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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo produzir e ampliar sentidos de formação docente 

desenvolvido no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do 

Espírito Santo “UFES”, considerando as experiências como aluna na Educação Básica e 

Superior . O propósito é iniciar análise considerando o período de escolarização primária que, 

a meu ver, foi um período fundamental para escolher cursar Educação Física. Portanto, foi a 

escolarização básica que despertou em mim o interesse em cursar Licenciatura em Educação 

Física.  

 

Os objetivos específicos são: 

 

-Produzir e ampliar sentidos de formação docente, considerando as experiências como aluna 

na Educação Básica na disciplina de Educação Física. 

 

-Produzir e ampliar sentidos de formação docente, considerando as experiências de 

intervenção como estagiária do curso de Licenciatura em Educação Física. 

 

-Produzir em ampliar sentidos de formação docente, considerando as experiências da Escola 

estudada até o Ensino Médio. 

 

Considerando, então, a importância da Educação Física no meu processo de escolarização, (já 

que essa disciplina foi de grande importância para a escolha do curso de graduação) e a partir 

de estágios supervisionados onde tive o primeiro contato com a docência, busco observar as 

aproximações e distanciamentos entre as aulas de Educação Física quando aluna e agora 

quando já me aproximo de ser professora, a partir de um olhar de estudante/professora, para a 

escola que estudei na área rural, mais precisamente na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio “Joaquim Caetano de Paiva” (EEEFMJCP)
1
 onde aconteceu o início de 

minha trajetória com a Educação Física. 

 

Com a entrada no curso, com as disciplinas e com os ensinamentos na instituição de Ensino 

Superior, comecei a perceber a diferença do olhar de aluna para o de professora. Na escola eu 

                                                           
1
 A partir daqui, a escola será chamada no texto de EEEFMJCP. 
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não era mais vista como aluna. Começaram a ser construídas novas responsabilidades em 

torno de mim. Eu precisava ter uma postura mais séria e mais responsável, pois agora atuo 

como professora/ estagiária, mas com responsabilidades. 

 

Não poderia atrasar para as aulas, porque fazia parte do meu trabalho comandar uma aula; 

havia horários e devia cumprir a rotina de uma escola. E então comecei a ver a escola por 

outro ângulo; comecei a pensar: será esta Educação Física a mesma que foi ensinada a mim 

no período de escolarização? Como acontecem essas aulas? A Educação Física é a mesma 

sempre? Como será que estão as aulas de Educação Física na escola onde estudei? O que 

mudou por lá? 

 

Em busca dessas respostas ou de outros questionamentos, busco, nessa escrita, redigir um 

memorial com a intenção de produzir reflexões sobre a minha trajetória de formação e fazê-lo 

indicar novas possibilidades para pensar as aulas de Educação Física, não somente a partir do 

que tenho aprendido na universidade, mas na relação com a minha escola de origem – 

EEEFMJCP – a qual me dispus a revisitar como estudante/professora de Educação Física 

durante a produção desse memorial/pesquisa.  

 

Este trabalho poderá somar a outros trabalhos já escritos que se orientam pelas memórias e 

pela autobiografia como forma de reflexão sobre o processo de formação. Além disso, poderá 

proporcionar o contato com um olhar sobre outras realidades em que as aulas de Educação 

Física acontecem. No âmbito pessoal, penso que, futuramente, poderei revisitar o trabalho e 

analisar como eram as aulas de Educação Física em três momentos do meu percurso: no meu 

período inicial de escolarização, entre os anos de 2012 e 2015, quando ocorreu meu processo 

de formação superior e, talvez, no futuro em novos trabalhos que surgirem. 

 

 

1.1 METODOLOGIA 

 

A abordagem metodológica que foi utilizada neste trabalho será, inicialmente, uma pesquisa 

narrativa, a partir de experiências vividas, especialmente nas aulas de Educação Física, em um 

processo de escolarização primária, até a formação docente na mesma área, no ensino 

superior, que será o foco principal deste trabalho.  
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Para isso, tomarei como orientação o formato “memorial de formação” para escrita deste 

trabalho, com o objetivo de traçar minhas experiências como estudante primária e acadêmica, 

formando um olhar diferenciado ao longo do percurso, que é o conjunto final de um curso de 

licenciatura. Bem como Passegi (2008, p. 181) afirma: 

  

Como narrativa (auto)biográfica das experiências dos professores em formação, o 

memorial de formação apresenta-se como um campo de investigação relevante para 

a compreensão do processo formativo e da identidade profissional, uma vez que 

conduz o aluno a uma auto-reflexão sobre sua vivência profissional, fornecendo, por 

esse viés, elementos interessantes sobre suas motivações, crenças, valores e 

representações 

 

Esse olhar que atravessa um período de anos que envolvem mudanças e processos de 

formação que acontecem durante esse tempo. Assim Passeggi (2008) explica que: “O 

interesse do memorial é justamente deixar ao candidato o cuidado de tecer os fios que 

entrelaçam os fatos entre si, explicitar o que e como provocam efeitos formadores na sua vida 

intelectual e profissional” (PASSEGGI, 2008, p. 31). 

 

Tomo também ,para orientação do meu trabalho, as ideias de Larrosa (2002), voltadas para as 

experiências, que de alguma forma nos tocam. Como afirma o autor: “A experiência é o que 

nos passa, o que nos acontece. 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” (LARROSA, 

p. 21, 2002). 

 

Acredito que essas experiências e as reflexões sobre elas colaboram para a constituição de 

minha identidade docente, pois acredito que as experiências construídas aqui, tem o caráter 

formador para minha graduação, no sentido de, futuramente, quando atuar professora, me 

remeter a estes estudos e analisar as mudanças que sofri com o passar do tempo e o que eles 

nos acrescentam profissionalmente. 

 

As fontes que constituem esta pesquisa são: fotos, registros do período de escolarização 

(assim como fotos antigas e atuais), registros do processo de estágio supervisionado, relatos 

de experiências, portfólio e entrevistas com a professora do meu período de escolarização. 
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No processo de escrita do memorial, busco analisar os distanciamentos e as proximidades das 

aulas de Educação Física que marcaram minha trajetória escolar no contexto rural. Para isso, 

analiso as entrevistas realizadas com minha professora da escola e com as crianças que hoje 

são seus alunos, a fim de compreender não somente a minha trajetória, mas, também, as 

observações e comparações que acabei fazendo entre esses espaços/tempos, ao longo do curso 

de licenciatura. 
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2 O MEU PERCURSO... 

 

Este capítulo tem como objetivo refletir sobre o meu percurso. Considerando minhas 

experiências de vida, de aluna na Educação Básica até a escolha do curso superior. 

 

Sou filha caçula de três irmãs, porém uma delas faleceu ainda bebezinha (a do meio). Assim, 

minha família se resume em meu pai, minha mãe e minha irmã e eu. Não poderia deixar de 

citar meus avós, meus maiores tesouros, pois vivi e vivo com eles na mesma casa. Essa é a 

composição da minha família, os principais atores da minha história de vida. São a base de 

meus sonhos e os incentivadores de todos os desejos. Minha família sempre trabalhou com a 

agricultura: sou filha de lavradores e sua principal fonte de renda vem da terra. 

 

Resido, desde o meu nascimento, no município de Laranja da Terra, mais precisamente, no 

distrito de Joatuba, no interior do Estado do Espírito Santo. Moro numa ruazinha tranquila, 

onde todos se conhecem e são parentes. Há uma convivência muito boa. Lá tem um campo de 

futebol e um barzinho apenas. Era tudo que eu precisava para ser feliz. 

 

Minha infância no interior foi umas das melhores, a meu ver. Longe de toda aquela correria 

da cidade grande, vivi livremente, como um passarinho. Brincava com primos e amigos nas 

matas, morros e ruas e eram diversas as formas que incluíam  brincadeiras de ruas, esportes, 

até as mais aventureiras na floresta. Eram totalmente diferentes das que se vê atualmente.. 

Minha infância foi marcada de muita alegria e muita agitação. Recordo que adorava brincar, 

esperava ansiosamente chegar o fim da tarde para me reunir com os colegas para fazer 

“alguma coisa” e sempre era algo diferente. 

 

Desde pequena sou um ser humano tranquilo, mas, como todas as crianças, eu gostava muito 

de aprontar, principalmente com minha irmã e com as amigas dela. Como era uma diferença 

de idade muito grande – 9 anos – se configurava então como: “eu” a criança e, minha irmã, a 

adolescente. Então, havia aí um atrito: sempre a atrapalhava com “namoradinhos” e nas 

reuniões com as amigas dela. Isso tudo junto com a ajuda das muitas amigas que sempre tive. 

Lembro-me que quase todos os sábados a gente se reunia em minha casa e elas dormiam lá. 

Como minha casa era muito grande, tinha espaço para todo mundo. Uma questão é que 
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minhas amigas sempre dormiam em minha casa, mas eu raramente dormia na casa delas por 

medo, insegurança ou sei lá. 

 

Meu pai sempre foi um adorador de esportes, principalmente o futebol. Então, desde 

pequenininha, ele me levava para jogos em Laranja da Terra mesmo, e também em cidades 

vizinhas. Isso permanece em minha vida até hoje e me considero viciada nisso. 

 

A meu ver, tive uma infância muito boa, cheia de amigos, de brincadeiras e diversão. Minha 

mãe me ensinava a ler e a escrever em casa antes mesmo de eu entrar no processo de 

escolarização. Foi sempre muito atenciosa com questões de estudo. Lembro-me dela um dia 

falando que iria me matricular na escola e eu fiquei toda feliz. No primeiro dia de aula ela me 

levou de moto para a pré-escola. Eu já tinha 5 anos e ela nem precisou ficar para a adaptação, 

o que, normalmente, todos os pais fazem. Eu fiquei tranquilamente. Lá conheci muitos amigos 

que permaneceram até o fim do ensino médio. Considero-os muito importantes. São pessoas 

que permanecerão sempre em minha memoria. 

 

No “pré”, nós pintávamos, brincávamos, cantávamos etc. Minha professora era a tia 

Vanderléia, que é uma pessoa muito especial para mim. Tinha, também, a tia Leonilda, que 

era encarregada da merenda. Sempre tive uma sintonia muito grande com elas pelas pessoas 

que eram. 

 

Como todos os centros de educação infantil, lá tinha o pátio, os brinquedos, como a gangorra, 

escorregador, banco giratório e, na hora do recreio, ficávamos disputando os brinquedos. 

Contudo na Educação Infantil só passei um ano, e logo, após, no outro ano, já fui para a 

primeira série. 

 

Fiquei “me achando” quando “subi” para a “escola grande” onde tinham mais turmas e a 

gente se socializava com outras crianças maiores. Em minha primeira série, nossa sala era 

dividida em primeira e quarta séries juntas e uma única professora tinha que dar conta de 

todos. Eu já sabia várias coisas do processo de alfabetização como as letras, os números, e 

quase já sabia ler, pois, como já citei, minha mãe sempre dedicada me ensinava em casa. 

Muitas vezes os alunos da 4ª serie nos ajudavam em atividades mais complexas. 
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Nas séries iniciais, as principais atividades com o corpo eram as brincadeiras no recreio. 

Recordo-me mais da brincadeira “bandeirinha”, na qual se colocava um tijolo no chão com 

um galho de goiaba dentro e demarcava o campo; dividia-se as equipes e dava um número 

dentro da quantidade de pessoas. Quando gritava o número, tinham que correr, pegar o galho 

e trazer para seu campo sem ser pego. Lembro de uma vez que espalhamos folhas de goiaba 

para todo os cantos da escola e, ao iniciar a aula, a diretora da escola chamou por nomes na 

sala para limpar o pátio da escola já que estava todo sujo. Essa é uma brincadeira que já 

retomei em alguns momentos  no estágio com várias adaptações, mas para chegar até elas 

busquei essa brincadeira em minha memória de escolarização. 

 

Passei a ter a disciplina Educação Física apenas na 4ª serie, com o professor David. Ele 

trabalhava com iniciação de jogos desportivos e fazia avaliação física dos alunos, como 

pesagem, medição etc. 

 

Entre as minhas lembranças das series iniciais com relação a Educação Física, recordo-me 

que ao entrar na quinta série foi um baque, uma realidade totalmente diferente: haviam várias 

disciplinas com professores diferentes. Ali, então, percebi que estava crescendo. Entraram 

novos coleguinhas de outros lugares e a sala ficou com a quantidade de alunos maior. 

 

Minha relação mais profunda com a Educação Física surge a partir daí, quando se iniciou o 

contato com os esportes. A cultura corporal do movimento ficou mais presente, o professor 

que então permaneceu por três anos na escola, o mesmo da quarta série, fez um trabalho 

muito bom. Ele dava aulas que relacionavam teoria e prática, utilizava como métodos de 

avaliação trabalhos e provas quando o conteúdo abordado dava esse espaço. Nesses três anos, 

trabalhou com jogos, brincadeiras e esportes, sendo que foi um processo construído a partir da 

evolução de cada um, até chegar no caso dos esportes, no jogo propriamente dito. 

 

Pouco depois, esse professor foi substituído e entrou uma professora, que deu continuidade ao 

trabalho. A aula dela se constituía de aquecimento e alongamento, “puxado” por um aluno em 

cada aula e, no restante do tempo, era o conteúdo que ela iria trabalhar. Recordo-me que ela 

variava muito nas atividades, sempre vinha com algo diferente e ressignificava o esporte 

através de brincadeiras, até chegar no esporte tradicional. 
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Entrando no Ensino Médio trocou-se de professor novamente e este deixava solta a questão 

do conteúdo, deixava por nossa conta. A gente escolhia o que queria praticar e, na maioria das 

vezes era o futebol. 

 

Nesse período, estudando no Ensino Médio, achava ótimo a escolha dos conteúdos ser 

“solta”, pois como estudante era tudo o que eu queria: praticar o esporte que eu gostava e da 

forma que eu e meus amigos quiséssemos. Hoje em dia, após a entrada na Universidade, no 

Curso de Licenciatura em Educação Física, onde estou me formando para ser professora, o 

olhar em relação a isso está totalmente diferenciado, pois eu, como professora, não tomaria 

essa atitude, que era de deixar por conta dos alunos a escolha dos conteúdos. A minha prática 

seria de maneira mais organizada em relação a isso. 

 

Na escola, mais precisamente no período do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, nunca 

fui de me aproximar das danças, apresentações nas festividades, datas comemorativas etc. 

Acho que isso aconteceu pelo fato de eu ser tímida ao me apresentar na frente das pessoas. 

Não gostava de ter as atenções voltadas para mim.  

 

Hoje em dia, percebo que há a necessidade desse tipo de prática, pois é um processo 

construtivo no momento da escolarização. Em relação aos meus alunos, procurarei trabalhar 

isso com eles, pois acho essencial para construção da identidade corporal deles.  

 

Das aulas de Educação Física sempre participei. Gostava muito de realizar as atividades nas 

aulas. Quando chegava o horário de aula da nossa turma, todo mundo esperava ansiosamente 

e se comportava muito bem até ir para a quadra. Confesso que futebol e handebol eram as 

atividades mais especiais e a maior parte dos alunos preferia esses esportes, entre os 

conteúdos oferecidos, mas tudo o que era solicitado eu fazia e adorava. Porém, de 

competições interclasse ou interescolares, confesso que não me sentia muito bem em 

participar, por medo de errar e por vergonha. Odiava que alguém ficasse me olhando. Gostava 

de jogar espontaneamente e que ninguém ficasse olhando ou gritando, pois isso me causava 

certo nervosismo, mas aconteceu mais fortemente nas séries finais do ensino fundamental, 

justamente na fase da entrada da adolescência. Quando entrei no Ensino Médio, isso mudou e 

pude então me sentir melhor em competições. Entendo que é importante também haver 
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competição na Educação Física e na escola, levando em conta que deve ser realizada de uma 

maneira que seja justa. 

 

Nos três anos de ensino médio, competimos todos os anos. Fazíamos um time com todas as 

meninas que quisessem participar dos Jogos na Rede
2
 que eram realizados pela Secretaria 

Estadual de Educação. Eram várias modalidades: futebol, handebol e voleibol e a equipe que 

escolhia uma modalidade para jogar. Juntavam-se todas as escolas de uma determinada 

superintendência e quem fosse campeã – nesse caso em Afonso Cláudio –, iria para uma 

competição maior dos ganhadores em Guarapari, para disputar em nível Estadual. As três 

vezes em que competi, “batíamos na trave” e perdíamos na final ou semifinal. Era muito bom 

participar desse evento: conheci muitas pessoas nos jogos, a competição era muito propícia a 

socializações e tinha um caráter muito sério. 

 

Quando estava no terceiro ano, meu último ano de competição, fomos para a semifinal na 

competição de futsal e por culpa minha não avançamos para a outra fase, pois perdi o ultimo 

pênalti e fiquei muito triste. Todas as minhas colegas de equipe tinham feito os gols e 

justamente eu, que sempre tive medo, perdi o pênalti naquela situação, e também por perder a 

oportunidade de talvez passar um final de semana em Guarapari com as meninas da escola 

representando a minha escola. 

 

Na escola, sempre tive uma relação muito boa com todos: com a diretora, com os professores 

e, principalmente, tinha um carinho muito grande com as meninas da cozinha que preparavam 

nossa comida e também com as meninas da limpeza. Como geralmente no interior são todos 

conhecidos, todos éramos amigos. Sempre gostei de ir para a escola, mas como todos, tinha 

uma matéria que eu não gostava, que era a matemática.  

 

Não costumava faltar às aulas. Se isso acontecesse era um caso extremo, pois não gostava de 

perder aula, principalmente nos dias que tinha Educação Física, já que eram poucas horas por 

semana. 

 

                                                           
2
 Informações sobre os Jogos na Rede podem ser acessadas em: 

<http://www.educacao.es.gov.br/web/NaRede2014m34.htm>. 
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Desde o ensino fundamental, despertou em mim o desejo de fazer Educação Física e com a 

colaboração de meu pai, que foi o principal incentivador e influenciador para que eu gostasse 

de esportes. Por isso, tive a certeza que era aquilo que eu queria. 

 

Durante os anos que permaneci com essa ideia, muitas pessoas falavam que eu ia desistir, que 

com o tempo iria trocar de curso, mas não foi o que aconteceu. Eu permaneci com o meu ideal 

que era cursar Educação Física. 

 

Na época em que decidi o que eu queria, não tinha uma visão muito ampla de Educação 

Física. Inicialmente, não tinha o conhecimento da divisão de licenciatura e bacharelado e 

achava que Educação Física era uma só, que comtemplava tudo. 

 

Tentei o vestibular em quatro faculdades, sendo apenas uma Federal. Passei em todas e 

inclusive ganhei uma bolsa pelo programa do governo do Estado do Espírito Santo (Nossa 

Bolsa)
3
 na Escola Superior São Francisco de Assis, em Santa Teresa-ES. 

 

Nesse mesmo período, passei no vestibular da Universidade Federal do Espírito Santo. Foi 

então que precisei fazer a escolha de minha vida: ir para ESFA, para onde precisaria ir todos 

os dias de Laranja da Terra a Santa Teresa ou vir para a UFES e mudar toda a minha rotina da 

cidadezinha do interior para a da cidade grande. Fiz a opção, então, de vir para a UFES, já que 

era Universidade Federal e seria mais confortável viver aqui, do que viajar todos os dias para 

estudar. 

 

Inicialmente, confesso que me senti perdida no curso de Educação Física da UFES, pois nesse 

momento já tinha noção do que era o curso de licenciatura, mas não tinha noção da grade 

curricular. No primeiro período, ainda estava em fase de adaptação e não pensava que o 

currículo seria tão pedagógico. Eu imaginava a Educação Física como se pensava antes, 

quando se valorizava mais a técnica. Não conhecia as tendências pedagógicas na área. Com 

relação a isso, Bracht (2013, p. 23) afirma: 

 

                                                           
3
 Cf.: <http://www.nossabolsa.es.gov.br/hotsite/nossa_bolsa.html>. O “Nossa Bolsa” é um programa implantado 

pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de ampliar as 

oportunidades de acesso ao ensino superior para estudantes oriundos do ensino público. Mais de quatro mil 

estudantes já foram beneficiados com bolsas em todo o Espírito Santo. Hoje, 3.636 estão cursando o ensino 

superior pago pelo Governo do Estado (acesso em 10 nov. 2015). 



 

15 
 

[...] Aumentou-se muito a presença dos conhecimentos científicos disciplinares nos 

cursos de formação (com a resolução 03\87- final da década de 1980 e na década de 

1990); não apenas das ciências naturais, mas também das ciências sociais e 

humanas. Essa foi uma tendência presente também no plano da Educação em geral 

(pedagogia): deu-se muita ênfase as teorias sociológicas, psicológicas e filosóficas 

da Educação em detrimento da didática (acusada de intrinsicamente tecnicista) e, no 

plano específico da EF, os cursos diminuíram muito a carga horária das chamadas 

„disciplinas práticas‟. Um dos motes era: mais ciência, agora também, ciências 

sociais e humanas e menos prática. 

 

Foi justamente nesse período que aconteceu a greve de 2012 das Universidades Federais do 

Brasil. O período demorou, então, sete meses e foi um momento crucial, pois imaginava outra 

coisa. Mas persisti e, já no segundo período, mais amadurecida, comecei a ver o curso de 

outro modo, e com o andamento das aulas, percebi a importância de tantas disciplinas 

“pedagógicas” no curso de Educação Física Licenciatura.  

 

A partir do Estagio é que comecei a ficar mais esclarecida com o curso e a entender a 

importância de tantas matérias que eu julgava não serem necessárias, mas senti também falta 

de disciplinas que nos transmitissem conteúdos para aplicar nas escolas 
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3 RELAÇÕES COM A PRÁTICA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: 

ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 

Nesse capítulo o objetivo principal é produzir e ampliar minhas reflexões na formação 

docente, considerando as experiências de intervenção como estagiária do curso de licenciatura 

em Educação Física. 

 

Aqui abordarei o tema que se refere as disciplinas de Estágios Supervisionados do curso de 

Educação Física da UFES, pois considero fundamentais para a licenciatura. É nesse momento 

que entramos no ambiente escolar, e lá, nos deparamos com a realidade que futuramente nos 

espera. 

 

Inicialmente, tive medo do estágio do momento da intervenção como professora estagiária. 

Sentia que não daria conta, e pensava: como sistematizar tudo que estudei até aqui e inserir na 

escola? Até o momento era tudo muito novo para mim. 

 

Após a ida para o ambiente escolar, com o auxilio do grupo e dos professores, me dei conta de 

que era possível. Nos dois primeiros estágios, sentia um pouco de vergonha ou ficava cismada 

com uma possível reação negativa dos alunos, já que éramos estagiárias. No inicio não 

gostava muito de  reger as aulas; preferia ficar no auxílio, mas, pouco depois, me dei conta de 

que era necessário assumir a turma, pois esse seria meu futuro. Então, foi a partir daí que 

comecei a me soltar mais nas aulas e durante a prática pedagógica. 

 

Considero importante todo esse processo. É elemento fundamental da passagem pela 

universidade, pois é nesse momento que podemos tirar as dúvidas, ter a ajuda dos professores, 

que são muito capacitados para nos auxiliar. Importante, também, acredito que é a 

possibilidade que o estágio nos oferece, como a troca de experiências com professores e 

colegas, podendo, assim, perceber as semelhanças e diferenças entre os olhares, tais como as 

dificuldades, os medos, os anseios, as alegrias, as superações etc. 

 

O primeiro estágio, na Educação Infantil, aconteceu durante o semestre letivo de 2013\2 

momento em que estava no quarto período. O professor sugeriu que o grupo, composto por 

três estudantes, deveria ir em busca do Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) no qual o 
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Estágio Supervisionado aconteceria. Tudo isso era muito novo para mim, pois, na cidade do 

interior onde vivi, não existia Educação Física na Educação Infantil e minha experiência se 

reduzia às disciplinas até então estudadas no curso, que foram “Educação Física e Escola”, 

“Pensamento Pedagógico da Educação e da Educação Física”, “Didática” e “Ensino da 

Educação Física na Educação Infantil”, que tratavam do contexto da escola e produziam 

algumas reflexões sobre essa faixa etária. 

 

Ficamos, então, com um CMEI da região de Jardim da Penha, no município de Vitória. A 

Instituição conta com uma ampla infraestrutura que contém 14 salas de aula, sala de diretoria, 

sala de professores, laboratório de informática, cozinha, biblioteca, parque infantil, berçário, 

banheiro dentro do prédio, banheiro adequado às crianças, banheiro adequado aos alunos com 

deficiência ou mobilidade reduzida, dependências e vias adequadas a alunos com deficiência 

ou mobilidade reduzida. Há, também, equipamentos eletrônicos como TVs, DVDs, 

copiadoras, retroprojetores, impressoras, aparelhos de som, fax e câmeras 

fotográfica/filmadoras. A sala de Educação Física possui um rico acervo de materiais como: 

corda, bambolês, túneis, bolas, materiais de madeira, colchonetes etc. 

 

A turma era composta por aproximadamente 20 alunos, e lá, ministramos em torno de 8 aulas  

 

A escola, muito bem equipada, me chamou atenção: um amplo espaço, diferente daquele com 

o qual pude conviver em meu processo de escolarização durante a pré escola. Lá não havia 

esse grande acervo de materiais e nem  espaço tão amplo. Era apenas uma sala de aula com 

brinquedos e, do lado de fora, parquinho e pátio. A turma era mista com várias idades, mas 

em sua maioria, com crianças de cinco a seis anos, que estavam prestes a ir para o ensino 

fundamental, e uma professora para todos. 

 

As figuras 1 e 2 expostas, tem objetivo de comparar a estrutura física das duas Instituições 

Infantis 

 

Figura 1-Fachada do Pré Escolar em Laranja da Terra 
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Figura 2-Fachada do CMEI Zenaide Genoveva Marcarine Cavalcanti 

 

 

Para as nossas intervenções na Educação Infantil, escolhemos o tema circo e percebemos ter 

encontrado o melhor caminho para lidar com crianças de três anos (grupo 3). O conteúdo 

eleito pelo grupo – atividades circenses – tem caráter lúdico, no sentido de explorar o 

imaginário das crianças. A ideia surgiu a partir de uma aula expositiva que o professor 

Wagner dos Santos da disciplina de Pensamento Pedagógico ministrou, trazendo 

possibilidades e ideias para trabalhar com esse conteúdo. 

 

Freire Andaráos (2009,p, 188) diz que na fase pré-escolar é importante que se trabalhe com os 

jogos simbólicos, já que a criança, excessivamente egocêntrica, preocupa-se em realizar e não 

comparar seu nível de realização com o de outras crianças. Para ela, não há qualquer 
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valoração ou necessidade de regras, já que não existe nesse momento possibilidade intelectual 

para respeitá-las. Assim, trabalhávamos com histórias infantis, inserindo o circo no roteiro. 

Optamos também pelo circuito como um dos elementos a compor as aulas. A cada dia 

explorávamos espaços diferentes da escola, onde preparávamos nossas aulas.  

 

As aulas eram baseadas principalmente em atividades, de equilíbrio e coordenação, voltadas 

ao circo, e sempre nos voltando as imagens do palhaço e dos animais. 

 

As aulas aconteciam duas vezes na semana, com duas turmas de três anos: o 3 A e o 3 B. 

Seguíamos o mesmo planejamento para ambas as turmas e, no processo de construção das 

aulas, as integrantes do grupo sentavam e planejavam e no momento de ministrar as aulas 

apenas uma regia, enquanto as outras duas auxiliavam. 

 

As aulas da disciplina de Didática nos apoiaram muito nesse processo de planejar, seja em 

aulas ou em planejamentos mais longos. Nessa disciplina, aprendemos, com base em Haydt 

(2006, p. 94), que: 

 
Planejar é analisar uma dada realidade, refletindo sobre as condições existentes, e 

prever as alternativas de ação para superar as dificuldades ou alçar os objetivos 

desejados. Portanto, o planejamento é um processo mental que envolve análise, 

reflexão e previsão. Nesse sentido, planejar é uma atividade tipicamente humana, e 

está presente na vida de todos os indivíduos, nos mais variados momentos.  

 

Foi perceptível a boa relação professoras/alunas/os nesse contexto. A professora regente junto 

com as auxiliares organizava a turma de uma forma que agradava aos alunos e os deixavam à 

vontade. O período de permanência no CMEI foi muito curto, porém os alunos interagiram 

muito bem conosco. 

 

No segundo estágio, no Ensino fundamental I, realizado no semestre letivo de 2014/1, as 

intervenções sobre a prática pedagógica foram realizadas na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental “Éber Louzada Zipinotti”, localizada em Jardim da Penha, um bairro de classe 

média da cidade de Vitória, que atende, majoritariamente, alunos dessa faixa socioeconômica. 

 

O espaço físico da escola é amplo em todos os sentidos. Há uma sala de materiais de 

Educação Física, com diversos materiais como: bambolês, cones, cordas, material de 

frescobol, bolas de vôlei, futebol, handebol e basquete e colchonetes. Há também na estrutura 
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espaços além das salas de aula: sala de vídeo, auditório, informática, refeitório, quadra, entre 

outros. As aulas aconteciam uma semana na quadra, outra semana no pátio, por haver dois 

professores de Educação Física. Então, o espaço era dividido. 

 

A turma era constituída em torno de 28 por alunos do segundo ano. Permanecemos na escola 

por um período relativo a seis aulas. 

 

Esse estágio foi realizado de uma maneira diferente do primeiro – que foi na Educação 

Infantil. Nesse, o professor supervisor já tinha a escola e as turmas definidas para realizarmos 

os trabalhos e o grupo permaneceu o mesmo. Optamos pelo conteúdo “jogos e brincadeiras” 

para trabalharmos nesse nível, pois achamos que para essa faixa etária seria o mais adequado, 

pois alunos desse nível estão numa transição da Educação Infantil para o ensino fundamental. 

Por coincidência, o professor regente estava trabalhando com o mesmo conteúdo, facilitando, 

assim, a nossa prática e o desenvolvimento do estágio. O grupo ficou com a turma do 2º ano e 

o trabalho foi desenvolvido com a cooperação de todos, especialmente com o auxílio do 

professor que nos recebeu na escola. 

 

As aulas aconteciam uma vez na semana e o conteúdo escolhido possibilitava um amplo 

acervo de atividades a serem trabalhadas. A cada aula, uma estagiária ficava responsável por 

construir o plano de aula, enviar para o professor supervisor, que fazia suas considerações e 

nos devolvia para que ministrássemos a aula. A pessoa que escrevia o plano de aula era 

responsável por desenvolver a atividade proposta para aquele dia com os alunos e as demais 

colegas auxiliavam no que precisava durante o processo. 

 

O que me marcou nesse Estágio foi a questão da entrada no ambiente escolar. Foi nesse 

momento que pude perceber, na prática, o que era ser professora. Ainda estava com medo de 

realmente dar aulas. Acredito que isso, só com a experiência de mais tempo, poderia 

melhorar. No geral o Estágio foi bom, porém era período inicial a docência, ainda estava 

incompleta no sentido de lecionar. 

 

O Estágio Supervisionado no ensino fundamental II também ocorreu nessa mesma escola, 

porém com professores regente e orientador diferentes. As terças e quintas-feiras eram 
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dedicadas ao trabalho de ministrar as aulas de Educação Física da quinta série. No total foram 

treze aulas ministradas. Além disso, observávamos as aulas de outros grupos de estágio. 

 

Durante a disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II, a professora nos 

solicitou um memorial, em relação ao período de escolarização. Nos remetemos a isso e 

relacionamos com o estágio, o que vivíamos, e, agora, como iria nos fundamentar e 

ressignificar nossas vivências nas aulas de Educação Física.  

 

Era nítida a boa relação entre a professora regente e a professora orientadora do estágio, 

fazendo assim acontecer uma ampla troca de experiências em relação ao planejamento das 

aulas. As orientações e supervisões eram feitas ao fim de cada dia, havendo, assim, uma 

construção positiva ao fim de cada aula. 

 

Com isso, obtivemos muitas informações sobre as características da turma, facilitando a 

escolha de conteúdo. Baseamo-nos nas observações diagnósticas para optarmos pelo conteúdo 

jogos pré-desportivos, entre os quais selecionamos o handebol e voleibol. 

 

Ao observar algumas aulas, percebemos que o voleibol era o conteúdo que estava sendo 

aplicado naquela turma, e que muitos alunos ainda tinham dificuldades nos movimentos e não 

estavam se adaptando a execução correta dos fundamentos, por serem complexos para aquela 

faixa etária. Logo, tomamos a decisão de os alunos continuarem algumas aulas com o 

voleibol, aproximadamente cinco aulas, e logo após seguir com o conteúdo previsto no plano 

de ensino, tanto da professora regente quanto no nosso, para as intervenções pedagógicas: 

“Esportes com as mãos”. A opção foi dar ênfase ao esporte coletivo handebol, onde também 

seria outro desafio para os alunos por se tratar de um esporte novo para alguns e por conter 

habilidades específicas dos esportes com as mãos. 

 

Nessa etapa da escolarização, há predominância do ensino dos esportes., mas nossa busca era 

trabalhar o ensino do esporte nesse processo, buscando fugir do tecnicismo e dando ênfase ao 

prazer de proporcionar novas atividades e novas habilidades aos alunos no ambiente escolar. 

Leonardo, Sacaglia e Reverdito (2009, p. 224) nos dizem “[...] que o ensino esportivo deve 

estar voltado para o jogo, essencialmente pelas suas características complexas e sistêmicas, 

negando, assim, a tendência do ensino tecnicista”. 
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A professora se mostrou confiante com a nossa decisão de passar dois conteúdos e procurou 

trabalhar conosco para que as aulas tivessem uma progressão durante o processo. Recordo-me 

da professora supervisora, assim como a professora regente, nos trazendo dicas e sugestões de 

como desenvolver as atividades. Ao final de cada aula, a professora regente, na quadra 

mesmo, em alguns minutinhos, nos dava um feed back do que aconteceu e nos trazia 

informações sobre a turma para fazermos nossa própria avaliação e prepararmos a aula 

seguinte. 

 

Ao final de cada aula, também nos reuníamos com a professora supervisora do Estágio para 

ouvirmos suas considerações. Era interessante que ao trazer seus questionamentos, em relação 

a aula, ela nos indicava também novos caminhos ou o que poderíamos fazer para melhorar o 

andamento das aulas. Não que estivéssemos erradas, mas ela nos proporcionava novas 

possibilidades de pensar o ensino para nossos alunos. 

 

Após ministrarmos todas as aulas desse estágio, concluímos que o nosso único desafio foi o 

de proporcionar um ambiente de descontração e ao mesmo tempo de aprendizado para a 

turma, fazendo com que, por meio de jogos, os alunos realizassem os fundamentos das 

modalidades sem nos esquecermos da aquisição de habilidades físicas específicas e cognitivas 

do esporte apresentado. 

 

Percebia que uns alunos sempre eram mais motivados que outros. Creio que pelo fato de 

alguns gostarem mais que os outros das aulas de Educação Física. Porém, era nítida a 

participação de todos, pois creio que é característica da professora regente cobrar a 

participação efetiva de todos os alunos. 

 

Em relação ao interesse dos alunos, percebemos que sempre estavam dispostos a aprender 

algo novo quando realizávamos alguma atividade que trabalhasse um fundamento específico, 

se empenhando para a realização do mesmo.  

 

Nesse estágio, foi a prática docente em que eu mais me identifiquei como ser professora. 

Nesse momento, já estava mais acostumada com a docência, com as experiências dos Estágios 

anteriores estava mais apta a dar aulas. A constituição desse estágio também favoreceu muito, 
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pois o que me chamou a atenção foi que além de nossas aulas, de meu grupo, a gente devia 

observar as aulas dos demais grupos da manhã. Ao meu ver um processo muito construtivo 

para a minha formação inicial. 

 

O estágio no ensino médio foi muito marcante. Desde antes de começar os trabalhos, tive 

receio em relação à faixa etária dos alunos: imaginava que com esse nível de ensino seria 

muito difícil e complicado desenvolver o trabalho, tendo em vista que os alunos seriam 

praticamente do nosso tamanho, podendo ter alguns até da mesma idade. 

 

No processo de escolha e divisão de salas e escolas, meu grupo optou por fazer o Estágio em 

uma escola que se localiza em Serra-ES, por conta da localização, que seria de melhor acesso 

para todo o grupo. Foi interessante que, nesse estágio, não foi necessário fazer sorteios 

(escolas, salas e horários). Todos entraram em acordo, sem maiores problemas. 

 

Na primeira ida à escola, que foi utilizada para fase de diagnóstico, percebi que a escola era 

de uma boa estrutura e em questão de recursos e materiais, a gestão da escola é bem flexível 

diante das reais necessidades da instituição e, a cada ano, prioriza uma área de conhecimento 

para investimento de recursos financeiros. Por isso, a estrutura material da escola conta com 

dois auditórios, uma biblioteca, laboratório de ciências bem equipado com bancadas e 

materiais de pesquisa, data-show móvel, além dos fixos, sala de sonorização com caixa de 

som em todas as salas de aula, sistema de monitoramento e grande laboratório de informática. 

Além de todas as instalações necessárias para o funcionamento da instituição, existe uma 

quadra e um pátio bem amplos e uma sala de material de Educação Física, os quais são muito 

bem guardados e conservados. 

 

Na escola, estudam mais de mil alunos, 500 pela manhã, no Ensino Médio, e 500 à tarde, no 

Ensino Fundamental, provenientes dos Bairros Jardim Carapina e André Carlone. São Bairros 

com alto índice de violência, mas por estar localizada a certa distância deles, a escola não 

sofre influência da violência ocorrida ali, tanto que pudemos constatar isto no comportamento 

dos alunos durante o período de observação que fizemos na escola. 

 

Por fazerem parte de uma realidade social complicada, os alunos poderiam ter tudo para 

demonstrarem um comportamento indisciplinar e agressivo, mas o que nos surpreendeu foi 
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perceber que, na turma com a qual trabalhamos, apesar do elevado número de alunos (28) 

foram participativos, interessados nos conteúdos e comunicativos, o que nos motivou a pensar 

na abordagem crítico-emancipatória, na qual os alunos são figuras centrais do processo de 

ensino-aprendizagem e foco principal é dar autonomia a eles. Como Darido (2001, p. 13) diz: 

 

[...] o ensino na concepção crítico-emancipatória deve ser um ensino de libertação de 

falsas ilusões, de falsos interesses e desejos, criados e construídos nos alunos pela 

visão de mundo que apresentam a partir do conhecimento. O ensino escolar 

necessita, desta forma, se basear numa concepção crítica, pois é pelo 

questionamento crítico que chega a compreender a estrutura autoritária dos 

processos institucionalizados da sociedade que formam as convicções, interesses e 

desejos.  

 

A partir disso, nosso grupo começou o trabalho de escolha de conteúdo. Queríamos um 

trabalho diferenciado, que fugisse do tradicional, que eram os esportes coletivos (futsal, 

handebol, vôlei e basquetebol). Logo surgiu a ideia de utilizar vivências que aplicassem 

noções de percepção corporal, o equilíbrio e a força, no contexto da abordagem crítico-

emancipatória. 

 

Após decisão, meu grupo, nos dias de idas a universidade, nas aulas teóricas, construiu o 

cronograma de nove aulas para a realização do estágio. Selecionamos brincadeiras com corda, 

atividades ginásticas como avião, vela e parada de mão, postes de equilíbrio, bolas, slackline, 

formações com o próprio corpo, formações de pirâmides (ginástica acrobática), buscando 

aplicações de percepção corporal, o equilíbrio e a força. Junto a essa programação, o grupo 

teve a ideia de introduzir o portfólio como instrumento de avaliação, no qual os alunos 

pudessem registrar seus sentimentos com relação às aulas no caderno. Sobre isso, Caparroz 

(2009, p. 49) nos indica que 

 

Na educação, o portfólio tem tido grande ênfase à medida em que ele potencializa a 

formação dos alunos em uma perspectiva mais reflexiva e menos prescritiva, mais 

autônoma e menos dependente, aludindo a uma co-participação e co-

responsabilidade pelo processo educativo. 

 

O mais interessante foi que os alunos pediram fotos para fazer esse registro, o que tornou o 

documento mais ilustrativo. A figura 3 apresenta o documento do portfólio construído pelos 

alunos do estágio supervisionado no ensino médio. 

 
Figura 3- Portfólio 
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Numa primeira impressão, achei que os alunos não iriam fazer as atividades propostas, 

levando em consideração que seriam aulas diferentes e completamente fora do tradicional que 

eles eram acostumados a fazer, que eram os esportes coletivos. No entanto, durante as aulas 

percebi que eles estavam muito envolvidos nas atividades. A cada semana que passava eu 

ficava mais impressionada, porque pela tradição em estágio no Ensino Médio, o normal era 

que eles resistissem até ao final para realizar as atividades, já que era um conteúdo diferente, 

mas eles superaram minhas expectativas e mostraram que tudo aquilo que eu imaginava era o 

contrário do que poderia ser. 

 

Alguns alunos até citaram nas aulas que nunca imaginavam que esse tipo de atividade fazia 

parte da Educação Física, que viam na televisão (no caso da ginástica acrobática) e achavam 

que fazer era completamente impossível, e justamente nas nossas aulas se deram conta de que 

tinham capacidade de fazer e a cada dia melhorar, sendo, por isso, preciso mudar um pouco a 

programação pelo fato de os alunos estarem tão envolvidos e quererem fazer cada vez mais, e 

que nos levou a aumentar a dificuldade dos exercícios. 

 

Dois dos diversos pontos positivos e que mais me chamaram a atenção no nosso trabalho foi, 

primeiramente, o portfólio, que foi instrumento construído coletivamente entre alunos e 

professoras e que os alunos puderam expressar ali o que sentiam nas aulas, e nós professoras 

poderíamos ler e talvez mudar o que eles acharam que não estava bom. O que mais me 

impressionou é que, nesse processo, só havia elogios, e percebi que eles não estavam 

omitindo, ou algo assim, eles realmente estavam gostando das nossas aulas, dava para 



 

26 
 

perceber isso nas atitudes deles nas aulas e nos registros. A figura 4 nos mostra um desses 

relatos: 

 

Figura 4- Citação de uma aluna em relação às aulas do Estágio 

 
 

A sintonia do grupo para realizar as tarefas foi crucial para o sucesso do trabalho e a 

cumplicidade foi um fator que me levou a eleger esse estágio como o melhor até hoje. Não 

poderia deixar de citar a professora supervisora que estava ali, sempre feliz e sorridente, para 

nos auxiliar em qualquer situação, fosse ela boa ou ruim. 

 

Ao final do estágio, no último dia de aula, numa avaliação geral coletiva, juntamente com os 

alunos e a professora, observei o quanto o meu grupo foi construtivo para nossos alunos. Eles 

falaram e pude notar o retorno positivo deles, o que me deixou muito contente e realizada em 

relação ao estágio no Ensino Médio. Percebi que para um bom trabalho necessita-se da 

colaboração de todos, bem como afirma Aroeira (2013, p. 3): 

 

O estágio supervisionado não é um momento de aprendizagem solitária, nesse 

contexto, podem ser produzidos saberes pelos diversos atores envolvidos nesse 

processo formativo, alunos estagiários, professores orientadores, professores da 

escola e seus demais pares. 

 

Ao analisar as disciplinas de estágios supervisionados, pode-se dizer que elas nos 

possibilitaram enxergar mais próxima a nossa futura realidade no ambiente escolar, no qual 

nos encontraremos todos os dias após a formação inicial, adquirindo uma experiência que 

acontece de forma progressiva, onde tudo que se vive nesta ocasião nunca se repete, que está 

em constante mudança, tornando-se, a cada dia uma experiência renovada. 
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As experiências de estágio contribuiram para a construção do modo como futuramente 

trabalharei no ambiente escolar. Penso que tentarei me basear nas coisas boas que aprendi, e 

ressignificar outras, que talvez não tenham sido tão boas assim. 

 

O Estágio é um dos caminhos para pensar a prática docente, pois, logo estarei na escola, e 

consequentemente assumirei uma turma. Então, me pergunto: como trabalhar? A prática que 

tivemos na faculdade será a referência principal para o trabalho e será a base inicial do 

processo.  
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4 UMA VOLTA ÀS ORIGENS: A ESCOLA EEEFM “JOAQUIM CAETANO DE 

PAIVA” 

 

Esse capítulo tem por objetivo produzir e ampliar sentidos de formação docente, considerando 

as experiências de pesquisa na escola estudada até o ensino médio. 

 

Quando a escrita do trabalho foi iniciada, em 2014, ao retomar, em muitos momentos, as 

memórias da minha escola de Laranja da Terra, surgiu a ideia de revisitá-la. Os estágios 

supervisionados realizados nas escolas de Vitória me remetiam, sempre, seja pelas 

semelhanças, seja pelas diferenças, à minha vida escolar. Nesse caso, resolvi, neste trabalho 

de memórias, revisitar minha escola e ouvir os sujeitos (professores, alunos) sobre mim como 

aluna que fui, mas, também, sobre como a escola está hoje. 

 

Na busca de respostas para meu trabalho, me vali de roteiros de entrevista
4
 onde os alunos e a 

professora responderam para dar andamento a minha pesquisa sobre as aulas de Educação 

Física, naquele contexto. O que eu pretendia era analisar como estão sendo desenvolvidas as 

aulas da professora Markele atualmente. 

 

Como a minha relação com a escola foi muito boa, e pelo fato dos coordenadores de lá terem 

sido, também, do meu período de escolarização, foi fácil o acesso aos espaços e aos sujeitos 

da escola. Eles já me conheciam e confiaram de imediato no meu trabalho.  

 

De volta à escola, onde estive como aluna, vivi momentos de nostalgia: uma saudade daquele 

ambiente, daquele período. Senti saudades dos meus antigos professores, das aulas, 

principalmente de Educação Física, que era a que mais gostava. 

 

Passaram pela minha memória várias histórias que ali vivi, seja com amigos, família, 

professores, seja em jogos, festas e comemorações. Foi naquele ambiente que passei onze 

anos da minha vida. Então, havia muito do que me recordar. 

  

O local em que eu mais estava presente na instituição estava mudado: estava acontecendo a 

reforma da quadra de esportes, com novas telas, pinturas, piso alinhado diferentemente a que 

                                                           
4
 Cf.: ANEXO 1. 
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era há uns anos atrás. Isso me deixou muito contente, pois percebi uma melhora na área física 

da escola e percebi o investimento para acontecerem as aulas de Educação Física. A Figura 5 

e 6 mostram a estrutura da Escola:  

 

Figura 5- Prédio principal da EEEFM “Joaquim Caetano de Paiva” 

 

 

Figura 6- Foto da quadra poliesportiva da Escola 
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Como de costume, a escola estava com seus murais cheios de mostras de projetos 

desenvolvidos ali. Há uma grande dedicação da direção e do corpo pedagógico da escola em 

manter o ambiente enriquecedor para o aprendizado até nos corredores. 

 

A princípio, o objetivo era observar e entrevistar a professora de Educação Física Markele 

Rosa Pereira que atua nessa escola há vários anos, sendo, inclusive, minha professora entre o 

período de 2006 e 2008. Porém ela estava de licença maternidade, o que impossibilitou a 

observação das aulas dela. 

 

Ao mesmo tempo que não pude tomar contato com as suas aulas, outros caminhos se abriram 

para a pesquisa e pude observar as aulas do professor substituto do ensino fundamental II. 

Observei turmas de 7ª e de 8ª séries durante uma semana. 

 

Durante minha passagem pela escola, nos dias de observação, notei que os alunos ficaram 

muito curiosos em relação ao meu trabalho: ficavam questionando a minha presença na aula 

deles. Quando notei esse estranhamento, busquei explicar a razão de eu estar ali e logo me 

entenderam e me receberam muito bem. 

 

As aulas do professor Ítalo Guilherme Bragança (substituto) foram um pouco prejudicadas 

pelo fato de os espaços da escola estarem em reforma, a dizer da quadra de esportes. Assim, 

ele tinha que preparar e dar as suas aulas em sala de aula ou no pátio. Apesar disso, as aulas 

aconteciam de uma maneira bem contagiante, onde os alunos ,ao meu notar, interagiam muito 

com ele, apesar de terem que ficar em sala de aula.  

 

Com base nas dificuldades de espaço para trabalhar, o professor Ítalo tomava como ponto de 

partida para suas aulas o conteúdo futsal, para a sétima e oitava séries, mas numa perspectiva 

mais teórica. Ele se utilizou de trabalhos com relação às regras desse esporte, naquele 

momento e, como avaliação, estimulou os alunos a trazerem no decorrer das aulas essas 

regras, logo,  ele dinamizava e explicava de forma prática o que os alunos traziam sobre 

regras. Os recursos de pesquisa foram da escolha de cada um, seja com pessoas entendidas do 

assunto, com livros ou pela internet. 
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Em conversa com o professor em relação à avaliação, ele me disse que utilizava como 

instrumentos avaliativos provas, trabalhos e avaliava também a participação nas aulas 

práticas. O exemplo citado acima, sobre as regras do futsal, consistia em conteúdo avaliativo, 

onde o professor daria nota e, consequentemente, todos eram convidados a trazer o trabalho 

para ser pensado por todos em sala de aula. Vale ressaltar que havia uma progressão de 

conteúdos de acordo com as turmas, por exemplo: na sexta série as regras eram menos 

complexas e na 7ª as regras eram mais complexas. Conversando com o professor, percebi que, 

posteriormente, quando a quadra de esportes estiver pronta, é intenção dele, passar para o 

caráter mais experimental do conteúdo, e as aulas passarão a acontecer exclusivamente na 

quadra. 

 

Tive acesso, também, a documentos antigos da escola, a exemplo de fotos em que eu aparecia 

no período de minha infância. Na maioria das fotos em que apareci foram em momentos de 

festividades ou representações culturais, exemplo disso foram as danças e mini teatros. 

Recordo-me desses momentos, quando tinha muita vergonha de apresentações.  

 

A figura 7 mostra imagem de uma dança, em uma festa Junina da (EEEFMJCP). 

 

Figura 7- Dança da Fita 

 

 

 

4.1 Uma nova visita.... 
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O mais interessante foi que voltei nas mesmas turmas do período anterior, com o professor 

substituto. Eram os mesmos alunos da primeira observação, porém antes eram sétima série e 

agora, um pouco mais amadurecidos, passaram para a oitava série. Isso ajudou na aceitação 

rápida dos alunos com um elemento estranho na aula deles, pois eles já sabiam do objetivo de 

eu estar presente naquelas aulas. Assim observei a oitava série. 

 

Era a primeira aula as 7h da manhã quando o sinal bateu.e então, a professora foi até a sala de 

aula fazer a chamada e buscar os alunos para ir para a quadra de esportes. Após conversar 

com um aluno sobre a configuração\organização de aula da professora Markele o sujeito 1 

diz: “A gente as vezes faz alongamento, começamos com o alongamento. Aí ela fala a 

brincadeira que a gente vai fazer; aí a gente faz. Ela fazia o alongamento primeiro sozinha, 

agora, a gente começa puxar o alongamento” (SUJEITO 1). 

 

O trecho mencionado acima, me fez remeter o meu período de escolarização, quando essa 

professora lecionava para mim: no momento inicial da aula, fazíamos o alongamento. No 

início, ela que fazia os movimentos e a gente repetia, passado um tempo, ficava a cargo de um 

aluno puxar o alongamento a cada aula. 

 

No primeiro momento da aula observada, ela me apresentou novamente para a turma, e eles 

sinalizavam que já sabiam e entendiam o propósito de eu estar ali. Então, logo após isso, a 

professora, com a ajuda de alguns alunos, esticou a rede de vôlei para iniciar a aula e dividiu 

os times, que eram equipes mistas (meninos e meninas). Ao questionar sobre as aulas, no 

sentido de participação efetiva de todos, e principalmente na relação meninos\meninas, o 

sujeito 1 disse: “Assim: em alguns esportes ela (professora) coloca meninas contra meninas, 

igual no futebol mesmo. E vôlei ela “tá” colocando mais misturado” (SUJEITO 1). 

 

Era perceptível a realização das atividades de todos, pois pelo que pude perceber a professora 

cobra isso. Eles não realizavam as atividades a aula inteira, porém os alunos deviam participar 

em pelo menos um momento. No decorrer da atividade, percebi que a professora cobrava a 

participação de todos nas aulas, inclusive de quem estava do lado de fora. Um aluno ficava, 

durante a atividade, anotando a pontuação em uma “súmula” improvisada para manter a 

organização dos pontos.  
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Durante o jogo, era perceptível a interferência positiva da professora. Vários foram os 

momentos que ela parava a atividade para dar explicações sobre as regras e chamar a atenção 

dos alunos para a correta execução dos movimentos dos fundamentos do esporte. Percebi que 

além da técnica, ela cobrava dos alunos questões morais e éticas em suas aulas.  

 

Em relação a questões morais e éticas digo a respeito da falta de disciplina de muitos, pois no 

decorrer da aula, foram várias as vezes que alguns alunos, desrespeitavam os colegas, não 

havia paciência com os que pouco sabiam jogar, com as meninas menos habilidosas etc. 

Quando acontecia esse tipo de coisa, ela interrompia a atividade e conversava sobre isso com 

os alunos, levando-os a entender e considerar o que acontecia. Ao final da aula, ela fez uma 

conversa final, rememorando o que aconteceu  durante a aula e fazendo suas considerações 

em relação ao jogo. Sobre essas atitudes da professora, penso que ela cumpre com os 

objetivos propostos. Por exemplo, nessa passagem do texto, consigo percebê-la buscando 

cumprir os objetivos atitudinais, que ao meu ver é de muita importância em uma aula. 

 

Ao direcionar meus questionamentos a uma menina e um menino, percebi que as respostas 

ficaram próximas umas das outras. Uma das perguntas norteadoras  era a seguinte: Como são 

as suas aulas de Educação Física? Como são organizadas? Como elas acontecem? Obtive 

como respostas as seguintes sentenças: 

 

 

Ela fazia o alongamento primeiro sozinha, agora a gente começa puxar o 

alongamento (SUJEITO 1) 

 

As aulas são boas, organizadas muito bem, pois a professora pega os alunos na sala 

e leva pra quadra e as vezes fazemos o alongamento. A aula acontece da seguinte 

maneira: quando é futsal, handebol e vôlei os meninos jogam primeiro e depois as 

meninas, e quando é queimada e outra brincadeira a professora mistura os times com 

meninas e meninos (SUJEITO 2) 

 

Em relações ao conteúdo programado pela professora para essa faixa etária do ensino 

fundamental II, ela deixa nítida a opção pelo ensino dos esportes, pois nessa faixa etária 

normalmente, é utilizado deste conteúdo para se trabalhar a Educação Física. É também opção 

da professora de ministrar esses conteúdos esportivos Além disso, ela inseriu também, no seu 

trabalho, o ensino de novas práticas corporais de movimento, ressignificando sua prática no 

decorrer dos anos. Exemplo disso foi a inclusão do atletismo, do basquete e de outras 

manifestações culturais como a dança, capoeira etc. Como afirma a professora: 
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Desde 2009 todos os professores da rede Estadual do Espírito Santo trabalham 

ministrando suas aulas tendo como base no Currículo Básico Comum no qual a 

Educação Física tem muitos outros conteúdos a serem abordados. Então podemos 

observar que mesmo fazendo faculdade, vendo outras atividades diferenciadas, meu 

foco continuou sendo as atividades esportivas. Então de 2009 pra cá foi que percebi 

que precisaria trabalhar com outras formas, que seriam atividades mais corporais, 

por que também encontramos aqueles alunos que não gostam do esporte, mas 

gostam de outras atividades, geralmente meninas. Isso faz com que haja uma 

participação maior dos alunos (PROFESSORA MARKELE). 

 

Com o uso dessas “atividades corporais”, que seriam, na concepção da professora, práticas 

diferenciadas, ela notou que as meninas que resistem aos conteúdos esportivos, agora estão 

mais participativas. 

 

Percebe-se na fala da professora, a menção ao Currículo Básico Comum (CBC) proposto pelo 

Estado e o uso dele. Nota-se que a proposta curricular do Estado parece chegar mesmo aos 

municípios mais distantes e, inclusive neste caso, na Escola da cidade do interior. Considero o 

CBC um elemento muito importante para a Educação, por criar novas possibilidades de 

ensino e de formação, para todas as disciplinas e para os professores. 

 

Em relação aos conteúdos de ensino, questionei, também, aos alunos sobre quais conteúdos 

eles aprendiam e ambos responderam: futsal, basquete, handebol, vôlei e atletismo. Em 

minhas experiências no ensino fundamental, recordo-me que em relação a esportes coletivos, 

só havia futsal, handebol, e um pouco de voleibol. Aos conteúdos basquetebol e atletismo não 

tive acesso nesse período de escolarização. 

 

Percebi, também, que com o passar do tempo, a professora valeu-se mais de diferentes 

conteúdos da Educação Física ou seja, novas práticas de ensino que não tive na escola. 

 

Em relação as novas formas de escolhas dos conteúdos Markele afirma: 

 

Na realidade escolar, os conteúdos ministrados nas aulas de Educação Física, nem 

sempre são os que sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais, [CBC do Estado]. 

No início de carreira trabalhava mais com ênfase nas atividades esportivas do que 

atividades corporais [danças, lutas]. Com o tempo e experiência profissional que a 

gente vai adquirindo ao longo dos anos percebo que a cada ano a gente pode fazer 

algo pra melhorar, ver o que a gente pode fazer melhor e isso a experiência vai 

mostrando para a gente. A gente precisa sempre buscar o novo. Quanta coisa se pode 

fazer de diferentes formas. (PROFESSORA MARKELE) 
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Com o passar dos anos, percebo que se apresentam, para os alunos, práticas diferenciadas no 

ensino da Educação Física. Com a busca de novos conhecimentos dos professores, e a 

aplicação dos mesmos, dá-se a possibilidades para novos conhecimentos para as crianças, que 

possivelmente ela só aprenderá no ambiente escolar. Por isso, acho interessante que o 

professor procure renovar suas práticas durante o tempo, possibilitando, assim o acesso das 

crianças. Percebo que a professora busca renovar suas práticas, ressignificando as velhas e 

inserindo novas em seu trabalho, sendo pesquisadora de sua própria ação.  

 

Nesse sentido, vejo que a professora Markele, busca esses novos conhecimentos, a partir das 

indicações do Estado e com a própria necessidade de cada turma . Acho muito bom, que ela 

busque a evolução, particularmente profissional própria, o que possibilita o novo para o 

elemento principal do movimento de ensino aprendizagem, que são os alunos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo foi feito com a intenção de rememorar questões do meu período escolar inicial até 

o ensino superior, relacionando um processo temporal associado à prática de Educação Física, 

vivida no processo de escolarização, que influenciou na escolha do curso na Universidade, 

buscando estabelecer relações com a formação inicial. 

 

Este trabalho teve como objetivo produzir reflexões sobre o processo de formação 

desenvolvido no curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do 

Espírito Santo “UFES”. O propósito foi iniciar o trabalho pelo período de escolarização até o 

nível superior. Com as pesquisas e memórias, atingi o meu objetivo final do trabalho que era 

refletir sobre isso. 

 

Com o início dos Estágios Supervisionados, comecei a perceber que as aulas de Educação 

Física estavam diferentes daquilo que eu tinha vivido: vários conteúdos novos eram 

socializados e de forma diferente. 

 

Senti, então, a necessidade de compreender como estava sendo a prática docente naquele 

momento, o que me despertou o interesse de voltar a minha primeira escola e observar como 

são as aulas no interior do Estado – em minha cidade, de modo mais específico – atualmente. 

Busquei analisar as aulas de Educação Física vividas por mim, há mais ou menos dez anos 

atrás, a entrada na Universidade e a vida docente. Tinha a intenção de identificar o que mudou 

nesse tempo, passando de uma visão de aluna para a de professora. 

 

A escrita foi feita com base em relatórios, roteiros de entrevistas (com professores e alunos) e 

análise das aulas de Educação Física, na escola do interior, onde passei meu processo inicial 

de escolarização e a partir de minhas próprias vivências com o Estágio Supervisionado. 

 

Nas observações das aulas de Educação Física no interior, com as entrevistas feitas com 

professores e alunos, obtive um resultado positivo em meu trabalho, pois como estudante da 

graduação, eu percebia a necessidade de mudanças nas aulas de Educação Física. Nas 

observações, pude perceber que, com o tempo, as aulas, os conteúdos e a prática da minha 
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professora progrediram, sem perder sua base principal, que envolvia o modo como a aula se 

organizava. 

 

Ao relacionar com o período de minha própria escolarização, que aconteceu na cidade do 

interior do Estado do Espírito Santo, sinalizo que realmente há mudança no quadro de 

conteúdos, pois em minhas memórias não me lembro de alguns conteúdos que hoje são 

ensinados lá, a exemplo do basquetebol e do atletismo. 

 

Pude perceber que os professores buscam o novo para seus alunos, ressignificando suas 

práticas, e inserindo novos conteúdos para a Educação Física. Utilizam de outras práticas de 

movimento nas aulas, além do esporte. 

 

Ao final do curso de Licenciatura em Educação Física, penso que a Universidade forneceu 

ferramentas base para meu futuro na docência. Porém a experiência na prática é que vai me 

capacitar ainda mais. O meu desafio a partir daqui é a busca por emprego, na área escolar. 
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APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DEPORTOS 

 

Roteiro de entrevista para alunos/as do ensino fundamental da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio “Joaquim Caetano de Paiva”, do Município de Laranja da 

Terra/ES 

 

 

Nome do/a entrevistado/a:__________________________________________ 

Série que cursa:__________________________________________________ 

 

Objetivos: 

 

Este questionário tem por objetivo estimular os alunos da educação básica, sobre seu período 

de escolarização atual e com foco principal as aulas de Educação Física. 

 

Este trabalho tem a intenção de produzir reflexões sobre a minha (Korina) trajetória de 

formação e indicando aproximações e distanciamentos entre áreas\locais completamente 

diferentes, com suas particularidades. 

 

Meu trabalho poderá contribuir para pessoas interessadas da área, de como se relacionar com 

as realidades e conhecer as aulas de Educação Física por meio de ambientes diferentes. 

 

O objetivo deste trabalho é apresenta-lo para uma banca que servirá como conclusão do curso 

de Educação Física Licenciatura da UFES. 

 

O questionário será a partir de perguntas formuladas pela aluna Korina Pedro Plaster e as 

respostas serão escritas ou gravadas/filmadas mediante a liberação dos alunos entrevistados. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

Roteiro de entrevista para alunos/as do ensino fundamental da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio “Joaquim Caetano de Paiva”, do Município de Laranja da 

Terra/ES 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome do/a entrevistado/a:_________________________________________ 

Série que cursa:__________________________________________________ 

Idade:_________________________________________________________ 

 

1- Sobre a relação do aluno com a disciplina Educação Física 

a) Como são as aulas de Educação Física na sua percepção? 

b) Qual é a diferença entre as aulas de Educação Física e as demais disciplinas/matérias? 

c) Você gosta das aulas de Educação Física? Por quê? 

d) O que você aprende nessas aulas? 

e) Como é sua participação em aula, coletiva e individualmente? 

f) Em quais espaços as aulas de Educação Física acontecem? Quadra? Sala de aula? Outros? 

Gosta de ficar em sala de aula na EF? Por que? 

 

2- Sobre o conteúdo e a organização das aulas de Educação Física 

a) Como são as suas aulas de Educação Física? Como são organizadas? Como elas 

acontecem? 

b) Como a aula se organiza considerando-se a participação de meninas e meninos (questão de 

gênero)? 

c) Quais os conteúdos que você estuda/estudou? 

a. O que você aprende com esses conteúdos? 

Ab) Há um processo de evolução das atividades? 

 

3- Sobre o professor de Educação Física 

a) O que você acha do professor de Educação Física? 

b) Como ele/a age nas aulas? 

c) O/a professor/a de Educação Física age diferente dos demais? Em que sentido? 
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APÊNDICE B- Roteiro de entrevista 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

Roteiro de entrevista para a professora do ensino fundamental da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio “Joaquim Caetano de Paiva”, do Município de Laranja da 

Terra/ES 

 
Este questionário tem por objetivo estimular a professora de Educação Física Markele Rosa a 

responder questões sobre o período de escolarização de Korina Pedro Plaster, que foi sua 

aluna no período entre 2006 e 2008, e relacionar com sua condição atual de professora em 

formação. 

Este trabalho tem a intenção de produzir reflexões sobre a minha (Korina) trajetória de 

formação e indicando aproximações e distanciamentos entre áreas\locais completamente 

diferentes, com suas particularidades. 

 

Meu trabalho poderá contribuir para pessoas interessadas da área, de como se relacionar com 

as realidades e conhecer as aulas de Educação Física por meio de ambientes diferentes. 

O objetivo deste trabalho é apresenta-lo para uma banca que servirá como conclusão do curso 

de Educação Física Licenciatura da UFES. 

O questionário será a partir de perguntas formuladas pela aluna Korina Pedro Plaster e as 

respostas serão escritas ou gravadas/filmadas mediante a liberação da professora entrevistada. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

Roteiro de entrevista para a professora do ensino fundamental da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio “Joaquim Caetano de Paiva”, do Município de Laranja da 

Terra/ES 

 

Identificação: 

 

Nome da entrevistada: Markele Rosa 

Escola: EEEFM”JoaquimCaetanodePaiva” 

Município: Joatuba\Laranja da Terra 

 

Formação acadêmica: 

 

a) 1 Onde ocorreu sua formação profissional? 

b) 2 Como qualifica essa formação? 

c) Você tem buscado a formação continuada em relação ao ensino da Educação Física? De 

que forma? 

 

Sobre a Korina: 

 

a) No meu (Korina) período de escolarização no ensino fundamental II, nas aulas de 

Educação Física, o que recorda em relação a mim? Que tipo de aluna eu era? 

b) Como era meu comportamento em aula, coletiva e individualmente? 

c) Como me vê hoje? 

 

Sobre as aulas de Educação Física ontem/hoje: 

 

a) Com quais conteúdos trabalhava nesta faixa etária (alunos do ensino fundamental, na 

época caracterizada de 5ª a 8ª series)? E atualmente, com quais conteúdos trabalha? 

b) Em ralação ao trato pedagógico, como abordava os conteúdos? Como os aborda hoje? 

c) De modo geral, como aconteciam suas aulas? Como acontecem hoje? 

d) Como via/vê a relação Educação Física/Escola? Qual é o lugar que a Educação Física 

ocupa/ocupava na escola? 

e) Quais as diferenças entre as suas aulas atualmente e no período em que eu era aluna? 

Houve grandes mudanças? Quais? Por quê? 

f) Você pensa que há diferença das aulas de Educação Física em escolas do interior e da 

capital? Quais seriam? Por quê? 


