De fato, algumas pessoas que realmente se sentiram 

prejudicadas por tal mudança estrutural no currículo e, realmente, abandonaram o 

curso, tanto que até o terceiro período, cinco alunos já haviam saído da turma de 

2007/1. 

No meu caso particular, a mudança me gerou muitas dúvidas, e em meios às 

dúvidas eu decidi começar a frequentar algumas aulas no curso de Direito. 
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Novamente uma estratégia, para que ao final do terceiro período eu pudesse tentar 

a Reopção de curso para Direito, já que em Educação Física eu não iria mais me 

formar para o que pensei que fosse ser minha carreira profissional. 

Porém, na medida em que fui cursando as disciplinas na Educação. Física, fui me 

familiarizando e também me enxergando como a favor e defensora de algumas 

ideias que até então permeavam de perto nossas discussões em sala, a da 

educação para autonomia do sujeito como vimos nos textos de Paulo Freire, lidos no 

livro Pedagogia da Autonomia, as diferentes formas de abordagem de ensino da 

Educação Física em diversas disciplinas e as próprias experiências vividas nas 

Oficinas de Docência e também em sala me possibilitaram enxergar um horizonte 

que antes não estava no meu leque de opções. 

Ao mesmo tempo, nas disciplinas do curso de Direito, cada vez mais eu me 

revoltava e principalmente, me decepcionava ao constatar nos livros, nos textos, nas 

aulas e nos discursos, que sim, a lei é arquitetada para proteção e favorecimento 

dos que detém poder. Sendo assim, e não estando em sintonia com as ideias de 

aprender a manipular as leis para atingir um objetivo, quando não fui aprovada, por 

pouco, na prova para Reopção no final do semestre 2008/1, não me estranha não 

ter sentido nada além de alívio. 

Nesta mesma época, no recesso entre um período e outro, minha mãe foi 

convocada para assumir um cargo no interior, pois havia passado em concurso 

público. Com dois irmãos mais novos, e um se preparando para prova do Instituto 

Federal do Espírito Santo (IFES) para ensino médio, com Técnico em Eletrotécnica, 

seria muito contramão que todos nós mudássemos de cidade. Então foi somente ela 

para o pequeno município de Guaçuí, no Sul do Estado, e nós ficamos por aqui 

mesmo. Meus dois irmãos e eu. 

Com muito receio de não conseguir dar conta de tudo, tranquei minha matrícula no 

período 2008/2, para dar um tempo até que se ajustassem algumas questões 

financeiras decorrentes da mudança da minha mãe para o interior, para poder 

acompanhar de perto meus irmãos, e entre tantos motivos, (também) para pensar 

melhor no que queria dentro da Universidade. 
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De fato, ficar um tempo afastada me fez muito bem. Sei disso apenas lembrando-me 

da falta que sentia de estudar, de estar com minha turma, e de como não me 

entusiasmar com outra coisa senão voltar para o curso no período seguinte. É bem 

verdade que se eu não tivesse tirado este tempo para que algumas questões se 

encaminhassem e ajustassem no que diz respeito a minha família, eu não teria 

cursado as disciplinas dos períodos seguintes com o fôlego e a vontade que tive, 

apesar de alguns contratempos. 

Retornando a falar sobre o período 2008/1, lembro-me de como me marcou uma 

disciplina chamada “Corpo, Movimento e Escolarização”, em que a professora 

abordou basicamente questões sobre como os sujeitos vivem o processo de 

escolarização numa visão não naturalizada sobre o espaço e o tempo escolares. 

Para esta matéria produzimos um trabalho em slides com uma música que penso 

fazer todo sentido se escutada à luz de uma reflexão sobre o tempo que passamos 

estudando: 

Oração ao tempo 
 
És um senhor tão bonito 
Quanto a cara do meu filho 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Vou te fazer um pedido 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Compositor de destinos 
Tambor de todos os ritmos 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Entro num acordo contigo 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Por seres tão inventivo 
E pareceres contínuo 
Tempo, tempo, tempo, tempo  
És um dos deuses mais lindos 
Tempo, tempo, tempo, tempo. 
Que sejas ainda mais vivo 
No som do meu estribilho 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Ouve bem o que te digo 
Tempo, tempo, tempo, tempo. 
Peço-te o prazer legítimo 
E o movimento preciso 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Quando o tempo for propício 
Tempo, tempo, tempo, tempo. 
De modo que o meu espírito 
Ganhe um brilho definido 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
E eu espalhe benefícios 
Tempo, tempo, tempo, tempo. 
O que usaremos pra isso 



15 
 

Fica guardado em sigilo 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Apenas contigo e comigo 
Tempo, tempo, tempo, tempo. 
E quando eu tiver saído 
Para fora do teu círculo 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Não serei nem terás sido 
Tempo, tempo, tempo, tempo. 
Ainda assim acredito 
Ser possível reunirmo-nos 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Num outro nível de vínculo 
Tempo, tempo, tempo, tempo. 
Portanto, peço-te aquilo 
E te ofereço elogios 
Tempo, tempo, tempo, tempo 
Nas rimas do meu estilo 
Tempo, tempo, tempo, tempo. 
Caetano Veloso, Oração ao Tempo 
(Caetano Veloso, 1979). 

 

 

2.2 O VALOR DA EXPERIÊNCIA PARA FORMAÇÃO ACADÊMICA DE 

PROFESSORES 

De acordo com Bondía (2002, p. 21), em seu artigo Notas sobre a experiência e o 

saber de experiência, “[...] a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o 

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

passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece.” E no 

meu caso particular, durante os estágios, muitas coisas “me aconteceram”. 

Neste sentido, refletindo sobre o impacto que teve para a minha formação e tomada 

de consciência da profissão docente a participação nas disciplinas de estágio 

supervisionado a partir o período 2009/2, compreendo hoje o estágio como um 

momento de fundamental importância no processo de formação de futuros 

professores, pois ele constitui-se em um período que possibilita ao estudante colocar 

em prática todo seu arcabouço teórico aprendido e construído durante o curso, e 

principalmente por ser a possibilidade concreta do educando integrar em sua prática 

de estagiário as inúmeras disciplinas que compõem o currículo acadêmico. 

No meu caso foi a partir da conclusão do primeiro estágio, o da educação infantil, 

realizado no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Jacyntha Ferreira de 

Souza Simões, em Goiabeiras, que pude através de uma experiência que mudou em 
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mim algumas ideias, removeu alguns medos e inseguranças, experimentar e 

escolher para mim a Educação Física escolar definitivamente. 

Nas disciplinas de estágio supervisionado, os ensinamentos dos professores que já 

estão no campo de atuação são importantes e possibilitam que o processo de 

aprendizado seja mais completo na formação dos educandos-estagiários. Desta 

forma, a experiência do estágio funciona como uma janela do futuro, através da qual 

o estagiário – futuro professor –, prevê e experimenta antes mesmo de sua 

formação, seu próximo modo de viver.  

O estágio supervisionado cumpre de forma eficiente, quando bem ministrado pelo 

professor, e vivenciado de forma comprometida pelos alunos, o papel de elo entre o 

mundo acadêmico e o profissional ao possibilitar ao educando a oportunidade de 

conhecer sobre a administração, as diretrizes e o funcionamento das instituições 

escolares e principalmente sobre o dia-a-dia de um professor. Não que seja um 

momento perfeito, porém as oportunidades de aprendizado existentes na disciplina o 

fazem uma fase de riquíssimas possibilidades de experiências formativas. 

O estágio, observado sob a ótica de experiência, nos termos de Bondía (2001), pode 

ser compreendido como uma passagem natural, através da própria prática, do 

“saber sobre” para o “saber como”, um momento de validação do aprendizado 

teórico e prático em confronto com a realidade. 

Portanto, foi nas disciplinas de estágio supervisionado que tive a chance de 

transformar o saber-informação, representado pelo conteúdo de aprendizado 

construído nas disciplinas até então cursadas, mas sem o real uso em situações em 

que pudesse exercer de fato a docência, em saber-conhecimento, porque 

principalmente para nós, que lidamos com corpo em movimento, só é possível 

conhecer de fato o que experimentamos, e nos estágios, experimentei – e me 

encantei com – um pouco do que é ser professor. É sobre essa experiência que 

passo a refletir. 
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3 A EXPERIÊNCIA DOS ESTÁGIOS, SEUS SIGNIFICADOS E VALORES 

Ao cursar as disciplinas de Estágio Supervisionado, tive a oportunidade de vivenciar 

o meio escolar antes mesmo da conclusão do curso. Especificamente no caso dos 

alunos do curso de Educação Física, a prática de ser professor estagiário enquanto 

professor em formação nos possibilita desmistificar e aprender muito a respeito de 

aula, plano de aula, plano de curso, aluno, escola e professor. Não somente pelo 

fato de que percebemos a diferença entre o que planejamos fazer nas aulas e o que 

fazemos de fato, mas principalmente porque aulas de Educação Física escolar são, 

antes de tudo, aulas em que, simultaneamente, é praticado o que se aprende. 

Apesar das aulas em sala na universidade serem válidas e cumprirem seu papel ao 

nos colocar a par do conhecimento necessário para elaboração de planos de 

unidade, planos de aula, metodologias de ensino da Educação Física, abordagens 

teóricas e etc., é ali, ministrando as aulas, que experimentamos e lançamos mão dos 

saberes que construímos durante alguns períodos de curso (e alguns anos de vida). 

De fato, como analisa Pimenta (1996), os saberes da docência podem ser 

representados pela experiência, que se trata da bagagem de conhecimento 

construída através das experiências vividas e da reflexão do processo; pelo 

conhecimento, construído ao longo da formação e da vida; e pelos saberes 

pedagógicos, que representam os conhecimentos acerca das didáticas de ensino. O 

que pude observar durante as aulas ministradas nos estágios, é que tais saberes 

não aparecem separados em momentos específicos, eles se manifestam 

concomitantemente no conjunto de ações do cotidiano escolar. 

Certamente praticar e exercer nossos conhecimentos de educadores nos faz refletir 

sobre nossa própria prática, porém penso também que o estágio possibilita ir além 

de simplesmente praticar o conhecimento já existente, compreendo agora, de fato, a 

sua importância como uma janela de oportunidades para a construção de novos 

saberes, por nós mesmos, através da nossa prática. 

Pensar, refletir, fazer e refazer tudo nos faz elaborar formas e caminhos que 

atendam às nossas próprias necessidades e a de nossos alunos, levando em 

consideração que cada instituição escolar possui suas peculiaridades, e seus alunos 

muito mais. 



18 
 

A atuação em um estágio sempre vem permeada de desafios e expectativas. Desde 

o início, o pouco tempo disponível para as observações e intervenções sempre foi o 

principal desafio. Porém, como professora estagiária, eu estava sempre ciente da 

importância de um plano de ensino bem estruturado, e produzi-lo num curto período 

de tempo diversas vezes me fez refletir sobre quão vasto é o conteúdo da educação 

física, e perceber que ter responsabilidade total sobre uma ou várias aulas, é um 

compromisso assumido, com as pessoas, com as instituições, com nós mesmos e 

principalmente com a nossa formação. 

Apesar de já estar preparada para a possível resistência dos alunos em colaborar 

com a ideia das aulas, lidar com a resistência de fato, foi muito mais duro do que eu 

pensava que seria. Dar as aulas envolve muita coisa. Envolve as expectativas dos 

alunos, dos professores, nossas expectativas de agradar e ter sucesso em ensinar 

algo que faça diferença, nossas expectativas individuais de dar aulas de conteúdos 

de nossa preferência, etc. Porém, é complicado lidar com expectativas à medida em 

que são passíveis de decepção. No entanto, as decepções e erros que vivi durante 

os estágios, bem como as alegrias e sucessos, com certeza acrescentam em muito 

nos saberes que construí nos períodos de intervenção durante o curso. 

Planos de ensino e de aula bem elaborados e embasados, com objetivos claramente 

definidos, são indispensáveis para uma boa sequência de aulas, enquanto 

compreendem a sistematização do conteúdo a ser dado, sua metodologia e 

principalmente qual a intenção em dá-lo. Porém, se ater aos planos como se fossem 

um decreto de cumprimento obrigatório e inadiável, percebi ser extremamente 

frustrante, pois não podemos prever acontecimentos inesperados que acontecem 

conosco, muito menos imprevistos que podem acontecer dentro de uma escola, na 

hora de uma aula, e que com certeza acontecem. 

É fato que o meio escolar em que estamos inseridos, em se tratando de 

infraestrutura física e materiais, interfere em muito, direcionando e influenciando 

nossa atuação nas aulas de Educação Física, isso me levou a refletir que também é 

necessário mais do que infraestrutura e materiais disponíveis para boas aulas de 

Educação Física, é necessário boa vontade, esforço e comprometimento conjunto, 

para fazer dar certo o que se é proposto a fazer. 
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Ministrando as aulas de Educação Física, exercendo antecipadamente de forma 

supervisionada e orientada o meu futuro ofício de professora, pude notar que o 

saber enquanto estudado somente nos livros dentro de sala, é para nós (professores 

alunos), informação, pois apenas nos instrui a respeito de algo, como é, e o que se 

faz. Como problematiza Bondía (2001), sobre informação-experiência-conhecimento, 

A informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para 
a experiência, ela é quase o contrário da experiência, quase uma 
antiexperiência. Por isso a ênfase contemporânea na informação, em estar 
informados [...] Como se o conhecimento se desse sob a forma de 
informação, e como se aprender não fosse outra coisa que não adquirir e 
processar informação. [...] uma sociedade constituída sob o signo da 
informação é uma sociedade na qual a experiência é impossível. 

Então ao fim de algumas disciplinas de estágio supervisionado, pude dizer que 

conheci um pouco do que é ser professora de Educação Física, pois experimentei 

durante alguns meses o dia-a-dia de um educador. O saber sobre docência que 

antes era representado apenas por informação, passou por uma fase de 

experimentação em que, através da experiência com o conhecimento em prática, eu 

pude concretizá-lo em forma de conhecimento em que o saber, passou a ser o saber 

de experiência. 

Com esta experiência de formação em particular, em que em diversos momentos me 

modifiquei, sei que foi onde me constituí professora, e hoje me escolhi professora, 

que me sinto professora, e que sei que me quero professora de Educação Física. 

Sobre a construção de uma identidade profissional, analisa Pimenta (1996, p.76) 

que, 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 
da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da 
revisão das tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas 
culturalmente e que permanecem significativas. [...] Constrói-se, também, 
pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à 
atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de 
situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de 
seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida 
o ser professor 

Neste sentido sei que, foi a partir das experiências que tive nas disciplinas de 

estágio que de fato comecei a construir minha identidade enquanto professora, 

porém é importante ressaltar e dizer que hoje, a visão que tenho e a análise que 

faço daqueles momentos vividos, e das experiências que vivi, com certeza é 
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diferente do que eu pensei e como eu analisei a minha trajetória no estágio naquele 

presente passado, na época em que o vivi. 

 

3.1 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

No primeiro estágio, na educação infantil, que realizei no CMEI “Jacyntha Ferreira de 

Souza Simões”, em Goiabeiras, eu estava em uma turma diferente da minha, pois 

havia trancado um semestre de curso. Apesar de ter ficado insegura quanto ao meu 

entrosamento com os outros integrantes do grupo, isto não foi problema. A minha 

maior dificuldade foi lidar com questões sociais expostas tão cruamente na vida de 

crianças de 2 e 3 anos, bem como a própria condição de saúde física e mental de 

três alunos na turma em que eu realizava as intervenções junto com mais dois 

colegas. Havia uma criança que tinha o pai preso, uma menina com síndrome de 

down e um garotinho com um problema nas pernas que o fazia andar com 

dificuldade. 

Deparar-me com tanta diversidade ao mesmo tempo foi realmente um choque. Foi 

mais que isso na verdade. Foi uma situação que me tocou, que me sensibilizou a 

pensar em como conseguir um convívio minimamente harmonioso nas aulas, já que 

um semestre não é tempo para grandes projetos, ainda mais em uma turma 

daquelas. 

Então me movi na direção de analisar o que eu havia encontrado ali naquela turma, 

lançando mão dos conhecimentos que tinha, não somente das informações dadas, 

para de fato viver aquela experiência da melhor forma possível. 

Em algumas disciplinas, principalmente em “Educação e Inclusão”, já havíamos 

estudado sobre a importância de se manejar diferenças na direção de pensar como 

minimizar seus efeitos o máximo possível para a interação do grupo, sem que ocorra 

anulação dos sujeitos. Realmente por em prática tais ideias me movimentou na 

direção de encontrar saídas, buscar meios de superar os obstáculos por elas – as 

diferenças – impostos para que os alunos pudessem interagir de forma natural, sem 

pressões. 
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Hoje percebo que realmente ali eu tive uma experiência com crianças do ensino 

básico. Não foram todas as vezes que conseguimos ministrar as aulas com êxito, e 

algumas vezes inclusive improvisamos diante de dias de muita chuva, falta de 

alunos ou de simplesmente porque as crianças não respondiam positivamente às 

propostas. Porém, para todas as intervenções o grupo se reuniu com 

comprometimento necessário para fazer dar certo o que foi proposto. E isto eu sei 

hoje que realmente faz diferença. 

Assim, sei também, que a partir do momento em que adotei uma postura de me 

relacionar com a situação na qual eu me encontrava, uma postura de me 

sensibilizar, me modificar, de me por a disposição, de me deixar tocar por tudo 

aquilo que vi, eu vivenciei de fato aquele momento, e ele foi uma experiência 

extremamente construtiva para a minha identidade docente em construção. 

Mil coisas se passam ao nosso redor, no meio em que estamos trabalhando e 

vivendo, mas somente no momento em que saímos de uma posição defensiva e nos 

deixamos tocar, é que experimentamos e conhecemos de fato algo, alguém, ou 

alguma situação. 

 

3.2 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO FUNDAMENTAL I 

O estágio nas séries inicias do ensino fundamental, fiz por meio de exercícios 

domiciliares, pois estava de licença maternidade e apenas lia alguns relatórios em 

casa, de forma bem superficial e mandava para o grupo e para o professor um plano 

de aula ou, algumas vezes, uma resenha de algum texto. 

Não adotei – nem pude, pois não estava presente – a mesma postura da primeira 

vez. Não me envolvi como no primeiro estágio e, por isso, digo que com o estágio no 

ensino fundamental I, eu não tive experiência, apenas algumas informações, porém 

o exercício da maternidade me possibilitou construir e viver experiências que com 

certeza, sensibilizam o olhar de qualquer pessoa, principalmente professora, sobre 

educação. 

Refletindo sobre o tema, avalio como é importante, principalmente para o 

profissional que atua na área de educação, adotar uma postura comprometida com 
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aquilo que faz, e que se propõe a fazer. É indispensável que o professor tenha 

relação com as turmas e os alunos. Que essa relação seja construída em uma via 

de mão dupla. Conhecer e experimentar são elementos fundamentais para aprender 

e ensinar, e mais ainda para nós professores: aprender a ensinar. E principalmente, 

constatar no exercício da profissão que, como afirma sabiamente Freire (1996, p. 

23), “Não há docência sem discência”, sabendo que ao ensinar, temos a 

oportunidade de aprender muito mais. 

 

3.3 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Quando cursei a disciplina de “Estágio Supervisionado da Educação Física no 

Ensino Fundamental II”, eu estava retornando a universidade após um período de 1 

ano afastada. Com o nascimento do meu filho e um novo ritmo de vida em que tudo 

era diferente: marido, casa, casamento, filho, preferi esperar um tempo para retornar 

aos estudos sem que fosse sacrificante para o bebê. 

Passar um ano sem me envolver com os estudos desacelera o ritmo acadêmico, 

sem dizer que das pessoas que faziam parte da minha rotina no CEFD, restavam 

poucas, a não ser os professores. Assim, voltar a estudar se tornava um desafio. E 

de fato foi. Conciliar estudos, com filho pequeno, casa, sem falar na rotina de um 

casamento em que o marido trabalha numa escala de 15/15 dias. 

Comecei o primeiro semestre do ano de 2012 determinada a terminar o curso. Então 

dei prioridade a finalizar as matérias que havia deixado para trás, porque na época 

de cursá-las, como estava na fase inicial do “currículo novo”, foram ministradas por 

professores substitutos, e os conteúdos ainda estavam confusos para eles. Afirmo 

com toda convicção que cursá-las posteriormente, num período em que o curso já 

se encontrava um pouco mais estabilizado, com professores certos para as 

disciplinas foi uma decisão muito bem acertada. 

Decisão que fez com que eu encontrasse na minha segunda fase dentro da 

universidade, pessoas com quem me identifiquei bastante, e principalmente, uma 

professora de estágio supervisionado que foi extremamente motivadora. 
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Assim, o percurso do estágio supervisionado nas séries finais do ensino fundamental 

aconteceu em uma boa fase, em que eu estava mais madura, e quando havia 

conhecido pessoas com quem valeu muito a pena estar e estudar junto. Ainda mais 

pelo fato de ter sido realizado no Colégio Nacional, em Jardim da Penha, próximo à 

UFES, fato este que, sim, sinceramente, me fez encarar a disciplina com um pouco 

mais de tranquilidade e segurança.  

Percebi, de forma diferente, como era atuar em colégios públicos e em particulares. 

Não que o empenho seja menos esforçado em um e mais em outro, porém os 

pontos onde direcionamos maior energia são diferentes em cada contexto. Afirmo 

isto, pois nos colégios públicos muitas vezes lançávamos mão da criatividade para 

incrementar as atividades das aulas por falta de materiais específicos, problema que 

já não encontrávamos na realidade de quando ministrei aulas com meu grupo de 

estágio no Colégio Nacional. 

Já o nosso desafio no estágio em questão foi o entrosamento da turma. Outras 

unidades do Colégio Nacional haviam fechado, e algumas de outras redes também, 

todas na mesma região, fazendo com que o contingente de alunos daquela unidade 

de Jardim da Penha crescesse significadamente, surgindo assim, várias turmas de 

uma mesma série, com alunos que não se conheciam. E foi o caso da turma da 6ª 

série B, com a qual trabalhamos. 

Pode ser surpreendente o quanto é difícil, por mais que se tenha materiais e 

infraestrutura em mãos, lidar com uma turma em que os alunos não se conhecem. 

Por isso, tendo essa dificuldade e necessidade diagnosticadas já nos primeiros 

encontros, nos movemos na direção de colocar como prioridade de nossas aulas 

conteúdos que contribuíssem para o entrosamento do grupo, trabalhando o respeito, 

a confiança mútua, a colaboração e o trabalho em equipe. 

Esta experiência me levou a refletir sobre como e quanto, muitas vezes, nós 

focamos nosso esforço em ensinar o saber-sobre, e o saber-fazer em nossas aulas, 

e deixamos passar quase que por acaso, em algumas situações-problema que 

surgem esporadicamente, o exercício de se trabalhar também a dimensão atitudinal 

dos conteúdos. Como já havíamos estudado anteriormente, 
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Na Educação Física escolar, por conta de sua trajetória histórica e da sua 
tradição, a preocupação do docente centraliza-se no desenvolvimento de 
conteúdos de ordem procedimental. Entretanto, é preciso superar essa 
perspectiva fragmentada, envolvendo, também, as dimensões atitudinal e 
conceitual (DARIDO, 2001, p.11). 

E este foi o nosso desafio, e o eixo central das nossas discussões nos encontros: 

elaborar aulas que priorizassem a dimensão atitudinal e conceitual dos conteúdos. O 

nosso objetivo geral era que as informações das aulas estivessem contextualizadas, 

e que os alunos desenvolvessem o relacionamento com os colegas de modo a 

construir e reconhecer alguns valores envolvidos nas práticas corporais. 

Não foi fácil, mas foi incrivelmente gratificante, e proporcionando uma excelente 

sensação de dever cumprido ver que, ao final do nosso período de intervenção, a 

turma já não era relutante em formar duplas ou trios para algum jogo ou a trabalhar 

em conjunto, em uma atividade colaborativa. Os alunos estavam bem mais à 

vontade uns com os outros, e muito mais responsáveis no que diz respeito ao 

comprometimento com as regras elaboradas em conjunto. 

É preciso deixar registrado que, se não fosse pelo acompanhamento de perto da 

professora, nos auxiliando e orientando, supervisionando com muita dedicação e 

empenho nossa atividade naquele estágio, o nosso êxito não seria possível. É 

indispensável para a realização de um bom período de estágio, não só o esforço do 

aluno estagiário, mas principalmente a condução do professor, que nos motiva e nos 

dá segurança em fazer o que pensamos na medida em que tudo foi estudado, muito 

bem analisado e discutido com o grupo. Esta postura da professora, e a união do 

grupo foi sem dúvida, o pilar do nosso estágio.  

Após a experiência, pude constatar, tanto quando aluna, como professora, a 

importância crucial para a formação dos sujeitos que têm o bom acompanhamento 

do profissional de educação. 
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3.4 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO MÉDIO 

Após experiências positivas no período 2012/1, as expectativas para o próximo eram 

bem animadoras de uma forma geral. A não ser pelo pequeno fato da insegurança 

em lidar com adolescentes-jovens, do ensino médio. 

O grupo de estágio já era diferente, não estávamos todos na mesma sintonia, o que 

só piorou ainda mais depois do inicio das intervenções. Fomos para uma escola 

pública no município da Serra, onde realmente, a situação era complicada. Mal havia 

quadra e bola. 

E assim, sem nada, nem chão, começamos nosso período de intervenções. É 

impressionante como a cobrança em situações com complicações que fogem ao 

nosso alcance como estagiários pode ser paralisante e esmagadora. A cada aula 

que era ministrada, escutávamos um texto de críticas e cobranças por parte da 

professora do estágio supervisionado, que a nosso ver, parecia não estar a par do 

que acontecia. 

Quanto aos alunos, só metade da turma fazia as aulas, para a outra metade não 

havia nada que o professor da escola conseguisse fazer para convencê-los a 

participar, e quando o fazia, na verdade os coagia com atividades valendo nota, era 

pior ainda para as aulas e para nós. 

Assim foi se arrastando o período em que basicamente um colega e eu éramos 

responsáveis pelas aulas e pelos planos de aula, e principalmente, alvo das 

enormes, e sem cabimento, cobranças da professora de estágio. Por se tratar de um 

período curto de tempo, e que tivemos que parar as atividades muitas vezes devido 

a protestos, chuvas, e reuniões da escola que adiavam o dia letivo, ficamos 

prejudicados pelo pouco tempo disponível tanto na escola, quanto em sala de aula 

para os encontros em que discutíamos o andamento do estágio. 

Pude constatar que, para mim, o principal desafio até então não foi a condição física 

ou mental dos alunos, que encontrei na educação infantil, nem a falta de 

entrosamento ou a falta de materiais encontradas nos estágios seguintes, mas antes 

a insegurança de estar em um estágio com quase nenhuma orientação da 

professora. Em contrapartida, tenho certeza que em outras condições de 
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acompanhamento, e com outras pessoas no grupo a experiência poderia ter sido 

mais construtiva e positiva. 

O material produzido ao fim das disciplinas de estágio, tanto na educação infantil, 

ensino fundamental e médio, foram memoriais em que eram inseridos os relatórios 

de observação, as informações acerca da escola, professores e alunos, o plano de 

unidade elaborado, os planos de aula e os relatórios de cada aula. 

A elaboração era bastante trabalhosa a medida que precisava da ação conjunta do 

grupo, e embora não tenha sido sempre realizada com a participação efetiva de 

todos os integrantes dos grupos que participei, penso que o exercício de se fazer 

tais trabalhos – em que para o melhor resultado possível todos precisem cumprir 

suas responsabilidades de forma esmerada – nos possibilitou aprender um pouco 

sobre o que é o trabalho em equipe. 

Porém fica o aprendizado que, independente do contexto no qual estejamos, é 

sempre importante o cuidado com cobranças e exigências, o aprendizado que nem 

todos concordam, e que precisamos sempre, tanto enquanto alunos, quanto 

professores, nos esforçar ao máximo, respeitando sempre nossos limites e 

condições, pois nenhum êxito vale a opressão de nossos valores e a inversão de 

nossas prioridades. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando como ponto de partida para uma análise final que a construção de 

minha identidade enquanto professora não se encerra na conclusão do curso 

superior – ela antes tem início em uma nova estrada a partir do término desta etapa 

– compreendo que apenas me é possível tecer possíveis conclusões sobre uma das 

fases do processo, tendo em vista que o mesmo ainda tem um longo caminho a ser 

percorrido. 

Ao decidir elaborar um memorial de formação como trabalho de conclusão de curso, 

pretendia, através da revisão e reflexão da minha própria trajetória acadêmica, 

satisfazer o desejo não só de construir um trabalho significativo, mas também o de 

investigar sobre quais momentos e períodos foram decisivos para a tomada de 

consciência da profissão docente e de refletir sobre a importância da experiência, 

principalmente nas disciplinas de Estágio Supervisionado, para a formação de 

professores. 

Porém construir um material que represente reflexões sobre uma trajetória de sete 

anos no Ensino Superior, que pudesse fornecer subsídios para uma futura 

autoavaliação, foi além da produção de um trabalho acadêmico. Elaborar o memorial 

em questão me possibilitou enxergar nos textos escritos um reflexo meu que não 

está nos espelhos, nem em fotografias. Possibilitou-me enxergar minha consciência, 

relembrar como se deu a construção dos meus ideais como professora e realizar 

uma releitura, ao passo que escrevia de minha própria história de formação no curso 

de Licenciatura em Educação Física. 

Discorrer, sob a forma de um trabalho acadêmico, sobre uma experiência pessoal 

tão marcante como foi o meu processo de formação – longo e permeado por pausas 

– influenciou não somente questões pertinentes à Universidade, mas também foram 

decisivas e tiveram conexão direta com minhas escolhas com relação ao caminho 

trilhado no curso, alem das questões de ordem pessoal e familiar. 

Nesse sentido, o produto desse processo representa não só um material para 

avaliação por parte dos professores, mas também, a quem se interessar, uma 

pequena viagem a uma experiência alheia de autoconhecimento. 
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