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APRESENTAÇÃO 

 

Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, 

narro indiferentemente a minha autobiografia sem factos, a  

minha história sem vida. São as minhas confissões, e, se 

nelas nada digo é que nada tenho a dizer. 

Fernando Pessoa 

 

Inicialmente resisti muito em optar pela elaboração de um memorial como meu 

trabalho de conclusão de curso. Entretanto, ao reler meus registros elaborados durante o 

curso, em meu portfolio, cheguei à conclusão de que nada melhor do que repensar o que foi 

vivido por muito mais que quatro anos de graduação.  

A escrita do memorial, aos meus olhos, aproxima e identifica mais intensamente autor 

e leitor, pois ao ler as memórias do outro você pode conhecer um pouco mais de si mesmo 

sobre o olhar do outro. Logo, a escrita do memorial é um processo trabalhoso e demanda 

tempo. As dificuldades enfrentadas e as experiências adquiridas são discutidas nos 

pressupostos teórico metodológicos, no primeiro capítulo.  

No segundo capítulo tomo como eixo de partida minha infância e a escola que 

influenciou e influencia diariamente nas minhas escolhas profissionais e pessoais, além disso, 

discuto como tais peculiaridades posteriormente influenciam na construção da minha 

identidade docente e na minha pratica pedagógica.  

No capítulo três destaco o meu processo até a entrada na universidade e o caminho 

percorrido durante a formação inicial: percursos, percalços, pessoas e momentos 

significativos e as perspectivas iniciais em relação ao curso. Posteriormente, a participação no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) ganha centralidade, onde 

ressalto o impacto que o envolvimento com o grupo durante os 2 anos em que fui bolsista, 

proporcionou em mim. A partir daí “em pouco tempo não serás mais o que és” descrevo 

detalhadamente todo o processo intenso, trabalhoso e recompensador que foi o PIBID. Por 

fim, apresento as considerações finais de um processo continuo de formação. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 Pressupostos teórico-metodológicos orientadores do estudo 

 

Na tentativa de apreender toda a dinamicidade, complexidade e particularidade que 

compreende a minha formação, o processo de construção docente, as dúvidas, angústias, 

felicidades e alegrias recorri a minha memória para (re)significar o vivido. A busca para 

compreender e conhecer como sistematizei minha memória se iniciou recordando os 

momentos, espaços e pessoas. Tais peculiaridades, revelaram a necessidade de algumas 

perguntas: como rememorar? Como dar sentido e significado aquilo que foi aprendido? Como 

rememorar pode ajudar a me situar enquanto profissional/educadora? 

A sistematização desse estudo e das minhas práticas de memória implicou no uso de 

várias fontes para rememorar. Vali-me inicialmente de uma série de fotografias que minha 

mãe, Rose, sempre manteve organizada e que ainda hoje continuar a alimentar sobre a minha 

vida e a de minha irmã. Nesses registros encontro de tudo: primeiras pessoas que me 

visitaram no hospital, fotos retiradas em momentos importantes como aniversários, primeira 

eucaristia, crisma. Todos esses registros, compõem minha história, mas nesse estudo optei por 

destacar eminentemente aquilo que foi vivido no decorrer da minha formação no ensino 

superior, mais especificamente no PIBID. 

 Nesses momentos, utilizei de vários recursos para rememorar tais como: algumas atas 

de reuniões produzidas no PIBID, fotografias de vários momentos, o plano de curso elaborado 

em conjunto com os professores, os planos de aula, o diagnóstico das escolas feito pelo grupo, 

relatórios das aulas ministras, trabalhos apresentados e eventos que participei. Todos esses 

materiais foram, ao longo do meu processo de formação, armazenados no portfólio como um 

registro de memórias. 

 O portfólio, segundo Caparróz (2009) é um instrumento para que o professor possa se 

conhecer, se questionar, se formar, se auto-avaliar, se pensar no passado e presente e no 

futuro, a partir de seus registros. Vale considerar, no entanto, que esse portfólio foi construído 

juntamente com o portfólio da minha graduação justamente por entender que as duas coisas 

(participação no PIBID e graduação) são concomitantes e devem caminhar juntas 

Nesse sentido, no engajamento entre minha trajetória profissional e pessoal busco 

através desse memorial me compreender como professora em formação. Segundo Passeggi 



 

8 
 

(2008, p. 33) “Etimologicamente, o termo memorial (séc. XIV), do latim tardio memoriale,is, 

designa ‘aquilo que faz lembrar’. Nesse sentido, ele é utilizado em diferentes áreas do 

conhecimento”. A história contada me modifica bem de acordo com o significado atribuído 

etimologicamente ao memorial, ou seja, na maneira como conto e me recordo daquilo que me 

faz lembrar, de modo que contar e ouvir histórias faz parte da condição humana. Nesse 

sentido compartilho com a perspectiva defendida por Clandini e Conelly (1995, p. 11) 

 

La razón principal para el uso de la narrativa em la investigación educativa es que 

los seres humanos somos organismos contadores de historia, organismos que, 

individual y socialmente, vivimos vidas relatadas. El estúdio de la forma em que los 

seres humanos experimentamos el mundo. 

  

Além disso, tais elementos representam uma ferramenta que me propicia a descoberta 

e surpresas pertinentes a mim, de modo que: “Eu me entendo escrevendo e vejo tudo sem 

vaidade, só tem eu e esse branco que me mostra o que eu não sei e me faz ver o que não tem 

palavras (Aydar, 2009). 

A princípio escrever um memorial me pareceu uma tarefa fácil. Entretanto, conforme 

o processo de produção desse trabalho percebi o quão complicado é a elaboração desse gênero 

acadêmico. Sobre isso afirma Passeggi (2008, p. 36) 

 

Escrever sobre o processo de [minha] formação parece, aos olhos de quem jamais o 

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

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

consideravelmente formador. 

 

A elaboração de um memorial exige reflexão para contribuir no entendimento da trajetória 

acadêmica, profissional, analisando o que foi significativo na minha formação. “Nos 

memoriais, forma e conteúdo entrelaçam-se nessa busca de conhecimento e exposição de si. 

Como ato de criação, eles exigem o encadeamento de fatos significativos dentro de uma 

lógica valorizante do percurso acadêmico” (PASSEGGI, 2008, p. 39). Importante destacar 

que por meio desse processo não faço analise dos outros, parto da perspectiva do meu próprio 

olhar e sobre minhas perspectivas e anseios de modo a concordar com Passeggi (2008, p. 40). 

 

Estudar os memoriais significa, portanto, interpretar o mundo sagrado de homens e 

mulheres, diante de si mesmos e dos outros, no exame de sua relação com o saber e 

de seu saber sobre a vida. Essa é uma das questões sobre a qual a pesquisa 

(auto)biográfica no Brasil, num contexto cada vez mais crescente de uso dos 

memoriais, precisa investigar, a fim de melhor compreender as implicações desse 

gênero como instrumento de formação e as implicações político-institucionais 

provocadas pela tríplice revolução que o memorial introduz como arte profissional 

na tessitura de uma figura de si na academia e para a academia  
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Tendo em vista tais considerações, o foco desse trabalho está sob a perspectiva da 

narrativa autobiográfica como ponto de partida para fundamentar os processos de registro das 

experiências que de acordo Larrosa, “[...] 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” (LARROSA, 2002, p. 21). Ainda 

sobre a experiência educativa, 

 

Situarse ante la educación como experiencia, significa centrarse em las cualidades 

de lo que se viver: acontecimentos que están situados em el tempo, que se viven 

temporalmente, que están situados em el tempo, que se viven temporalmente, que 

están localizados em momentos, lugares, relaciones; lo que se vive, además, sucede 

siempre em um cuerpo sexuado; por todo lo cual, situarse desde la experiencia 

supone también la posición subjetiva: la forma em que es experimentado, sentido, 

vivido por alguien en particular; lo que hace que sea uma experiencia para alguien; 

lo que le mueve y le conmueve em esa vivencia, lo que le da que pensar o le 

remueve em su sentido de las cosas. Tiene que ver com las dimensiones del vivir em 

donde tu ser íntimo está implicado, y em cuando tal, están implicadas las múltiples 

dimensiones del existir. Sentimentos, emociones, razón, no están disociados, como 

la sorpresa, o el desconcierto, no disocian entre sentimento y razón; es más, sólo son 

posibles si están presentes simultaneamente emoción y razón. (CONTREERAS, J.; 

LARA, N. P., 2012, p. 23). 

 

Sobre a noção de experiência, Josso tece algumas considerações sobre o modo como a 

vivência se transforma em experiência. Para ela, “O primeiro momento de transformação de 

uma vivência em experiência inicia-se quando prestamos atenção no que se passa em nós e/ou 

na situação na qual estamos implicados, pela nossa simples presença”. 

Por isso, meu olhar está voltado para o meu processo de formação inicial, para minhas 

experiências, tornando-me assim, sujeito de minha própria investigação (Capitulo 2). Assim, 

atribuo sentidos e significados às experiências individuais e coletivas (Capitulo1-1.2 e 

Capitulo 2) e, sobre isso, Souza (2008, p. 2) salienta que esse modelo de investigação 

acontece: 

 

[...] por meio das narrativas de profissionais que estão em formação 

inicial/continuada, ao compreender a abordagem autobiográfica, expressa através 

das narrativas, como uma metodologia de trabalho que possibilita tanto ao formador, 

quanto aos sujeitos em processos de formação significar suas histórias de vida, 

através das marcas e dispositivos experienciados nos contextos de sua formação.  

 

Além disso, ainda segundo Souza: 

 

[...] o sujeito produz um conhecimento sobre si, sobre os outros e o cotidiano, 

revelando-se através da subjetividade, da singularidade, das experiências e dos 

saberes. A centralidade do sujeito no processo de pesquisa e formação sublinha a 

importância da abordagem compreensiva e das apropriações da experiência vivida, 
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das relações entre subjetividade e narrativa como princípios, que concede ao sujeito 

o papel de ator e autor de sua própria história. (SOUZA, 2008, p. 9) 

 

Considerando a perspectiva autobiográfica do gênero narrativo acredito ser fundamental a 

possibilidade não apenas de me conhecer como profissional em formação, mas também 

compreender os outros aspectos sociais, afetivos e culturais que engendram a construção da 

minha identidade docente. Deste modo, as diferentes experiências contribuem para a 

formação de minha identidade profissional (Discutido nos capitulo 1 e 2), que segundo 

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

processo de construção do sujeito historicamente situado” (2000, p. 18).  

Dessa forma, a narrativa torna-se um elemento central para a compreensão desse processo, 

pois de acordo com Josso (2002, p.49). 

 

As narrativas de formação permitem distinguir experiências coletivamente 

partilhadas em nossas convivências socioculturais e experiências individuais, 

experiências únicas e experiências em série. A experiência implica a pessoa na sua 

globalidade de ser psicossomático e sociocultural: isto é, ela comporta sempre as 

dimensões sensíveis, afetivas e conscienciais. 

 

Importante destacar também que: 

 

As narrativas de vida contam itinerários ao longo dos quais os autores qualificam as 

suas experiências de vida classificando-as, quer em períodos felizes, quer em 

períodos psíquica ou fisicamente dolorosos. A vida humana apresenta-se pois de 

forma ininterrupta nesta dialética do bem-estar e do sofrimento (JOSSO, 2002, p.89) 

 

Nesse entrelaçamento entre as minhas experiências e o referencial teórico, busco também 

evidenciar a importância que a leitura e a música apresentam em minha vida, o que acaba por 

corroborar os sentidos que assumem as narrativas, pois segundo Josso (2002, p.100): 

 

As narrativas, em primeiro lugar, colocam em evidência o impacto do levar-se em 

consideração a diversidade cultural aberta pela música, pelo cinema, pela televisão, 

pelas viagens migrações. A relativização das certezas que marcaram a nossa 

educação familiar e escolar leva-nos a questionar o conforto, até então invisível, da 

univocidade do sentido. 
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CAPÍTULO 2 

COMPREENDENDO AS ESCOLHAS E AS INFLUÊNCIAS 

 

2.1 “Tudo nasceu de brincadeira...” 

 

Domingo quente. Muito quente! Tão quente quanto minha vontade para que o sol 

abaixasse e eu pudesse andar de bicicleta ou brincar na rua (Anexo figura 1). Nasci em 

Vitória-ES, mas foi em Laranjeiras, na Serra-ES, onde vivi minha infância e acreditava que o 

ano todo fosse verão. Meu pai, Degmar Moreira Niza tinha um bar simples, desses de bairro. 

Minha mãe, Rose Mary Lustosa Moreira trabalhou por 24 anos como secretária em uma 

empresa de ônibus da Grande Vitória e quando o trabalho não era na empresa era no bar/casa, 

enfrentando filhos, marido, cozinha, casa e bar, bar e casa. 

Odeio domingo! No entanto, era o dia que eu mais esperava para que chegasse logo. 

Seu Geraldo, frequentador diário do bar do meu pai, sempre trazia Kinderovo
1
 para mim e 

para minha irmã. E caso ele soubesse que em minha casa teria alguma visita de criança 

(primos ou amigos) ele também comprava Kinderovo para eles. Nos dias em que ele não 

encontrava nosso agrado nem ia ao bar. A felicidade vinha da surpresa de montar os 

brinquedos que o ovo continha, minha irmã e eu tivemos muitos daqueles brinquedos, nossa 

coleção era enorme. O chocolate em si, embora fosse gostoso, nunca foi o centro das 

atenções. 

A tarde era o momento em que minha mãe me deixava brincar na rua de bicicleta, 

jogar futebol, vôlei, queimada e os mais variados piques. Ficar suja, ralada e sem a ponta dos 

dedos do pé era inerente a qualquer brincadeira de criança. A cada novo machucado(nem tão 

novo assim), uma chamada de atenção da minha mãe. Talvez apenas mais um ovo de 

chocolate, clamando pela surpresa diária que vinha do brinquedo e das brincadeiras. “Só mais 

cinco minutinhos, por favor, mãe”. Quando os cinco minutos do relógio da minha mãe já 

tinham passado, do meu não tinha passado nem um minuto ainda. Entendia que meu tempo 

havia acabado apenas depois de ela gritar da janela de casa no mínimo umas três vezes ou 

repentinamente aparecer na porta do bar com o chinelo na mão. 

Quando isso sempre acontecia, seu Geraldo era o primeiro a me defender “não faz isso 

com ela, deixa ela brincar” ao que minha mãe sempre respondia de maneira brincalhona: 

                                                           
1
 Chocolate em formato de ovo que contém um brinde surpresa 
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“você é um advogado de porta de cadeia, sempre defendendo essas meninas”. Ele era uma 

espécie de avô sem laços sanguíneos e me apelidou de “encrenquinha”, porque minha 

personalidade sempre foi forte. Minha mãe diz que desde cedo eu já era oposição sempre, 

talvez daí tenha vindo o “encrenquinha”. 

Os frequentadores do bar no geral eram nossos vizinhos, de modo que o ambiente do 

bar era sempre tranquilo e dificilmente aparecia algum freguês diferente. Eram sempre os 

mesmos clientes que eram mais amigos que clientes de fato. E eles também entravam na 

nossa brincadeira. Nos dias em que nossos pais não nos deixavam brincar na rua tínhamos que 

inventar outra maneira pra brincar, logo fazíamos concurso de melhor fantasia e de 

imitações(Figura 6). A premiação era algum doce que meu pai vendia no bar e no fim todos 

os participantes ganhavam e que faziam todo mundo dar gargalhadas de nós. 

 

 

2.2 “Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola...” 

 

Estudei da 1ª série do ensino fundamental até a 7ª série em escola particular, Linus 

Pauling, no mesmo bairro onde morava. Adorava a escola, meus amigos foram praticamente 

os mesmos nesses 7 anos e a proposta da escola me agradava muito. O colégio tinha como 

tradição vários eventos e ações que envolviam não apenas os alunos da escola em si, mas que 

engajavam família, comunidade e comerciantes locais.  

Os Jogos Internos Linus Pauling (JILP’S) era um evento que eu gostava muito e 

envolvia competições dos esportes mais tradicionais no âmbito escolar, no caso: handebol, 

vôlei, basquete e futsal. Eu jogava as quatro modalidades mesmo não tendo habilidade para 

todas, mas fazia sempre questão de participar de tudo. As competições aconteciam entre as 

séries do ensino fundamental I; fundamental II e do ensino médio. A rivalidade das turmas era 

exacerbada e sempre geravam alguns pequenos desentendimentos, mas mesmo assim eram os 

melhores momentos vividos na escola. 

A afinidade com os esportes e o cenário favorável em que a escola se inseria no 

âmbito esportivo (devido as competições escolares) me fizeram participar de escolinhas de 

todas as quatro modalidades presentes no JILP’S. Além disso, um outro esporte que pratiquei 

por muitos anos foi o judô (Figura 5), participando de campeonatos estaduais e nacionais. 

Logo, acredito que a dedicação aos esportes e as “competições” esportivas brincadas na rua, 

influenciaram bastante na escolha por Educação Física. A montagem do meu brinquedo 

surpresa começavam a nascer e a contribuir com aquilo que sou ou aquilo que somos nós: 
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docentes/discentes em constante formação. A espera de uma nova imprevisibilidade diante da 

dinâmica do ser professor. 

Outro evento que me saltava aos olhos era a Semana Cultural (Figuras 2 e 3), mas o 

diferencial é que esse evento mobilizava a toda a comunidade, o fluxo de pessoas no bairro 

aumentava muito. Os trabalhos eram dos mais variados tipos e temas: artes, música, cinema, 

geografia, história, literatura... tinha de tudo. O que chamava a atenção era que os trabalhos 

não eram pontuais e as pesquisas não eram feitas a qualquer modo, nós tínhamos que nos 

envolver por completo no trabalho porque a avaliação deste valia para todas as disciplinas, e 

além disso envolvia dedicação intensa principalmente dos alunos. Dialogando assim com a 

perspectiva de VAGO (2009, p. 27): 

 

A escola é um lugar de culturas porque seus protagonistas – os adultos, os jovens, os 

adolescentes e as crianças – são produtores de culturas: cultura infantil, cultura 

juvenil, cultura adulta. São também produzidos nas culturas em que estão 

envolvidos: sua condição de classe, seu pertencimento étnico, seu gênero, a escolha 

de sua sexualidade, são marcas de suas histórias, significantes para suas vidas. Na 

escola, tais protagonistas também encontram (e inventam) maneiras de produzir seus 

modos de ser e de estar, de partilhar sentimentos, experiências. Os tempos e os 

espaços da escola constituem campos de possibilidade para exercerem sua condição 

de seres de cultura, ao se relacionarem entre si, ao apreender, problematizar e 

usufruir os diversos saberes tratados na escola, compartilhando um patrimônio que a 

todos pertence. 

  

Por exemplo, lembro-me que minha irmã uma vez apresentou um trabalho sobre o 

Movimento de Trabalhadores Sem-Terra (MST) e os trabalhadores do movimento foram 

todos almoçar na minha casa e eu ficava impressionada com toda aquela gente de hábitos tão 

diferentes de mim. 

Em outro momento meu grupo apresentou um trabalho sobre manguezal e tentamos 

transformar o lugar no mais próximo possível de um manguezal. Fizemos um caixote grande e 

transformamos em um mangue, com caranguejos e arvores próprias desse ambiente. Além 

disso, pedi ajuda do meu primo para desenhar em folhas de papel-cenário um mangue 

enorme, de modo que as paredes que ocupamos de fora a fora formavam um mangue. A 

exposição não tinha cartazes, no fim fazíamos uma brincadeira interativa com quem fosse 

conhecer nossa a apresentação, as pessoas que correspondessem às expectativas desfrutavam 

de uma casquinha de siri. Um trabalho que deu muito trabalho, mas que eu fiquei muito feliz 

em fazer. No encerramento da semana cultural acontecia um show, ainda me lembro que: 

 

Foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor 

Foi na puxada de rede que o mar me presenteou 

Fiquei com fome e com sede 
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Pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor (MANIMAL, ANO). 

  

As bandas eram sempre capixabas e traziam em seu estilo o congo, reggae, o pop rock, 

fazendo jus ao nome proposto: semana cultural. 

A Festa Junina (Figura 4) em si, não me saltava muito aos olhos. Gostava mesmo era 

de participar da gincana que envolvia a festa. As turmas tinham que conseguir arrecadar 

diversos itens de uma lista, dentre eles: leite, fralda, alimentos não perecíveis, materiais para a 

festa (bandeirinha, balão, folha de coqueiro, bananeira, bambu). Além disso, cada turma 

escolhia a instituição de caridade para a qual gostaria de doar os alimentos e essa era 

convidada para ir à escola mostrar uma apresentação artística, artesanato, dança, teatro, poesia 

ou qualquer outra coisa que fosse vivida por eles.  

Algumas apresentações emocionavam a todos. E nós, alunos, nos envolvíamos e nos 

aproximávamos deles. 

É importante destacar também que a rivalidade entre as turmas era grande, uma vez 

que a turma vencedora tinha o destaque de uma turma organizada e um passeio para algum 

clube aquático, que o espírito competitivo nos fazia bater de porta em porta pedindo ajuda aos 

moradores do bairro a fim de conseguir alguma doação ou patrocínio para a gincana. Logo em 

determinada época do ano era tradicional os moradores já estarem preparados para contribuir 

conosco, sendo esse um dos momentos que considero Significativo durante meu período de 

escolarização, pois me aproximou de diferentes pessoas, me fez pensar em novas ideias, e de 

certo modo assumir um protagonismo e organização. 

 

 

2.3 O moinho de Vento: Vestibular 

 

O ensino médio foi um período intenso em que o foco passou a ser eminentemente o 

vestibular. O cinema, as brincadeiras e o esporte deram lugar às aulas extras nos mais 

variados horários possíveis de domingo a domingo. Nesse período, minha mãe me colocou em 

um curso preparatório de redação para o vestibular, afinal a leitura e a escrita nunca foram o 

meu forte e fez-se necessário lapidar os meus equívocos. O vestibular estava batendo na porta. 

O moinho não poderia me triturar, e a exigência para a aprovação era grande. Isso também me 

fazia crer que o vestibular era o sonho inatingível. 

No curso apenas aqueles que tentariam Medicina ou Direito é que já haviam prestado 

vestibular anteriormente e em meio a isso me sentia completamente perdida. Não fazia ideia 
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de qual curso escolher (mesmo que ainda não fosse a hora). A única certeza que tinha era que 

eu precisava melhorar a leitura e a escrita para que minha mãe não me obrigasse mais a ler 

jornais e a copiar matérias enormes dos jornais. A professora, Juliene conseguiu despertar em 

mim o interesse pela literatura. Em suas aulas me sentia envergonhada e tímida, pois 

dificilmente eu conseguia acompanhar o raciocínio dela e as temáticas que ela usava, essas 

coisas me deixavam muito constrangida, entretanto, a vontade de frequentar suas aulas 

permanecia. 

Ela não sabe disso tenho certeza! Frequentei o curso por 2 anos e devo ter entregue no 

máximo duas redações, porque ela me obrigou. A vergonha era imensurável, entretanto ao 

menos uma coisa consegui ali: a vontade de ler, conhecer e entender mais sobre tudo!  

Caio e Saulo foram meus colegas de turma na redação e no ônibus lotado de volta pra 

casa. Os conheci no meu 3° ano do Ensino Médio, e para eles já era, respectivamente, o 3º e 

4º ano tentando Medicina. Uma vez conversando com Saulo falei do meu desejo de estudar na 

mesma escola que ele, mas que eu não tinha condições para isso. Conversa informal pra 

manter a cordialidade, ele apenas me disse que também não tinha condições de estudar lá e só 

o fazia porque era bolsista. No dia seguinte meu telefone tocou e ele me perguntou se eu 

queria mesmo mudar de escola, não tive dúvidas: sim. Era tudo que eu e meus pais queríamos 

na época.  

Poder ter mais aulas com a Juliene e conhecer o Miguel Ruffino, professor de 

literatura que minha irmã tanto falava quando estudava nessa mesma escola. Ele é mais um 

professor que também não sabe a importância que teve em minha vida e na paixão por 

literatura. A partir daí o moinho de vento tornou-se um elemento de captação e conversão de 

um outro tipo de energia, agora apropriada para movimentar minha vida pessoal e acadêmica.  
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CAPÍTULO 3 

 FORMANDO ESCOLHAS: TRILHANDO UM CAMINHO 

DOCENTE 

 

3.1 “O Mundo é Um Moinho: Em pouco tempo não serás mais o que és” 

 

Inicialmente a chegada na graduação foi bem confusa e perdida, comum a todos que 

ainda não conhecem a universidade. Muitas dúvidas e medos. Nova rotina, novos hábitos, 

pessoas, tudo muito diferente, um mundo paralelo. Ainda hoje considero a UFES um mundo 

paralelo, as pessoas são diferentes e parecem viver aqui uma espécie de infinito particular 

vivido livremente. 

Os primeiros períodos foram destinados a cumprir a carga horária complementar 

exigida pelo currículo como, por exemplo, as oficina (Figuras 8 e 9) Esses momentos extra 

sala de aula foram os mais significativos durante a graduação: conversar com gente de outros 

períodos, com visões diferentes, ir a seminários da educação física ou de outros cursos, dar 

aulas (Figura 7) no Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA) , ir ao teatro da 

UFES, ver os filmes do Cine Metrópoles. Não importa se o objetivo era estudo ou ócio. O 

que? Como? Com quem? Não importavam o importante era passar o dia na universidade 

tentando entender toda aquela novidade. 

Alguns professores me encantavam com a maneira com que ensinavam e como 

encaram a profissão de ser professor. No entanto, outros me faziam/fazem meu sangue tremer 

de indignação e me levam a pensar: O que leva um professor universitário a ficar assim? 

Como ele conseguiu chegar até aqui? Será que ele não percebe que não é um bom professor? 

O que esperar da universidade com professores “ruins”? Por quê? Por quê? Será que um dia 

poderei ficar dessa maneira? O que fazer para não ter o mesmo caminho? 

Algumas dessas perguntas consegui responder com o decorrer do curso, a partir das 

respostas me fiz e faço mais perguntas diariamente: Como fazer diferente? Como não cair na 

rotina e no comodismo? Essas perguntas seguem me fazendo pensar pincipalmente depois das 

primas aproximações com a escola no Estágio Supervisionado (Figura 10) 
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3.2 O PIBID 

O PIBID é uma política pública brasileira de valorização do magistério para a 

Educação Básica pública, implementada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), desde 2007 e executado pelas universidades e viabilizado por meio da 

distribuição de bolsas a três segmentos: licenciandos, professores da rede pública e 

professores de universidades. Por meio do DECRETO nº7.219, DE 24 DE JUNHO DE 2010
2
, 

artigo nº 1, o PIBID tem por finalidade “[...] fomentar a iniciação à docência, contribuindo 

para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da 

qualidade da educação básica pública brasileira” (Diário Oficial da União, seção 1, 25 jun, 

2010).  

 Dessa forma, o PIBID objetiva introduzir o licenciando no espaço escolar, para que 

ele possa compreender seu cotidiano e aprender a lidar com outras situações além da sala de 

aula, desenvolvendo vários projetos. A proposta é que o licenciando passe, assim, a ter uma 

formação mais sólida, uma vez que se torna mais evidente a correlação entre prática e teoria, 

Tendo em vista o que é o programa e quais são seus objetivos destaco a seguir quais 

foram as trajetórias e experiências significativas. Além de as peculiaridades do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de licenciatura em 

Educação Física (EF) do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade 

Federal do Espirito Santo (UFES). 

 

Preciso me encontrar 

Deixe-me ir 

Preciso andar 

Vou por aí a procurar 

Rir pra não chorar 

Deixe-me ir 

Preciso andar 

Vou por aí a procurar 

Rir pra não chorar 

Quero assistir ao sol nascer 

Ver as águas dos rios correr 

Ouvir os pássaros cantar 

Eu quero nascer 

Quero viver (CARTOLA, 1976) 

 

                                                           
2
 Dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. 
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Ao entrar no PIBID, essa era a expectativa: me encontrar. Buscar o que me agrada de 

fato e me resolver quanto ao curso, afinal decidir o que cursar aos 18 anos não é nem nunca 

será fácil. Na época que entrei, tive a oportunidade de escolher entre algumas oportunidades 

de estágio, mas acabei optando pelo PIBID. Acredito que se fosse possível abraçar todas essas 

oportunidades de estágio eu teria feito com muito gosto, afinal muito me agrada a 

possibilidade de fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo. “Pertenço a tudo pra 

pertencer cada vez mais a mim próprio... minha ambição era trazer o universo ao colo”. 

(Fernando Pessoa) Ainda é difícil compreender que não posso fazer tudo o que quero e “juntar 

tudo numa coisa só” (ANITELLI, 2010). 

 A pretensão, ingênua, era de que o PIBID poderia me dar respostas para que eu 

pudesse me decidir em relação a graduação e resolver minhas frustações com o curso de 

graduação em licenciatura em Educação Física, na UFES, porque até então o prazo que se 

tinha para pedir reopção de curso era o terceiro período, o mesmo que cursava na época em 

que ingressei no Programa. 

 Minha expectativa era que uma vez estando na universidade poderia ter contato com 

pessoas muito inteligentes, não que não as tenha encontrado, mas foram poucas. Não queria o 

lugar comum e nem pessoas comuns, queria mais Ruffinos, Julienes, Caio e Saulo. Para ser 

sincera, acho que queria da Universidade o mesmo que meu curso de redação preparatório 

para o vestibular foi (o tal moinho de vento já explicado anteriormente), a pretensão 

obviamente era vestibular, mas a professora a todo momento nos instigava sobre tudo: livros 

de literatura, música, filmes e a política, sempre de maneira divertida. Nesse espaço em que 

comecei a me interessar por essas coisas e mais especificamente pela leitura 

 O primeiro impacto com os choques de realidade foi com esse curso quando comecei 

a conhecer um outro mundo para além do senso comum. Logo, esperava que a universidade 

continuasse a subsidiar o meu olhar crítico para o mundo, e de certo modo o fez, mas deixou 

de lado tudo aquilo que me encanta: literatura, música e teatro. 

 Além disso, a ausência de práticas também é fator de destaque e contribui 

consideravelmente para a frustração com o curso. Conforme o curso foi sendo desenvolvido 

entendi claramente que ali não era e não é o lugar para que eu me torne ou continue uma 

atleta, assim como é comum para os que optam por Educação Física. Aos meus olhos, para 

um curso que tem o movimento humano como cerne e que não utiliza disso para a formação 

de futuros educadores da cultura corporal de movimento é, no mínimo, paradoxal, estranho. 

Reforça cada vez mais o distanciamento entre teoria e prática. 
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No PIBID inicialmente nossas tarefas centrais eram mais de cunho burocrático e de 

estruturação da sala em que conseguimos no CEFD-UFES, minha resistência era grande com 

tais tarefas, afinal eu só queria saber: EF é mesmo o curso que quero? E realizando apenas 

tarefas burocráticas e estruturais eu não conseguiria responder a tal problemática, não tão 

imediatamente quanto desejava, já que infelizmente sofro do imediatismo. Entretanto, mesmo 

a contragosto realizei as tarefas e ajudei, acredito que sempre aprendo alguma coisa até 

quando não gosto do que estou fazendo, então eu ia “levando de teimoso e de pirraça” 

(HOLANDA, 1976) 

 No PIBID realizávamos intervenções nas escolas e minha intenção era ir logo a 

campo, entendendo que lá obteria a resposta pra minha vida. A infância deixou marcas, logo 

eu precisava de novas surpresas para um domingo diário, quente, muito quente, tal como a 

escola. Somente depois de um tempo eu consegui entender tudo aquilo, já estava aprendendo 

a ser professora e construindo o meu primeiro trabalho. Os problemas a serem enfrentados 

eram os mais distintos desde fazer ofícios e memorandos para entrada de materiais como 

computador, mesas e cadeiras até a compra de fios para instalação elétrica da sala. Seria mais 

fácil colocar entraves para justificar a ausência de estrutura, mas a opção foi por elaborar um 

espaço que, ainda com pouquíssimos recursos, tivesse a nossa cara. 

Nessa intensa jornada que foi o PIBID, Camila, Pedro e eu (alunos bolsistas do PIBID) 

acabamos nos tornando lideranças dentro do grupo. Confesso que não sei bem como isso 

ocorreu, nem até que ponto isso foi bom. Aconteceu com o passar do tempo um certo 

distanciamento entre os outros bolsistas e nós, não por opção nossa. Aos meus olhos, criou-se 

a nosso respeito a ideia de “chefes”, de “preferidos” de que “sabemos mais” por estarmos 

mais a frente na graduação. 

Tais peculiaridades despertavam os mais diversificados sentimentos em nós três e nos 

outros bolsistas. Fazer a mediação entre o professor coordenador, no caso o professor Luís 

Guilherme Cunha, e os bolsistas do PIBID era bem difícil. Novamente nesse momento 

enxergo, hoje, características da docência: a mediação e a representatividade/ liderança na 

vida de diferentes sujeitos e contextos diversificados no mais complexo da heterogeneidade. 

Foi e ainda é bem difícil entender por que talvez esse seja um dos meus maiores aprendizados 

na trilha vivida no PIBID durante 2 anos: as pessoas são diferentes, tem histórias diferentes, 

perspectivas de mundo diferentes, logo não posso tomar como base aquilo que fui ou o que 

pretendo ser acreditando fielmente que as pessoas têm os mesmos anseios que eu. Não são 

todos que gostam de Kinderovo. 
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Nesse contexto é importante destacar o meu papel nesse processo que não é de longe 

nem ingênuo nem despretensioso. Por vezes o meu papel enquanto liderança transcendeu o 

limite da tolerância. Novamente reitero que compreender os tempos e sujeitos diferenciados 

pra mim ainda é demasiado complicado, difícil, muito difícil, porque felizmente ou não acabo 

por sempre tomar como eixo norteador os meus valores e “meu moralismo”. Então, torna-se 

muito complicado lidar com a imaturidade e as diferenças educacionais e culturais 

principalmente no que diz respeito a responsabilidade. Tais experiências já haviam acontecido 

comigo, os eventos da escola citados acima (Jogos Internos; Festa Junina e Semana Cultural) 

já me demostravam essa dificuldade, a diferença é que em outrora eu não sabia a experiência 

que isso poderia me trazer 

Nesse sentido, por vezes, acabei passando dos limites em alguns aspectos e novamente 

ainda percebo características inerentes à docência: fazer o papel de “chato” e cobrar 

responsabilidade e a pretensão de educar nos coloca nesse papel de figura autoritária valendo-

se de ignorância para tal. No entanto, esse processo de aprendizado também me fez enxergar 

minhas características mais frágeis e que não estão em linha reta: 

Poema Em linha reta 

 

Nunca conheci quem tivesse levado porrada. 

Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. 

E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, 

Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, 

Indesculpavelmente sujo. 

Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, 

Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, 

Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, 

Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, 

Que tenho sofrido enxovalhos e calado, 

Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda; 

Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel, 

Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, 

Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado 

[sem pagar, 

Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado 

Para fora da possibilidade do soco; 

Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, 

Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. 

Toda a gente que eu conheço e que fala comigo 

Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, 

Nunca foi senão príncipe — todos eles príncipes — na vida… 

Quem me dera ouvir de alguém a voz humana 

Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia; 

Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia! 

Não, são todos o Ideal, se os oiço e me falam. 

Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? 

Ó príncipes, meus irmãos, 

Arre, estou farto de semideuses! 

Onde é que há gente no mundo? 

Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? 



 

21 
 

Poderão as mulheres não os terem amado, 

Podem ter sido traídos — mas ridículos nunca! 

E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, 

Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? 

Eu, que venho sido vil, literalmente vil, 

Vil no sentido mesquinho e infame da vileza (PESSOA, ANOO). 

 

“Nunca conheci quem tivesse levado porrada. / Todos os meus conhecidos têm sido 

campeões em tudo.” Levei porradas, muitas. Não fui campeã em tudo, algumas vezes fui 

“grotesco, mesquinho, submisso e arrogante”. Tudo isso fez parte do meu aprendizado e que 

só foi possível notar durante o processo no PIBID, pois foi necessário me encontrar também 

nessa etapa. 

Trabalho. Trabalho. E mais trabalho. Nesse primeiro ano no interior do PIBID essa foi 

a palavra de ordem: trabalho. Nesse caso não na escola, como eu pretendia que tivesse sido 

desde o início, mas com tarefas burocráticas e planejamento para o ano seguinte uma vez que, 

aconteceram muitos imprevistos inviabilizando nossa entrada na escola: greves, chuvas 

intensas, férias escolares. “Arre, estou farto de semideuses! Onde é que há gente no mundo?” 

Quando afinal vou para a escola? Diante de tal cenário o PIBID Educação Física-UFES 

centrou-se em realizar momentos de estudo, planejamento para as ações na escola, 

diagnóstico, organização de eventos e oficinas internas para que pudéssemos fazer um ensaio 

de como trabalharíamos na escola e de quais seriam nossas pretensões. 

 Concomitante a esse processo, vários professores realizaram pequenas palestras 

(Figuras 14, 15 e 16) e nos deram suporte teórico para nossas intervenções que logo se 

iniciariam: José Christófari Frade, Álvaro Sicília Camacho, Tarcísio Mauro Vago, Marcos 

Neira. Particularmente esse contato direto com vários professores e com diferentes maneiras 

de compreender a EF foi bastante enriquecedor. As conversas se davam de maneira menos 

formal, não eram palestras e seminários no qual palestrante e ouvinte estão distantes e sofrem 

de um abismo tanto intelectual quando de distância propriamente dita. O espaço “informal” 

me deixava à vontade para fazer questionamentos e conversar com professores renomados de 

igual pra igual (ainda que no fundo, no fundo você saiba que não é de igual pra igual) 

podendo tirar minhas dúvidas e fazer novos questionamentos. 

 Aos meus olhos, o professor Tarciso Mauro Vago foi o que mais me encantou, sua 

maneira de dialogar com nosso grupo foi o que mais me chamou a atenção. Sua inteligência 

era perceptível, entretanto ele não precisou valer-se de linguagem rebuscada para que isso 

fosse notável, muito pelo contrário a língua falada era a nossa. Lembro-me, com certa 

vergonha, que a primeira vez que ele nos visitou tínhamos que ler um texto dele e a maioria 
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não tinha lido e ele, como bom professor que é, logo percebeu. Não foi necessário esporros 

longos, reforçar a importância da leitura ou ainda slides para que ali mesmo ele conseguisse 

transmitir a ideia central daquele texto de maneira clara. 

A intenção não é justificar o fato de muitos não terem lido os textos ou não terem se 

comprometido, não há justificativas para isso. O que achei relevante foi que ele soube dar aula 

e nos instigou para o debate ainda que pouquíssimas pessoas tivessem conhecimento sobre o 

assunto do texto, ele tomou pra si a responsabilidade de ensinar sem a necessidade de culpar 

os alunos, mesmo podendo fazer isso. Para além, utilizar assuntos pertinentes à educação 

física, me agrada muito. Conforme dito anteriormente os professores que foram referenciais 

em minha trajetória escolar, Juliene e Ruffino, me fizeram crer na necessidade da leitura e 

como isso seria/é importante na minha vida principalmente partindo da literatura. Felizmente 

consegui esse legado prazeroso. 

Apresentei também um trabalho e uma oficina na VI Semana Maranhense de 

Educação Física (Figuras 11 e 12), juntamente com a professora Bianca Rabello professora 

supervisora vinculada ao PIBID e com Camila Borges (bolsista licencianda do PIBID). Minha 

primeira experiência apresentando um trabalho fora do ES: ansiedade, nervosismo e medo tal 

como ministrar a primeira aula para pessoas que você não conhece. Você se preparou para 

estar ali, estudou, planejou, mas na hora parece “esquecer” tudo e nem sabe fazer tem de ser 

feito, a única coisa que se tem clara é que se precisa cumprir um papel, então a única 

alternativa é encarar, logo “Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas”. A 

possibilidade de conhecer outras culturas e contextos me faz crer que, por vezes, reclamamos 

de mais sem nos dar conta que a realidade em outros espaços e muito distinta e distante da 

nossa em todos os sentidos, a lição de casa aprendida no Maranhão foi essa, o choque de 

realidade também ensina, muito. O moinho, agora, começa a captação de energia, vai 

ganhando força conforme o vento (experiência) e o ovo de chocolate que se demonstra 

também frágil, “distante da linha reta” e começa assim a “quebrar” para a vida, para profissão, 

para vida academia quem sabe?! Talvez. 

O PIBID Educação Física-Ufes realizou, no período do dia 15 à 24 de Novembro de 

2012, uma viagem de formação acadêmico-cultural com objetivo de proporcionar novas 

experiências na nossa formação. O intuito era que pudéssemos ter acesso a uma formação não 

apenas pedagógica e docente como é comum nas licenciaturas, mas ter acesso a uma 

formação estética levando em consideração os diferentes tipos de linguagens e manifestações 

culturais tais como: teatro, dança, música e visitas à museus. Dentro da proposta do projeto e 

através de visitas orientadas, foi possível conhecer instituições públicas e privadas como 
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Instituto Paulo Freire (Figura21) Pinacoteca, Sesc Pompeia, Estação da Luz, Sala São Paulo, 

Feira de Antiguidades do Bexiga, Bairro da Liberdade, Museu do Futebol, Museu do 

Brinquedo (Figura 20) e Museu da Língua Portuguesa. 

Dentre os momentos mais importantes da viagem destaco o encontro com o poeta 

Ferreira Gullar, na Casa das Rosas( Figura 17), onde Gullar falou sobre sua história de vida e 

da época em que ficou no exílio e, ainda, declamou de forma descontraída e alegre alguns de 

seus poemas. A visita ao Memorial da Resistência onde estão presentes os  resíduos da 

ditatura militar brasileira também foi de grande impacto, impossível não se emocionar. Outro 

momento importante foi o encontro com os Professores Marcos Neira (Figura 19) e Walter 

Correia , na Universidade de São Paulo (USP), que possibilitou conhecer seus trabalhos na 

área da Educação e da Educação Física, respectivamente. Assistimos também há uma 

apresentação da Ópera Macbeth, no Teatro Municipal de São Paulo (Figura 18).  

O contato com o Museu do Futebol apresentou a história do povo brasileiro diante das 

influências que esse elemento sociocultural carrega. Um museu carregado pela emoção e pela 

paixão nacional, que pode fazer um povo se unir em prol de um objetivo comum: o amor 

pelos clubes que transcende as quatro linhas e consegue mover multidões. 

A oficina acadêmico-cultural conseguiu romper com barreiras e descobrir uma nova 

maneira de ler o mundo, não apenas lendo palavras escritas, mas interagindo com diversas 

obras de artistas renomados como: Van Gogh, Salvador Dalí, Jean-Baptiste Debret e, até um 

dos marcos da arte moderna, a obra antropofágica de Tarsila do Amaral, lapidando o processo 

de humanização e sensibilidade. 

Pensar para tentar entender o mundo à nossa volta é, portanto, um grande esforço de 

crescimento, amadurecimento e, até mesmo, diversão.  

 

 

3.3 “Tem lugares que me lembram minha vida, por onde andei” 

  

 No PIBID como o próprio nome já diz o que se pretende é a iniciação à docência e 

para a realização desse projeto atuei como professora juntamente com Bruna, Camila e 

Gustavo licenciandos bolsistas do projeto, na Escola Municipal da Prefeitura de Vitória 

Elzenir Rocha, situada no bairro Santa Fé. As aulas de Educação Física ministradas por nós 

aconteceram para a turma da 6ª série B sobe a supervisão da professora Bianca Rabello. A 

faixa etária da turma é entre 12 e 14 anos, no total de 25 alunos, sendo muito equilibrada entre 



 

24 
 

meninas e meninos. As intervenções eram pra ter acontecido desde o início do segundo ciclo 

do programa, ou seja, em 2012. Entretanto, em virtude das férias (escolares e da graduação) e 

das greves nos diferentes setores (servidores, professores universitários e professores da rede 

municipal de ensino de Vitória) só foi possível começar as intervenções na escola no ano de 

2013. Utilizamos esse período em que não pudemos atuar na escola para fazer palestras e 

oficinas dentro do grupo, além é claro de estudos de diagnóstico da escola e de planejamento 

para o início das atividades na escola. 

Hora da entrada: Inevitavelmente ao me deparar com a realidade de uma escola 

pública me vem à tona o meu processo de escolarização e o comparativo entre as realidades 

distintas. Conforme expliquei anteriormente sempre estudei em escola particular embora já 

tivesse estado nas escolas públicas atuando como professora e, em virtude do estágio 

supervisionado, ainda me percebia “assustada” com o que via nas escolas.  

Aos meus olhos, notar que os alunos podiam frequentar as aulas de chinelo de dedo e 

chinelos ou usando boné, por exemplo, era demasiado estranho. Inaceitável nas escolas que 

estudei. Além disso, não se tinha problemas em relação ao espaço ou materiais para as aulas 

de Educação Física aparentemente tudo parecia em ordem. Isso enquanto aluna na 

escolarização. Hoje, na situação de professora em formação, o contexto é todo diferente, tudo 

diferente e tanta gente diferente  

 

Caminhos do Coração 

“E aprendi que se depende sempre 

De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa sempre é as marcas 

Das lições diárias de outras tantas pessoas” (GONZAGUINHA, 1982) 

 

As primeiras idas à escola foram para o diagnóstico e para observar a atuação da 

professora Bianca Rabello. O estranhamento também se deu ao presenciar aulas de Educação 

Física teóricas, essas aulas ocorrem em virtude da necessidade de se fazer rodízios devido 

falta de espaços apropriados para a aula de Educação Física, ou seja, a quadra. A princípio 

achei aquilo tudo um absurdo: educação física em sala de aula?! Nunca! Como dar aula de 

Educação Física teórica? No passar do tempo fui compreendendo a necessidade das aulas 

teóricas, não apenas pelas necessidades estruturais que a escola apresentou, mas nitidamente 

era uma maneira eficaz de fazer com que os alunos compreendessem o que estava sendo 

ensinado de maneira mais sistematizada e organizada, facilitando o entendimento.  
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Reclamar é inerente aos alunos, logo as aulas teóricas de Educação Física não fugiam 

da lógica, mas eles já estavam acostumados com essa rotina. Essas aulas variavam de acordo 

com o rodízio acordado entre os professores da escola. Em sala de aula os alunos aprendiam, 

por exemplo, sobre o atletismo (conteúdo trabalhado no período que iniciamos a observação) 

e no dia seguinte realizavam o que tinham aprendido na aula teórica.  

A intervenção nas escolas teve como temática o futebol, pois considerando a 

proximidade com os megaeventos que já aconteceram como a Copa das Confederações 

(2013), a Copa do Mundo (2014), entendemos que seria necessário compreender o papel 

social e cultural do futebol. Nessa perspectiva iniciamos nossas intervenções e elaboramos 

nosso plano de ensino. 

Inicialmente os alunos ficaram muito curiosos para saber o que era o PIBID, como era 

a Universidade, e o que vaziamos quando não estávamos com eles dando aula. Respondemos 

as várias curiosidades deles, mas sempre se multiplicavam as dúvidas para saber quem eram 

esses “novos estranhos” que estavam invadindo o espaço deles. Durante o período de 

observação recordo-me que um dia a professora Camila que tinha passado uma pesquisa para 

eles fez o seguinte argumento: “Para ficar o dia inteiro no facebook (site de relacionamentos) 

vocês tem tempo. Então, para fazer a pesquisa também tem que ter”.  

Pensando na perspectiva da viagem de formação acadêmico cultural, na proposta do 

sub projeto de Educação Física e  nesses dois momentos que presenciei: a ausência da 

pesquisa em detrimento do facebook e a curiosidade que eles tinham em saber o que era o 

PIBID, percebi que poderíamos criar um grupo (página do site) para reunir os alunos e os 

bolsista do PIBID que realizavam as intervenções nessa turma, com o intuito de tornar o 

espaço de ócio deles fosse permeado num entretenimento que pudesse instigá-los e ainda 

aproximá-los de nós. A página foi usada para podermos postar poesias, curiosidades, músicas 

e tudo mais que tivesse a perspectiva de nosso trabalho envolvendo o futebol. Os alunos 

faziam diversas perguntas sobre o PIBID e sobre nós bolsistas, reclamavam do conteúdo e 

faziam elogios de nossa presença na escola.  

Particularmente quando tomei a iniciativa da criação do grupo na internet, o maior 

intuito era aproximar os alunos de nós bolsistas, afinal o meu contato/experiência/vivência 

com os palestrantes que iam ao PIBID me faziam crer na necessidade de uma aproximação 

entre educador e educando. Propiciando assim, um contato mais efetivo entre ambos e não 

apenas uma distância hierárquica entre nós de modo que facilitasse o ensino-aprendizagem.  

Quando as intervenções se iniciaram meu olhar transformou-se diante da nova 

configuração e em face aos desafios e imprevisibilidade da dinâmica escolar. Por exemplo, 
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era bastante comum que as aulas fossem interrompidas pelo corpo docente da escola ou ainda 

por atividades como Dia da Família, ensaio da Festa Junina, visita de dentista na escola, 

palestras educativas e até mesmo os acontecimentos externos à escola como as manifestações 

populares nas ruas, greves. Todas essas atividades interferiam diretamente na nossa rotina e 

planejamento das aulas. 

Embora previamente planejadas e sistematizadas, as intervenções não aconteciam 

conforme o previsto, não só pelos imprevistos surgidos, mas também pelas distintas 

personalidades dos sujeitos constituintes da escola, entre eles, os alunos. 

No início foi um pouco difícil estabelecer uma boa relação com os mesmos, porém aos 

poucos fomos conseguindo construir um bom diálogo. A priori as aulas em sala de aula não 

me agradavam muito, não gostava de passar muitas coisas no quadro, particularmente acredito 

que quando você vive a experiência o registro da memória e do aprendizado ficam mais em 

evidencia. Logo, quando as aulas eram em sala de aula procurava fazer com que os alunos 

tivessem uma aula diferenciada, tal como eu gostaria que fosse uma aula para eu participar; 

fizemos com eles: batalha naval, “quiz de perguntas e respostas” e pesquisas. 

 

 

3.4 Palavra livre: “Cenas do meu filme branco e preto” 

 

Fernando Pessoa 

Eu adoro todas as coisas 

E o meu coração é um albergue aberto toda a noite. 

Tenho pela vida um interesse ávido 

Que busca compreendê-la sentindo-a muito. 

Amo tudo, animo tudo, empresto humanidade a tudo, 

Aos homens e às pedras, às almas e às máquinas, 

Para aumentar com isso a minha personalidade. 

Pertenço a tudo para pertencer cada vez mais a mim próprio 

E a minha ambição era trazer o universo ao colo 

Como uma criança a quem a ama beija. 

Eu amo todas as coisas, umas mais do que as outras, 

Não nenhuma mais do que outra, mas sempre mais as que estou vendo 

Do que as que vi ou verei. 

Nada para mim é tão belo como o movimento e as sensações. 

A vida é uma grande feira e tudo são barracas e saltimbancos. 

Penso nisto, enterneço-me mas não sossego nunca. 

 

Não sou nada. Nunca serei nada. Entretanto, “eu adoro todas as coisas /E o meu 

coração é um albergue aberto toda a noite”. Não tenho dúvidas de que foi uma das 

experiências que mais ficaram apregoadas em mim, porque tem certas coisas que vão vivendo 

em você e o PIBID foi uma delas. Me dediquei e acreditei muito. Fiquei angustiada, sem 
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paciência, e com vontade de largar tudo por muitas vezes. Entender as pessoas e os seus 

Lobos da Estepe (Herman Hesse) é demasiado complicado, talvez por isso tenha me 

importado tanto, criado as mais fabulosas expectativas e em alguns casos em vão. Entretanto, 

o que fica é o que aprendi... 

 

APRENDI- Charles Chaplin  

 

Aprendi que eu não posso exigir o amor de ninguém, posso apenas dar boas razões 

para que gostem de mim e ter paciência, para que a vida faça o resto.  

 

Aprendi que não importa o quanto certas coisas sejam importantes para mim, tem 

gente que não dá a mínima e eu jamais conseguirei convencê-las.  

 

Aprendi que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas 

alguns segundos. Que posso usar meu charme por apenas 15 minutos, depois disso, 

preciso saber do que estou falando.  

 

Eu aprendi... Que posso fazer algo em um minuto e ter que responder por isso o 

resto da vida. Que por mais que se corte um pão em fatias, esse pão continua tendo 

duas faces, e o mesmo vale para tudo o que cortamos em nosso caminho.  

 

Aprendi... Que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser, e 

devo ter paciência. Mas, aprendi também, que posso ir além dos limites que eu 

próprio coloquei.  

 

Aprendi que preciso escolher entre controlar meus pensamentos ou ser controlado 

por eles. Que os heróis são pessoas que fazem o que acham que devem fazer naquele 

momento, independentemente do medo que sentem.  

 

Aprendi que perdoar exige muita prática. Que há muita gente que gosta de mim, mas 

não consegue expressar isso.  

 

Aprendi... Que nos momentos mais difíceis a ajuda veio justamente daquela pessoa 

que eu achava que iria tentar piorar as coisas.  

 

Aprendi que posso ficar furioso, tenho direito de me irritar, mas não tenho o direito 

de ser cruel. Que jamais posso dizer a uma criança que seus sonhos são impossíveis, 

pois seria uma tragédia para o mundo se eu conseguisse convencê-la disso.  

 

Eu aprendi... que meu melhor amigo vai me machucar de vez em quando, que eu 

tenho que me acostumar com isso. Que não é o bastante ser perdoado pelos outros, 

eu preciso me perdoar primeiro.  

 

Aprendi que, não importa o quanto meu coração esteja sofrendo, o mundo não vai 

parar por causa disso.  

 

Eu aprendi... Que as circunstâncias de minha infância são responsáveis pelo que eu 

sou, mas não pelas escolhas que eu faço quando adulto.  

 

Aprendi que numa briga eu preciso escolher de que lado estou, mesmo quando não 

quero me envolver. Que, quando duas pessoas discutem, não significa que elas se 

odeiem; e quando duas pessoas não discutem não significa que elas se amem.  

 

Aprendi que por mais que eu queira proteger os meus filhos, eles vão se machucar e 

eu também. Isso faz parte da vida.  
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Aprendi que a minha existência pode mudar para sempre, em poucas horas, por 

causa de gente que eu nunca vi antes.  

 

Aprendi também que diplomas na parede não me fazem mais respeitável ou mais 

sábio.  

 

Aprendi que as palavras de amor perdem o sentido, quando usadas sem critério. E 

que amigos não são apenas para guardar no fundo do peito, mas para mostrar que 

são amigos.  

 

Aprendi que certas pessoas vão embora da nossa vida de qualquer maneira, mesmo 

que desejemos retê-las para sempre.  

 

Aprendi, afinal, que é difícil traçar uma linha entre ser gentil, não ferir as pessoas, e 

saber lutar pelas coisas em que acredito. 

 

Confesso que tomei pra mim uma responsabilidade que não era minha em alguns 

aspectos. Uma vez tendo um papel de liderança, ainda que simbólico, assumi 

responsabilidades demais e isso pesa e não é pouco. Hoje me sinto de certo modo culpada por 

não ter conseguido fazer com que todos os bolsistas tenham aproveitado ao máximo o PIBID. 

Tenho o péssimo habito de acreditar que posso trilhar o melhor caminho pra todos, 

principalmente aqueles por quem tenho apreço. “Pertenço a tudo para pertencer cada vez mais 

a mim próprio/E a minha ambição era trazer o universo ao colo”(Fernando Pessoa)  

Se por um lado o sentimento é o de impotência diante das circunstâncias por outro o 

que vem a tona é o desejo de ter feito algumas coisas diferentes: questionar, ter coragem de 

falar, e não meramente cumprir as ordens. Talvez, se eu tivesse tido coragem o suficiente para 

enfrentar algumas situações conseguiria ter aproveitado mais todo o conhecimento das sub-

coordenadoras voluntárias: Roberta Calili, Lara Romero e Eduarda Bizoli , aqui também pesa 

o não aproveitamento integral do que elas poderiam proporcionar na minha formação.  

Gostaria sinceramente de ter sido egoísta nesse momento e ter aproveitado todo o 

conhecimento que elas têm e não me deixar engolir e calar pelas responsabilidades 

burocráticas. Não sou tão correta assim, meu lado egoísta e mesquinho vem à tona e algumas 

circunstâncias da vida acabam reforçando que você ser egoísta e preocupar-se com os que se 

preocupam com você, por vezes é uma questão de sobrevivência, apenas. 

Não quero aqui utilizar o espaço como muro das lamentações. O momento não merece 

e não é para isso. E para não dizer que não falei das flores, há que se lembrar dos momentos 

festivos e felizes. Os textos, planejamentos, palestras, oficinas e organização de eventos 

também foram de grande valia e demonstraram a necessidade de uma pessoa/professor 

dinâmica e capaz de lidar com as adversidades infinitas e suas possibilidades de estudo e 

organização além, é claro, de proporcionar encontros e desencontros entre sujeitos com 
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espaços e tempos diferenciados e com concepções das mais distintas, por exemplo, o convívio 

com o professor Tarcísio Mauro Vago e o Walter Roberto Correia, ainda que por pouco 

tempo, já foi suficiente para que se tornassem referências em minha formação.  

A viagem acadêmico-cultural à SP foi um dos momentos dentro do PIBID que mais 

me marcou, porque correspondeu à expectativa que eu tinha depositado na UFES, ou seja, a 

utopia de que eu iria viver em um lugar que as pessoas são diferenciadas e inteligentes, que 

gostam de boa música, de teatro, de poesia e que eu pudesse ter isso todo dia tal como em SP. 

Uma espécie de Macabea
3
 conclamando pela descoberta do mundo, da vida.  

Recentemente também tive o prazer de ter meu trabalho reconhecido e premiado na 

Universidade de São Paulo (USP), no evento intitulado XII Seminário de Educação Física 

Escolar (Figura 21). Particularmente fiquei muito feliz ao receber a premiação, quando paro 

para pensar percebo que ainda não consigo entender que fui premiada na USP, pesquisa fruto 

de um trabalho intenso de dois anos com o pequeno grande coletivo, me senti realizada. Tudo 

isso me fez crer que todo o esforço, desgaste, aborrecimento e felicidade valem a pena, afinal: 

“a vida é uma grande feira e tudo são e barracas e saltimbancos. Penso nisso enterneço-me, 

mas não sossego nunca!”. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escrita do memorial me fez perceber as lacunas mais frágeis não so de minha 

formação inicial, mas também as minhas. A começar, por exemplo, pela escrita do presente 

trabalho escrito as pressas para cumprir com meu processo de formação. Escrito as pressas 

não por falta de tempo, mas porque adiei ao máximo esse processo de reflexão sobre minhas 

atitudes e posturas. A correria do trabalho são apenas reflexo da correria diária entre o vivido 

no CEFD, em família e com os amigos, juntar tudo em uma coisa só é complicado, ainda mais 

quando todos os lugares e pessoas tem o mesmo peso. Nas palavras da minha mãe isso se 

chama “abraçar o mundo com as mãos”, no entanto, nas minhas apenas o desejo de ganhar um 

Kinderovo onde a surpresa e brincadeira busco diariamente com todos aqueles que encontro.  

Chegando até aqui a única certeza é que não tenho certeza. Meu processo de formação 

inicial se encerra, mas o caminho de formação continua. Não sei se como professora de 

                                                           
3
 Personagem fictícia do livro “A Hora da Estrela”, de Clarice Lispector. 
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Educação Física, em outra área de estudo ou em outro lugar. Há depender agora da constância 

ou não do vento para movimentar o moinho de vento ou o moinho que modifica e capta para a 

vida. No fim de um começo ou no começo de um fim, seja na surpresa ou na 

imprevisibilidade de um ovo,na captação, direcionamento, mudança do moinho, o presente e 

passado se engendram diariamente naquilo que sou e no que pretendo ser. 
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