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RESUMO 

 

Objetiva narrar as experiências vividas dentro do Curso de Licenciatura em Educação Física, 

a fim de contribuir para o processo de formação não só de quem escreve, mas também de 

quem lê. Configura-se como uma pesquisa narrativa, de cunho autobiográfico, com o foco na 

formação docente. Para isso, toma como fontes portfólios, cadernos, fotografias, depoimentos 

de colegas e professores que acompanharam o processo de formação.e relatos de experiência 

tanto no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) quanto em sala de 

aula. A possibilidade de escrever um memorial surge a partir das experiências vividas dentro 

do curso, tomadas como significativas para a reflexão sobre o percurso acadêmico e para a 

constituição da identidade docente. O caminho traçado para o desenvolvimento do trabalho 

teve como direcionamento a) a busca por desvendar o que influenciou na escolha do curso; b) 

as atitudes, as ações e as relações construídas dentro da universidade; c) as reflexões acerca 

dessa construção docente; d) a interferência de espaços como o Estágio Supervisionado e o 

PIBID na formação. Conclui que não se pode quantificar experiências, mas transformá-las em 

contribuições acadêmicas é uma forma de dar movimento à vida e à formação. Desse modo, 

refletir sobre a própria trajetória, retomar memórias, analisar experiências vividas num curso 

de Licenciatura e, de modo mais amplo, na universidade, parece dar ainda mais sentido à 

escolha por ser professora. 

 

Palavras-chave: Formação inicial. Identidade docente. PIBID. Experiências de formação.  
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1 PRIMEIROS PASSOS RUMO AO DESCONHECIDO: “ENTÃO EU VIM PARAR, 

PARAR BEM AQUI” 

 

-São as minhas memórias, dona Benta. 

Que memórias, Emília? As memórias que o Visconde começou 

E eu estou concluindo. Neste momento estou contando o que se 

passou comigo em Hollywood, com a Shirley Temple, o anjinho e o 

sabugo. É um ensaio duma fita para a Paramount. 

-Emília! Exclamou dona Benta. Você quer nos tapear. Em memórias a 

gente só conta a verdade, o que houve, o que se passou. Você nunca 
esteve em hollywood, nem conhece a Shirley Como então se põe a 

inventar tudo isso? Minhas memórias, explicou Emília, são diferentes 

de todas as outras. 

Eu conto o que houve e o que deveria haver [...] 

(Monteiro Lobato, 1950, p. 129) 

 

Aqui, o contar é o fundamental. Conto sobre mim, sobre minha trajetória acadêmica, 

sobre minhas experiências, sobre o olhar do outro, lugares em que estive ou que gostaria de 

estar, desejos e anseios em alcançar uma formação que esteja em todos os âmbitos e muitas 

outras coisas. A cada dia que passa me parece que nos tornamos cada vez mais fechados para 

o que a vida nos oferece e perdemos a chance de viver ou reviver experiências marcantes, 

como os encontros entre primos para relembrar os velhos tempos, um passeio na praia com 

uma pessoa especial para você ou comer um doce, que só sua mãe sabe fazer. São coisas 

simples, mas que temos deixado de lado e, consequentemente, perdemos novas experiências, 

novas sensações, novas emoções, novas histórias; perdemos também a chance de apenas 

sermos feliz. Como quando uma pessoa está em um lugar com uma linda paisagem, mas ao 

invés de aproveitar o tempo resolve apenas tirar uma fotografia. Imagens são boas, mas o 

momento? Como aproveitá-lo? 

Contar é simples, quando se tem o que dizer. As experiências e as histórias não 

surgem do nada, mas sim, de quando vivemos e quando um acontecimento nos toca, afinal 

“muitas coisas se passam, mas nem todas nos tocam (LARROSA 2002, p. 21)”. 

Inicialmente, duas questões nortearão este trabalho que tenta compreender meu 

processo de formação pessoal e profissional. Mas esses dois “eus” não são um só? Essas duas 

pessoas não ocupam o mesmo corpo? 

Quem fui e quem sou dentro do Curso de Licenciatura em Educação Física? O que um 

espaço como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) pode 

proporcionar a formação inicial e continuada dos envolvidos? 

Este espaço, que é o memorial, serve para que eu possa refletir e dialogar com minhas 

memórias e a partir disso procurar responder essas questões na intenção de me re/descobrir e 
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ser capaz de dizer de mim enquanto futura professora, enquanto aluna e enquanto pessoa, por 

meio das relações que se criam ao longo da vida. Experiências vividas durante minha 

trajetória até aqui, apontando elementos, considerados para mim como, importantes nesta 

busca pela minha constituição docente retomando, às vezes, quem fui durante minha infância 

e meu ensino básico, que serão meus pontos principais para esta pesquisa. 

Passeggi (2008, p. 35), citando Delory, nos traz elementos que considero importantes 

para quem pensa em escrever sobre si: 

 

A finalidade de escrever sobre a própria aprendizagem é justamente a de poder 

(aprender) a situar-se, deliberadamente, do lado do processo e não do produto, da 

ação e não da produção, pois se volta para a relação da pessoa com o conhecimento. 

A escrita reflexiva sobre a experiência de aprendizagem, quer se trate de um 

memorial, um portfólio, um diário de pesquisa ou da história de vida profissional, 

‘formam para a formabilidade’, ou seja, para a capacidade de mudança qualitativa, 

pessoal e profissional,  engendrada  por  uma  relação  reflexiva  com  sua ‘história’, 

considerada como ‘processo de formação’ (ibidem). 

 

Cada vez que escrevo uma parte dessa narrativa, me vejo refletindo sobre momentos 

da minha formação que me trouxeram alguma experiência. Assim como sugere a reflexão de 

Passeggi (2008), tenho aprendido a me situar e tenho entendido que, meu trabalho não é 

apenas pesquisar as pessoas ou as coisas. Meu trabalho, nesse momento, é estudar a mim 

mesma nesse processo, relembrar desafios e dificuldades que enfrentei e venci ou que me 

venceram. Minha principal fonte de pesquisa sou eu mesma, tarefa que às vezes parece fácil, 

mas que, na maioria das vezes, é difícil e complexa. 

Essa é uma pesquisa que terá um “resultado”, mas não um resultado comprovável, 

como os que costumamos ver em pesquisas quantitativas. Ele será um espaço construído com 

contribuição de pessoas e experiências, de momentos que julgo importantes, compostos de 

muitas outras perguntas. 

Durante esses anos da minha formação inicial, assim como aponta Larrosa (2002), em 

suas reflexões, muitas coisas se passaram e aconteceram, mas nem todas foram importantes o 

suficiente para ficarem marcadas em mim e contribuir para esse processo. Neste sentido, trago 

para cá apenas pontos que considero extremamente importantes e capazes de me transformar. 

O que me faz escrever esse memorial? 

Já sentiu cheiros que te fizessem lembrar lugares ou pessoas que foram importantes, 

mas que por algum motivos foram esquecidos? Já entrou numa escola e sentiu saudades de 

quando era aluno? Quando deu uma aula utilizou como conteúdo algo de que brincava quando 

criança? Já fechou os olhos e lembrou-se de alguém por algum motivo bem particular? Não 
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tem sido nada fácil, mas tem sido incrível o fato de poder escrever sobre o que vi o que vivi e 

o que senti todo esse tempo, pelo fato de que nossas memórias são como livros pessoais, 

escondidos, que apenas nós mesmos temos acesso, e escrever sobre isso é um modo de poder 

socializar e trocar experiências com outras pessoas sobre fatos comuns a muitos. 

Aqui, tudo isso será chamado de minha memória escrita, pois são minhas lembranças 

narradas no papel para que eu possa, além de tudo relembrar minhas experiências. São 

registros do que deu certo ou errado, do que simplesmente não aconteceu como eu esperava 

ou, melhor ainda, de como eu gostaria que tivesse acontecido. Então, esse espaço será 

utilizado para guardar tudo aquilo que tem me transformado me provocando de alguma forma 

para que eu consiga re/pensar mudanças que contribuíram para o desenvolvimento do meu 

processo de formação, sendo capaz de articular os conhecimentos que trago comigo, os que 

adquiri aqui durante o curso dentro da Universidade, os que alcancei em outros espaços fora 

da sala de aula. Falo de experiências que Josso (2004, p. 39), traz como a ideia de experiência 

formadora 

 

[...] experiência formadora é uma aprendizagem que articula, hierarquicamente: 

saber-fazer e conhecimento, funcionalidade e significação, técnicas e valores num 

espaço-tempo que oferece a cada um a oportunidade de uma presença para si e para 

a situação, por meio da mobilização de uma pluralidade de registros. 
 

Quem sabe neste tempo/espaço eu encontro alguns fins ou recomeço para compor essa 

“história” que será contada por mim principalmente, mas que, em alguns momentos, também 

poderá ser relatada por pessoas que aparecerem e que sejam importantes neste processo.  

Como é difícil falar de si mesmo não é? Recordar fatos que foram importantes para a 

própria formação, e mais, ser possível tornar acadêmico um relato da sua experiência. Como 

saber se o que foi importante para mim será de alguma forma útil para outra pessoa? O que 

pretendo alcançar escrevendo essa narrativa? 

O caminho da graduação não é tão longo, mas os desafios sim e não há ninguém tão 

responsável pela sua formação quanto você mesmo. Assim, tudo o que vivemos durante o 

processo, de algum modo contribui para nossa constituição. E então, diante de tantas questões, 

considero relevante as palavras de Passeggi (2008, p. 36), quando afirma que:  

 

Escrever sobre o processo de sua 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. 
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O que a autora diz, traduz um pouco do processo que tenho vivido a cada dia: uma 

busca nas memórias e sentimentos que contribuíram para a formação e uma transformação em 

palavras, frases, textos que sejam capazes de acrescentar na formação. Por se tratar de algo 

tão particular, é bastante complexo. 

Ao escrever esse memorial, viajo de tal forma que, os acontecimentos narrados aqui 

não se encontram em uma ordem cronológica, mas sim, da forma com que meus pensamentos 

me ordenaram, para dizer dessas histórias e experiências que estavam guardadas.  

 

 

1.1 Caminhos da escrita e fontes 

 

Veja, o coração tem seu capricho, mesmo  

O que já foi pro lixo da memória, nele não  

Pois nele a história está no cofre da emoção 
(Gilberto Gil) 

 

Há momentos e sentimentos dos quais nem lembrávamos mais e que, quando menos 

esperamos, ali estão. Ao escrever esse memorial, vejo quanto de mim esteve por muito tempo 

guardado na memória e, como diz a canção, no coração, “lugar” que me parece, por vezes, 

guardar não apenas os momentos, mas também com sentimentos. 

Justificando a escolha do memorial e do por que autobiografar busco pela 

compreensão do termo, que segundo Passeggi (2008, p. 28): “Autos é a identidade, o eu 

consciente dele mesmo, Bios é a vida simplesmente vivida e a Grafia é o meio de um novo 

nascimento do eu”.  

Escrever sobre si não é tão fácil como muitos imaginam, afinal, não é apenas 

“escrever”, deve haver uma sistematização de conhecimentos, pois é um espaço de muitas 

possibilidades, o que nos confunde em alguns momentos. 

Como escrever um memorial? Mas o que estou chamando de memorial? O memorial 

que nos interessa, é aqui chamado de memorial de formação, aquele capaz de contribuir para a 

construção das minhas “identidades”, e quando digo identidades,
1
 me refiro a quem sou como 

um todo, e não apenas no Curso de Educação Física, ou como professora. Refiro-me às várias 

intervenções que ocorrem para eu seja eu, em um contexto histórico que me fazem refletir 

sobre tudo, principalmente sobre os caminhos que me transformaram até hoje. Neste sentido, 

segundo Severino (2001, p. 175), o memorial é: 

                                                             
1 Cf. Pimenta (2005). 
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Uma autobiografia configurando-se como uma narrativa simultaneamente histórica e 

reflexiva. Deve então ser composto sob a forma de um relato histórico, analítico e 
crítico, que dê conta dos fatos e acontecimentos que constituíram a trajetória 

acadêmico-profissional de seu autor, de tal modo que o leitor possa ter uma 

informação completa e precisa do itinerário percorrido. 

 

A escolha de escrever um memorial está relacionada com as práticas vivenciadas por 

mim durante a graduação, nos espaços em que estive. 

Analisando minhas possibilidades de escrita, vi que o memorial seria a melhor opção, 

pois, escrever sobre o que vivi não é algo que se possa quantificar, mas é possível narrar e 

fazer o leitor embarcar nas histórias contadas de forma que ele, por vezes, assim como eu, se 

veja relembrando sua própria trajetória. 

Porque autobiografar? Passeggi (2008, p. 27) afirma que:  

 

Auto-bio-grafar é aparar a si mesmo com suas próprias mãos. Aparar é aqui 

utilizado em suas múltiplas acepções: segurar; aperfeiçoar; resistir ao sofrimento, 

cortar o que é excessivo e, particularmente, como se diz no Nordeste do Brasil, 

aparar é ajudar a nascer. Esse verbo rico de significado permite operar a síntese do 

sentido de bio-grafar-se, aqui entendido, ao mesmo tempo, como a ação de cuidar de 

si e de renascer de outra maneira pela mediação da escrita. 

 

Então, além de me aperfeiçoar, também cuido para aparar o que é excessivo e renasço, 

mais uma vez, transformada. 

Além do autobiografar a identidade docente é muito importante nesse momento. 

Buscando a compreensão da noção de identidade docente, que é um termo que é mobilizado 

neste trabalho, Pimenta (2005, p. 19) afirma que essa identidade  

 

[...] constrói-se, também pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor 

confere a atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de 

situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, 

de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor. 

 

Tenho tentado, durante esses anos de formação, me tornar, assim como Pimenta diz, 

autora do processo de me tornar docente, tentando filtrar as influências que recebo. Assim, 

procuro descobrir qual o sentido sou capaz de dar as coisas como professora. 

Nesse percurso, as experiências que acumulei são importantes para a construção dessa 

identidade. Sobre o conceito de experiência, Larrosa (2002 p. 21) diz que: 
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[...] a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que 

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

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

está organizado para que nada nos aconteça. Walter Benjamin, em um texto célebre, 

já observava a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo. Nunca se 

passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. 

 

Então, tento trazer para esse trabalho o que me aconteceu, o que me tocou e o que tem 

me alimentado durante todo esse tempo. É impossível dizer de mim, sem dizer das coisas que 

me aconteceram, que me tocaram e que me transformaram. 

A chave deste trabalho está nos significados das palavras acima, quando tento, por 

meio de relatos históricos, renascer através da escrita, sendo capaz de narrar sobre minha 

identidade docente, relatando experiências capazes de me transformar cada vez mais. 

Além de buscar referências para meu trabalho nos autores acima apresentados, ele 

também será alimentado por fontes, como: 

 

a) Fotografias: são utilizados registros dos acontecimentos que foram 

importantes em minha trajetória, sob a forma de fotografias. Entendo que elas por 

si sós não representam nada se não estiver claro o contexto dos acontecimentos 

registrados e o que eles representam para a minha formação. 

b) Portfólio: um documento destinado a reunir registros que tenho de 

momentos vividos nos anos da minha formação. Esse documento inclui: relatos de 

lugares que visitei, de experiências que tive, além de músicas e fotografias que 

marcaram esses momentos. 

c) Entrevistas: realizadas com alunos das escolas participantes do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID); com colegas de 

graduação, com alguns bolsistas e professores do projeto. 

d) Relatos de experiências: textos produzidos no decorrer das 

disciplinas de Estágio Supervisionado e outras disciplinas, que alimentaram meu 

desejo de escrever sobre minha formação e sobre esse processo que, por vezes, é 

cansativo, frustrante, recompensador e enriquecedor. 

e) Relatórios de visitas: relatos acumulados ao longo das reuniões do 

(PIBID) que constantemente recebia visitas de professores de outras instituições, 

que falavam de suas experiências; e, também, relatos de professores das redes de 
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ensino que visitaram as aulas de Seminário Articulador de Conhecimento (SAC).
2
 

Esses foram momentos ricos em memórias e experiências e que marcaram minhas 

memórias e em minhas experiências. 

                                                             
2
 Reflexão coletiva acerca do conhecimento adquirido em todos os períodos e sua relação com 

a prática profissional e o processo de formação. 
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2 O QUE ME TROUXE AQUI: “AS ILUSÕES CRUÉIS, AS CONFUSÕES BANAIS”? 

 
Estou onde estou pelos caminhos e descaminhos que percorri (Rubem 

Alves, 2004, p. 13). 

 

Dizer o que me trouxe aqui é bastante complicado, afinal foram os caminhos e 

descaminhos da vida. Mas pensando em algo menos subjetivo, acredito que gostar de 

Educação Física, ou “imaginá-la”, e digo imaginar porque depois que entrei na Universidade e 

conheci tudo o que é possível a um professor, descobri que nunca tive de fato uma aula que 

posso dizer no mínimo coerente com o que tenho visto dentro do curso.  

Tentando entender um pouco essa minha escolha, busco em minhas lembranças, em 

conversas com minha família e pessoas próximas a mim, algo que responda a essa pergunta: 

porque Educação Física? 

Utilizando minhas Recordações Referências para compreender o que significa esse 

momento, concordo com Josso (2004, p. 40) quando ela afirma que:  

 

A recordação-referência significa, ao mesmo tempo, uma dimensão concreta ou 

visível, que apela para as nossas percepções ou para as imagens sociais, e uma 

dimensão invisível, que apela para emoções, sentimentos, sentido ou valores. A 

recordação-referência pode ser qualificada de experiência formadora, porque o que 

foi aprendido (saber-fazer e conhecimentos) serve, daí para frente, quer de referência 
a numerosíssimas situações do gênero, quer de acontecimento existencial único e 

decisivo na simbólica orientadora de uma vida. 
 

Esse passo é muito importante para que eu me re/descubra e observe a minha trajetória 

como aluna em todos os seguimentos escolares pelos quais já passei, e como pessoa, na 

condição de quem está em processo de formação humana em que todos esses seguimentos são 

capazes de influenciar. Há possibilidade de separar o eu aluna, do eu professora, do eu filha e 

dos vários outros eus que possa existir? Possivelmente não. Não existe a possibilidade de sair 

de casa apenas com a parte de mim que é aluna e deixar as outras em casa, ou vice-versa, é 

como um quebra cabeças com várias peças, que ao ser montado, tornam-se um só. 

Assim que cheguei à Universidade a primeira pergunta que me fizeram foi porque 

escolheu Educação Física? Nunca soube responder, sempre dava respostas imprecisas como: 

porque eu gosto, mas sempre pensei bastante sobre isso, e cheguei à conclusão que apesar de 

não ter muito conhecimento, em relação ao curso de Educação Física, a afinidade por ela na 

escola sempre foi muito grande, por ser uma disciplina que proporcionava aos alunos estarem 

fora da sala de aula. Sempre quis ser professora, então porque não “ensinar brincando”? Mas 

sem confundir isso com “brincar de ensinar”, o que seria um grande erro de minha parte, após 
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saber de toda a responsabilidade que um professor tem. Fingir que estar ensinando é não dar 

importância ao que nós professores, em formação ou não, somos. 

Muitas pessoas da minha sala, quando perguntadas por que escolheram o curso 

respondem que já foram bailarinas, ou jogadores de futebol ou de vôlei. Eu pareço ser a 

exceção. Nunca fui atleta de nenhum esporte, não sei nadar e não conseguia fazer uma hora 

inteira de atividade física sem perder o ar. Chega ser engraçado, mas é a verdade. 

Mesmo que nunca tenha tido uma aula de Educação Física como gostaria, a afinidade 

pela disciplina na escola sempre foi grande. E pensando no que poderia me transformar em 

professora, acredito que sejam essas duas coisas juntas: gostar de ensinar e gostar das 

possibilidades que a Educação Física apresenta.  

Desde que nasci sou a Lorrayne, moradora de Viana
3
 – ES, mas não sou a mesma, a 

todo instante acontece uma metamorfose dentro de mim que transforma meu modo de pensar 

de agir e de falar. Mas isso não acontece do nada, isso faz parte das influências que sofro e 

sofri todos os dias de acordo com o meio que estou inserida. Isso não é um privilégio apenas 

meu, todos nós consciente ou inconscientemente, recebemos essas influências e 

transformações, assim como diz um trecho da música de Lulu Santos e Nelson Motta (1996): 

 

Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo 
Tudo muda o tempo todo no mundo 

 

Se “tudo muda o tempo todo”, por que eu não mudaria? A vida é assim, as coisas são 

assim, os pensamentos mudam, as opiniões mudam, mas isso é bom ou ruim? Depende. Perdi 

várias “partes” de mim sem querer, e ainda sinto falta, mas também surgiram outras, que por 

vezes, substituíram aquelas e me fizeram ser como um rio, que a cada momento se renova 

com águas vindas de outros lugares, trazidas pela correnteza, às vezes trazendo vida, outras 

causando a destruição. Sinto-me assim, às vezes calma e levada pelo balanço da vida, outras 

vezes, me sinto sendo capaz de superar todos os pré-conceitos que tenho ou conclusões 

precipitadas que alcanço com tanta força, como se fosse algo palpável. 

A pessoa que fui na Educação Básica é diferente da aluna que sou no ensino superior. 

Pode ser que o tempo tenha me transformado. Talvez as pessoas ou um conjunto disso tudo 

tenha interferido nessa transformação. É difícil saber ao certo. As pessoas com as quais 

convivi todos esses anos também dizem muito de quem eu sou hoje, principalmente minha 

família, que tem sido minha referência desde que nasci. Na verdade, ela é o primeiro meio que 

                                                             
3 Município da Grande Vitória - ES 



16 
 

nos influencia, depois a escola. Então, o espaço “[...] carrega, em sua configuração como 

território e lugar, signos, símbolos e vestígios da condição e das relações sociais de e entre 

aqueles que o habitam” (FRAGO apud VAGO, 2003, p. 210). Sempre recebemos e 

contribuímos com o meio em que estamos inseridos. 

Novamente pensando que se o que me trouxe até aqui foram todos os encontros e 

desencontros da vida, as mínimas decisões que temos que tomar: como fazer ou não inscrição 

para um pré-vestibular e ter a chance de escolher qualquer outro curso, mas escolher justo a 

Licenciatura em Educação Física, penso no quanto as coisas parecem agir por vontade 

própria, quando são frutos (incontroláveis) das nossas escolhas. 

Minha escola nunca divulgou acontecimentos importantes para os alunos, mas em certo 

dia, eu, em frente à secretaria olhei para a parede e vi um cartaz no qual estava escrito: 

“inscrições abertas para o Programa Universidade para Todos (PUPT)”. Tratava-se do 

anúncio de um cursinho gratuito oferecido em parceria com a Universidade Federal do 

Espírito Santo. Inscrevi-me sem pretensão alguma de passar, mas o que aconteceu foi 

surpreendente: passei no cursinho e passei na UFES! 

Confesso que, naquele momento fui pessimista, não achei que teria chances de passar, 

mas hoje estou tendo a oportunidade de escrever e de refletir sobre tudo isso. Em um ano a 

vida de uma pessoa se transforma de tal forma, sem ela ao menos esperar ou se preparar. 



17 
 

2.1 Bem vindo à universidade! 

 

Não me iludo 

Tudo permanecerá do jeito 

Que tem sido 

Transcorrendo, transformando 

Tempo e espaço navegando todos os sentidos 

(Gilberto Gil) 

 

Tudo tem permanecido assim: se modificando, me modificando, às vezes me deixando 

levar, para ver no que dá, outras tentando me segurar em algo para que a vida não me puxe, 

mas eu sei que no fim tudo acaba com as consequências de todas as decisões que tomei, das 

escolhas que fiz, como tem que ser: recompensa ou desilusão.  

O primeiro sentimento quando soube que fui aprovada no vestibular da UFES foi de 

felicidade, afinal a primeira e única pessoa da família, até o momento, a entrar para um curso 

de graduação na Universidade Federal do Espírito Santo, e o segundo sentimento mais forte 

foi de medo, afinal foram poucas as vezes que ultrapassei a Segunda Ponte
4
, e mesmo assim, 

nunca sozinha, 17 anos de idade, e nunca tinha entrado na UFES para nada, nem passado em 

frente, mas sei que isso não é um “privilégio” apenas meu, muitas pessoas próximas a mim 

vivem uma situação parecida com a minha daquele momento. 

Foi uma mudança repentina e talvez sem estar preparada, o que dificultou um pouco 

para que eu criasse um vínculo maior com a Universidade. A adaptação diante de pessoas 

novas e espaços novos, o descobrimento de um lugar chamado Universidade, onde cada um 

faz o que quer desde que entenda que a responsabilidade é totalmente independente de outros 

foi bem complicado. 

Tendo eu acabado de sair do Ensino Regular tive algumas dificuldades para entender 

a diferença entre esses dois lugares. Há pouco era estudante da educação básica, que me sentia 

sem voz e sem vez, por não haver nenhum tipo de envolvimento dos estudantes nas decisões 

tomadas pelo corpo docente e técnico administrativo da escola, pelo fato de os estudantes não 

terem uma representação estudantil que pudesse pelo menos dizer aos alunos o que estava 

acontecendo, algo como o nosso Diretório Acadêmico (DA). Agora estou caminhando para a 

docência: um caminho que, de aluna, me transforma em professora. Sou uma professora em 

formação! 

Fico pensando em quantos iniciaram essa caminhada e por algum motivo desistiram. 

Quantos ainda continuam perdidos sem saberem se é isso mesmo o que desejam. Posso dizer 

                                                             
4  Ponte que liga Cariacica à baia de Vitória - ES 
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apenas por mim: acredito que venho realizando um bom trabalho como aluna e como futura 

professora e que tenho me superado e me surpreendido cada dia mais comigo mesma, quando 

relembro como era quando cheguei nesse espaço e como tenho me comportado a essa altura 

do curso, vejo o quanto esse espaço me proporcionou. 

Alguns medos sempre surgem, principalmente, na aproximação com alunos de 

diferentes faixas etárias, no momento de pensar em como temos que falar, agir ou abordá-los. 

Sempre vamos para a escola pensando que iremos encontrar nós mesmos lá, mas a verdade é 

que ninguém é igual a ninguém e que pode, sim, existir naquele lugar outra pessoa com o 

mesmo nome, mas essa pessoa será completamente diferente de mim, da aluna que eu fui e da 

pessoa que sou. E esse é o grande problema: desvincular essa ideia de que as pessoas são 

iguais, enquanto sujeitos. 

Vemos todos os dias que a escola tem se tornado um lugar onde, aparentemente, as 

pessoas não sentem vontade estar. Os alunos parecem ir à escola para merendar, para 

conversar com os amigos, o que também é importante, mas estudar, o que deveria estar entre 

essas coisas importantes, grande parte parece não ligar, e o desafio do professor é fazer com 

que algumas coisas mudem e que eles tenham vontade de ir à escola e explorar tudo o que ela 

proporciona e que a ideia de que Educação Física e escola não servem de nada está, no 

mínimo, equivocada. 

O que eu, como professora de Educação Física, posso fazer para mudar isso? Estou 

preparada para enfrentar esses desafios? Na verdade o medo sempre existe, mas tenho sabido 

controlar esse sentimento. A cada dia tenho me colocado à disposição na busca pela 

compreensão dessas mudanças que vêm ocorrendo. 

 

 

2.2 Momentos vividos no curso 

 

Foram tantos dias, tantos meses, tantos anos  

Foram tantos os enganos, foram tais  

As ilusões cruéis, as confusões banais  
 

Foram tantos olhos de crianças  

Tantos risos de esperança  

Que no fundo tanto faz  

Se voltarão depois, se ficarão pra trás 

(Gilberto Gil) 
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Muitas conquistas, muitos erros, muitos conflitos, mas que no fundo eram apenas eu 

mesma com meus medos e minhas dúvidas que, às vezes, se fizeram tão fortes que me 

levaram a chorar demais, a rir desesperadamente, a perder o sono, a perder o rumo e o prumo, 

mas tudo foi reestabelecido em uma boa roda de conversa com amigos ou apenas, algumas 

horas trancada no quarto. 

Alguns momentos vividos dentro do curso foram registrados na memória, outros 

foram registrados com fotografias. Essas figuras de alguma forma marcam o período da 

minha passagem pela Universidade e a formação que tenho recebido. Às vezes, uma 

fotografia não é capaz de transmitir a emoção do momento, mas, ao olhar, sou capaz de narrar 

cada uma delas. A primeira figura (figura 1) é uma das mais marcantes, pois é a primeira 

recordação da turma que iniciou o Curso de Educação Física 2011/2. Ali estavam todos os 

matriculados. Hoje, na turma, há apenas metade dessas pessoas. 

 

Figura 1- alunos reunidos na aula de SAC 

Fonte: acervo pessoal 

 

A próxima figura é de uma apresentação da Oficina de Dança, que me proporcionou 

estar com outras pessoas com as quais, normalmente, não estaria e isso foi importante para 

conhecer novas ideias, aprimorar o meu leque cultural, afinal essa disciplina apresenta 

principalmente, danças regionais e manifestações culturais diversas. 
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Figura 2- Apresentação de dança da Oficina de Danças e Folguetos 

Fonte: acervo pessoal 

 

Muitos acontecimentos marcaram esse período de quatro anos: greves de 

Universidades, chuvas fortes, manifestações, conflitos entre professores e alunos. Esses fatos 

ocorridos algumas vezes prejudicaram bastante alguns semestres, alguns deles aconteceram 

dentro da Universidade, o que me fez conhecê-la ainda mais.  

Durante a Graduação (2012/2) houve uma greve de professores em todo o Brasil, que 

paralisou a Universidade por quatro meses. Nesse período, apenas os grupos de pesquisa 

continuaram funcionando, pois tinham prazos a cumprir, mas algumas pessoas não 

entenderam isso e acabaram promovendo vandalismos que deixaram marcas nas paredes, que 

foram apagadas, e marcas em pessoas, não físicas, que tenho certeza até hoje não se foram. 

Depois da greve, foram as chuvas fortes que atrapalharam as aulas, pois muitas pessoas 

ficaram sem ter como sair de casa, principalmente eu. 

É difícil dizer até que ponto esses acontecimentos interferiram em minha formação, 

mas durante a greve, por exemplo, houve uma discussão sobre sua legitimidade e participando 

desse momento tive a oportunidade de entender esse movimento que estava acontecendo. 

Tenho certeza que isso me ajudou a ser um pouco mais crítica do que era. 
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Mas não foram somente esses acontecimentos que transformaram. Houve muitas 

coisas durante as aulas, que me renovaram. Em um determinado período as aulas de SAC se 

tornaram espaços de encontro e trocas de experiências com professores formados e com 

tempos de formação. 

Recebemos para uma conversa uma professora, que tinha uma bagagem de 

experiências, havia trabalhado no Instituto Federal da Bahia e em vários outros lugares em 

diferentes Estados e algumas das experiências contadas por ela me fizeram pensar em quem 

sou, em quem eu era e em quem estou me tornando, no sentido de dizer como me comportava 

durante meu ciclo escolar inicial, como me comportava no inicio do curso, como me 

comporto na escola, durante os Estágios, e como me comporto agora nesta reta final. O que 

mudou? Num determinado momento da aula ela disse “Ser professor é acreditar no que faz”. 

Essa frase me atinou para que eu pudesse pensar nas responsabilidades que tenho como 

professora mediadora. Será que tenho acreditado no que sou capaz de proporcionar aos meus 

alunos? Será que tenho proporcionado algo de importante? E durante a conversa ela ia falando 

dos problemas, das dificuldades, das recompensas e da dedicação que ela teve, e fiquei 

pensando: será que eu seria capaz de enfrentar problemas como os dela? Será que eu os 

resolveria? Será que eu desistiria? Será que eu acredito na minha capacidade? Mais uma vez 

aqui estou rodeada de questionamentos e sem nenhuma resposta clara. Essas perguntas me 

fizeram começar a pensar em qual professora eu gostaria de me tornar ou estou me tornando. 

Muito além de dizer qual autor seguir, busco saber se estou me tornando uma professora 

competente, capaz de me preocupar com meus alunos ou só mais uma em meio a tantas. 

Entender meu papel é o primeiro passo para me tornar uma docente capaz e comprometida no 

que irei realizar. 

Em outro encontro, com outra professora, ouvimos ela falar da necessidade de termos 

experiências de formação capazes de acrescentar grandes memórias às nossas vidas. Ela dizia 

que devemos respeitar a individualidade de cada aluno, e isso me fez relembrar a visita de 

outra professora que a turma recebeu na disciplina de Educação Física no Ensino 

Fundamental I. Ela já era uma mestra em Educação Física, mas segundo ela nunca tinha 

“tomado sol na cabeça”. Já a conhecia, pois fazia parte do PIBID assim como eu, e 

enfrentamentos e impasses que ela encontrou apenas depois de mestre eu já havia enfrentado 

quando fui para a escola, no Estágio Supervisionado e no PIBID e em um trabalho 

interdisciplinar que acontece no terceiro período, no qual a turma é dividida em grupos e 

vamos para uma escola efetivar um plano de aula construído em disciplinas específicas. 
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Esse trabalho costuma ser bastante conflituoso, pois, sempre temos que realiza-lo com 

pessoas que normalmente não temos afinidade e isso gera vários impasses, principalmente de 

ideias. E esses conflitos são bem próximos aos que a professora encontrou quando chegou à 

escola. Enquanto ouvia os comentários dela pensava “Nossa! Isso também aconteceu 

comigo”. Essa professora em particular é uma das que tem sido uma referencia para mim por 

todo o amor que ela tem pela educação, pela Educação Física, pelo modo como ela fala da 

vida e do lecionar. 

Às vezes penso que eu devia ter vivido mais a Universidade e tudo o que ela oferece, 

mas o que vivi foi importante e único. Pensando em tudo, acho que consegui absorver muitas 

coisas importantes de cada momento, tendo sido comovida por professores, disciplinas ou 

professores que chamo de mestres, pois para mim é clara a diferença entre os dois: 

professores comuns e mestres. O primeiro ensina várias coisas, mas poucas vezes se preocupa 

se aprendemos ou não, o segundo, é alguém que tomamos como referência que seguimos seus 

ensinamentos e sempre está preocupado em não apenas ensinar, mas formar o indivíduo em 

todos os sentidos. 

Durante esses anos muitas disciplinas se passaram. As fotografias abaixo são a 

representação de uma disciplina que trouxe muitas vivências para a turma em relação a danças 

e ritmos. Foram, bons momentos, apesar da responsabilidade de uma dança final como parte 

da nota, a professora nos apresentou experimentações diferentes que imagino ter levado a 

alguns de nós a termos outro olhar em relação a certos ritmos e, até mesmo, ao 

autoconhecimento. Isso aconteceu no terceiro período, que para mim, foi o mais cansativo, 

uma vez que além de um trabalho interdisciplinar entre quatro disciplinas, havia ainda 

trabalhos individuais das outras e até das mesmas participantes desse trabalho. Mas essa 

experiência me serviu não apenas como conteúdo, mas como forma de aprendizado em 

organização e na relação com outras pessoas. 
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Figura 3- Aula experimental de Frevo 

Fonte: acervo pessoal 

 

 

Figura 4- Apresentação de dança da discplina de Dança 

Fonte: acervo pessoal 
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Nesse momento enfrentei o desanimo e um cansaço incomum, além de muita 

dificuldade na realização dos trabalhos, foi o meu momento de decisão. Parte da avaliação de 

uma das disciplinas era a montagem de uma coreografia de dança e a criação de figurino e 

enredo, isso exigiu muito, de todo o grupo, mas principalmente de mim, pois tinha pouca 

coordenação e não conseguia aprender o ritmo da dança. Estava, então, me superando naquele 

momento. Por mais que não concorde com esse método de avaliação, pois ele avaliou meu 

desempenho enquanto dançarina, coisa que nunca fui, fiz o máximo que pude. 

Ainda que houvesse dificuldade em trabalhar com pessoas que nem sempre 

trabalharíamos foi uma experiência boa que me deu a possibilidade de realizar um trabalho de 

dança na escola Experimental da UFES,
5
 fomos até lá, o professor de Educação Física da 

escola no cedeu uma turma e realizamos três aulas com os alunos, levamos uma aula 

diferenciada, já que o professor estava trabalhando com uma modalidade esportiva. Esse 

momento permitiu aos alunos da escola, vivenciarem uma dança, diferente e a mim também, 

em pesquisar sobre a dança que levaríamos e a vivência com muitos ritmos e tipos de dança 

em vários momentos. 

Pensando nos professores e nas disciplinas que tive ao longo desses anos, e retomando 

os registros fotográficos, percebo que poderia ter registros dos momentos, dos colegas e dos 

professores mais marcantes, mas alguns registros memoriais existem, a exemplo de 

disciplinas como: “Educação Física, Corpo e Movimento”, que foi ministrada pelo professor 

Felipe Quintão,
6
 e que trouxe para nós as primeiras experiências corporais dentro do curso. 

Ele nos apresentou o slackline, a sala de ginástica, skates, etc. De alguma forma ele nos 

apresentou diversas práticas corporais que compõem a Educação Física e que muitos nem 

imaginavam que poderiam fazer parte da Educação Física. 

Na disciplina “Comportamento Motor”, o mais importante foi aprender sobre como 

acontece o desenvolvimento de cada criança e as influências que as transformam e a evolução 

de acordo com a idade de cada uma. Em “Educação e Reflexão Filosófica”, muitas coisas me 

tocaram, principalmente a relação da professora com a disciplina, com os alunos e como ela 

nos envolvia em um universo paralelo, como se nos transportasse para o tempo e o lugar de 

cada momento trazido por ela, pois ela falava com amor, o amor de uma pessoa que não faz 

aquilo por obrigação, mas sim por que aquilo é, simplesmente, a vida dela. Não tenho os 

                                                             
5  Escola de Ensino Fundamental e Médio que está localizada nas dependências da Universidade Federal do 

Espírito Santo 
6 O professor Felipe Quintão de Almeida é doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina e 

professor do CEFD desde 2010. 
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registros fotográficos dos momentos que mencionei acima, mas as experiências vividas nessas 

disciplinas estão presentes em mim como pessoa e como professora em formação. 

É fácil dizer como foi cada disciplina e suas ementas, mas descrever, os sentimentos 

que as envolveram, talvez não seja uma tarefa tão tranquila. 

No quarto período, três disciplinas foram as mais marcantes. Em “Conhecimento e 

Metodologia do Ensino da Ginástica”, a turma se empenhava ao máximo para trabalhar em 

equipe e para que os movimentos fossem construídos e executados com a maior perfeição 

possível, apesar de não sermos ginastas, mas por ter sido uma disciplina em que aconteceram 

muitas experimentações, tornou-se divertida e pudemos adquirir noções que nos permitiam 

ensinar a ginástica em nossas aulas. O trabalho realizado coletivamente foi o mais bonito, pois 

apesar de todas as nossas diferenças conseguimos todos contribuir para a realização de um 

bom trabalho. 

 

 

Figura 5- Alunos na aula de Ginástica 

Fonte: acervo pessoal 

 

Durante outra disciplina, “Ensino da Educação Física no Ensino Infantil”, visitamos 

um Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) e foi muito especial. Todos nos receberam 

com boa vontade e dispostos a nos ajudar. O CMEI localiza-se em um bairro periférico da 

Grande Vitória, mas isso não quer dizer que a escola seja como as que estamos acostumados a 

ver e como as que eu estudei, por exemplo. Pelo contrário, é uma das escolas mais bem 

equipadas, limpas e bonitas que já vi. As crianças tem comida boa, cuidadoras que ficam o dia 

inteiro à disposição delas, salas com muitos livros e equipamentos para trabalhos manuais e 

uma área para as crianças brincarem. Todos os dias quando chegávamos, as crianças nos 
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recebiam de braços abertos e sorriso no rosto, o que alimentava cada dia a minha vontade de 

estar ali. 

Esse contato com os alunos me fez pensar: como algumas crianças como essas, 

quando crescem, tornam-se cruéis, sem respeito pelo próximo, mal educadas, claro, estou 

dizendo de um modo geral, o que pode ser erro, mas também pode não ser. Não sei quem 

serão essas crianças no futuro, que influências recebem agora. Dizem que as crianças são o 

futuro dessa nação, mas então, não deveríamos cuidar melhor desse futuro que está cada vez 

mais próximo? Pensando nisso tudo, trago para cá uma música dos cantores e compositores 

Toquinho e Elias Andreato.  

 

Castigo não  

(Toquinho/Elias Andreatto) 

 

Um dia você crescerá, 

Será gente grande também. 

Depois você vai namorar, 

Gostar muito, muito de alguém. 

E quando você se casar 

Virá com certeza um neném. 

 

Não deixe nunca 

Seu filho sozinho, 

Sem proteção. 

Castigos não fazem 

Ninguém mais bonzinho, 

Não fazem, não. 

 

Não levante a voz 

Nem levante a mão. 

Não bata, não xingue 
Nem dê beliscão. 

Não trate as crianças 

Como bem entender. 

Gritos não vão resolver. 

 

Criança que apanha 

Não aprende a lição. 

Com jeito ela vai aprender. 

 

Vendo hoje tudo o que as crianças têm vivido e sofrido começo a pensar na 

obrigatoriedade dessa música como forma de educar a todos. Talvez agora você pense – 

“Onde ela está com a cabeça? Ela sabe que ninguém educa ninguém”. Mas nesse caso é isso 

mesmo que quero dizer. Vejo em alguns pais falta de educação ao tratar ou falar com seus 

filhos, falta de compreensão em alguns momentos de bagunça ou, por vezes, exagero em 

punições e castigos. Deixando marcas físicas e psicológicas. Essa música se encaixa bem com 
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o que sempre ouço minha mãe contar de quando ela era criança e o que temos visto nos 

jornais, em nosso dia-a-dia, crianças sendo castigadas, abandonadas por tão pouco. 

Enfim, a infância tem sido cada vez menos levada em consideração, há uma ruptura 

muito forte e rápida das crianças quando saem dos CMEIs e começam a enfrentar o Ensino 

Fundamental e isso não se dá de maneira fácil, elas sofrem, demoram a se encaixar no novo 

contexto e o que eu tenho a ver com isso? Tudo! Afinal, posso tornar essa transição menos 

dolorosa, pelo menos no espaço onde eu for professora. Como? Flexibilizando as aulas e 

compreendendo esse momento de adaptação, procurando meios para avaliar as crianças para 

além de notas e provas. Isso acontecerá, se eu quiser. 

Tentando compreender como acontece essa transição, comecei a pesquisar sobre isso e 

encontrei um trabalho realizado por três estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais: 

Vanessa Ferraz Almeida Neves, Maria Cristina Soares de Gouvêa e Maria Lúcia Castanheira. 

Nessa pesquisa, realizada em escolas de Ensino Infantil e Ensino Fundamental, elas concluem 

que quando as crianças chegam ao Ensino Fundamental encontram um hiato entre as 

experiências que estavam acostumadas no Ensino Infantil. O brincar, que no Ensino Infantil 

seria o principal meio de aprender, no Ensino Fundamental isso é deixado de lado, 

desconsiderando todo o aprendizado anterior. “Verificou-se um desencontro entre o interesse 

das crianças pelo brincar e a cultura escolar deste segmento da educação básica. (NEVES; 

GOUVÊA; CASTANHEIRA, 2011, p. 138)”. 

Em diálogo indireto com a disciplina de Ensino da Ginástica, o “Estágio 

Supervisionado da Educação Física no Ensino Infantil”, também chamado de Estágio I, nos 

proporcionou uma aproximação com as crianças que nunca tivemos antes e observar de perto 

essa situação relatada acima. 

Desde o primeiro momento pudemos compreender a finalidade dos Estágios 

Supervisionados que partindo do pressuposto de Pimenta e Lima (2004): “[...] é integrar o 

processo de formação do aluno, futuro profissional, de modo a considerar o campo de atuação 

como objeto de análise, de investigação e de interpretação crítica” (p.24). 

Estando nesses dois ambientes pude notar a diferença entre as relações. O CMEI onde 

realizamos o Estágio se localiza em um bairro de classe média alta e logo de inicio pudemos 

sentir uma grande diferença. Ele também era muito bom e os funcionários também estavam 

sempre dispostos a ajudar, mas as crianças eram bem diferentes: outros hábitos, outros 

comportamentos. É claro que cada um de nós possui sua singularidade e, com as crianças não 

seria de outro modo, mas foi muito diferente. A aproximação não aconteceu tanto quanto no 
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CMEI da periferia. Talvez o acolhimento ou talvez seja também por que nada é igual, as 

pessoas, os lugares, os sentidos. 

Esse trabalho foi desenvolvido em dupla e talvez a outra aluna tenha se identificado 

mais com a outra escola, não sei, mas a mim encantou mais aquela escola, aquelas crianças e 

aquela rotina. 

No quinto período, “Conhecimento e Metodologia do Ensino do Jogo”, “Estágio 

Supervisionado no Ensino Fundamental I” e “Ensino da Educação Física no Ensino 

Fundamental I” foram disciplinas que caminharam juntas, mesmo que indiretamente, pois os 

conhecimentos adquiridos na disciplina eram utilizados nas aulas de Estágio, sendo assim 

uma extensão do aprendizado que tivemos na Universidade. Isso acabou nos aproximando da 

tão falada tríade: ensino, pesquisa e extensão, levar para a comunidade aquilo que produzimos 

dentro da Universidade e trazer fontes que alimentem novas pesquisas. A terceira disciplina 

que, por vezes, foi uma mediadora nesse processo e na relação Escola x Universidade, nos 

apresenta os documentos norteadores do trabalho a ser realizado pelo professor de Educação 

Física dentro da Escola, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

O sexto período foi de grande valor para meu aprendizado, principalmente em 

algumas disciplinas. 

“Família, Sociedade e Educação” que surpreendeu a todos. Não esperávamos que ela 

fosse tão dinâmica e que trataria de eventos que têm acontecido diariamente em nossa 

sociedade, já que nem sempre o nome que as disciplinas trazem condiz com a prática de 

ensino do professor responsável por ela. Foi um espaço em que a professora deixou correr de 

forma que houvesse a contribuição de todos. Em alguns momentos apresentávamos dinâmicas 

de autoestima e de prevenção às drogas, ao consumo excessivo de álcool, etc, e esses, para 

mim, foram os momentos-chave da disciplina, visto que mostrava um lado nosso que quase 

nunca aparecia. A disciplina foi crescendo durante o percurso e tornando-se cada vez mais 

interessante, despertando o desejo de participarmos das aulas, levarmos para a escola e para 

os alunos do nosso estágio. 

Alguns apontamentos feitos pela professora foram possíveis de serem identificados na 

escola. Temas como: bullying, violência na escola e drogas foram os pontos mais abordados 

dessa disciplina. Ao estudarmos o texto “Bullying - LOPES NETO – comportamento 

agressivo entre estudantes”, observei que o ambiente escolar pode gerar sentimentos e 

comportamentos negativos nos alunos, quando seu desempenho é abaixo do esperado, ou não 

consegue se encaixar nos grupos que são formados por eles mesmos ou insatisfação por 

aquele espaço. Como diz afirma o autor Lopes Neto (2005, p. 165): 
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A escola é de grande significância para as crianças e adolescentes, e os que não 

gostam dela têm maior probabilidade de apresentar desempenhos insatisfatórios, 

comprometimentos físicos e emocionais à sua saúde ou sentimentos de insatisfação 

com a vida. 

 

O “Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II” mais uma vez, foi incrível, 

pelo fato de ter contato com os alunos e ser chamada de professora. Neste Estágio, buscamos 

basicamente, trabalhar os saberes que os alunos traziam consigo e nos baseamos em Charlot 

(2000, p. 64) que afirma que “O saber só tem sentido e valor por referências às relações que 

supõe e produz com o mundo, consigo e com os outros”. Essa reflexão nos proporcionou 

vários aprendizados, principalmente com relação a ouvir o outro, saber que não somos 

detentores absolutos do conhecimento e que todos têm o que ensinar e também o que 

aprender.  

Ao final do Estágio, como forma de avaliação em relação aos nossos objetivos e a 

visão que os estudantes tinham de nós, estagiários, pedimos para que eles fizessem pequenos 

textos dizendo o que acharam das aulas, dos professores, dos conteúdos ensinados, e um 

relato me chamou a atenção:  

 

Leonardo, Bruna e Lorraine vocês são incríveis, ótimos profissionais e pessoas. A 

primeira aula foi surpreendente, e a turma não esperava tamanha excelência, já que 

os anteriores grupos de estagiários nós não havíamos gostado (aluna da 7° ano). 

 

Esse trecho do relato de uma aluna do Ensino Fundamental I foi importante por que 

foi uma resposta ao trabalho que realizamos, nossas pesquisas e envolvimento com o projeto. 

Fomos um trio: Bruna Leonardo e Eu. Os colegas mencionados foram grandes parceiros que 

seguiram comigo não apenas nos Estágios e é muito interessante dizer isso, pois é uma coisa 

das que mais me marcam dentro do curso, que é o ciclo de amizade que formei durante esses 

anos. Apesar da diferença de personalidade e de ideias, às vezes, conseguimos sempre realizar 

um bom trabalho naquilo que nos propusemos a fazer, pois sempre desejamos fazer o melhor 

para a nossa formação. Além deles, outras duas colegas de sala de aula foram importantes 

nessas questões Giselle e Amanda. Nós cinco sempre buscamos realizar os trabalhos e estar 

juntos, pois aprendemos a conviver e suportar o outro. 

“Educação Física Adaptação e Inclusão” foi mais do que uma disciplina, um 

ensinamento, pois qualquer um de nós está sujeito a encontrar uma criança com algum tipo de 

deficiência ou algum tipo de dificuldade que mude o seu modo de desenvolvimento. Para, 

além disso, como professora me disponho a assumir o compromisso em ajudar qualquer aluno 

que tenha problemas cognitivos ou que tenha algum tipo de deficiência que restrinja sua 
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participação nas aulas de Educação Física como os outros. O amor que o professor Chicon
7
 

tem por esse tema e tudo o que o envolve é algo muito bonito e animador de se ver. Essa 

disciplina trouxe uma discussão sobre a (auto)exclusão, desde o momento em que 

identificamos alunos com esses problemas em nossas aulas.  

Nesse sentido Chicon (2012, p. 5) traz sua contribuição e conclui que: 

 

Certamente, nessa concepção, cada aluno vai requerer diferentes estratégias 

pedagógicas que lhes possibilitem o acesso à herança cultural, ao conhecimento 

socialmente construído e à vida produtiva, condições essenciais para a inclusão 

social e o pleno exercício da cidadania. Entretanto, devemos conceber essas 
estratégias não como medidas compensatórias e pontuais e, sim, como parte de um 

projeto educativo e social de caráter emancipatório e global. 

 

“Ensino da Educação Física no Ensino Fundamental II” foi uma disciplina que se 

relacionava com as aulas de Estágio. Foi um espaço que amarrava todos outros momentos. A 

professora sempre nos fazia pensar e problematizar acontecimentos nas escolas nos fazia 

buscar em nosso passado como alunos, e refletir sob a perspectiva de futuros professores. 

A figura abaixo é um registro desse período no momento de encerramento das 

disciplinas. Esses momentos acrescentaram grandes experiências em minha formação. Para 

além do currículo prescrito, aquilo que os professores ensinam aula a aula, por vezes o vivido, 

as relações, as conversas, tem contribuído bastante também. 

 

                                                             
7
 Professor do Departamento de Ginástica e do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, do Centro de 

Educação Física e Desportos/UFES. Coordenador do Laboratório de Educação Física Adaptada 

(LAEFA/CEFD/UFES). Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP), Mestre em Educação pela 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 
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Figura 6- Alunos e professores no encerramento do trabalho interdisciplinar entre as discplinas Educação Física 

no Ensino Fundamental II,  Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II e Educação Física Adaptação e 

Inclusão 

Fonte: acervo pessoal 

 

Sétimo Período, último Estágio. Sem desmerecer as outras disciplinas, ele foi o mais 

marcante, pois meu grupo tinha muito medo em enfrentar “as grandes feras”. Eram alunos 

com pouca diferença de idade em relação a nós. Ao chegarmos à escola, o medo só aumentou, 

afinal além do porte físico, a falta de consideração era nítida, talvez por não nos conhecerem 

ou por ser o perfil da turma. 

Aplicamos um questionário para conhecermos melhor a turma, e o resultado? 

Respostas mínimas e com pouco conteúdo, no qual era claro o descaso conosco. Propusemos 

o ensino do esporte para esses alunos. Isso se deu durante a conversa com a professora da 

turma, que já havia iniciado esse trabalho. Baseamos-nos em Kunz (2004, p. 56), pois ele 

afirma que: 

 

[...] quando conseguirmos ensinar um esporte às nossas crianças de tal forma que as 

mesmas possam crescer, se desenvolver e se tornar adultas através dele, e quando 

isto acontecer, quando se tornarem adultas, possam praticar esportes, movimentos e 

jogos como crianças.  

 

No decorrer das aulas conquistamos os alunos e ao final do Estágio perguntamos se 

eles gostariam de refazer o questionário e pedimos a eles que tivessem um pouco mais de boa 

vontade ao responderem. Dessa vez o resultado foi surpreendente. Respostas que elogiavam 

nosso trabalho, mas que principalmente mostravam nossa contribuição para aquela turma. No 
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começo eles se diziam desunidos e com pouca participação nas aulas de Educação Física, mas 

ao final obtivemos declarações que nos diziam que ajudamos a unir a turma, que várias 

pessoas aprenderam um pouco do conteúdo proposto graças às nossas propostas e nossos 

esforços para que todos participassem e que nós proporcionamos a eles, mesmo que 

minimamente, uma aproximação entre a turma que sempre se dizia desunida. Assim, o que era 

medo, se transformou em sensação de dever cumprido e o prazer de ser chamada de 

professora e saber que realmente o que propusemos a fazer, fizemos, foi a maior recompensa 

naquele momento. 

As figuras (figuras 7 e 8) abaixo representam a finalização do sétimo período. A 

primeira, a despedida dos alunos da escola em que realizamos o Estágio, e a segunda a 

finalização da disciplina de Estágio na Universidade. Disciplina essa tornou possível a 

realização do Estágio e deu todo o suporte para a aplicação das aulas nas escolas. 

 

 

Figura 7- Alunos da escola Belmiro Teixeira Pimenta, na qual foi realizada o Estágio Supervisionado no Ensino 

Médio 

Fonte: acervo pessoal 
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Figura 8- Finalização d o Estágio Supervisionado no Ensino Médio 

Fonte: acervo pessoal 

 

Oitavo período, o que dizer desse momento do curso? Motivador? Desanimador? 

Decisivo? Crítico? Sim e não. Um lugar no qual muitos querem estar, mas poucos 

conseguem, um momento que analiso meu passado e vislumbro meu futuro. A motivação que 

há em mim é de concluir essa etapa da minha vida e caminhar para outras sempre tentando 

melhorar. Desanimo? Desde o início sempre houve e agora não seria diferente. Parece que 

não acaba nunca. Cada vez mais se aproxima o momento de decidir o próximo passo: tentar 

ou não mestrado? Arranjar um emprego ou continuar investindo na formação? Trabalhar 

como professora de Educação Física ou me submeter a qualquer emprego desde que me 



34 
 

paguem bem? Novamente muitas perguntas sem respostas aparentemente claras o que torna 

crítico o momento final. Preciso escolher qual caminho seguir. 

Mas pensando ainda no momento da formação inicial, ainda acontecem disciplinas e 

oficinas, é uma carga horária bem menor do que no começo do curso, mas com peso bem 

maior. Três disciplinas, duas oficinas e a finalização do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). 

As disciplinas obrigatórias me tiraram muitas noites de sono, mas foi nas oficinas que 

encontrei sentido no curso. Oficina de Dança, com a professora Rosely
8
 e de Ginástica com o 

professor Mauricio
9
. 

A Oficina dentro da UFES é vista como uma unidade curricular que garante o tempo 

institucional de vivência de práticas corporais que constituem objetos de ensino específicos da 

área com ênfase na experimentação da docência. Elas situam-se na Formação Comum, mais 

especificamente no conhecimento advindo da experiência, cada qual com 30h (trinta horas) de 

carga horária, sendo ofertadas pelos Departamentos de Desportos e de Ginástica; não são 

vinculadas a períodos específicos, mas dividem-se em dois grupos: as de oferta de forma 

permanente e obrigatória e as de oferta facultativa e esporádica. Por ter essa ênfase nas 

práticas, as aulas nas Oficinas tornam-se mais prazerosas. 

A Oficina de docência em dança foi algo que, no começo me trouxe grande receio, por 

não ter afinidade com dança, então ter de dançar e ainda ser avaliada por isso foi bem 

assustador. Confesso que por não saber dançar, às vezes tive um pouco de preconceito 

também, mas com o passar das aulas isso foi sendo esquecido e hoje observo quão importante 

é esse tipo de aula. Assim como afirma Marques (2009) 

 

[...] permite uma leitura e uma releitura diferenciada de nós mesmos, dos outros e do 

mundo. Por meio do corpo que dança, estabelecemos relações com os sons, as 

imagens, as palavras e as narrativas que nos circundam e podemos dialogar com 

elas. Portanto, a dança cumpre um importante papel na educação do 

indivíduo/cidadão crítico e transformador. 

 

                                                             
8 Possui graduação em educação física pela Universidade Federal do Espírito Santo (2000) e mestrado em 
Educação pela Universidade Federal Fluminense (2005). Atualmente é professora do Centro de Educação Física, 

Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Física, atuando principalmente nos seguintes 

temas: Dança, Estágio Supervisionado, Metodologia Científica, Formação de Professores e Prática Pedagógica. 
9 Docente do Departamento de Desportos alocado no Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Licenciado Pleno e Bacharel em Treinamento em Esportes pela 

Faculdade de Educação Física (FEF) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestrado em 

Educação Física, na área de concentração Educação Física e Sociedade - Linha de pesquisa Esporte e Sociedade 

- pela FEF/UNICAMP. Doutor em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da Universidade 

de São Paulo (USP) na área de concentração Pedagogia do Movimento Humano. 
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Quando iniciei a Oficina não tinha noção nenhuma de o que a dança poderia 

proporcionar a mim, mesmo já tendo feito disciplina de dança. Durante essa Oficina pude 

conhecer os meus limites, enfrentar o desafio de não saber dançar e adquirir segurança para 

trabalhar com esse tema na escola. Sabemos que ao trabalhar dança na escola encontraremos 

muitos conflitos como os meus, mas outros também como a questão de homem na dança, ou a 

questão religiosa. O gênero é uma questão muito marcante na dança. E ai surge um impasse: 

será que eu terei argumentos suficientes para fazer com que os pais compreendam que dançar 

não é sinônimo de nada. Dançar não vai influenciar em suas orientações sexuais ou em seu 

caráter.  

Estilos de dança como o Hip-Hop tem um estereótipo. Muitas vezes, as pessoas o 

veem como uma dança que vai fazer com que seus filhos se rebelem se tornem irresponsáveis 

ou se rebelarão contra seus pais ou contra a sociedade. Mas não é bem assim. Assim como o 

Hip-Hop, o Funk o Samba e as outras danças tem algo a ser ensinado e é inadmissível que nós 

professores neguemos esse conteúdo para nossos alunos. Essas danças e ritmos estão 

presentes por toda a parte, então por que não utilizarmos isso a nosso favor? Tornar-se 

professor reflexivo muitas vezes significa apenas ser capaz de pensar em um aprendizado 

significativo para os alunos. 

A Oficina de docência em Ginástica, apesar de também já ter tido a disciplina, 

acontece, assim como a dança, mais voltada para a prática tendo também a forma de 

avaliação, mas sendo, o peso diferente da disciplina obrigatória. Trata-se da Ginástica 

Acrobática, com uso de equipamentos como o cavalo com alças, trampolim, barras, etc.  

Sabemos que nas escolas públicas raramente ou nunca encontraremos uma sala de 

Ginástica equipada para nossas aulas, por isso durante nossas aulas na Universidade 

aprendemos a ressignificar o aprendizado tornando possível realizar essas aulas na escola. 

Pensando sobre as aulas de Ginástica e tudo o que havíamos estudado, busquei 

compreender qual é o seu sentido e descobri que “nas primeiras décadas do século XX, seu 

caráter era sob o primado da correção, do endireitamento e da constituição dos corpos de 

crianças — isto é: como uma prática ortopédica (VAGO, 2004, p. 78)”. Então vejo como o 

sentido das coisas podem mudar de acordo com os interesses. Hoje a ginástica é algo 

grandioso, com patrocínios e investimentos, não mais voltado para a correção dos corpos, mas 

sim como forma de espetáculo. 

Retomando a uma outra disciplina que também nos trás a compreensão desse período 

em que a ginástica era para correção postural, a disciplina de Escolarização mostra justamente 

a evolução da Ginástica e de seus modelos: francês, Alemão e sueco. 
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Foi possível observar que ao final das contas o método sueco foi o que prevaleceu aqui 

no Brasil, por ser menos rígido e mais livre e de fácil adaptação nas escolas, pois “era pautado 

pela ciência, com fins não acentuadamente militares, mas pedagógicos e sociais, será 

utilizado sempre que as nações estiverem em paz (SOARES, 2001, p. 60).” Esse modelo mais 

livre influencia diretamente nas aulas de Educação Física, pois, sai da lógica de reprodução, 

do movimento pelo movimento e cria-se um novo modelo capaz de fazer com que os alunos 

se interessem mais pelas aulas e que não façam apenas por obrigação, mas sim por prazer. 

Assim como outras disciplinas do curso, a disciplina de Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) me apresentou uma grande oportunidade de além de conviver com o diferente, 

compreende-lo também. Isso foi fundamental para que o trabalho fosse desenvolvido, uma 

vez que o professor da disciplina de fato utilizava dessa linguagem para se comunicar com a 

turma. Houve por parte de alguns dos alunos o desrespeito, falta de compreensão e de 

educação também, mas penso que da minha parte fiz ao máximo o que pude para levar essa 

disciplina e o professor a sério. 

Essas experiências vividas durante as aulas, seja em oficinas, sala de aula, Atividade 

Interativa de Formação (ATIFs) ou qualquer outra forma, fazem parte dessa formação do eu 

em todos os aspectos e sobre isso Josso (2004, p. 47-8) afirma que: 

 

Para que uma experiência seja considerada formadora, é necessário falarmos sob o 

ângulo da aprendizagem, uma vez que essa experiência simboliza atitudes, 

comportamentos, pensamentos, saber-fazer, sentimentos que caracterizam 
subjetividades e identidades. 

 

Pensando nisso faço uma retrospectiva e olhando o tempo e tudo o que já vivi dentro 

do curso e como vivi essas coisas, me questiono se tudo foi como eu esperava e se foi 

realizado da melhor forma que eu poderia ter feito. Será que dei o melhor de mim ou poderia 

ter feito de outra maneira? Creio que eu poderia ter ido além, arriscado mais, participado 

mais, vivido mais, só agora consigo ver isso, quase tarde demais. 

Acordar cedo todos os dias, pegar dois ônibus para estar na Universidade as sete da 

manhã é um dos obstáculos que enfrentei durante esses quatro anos. Muitas vezes chegar a 

Universidade e não ter aula, ou ter apenas dez minutos chateia, mas cada dia, um após o outro 

tem valido a pena e tem recompensado as frustrações que surgem durante esse percurso. Os 

professores não dizem quando um aluno é bom, mas quando ele aceita te orientar, quando 

você recebe o convite pra participar de um grupo de estudos ou quando um professor confia a 

você tarefas de grande responsabilidade e que te ajudam a crescer e amadurecer cada dia 

mais, é a forma dele demonstrar que você está indo bem e que ele acredita em você. 
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Durante todos esses anos, as aulas, as oficinas, as viagens, os cursos, foram 

importantes, mas não seria possível fechar tanto esse trabalho quanto o momento sem dizer 

sobre as relações que estabelecemos ao longo do caminho e que são importantes para nos 

ajudar nos momentos difíceis, de trabalho árduo, mas também nos momentos de conversar e 

aprender uns com os outros. 

Pensando em uma formação capaz de completar o sujeito, vejo que momentos de 

almoços, aniversários, reuniões, ou simplesmente de conversa, também fazem de mim quem 

sou, espaços comuns, que sempre se tornavam lugares de encontros, diálogo e grandes 

aprendizagens.  

 

 

Figura 9- Comemoração do aniversário de uma das bolsistas do professor Franscisco Eduardo Caparróz 

Fonte: acervo pessoal 

 

Acredito que essas experiências também contribuem para quem sou ou estou me 

tornando. Concordo com Garcia e Alves (2002, p. 107), quando afirmam que: 
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Quem vive esta experiência, se torna melhor professora. Sim, porque a gente é 

melhor professora não só porque estudou, mas porque viveu essas oportunidades de 

se emocionar e deixar a emoção transbordar, aparecer, sem esconder, sem precisar se 

mostrar neutra por ter sido ensinada a ter vergonha de se emocionar. Não tem de ser 

neutra, tem é que se deixar encharcar de emoção para poder ter mais sensibilidade 

com os alunos e alunas, a fim de melhor compreender o seu compreender. 

 

Figura 10- Hora do almoço 

Fonte: acervo pessoal 
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3 PIBID: “TANTOS DIAS, TANTOS MESES, CENAS QUE AINDA CONTEMPLO” 

 

Há por exemplo, cenas que ainda contemplo, como um telão  

Pra sentir que era assim  

Mesmo assim, bem assim  

Aquele riacho sempre, sempre indo  

Aquele caminho sempre a me levar  
Então eu vim parar, parar bem aqui. 

(Gilberto Gil) 

 

Antes de tudo é importante dizer o que o PIBID é uma iniciativa da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) que concede bolsas a alunos de 

cursos de licenciatura, coordenadores e supervisores, para que esses atuem em escolas 

parceiras da rede pública, visando incentivar a formação de docentes em nível superior para a 

Educação Básica. 

Quanto tempo eu passei ali? Dizer no plano temporal, dois anos, mas no tempo das 

experiências, sinto como se fosse muito mais, então esse espaço me levou, me transformou e 

moldou, então, estou aqui, quase no ponto final dessa trajetória, dizendo sobre ele e o que ele 

causou em mim e o que eu fui capaz de realizar a partir dele e para ele. 

Alguns objetivos do programa são: contribuir para valorização do magistério, elevar a 

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

integração entre a Educação Superior e a Educação Básica, inserir os licenciandos no 

cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de 

criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

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

processo de ensino-aprendizagem incentivar escolas públicas de Educação Básica, 

mobilizando seus professores como conformadores dos futuros docentes e tornando-as 

protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério, contribuir para a 

articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade 

das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. De fato esse programa proporcionou aos 

participantes um novo olhar para a Educação Física escolar, mudando principalmente meu 

ponto de vista sobre a Escola. 

Muitas vezes o PIBID me pareceu bem mais próximo do significado que tem a frase 

“tornar-se professor”, do que as demais atividades que compõem o curso de formação, mas 

vejo que talvez tenha sido um erro meu não ter feito uma sincronia maior entre esses 

espaços/tempos de formação. O que entendi apenas mais tarde foi que o PIBID é uma 

extensão do curso e que sou parte desse todo que os dois representam. O que seria de mim 
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sem ele? E dele sem mim? Eu poderia ter sido uma bolsista melhor, mas só de estar naquele 

espaço o modifiquei e ele a mim. 

A conquista do nosso próprio espaço, a conquista de materiais, experiências com os 

alunos das escolas partícipes do projeto, oficinas ministradas por nós alunos, apresentações de 

trabalhos, inserção na Iniciação Científica, todas essas coisas nos foram proporcionadas 

porque nosso coordenador nos incentivou a irmos atrás e buscar nosso espaço nesses lugares. 

É impossível falar sobre minha formação sem passar grande parte do tempo citando 

momentos dentro deste grupo. Considerando que foi nele que tive o primeiro contato com a 

escola, pois os estágios só aparecem a partir do quarto período. Além disso, diferentemente 

dos estágios, o projeto vem com modelo que é possível modificar cada vez que julgássemos 

necessário e por um período muito maior. 

Algum tempo depois de termos iniciado os estudos, algumas pessoas apareceram para 

contribuir nesse processo. Três professoras, muito competentes, foram convidadas a 

acompanharem as nossas atividades. Duas delas conheciam bem o modo com que o 

coordenador trabalhava e a outra aprendeu rápido. Aline Britto, orientanda de graduação do 

professor Francisco Eduardo Caparróz, nunca perdeu o contato nem com ele nem com a 

Universidade. Depois de ter concluído o mestrado pela UFES, começou a auxiliar o grupo e a 

acompanhar a escrita de alguns de nós, ajudando-nos a descobrirmos melhor nossa melhor 

escrita. 

Com uma sensibilidade grande foi capaz de despertar em mim a vontade de escrever 

sobre esse processo, principalmente depois de eu ler um texto que me fazia sentir eu 

“caçadora” de mim, inspirada na música... Não sou tão boa em escrever quanto ela, mas ela 

queria saber o que a fazia se sentir caçadora dela mesma e eu tenho caminhado na mesma 

direção. Ela inicia seu texto dizendo: 

 

‘A vida me fez assim’... Professora... Mas será que eu exerci alguma influencia na 

‘vida’? O que me constitui? Em que eu contribuo? O que eu reproduzo? Essas 

questões suscitam reflexões sobre a coletividade que me forma, me conforma, me 

deforma, me reforma e, consequentemente, me renova (RODRIGUES 2012, p. 12). 

 

Acho que também tenho buscado saber quem sou, o que me constitui, e em que eu 

contribuo, se sou apenas reprodutora ou se consigo refletir sobre as coisas que me 

transformam. A chegada dela ao PIBID trouxe de alguma forma um olhar mais sensível pela 

escrita e, sem dúvida, mais apaixonado. 
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Outra professora importante nesse processo foi Júlia Miranda Falcão, também 

graduada e mestre pela UFES. Foi aluna de graduação do professor Caparróz. Ela trouxe um 

pouco de objetividade para o grupo, pois, muitas vezes, nos perdíamos com tantas reuniões e 

coisas pra fazer. Ela sempre organizava o grupo para priorizar o que era mais importante para 

os momentos e também colocava “ordem na casa”. 

A terceira é Cláudia Aleixo, veio de São Paulo para fazer mestrado, e foi monitora das 

disciplinas do coordenador do PIBID. Passou a ajuda-lo também dentro do grupo e depois de 

algum tempo tornou-se subcoordenadora voluntária. Foi uma das “chefes”. Sempre presente, 

cobrava, ajudava, muitas coisas aconteceram ali dentro graças a ela e a sua dedicação por 

aquele espaço. 

Essas três pessoas juntamente com o coordenador do PIBID foram responsáveis por 

tudo o que aconteceu ali e por uma parte significativa da minha formação. 

Antes de escolhermos as escolas, nosso tempo era voltado para organização do espaço, 

organização do grupo, designação de tarefas. Iniciamos os estudos por meio da escolha dos 

professores e das escolas parceiras. A escolha foi baseada no reconhecimento dos professores 

como profissionais dedicados, responsáveis e dispostos a colaborar efetivamente com o 

trabalho. Além disso, a proximidade das escolas parceiras foi um fator importante, pois estão 

localizadas em bairro próximo a UFES, facilitando o trajeto dos integrantes do PIBID às 

escolas bem como o trajeto dos professores à universidade.  

Os professores colaboradores – aqueles que nos acolheram nas escolas – apresentam 

diferentes características em suas trajetórias de vida. O professor Dionésio,
10

 mais velho, com 

bastante experiências profissionais. Já a professora Flávia
11

 iniciando sua carreira, mas 

demonstrando grande competência. 

Ambos foram essenciais nesse processo, pois estavam presentes nos momentos de 

construção das aulas, que aconteciam na universidade e, nas escolas. Sempre estavam dando 

suporte e apoio para nós alunos durante a ministração das aulas. 

As escolas nas quais foram realizados esses trabalhos localizam-se no bairro Goiabeiras 

e em Maria Ortiz, ambas próximas a UFES. 

                                                             
10Formou-se em 1985 na Universidade Federal do Espírito Santo. Iniciou seu curso de mestrado no ano de 2007 

na primeira turma do curso de pós-graduação da UFES e atualmente tem duas “cadeiras” na rede municipal de 

ensino de Vitória, trabalhando também na Faculdade Batista de Vitória (FABAVI). 
11 Formou-se no ano de 2007, também na UFES. Após a graduação, fez duas especializações, trabalhou também 

como tutora em um curso de educação física à distância no Programa de Licenciatura (PROLICEN) da UFES. 
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Após a seleção dos professores e escolas, foi elaborado um diagnóstico que teve como 

base nove temáticas que auxiliaram o grupo a traçar um perfil do contexto das escolas 

parceiras do PIBID onde desenvolvemos esse estudo. 

1) Projeto Político-Pedagógico; 2) O que os professores pensam sobre as aulas de 

Educação Física?; 3) Quem é o professor de Educação Física?; 4) A prática pedagógica do 

professor de Educação Física; 5) O imaginário social do aluno em relação às aulas de 

Educação Física; 6) Temas transversais; 7) Aspectos organizacionais e físicos da escola; 8) 

Relação escola e sociedade; 9) O que pensam a direção e o corpo técnico administrativo sobre 

as aulas de Educação Física? 

A utilização dessas temáticas foi essencial para conhecermos os alunos, as escolas, a 

comunidade em que elas estavam inseridas e o contexto que condizia com aquela realidade. 

Elas foram importantes para que as duplas seguissem um roteiro para começarem suas 

pesquisas. Cada um pôde escolher o tema que mais lhe chamasse a atenção e isso foi o 

principal motivo para que eu tenha realizado a minha pesquisa com o máximo de 

comprometimento Após o diagnóstico seguimos para a construção do planejamento para 

posterior intervenção nas escolas. Porém, naquele momento, o nosso cronograma teve que ser 

reajustado devido à greve nas universidades federais de todo o País. 

Apesar do atraso no cronograma, o tempo foi aproveitado para construirmos um 

planejamento com mais cuidado além de conhecer melhor os professores das escolas com os 

quais iríamos desenvolver o estudo. 

A rotina estabelecida no PIBID compreendia momentos de planejamento, reuniões de 

estudo, oficinas de docência, estudos de textos importantes para o estudo científico e dois dias 

reservados às intervenções nas escolas. Num primeiro momento, os licenciandos apenas 

observaram as aulas dos professores das escolas. Posteriormente, as intervenções realizaram-

se em conjunto com o grupo até o momento em que cada um sentiu-se preparado para 

ministrar as aulas individualmente. 

O tema escolhido para o desenvolvimento do meu trabalho foi “O imaginário social 

dos alunos em relação às aulas de Educação Física”, Os instrumentos utilizados para esse 

diagnóstico foram registros em fotos, observações, questionários e entrevistas, pude logo de 

início ter um contato próximo com os alunos, não somente os que iam fazer parte do projeto, 

mas, todos do horário vespertino, das duas escolas e conhecê-los um pouco mais e suas 

expectativas sobre a disciplina Educação Física. Uma pergunta que me gerou um conflito 

pessoal foi: “Para você qual a importância da Educação Física na escola?”, algumas respostas 

foram: “Para mim nenhuma por que não vou usar esta matéria”, “Um modo de ensinar 
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através do esporte”, “por que é um passa tempo para os alunos”, “Que nós tenha uma aula 

de lazer”, “Para aprender a ser um atleta”. A leitura desse questionário, para mim, foi como 

um “soco no estômago” e me remeteu um pouco a quando eu era aluna do ensino regular. Se, 

naquele tempo, me perguntassem isso, eu provavelmente responderia algo bem próximo a 

isso. É tão forte, que até hoje me faz pensar no que nós professores de Educação Física a 

transformamos. Algo longe da nossa realidade? Da realidade dos nossos alunos? E as 

brincadeiras de rua, não são, de alguma forma, Educação Física? O que essas práticas seriam 

então? Por que Português e Matemática são consideradas disciplinas importantes e a 

Educação Física não? Quem diz quando uma coisa é importante ou não? Porque a Educação 

Física é a aula mais legal, mas não é a mais considerada? Muitas perguntas sem resposta, o 

que me angustia, porque vivemos em um tempo em que cada vez mais a Educação Física tem 

perdido o seu sentido dentro da escola. Essas questões podem gerar uma boa discussão no 

sentido de que os alunos não conseguem ver nenhuma proximidade entre a Educação Física 

na escola e as brincadeiras que eles vivem na rua, então parece que estamos fazendo um 

movimento contrário ao que realmente seria o correto. Não os culpo por isso, nem culpo nós 

professores, na verdade acho que ao invés de procurarmos culpados, devemos procurar 

soluções para que a Educação Física saia desse modelo insosso. Os PCNs das séries iniciais 

também trazem essa desvalorização da Educação Física: 

 

Nas escolas, embora já seja reconhecida como uma área essencial, a Educação Física 

ainda é tratada como “marginal”, que pode, por exemplo, ter seu horário 

“empurrado” para fora do período que os alunos estão na escola ou alocada em 

horários convenientes para outras áreas e não de acordo com as necessidades de suas 

especificidades (algumas aulas, por exemplo, são no último horário da manhã, 

quando o sol está a pino). Outra situação em que essa “marginalidade” se manifesta 
é no momento de planejamento, discussão e avaliação do trabalho, no qual 

raramente a Educação Física é integrada. Muitas vezes o professor acaba por se 

convencer da “pequena importância” de seu trabalho, distanciando-se da equipe 

pedagógica, trabalhando isoladamente. 

Paradoxalmente, esse professor é uma referência importante para seus alunos, pois a 

Educação Física propicia uma experiência de aprendizagem peculiar ao mobilizar os 

aspectos afetivos, sociais, éticos e de sexualidade de forma intensa e explícita, o que 

faz com que o professor de Educação Física tenha um conhecimento abrangente de 

seus alunos. Levando essas questões em conta e considerando a importância da 

própria área, evidencia-se cada vez mais, a necessidade de integração (BRASIL, 

1997, p. 17). 

 

Como professores, deveríamos fazer com que eles conseguissem também levar o que 

eles aprendem dentro da escola para fora, além dos muros, para que a aprendizagem não seja 

mecanizada, fora da realidade dos alunos e para que eles possam ver sentido no que 

aprendem. 
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Paralelamente a esse diagnóstico, aconteciam na UFES oficinas ministradas pelos 

bolsistas, baseadas em situações que poderíamos encontrar quando iniciássemos nossa 

docência. Chamadas de “Situações Problemas”, essas oficinas nos deram um suporte para 

iniciarmos nossas intervenções nas escolas, já que a maioria de nós estava em períodos 

iniciais e não tinham, ainda, nenhuma experiência com esse momento da docência. 

Alguns momentos dessas oficinas problematizaram a questão dos alunos com 

deficiência física, falta de espaços, falta de materiais, tudo para que nós sempre tivéssemos o 

chamado “plano B”, uma segunda opção, para que estivéssemos preparados para as 

adversidades que poderíamos encontrar. 

Esses dois anos de experiências dentro desse espaço foram um complemento na 

formação inicial e, por vezes, parecia acrescentar mais em minha formação docente que as 

atividades de ensino, mais ligadas à sala de aula. Penso que isso se deve à constituição de um 

grupo colaborativo-solidário, que segundo Ponte e Serrazina (2003, p. 5), 

  

O desenvolvimento de um processo de colaboração está inevitavelmente ligado ao 

conteúdo e organização do trabalho a realizar. Sendo a colaboração necessária para 

lidar com situações problemáticas, torna-se necessário a existência de um programa 

de trabalho relativamente complexo, envolvendo eventualmente diversas fases, uma 
divisão de tarefas e processos de avaliação periódica das atividades em curso. 

 

O grupo baseou-se nesse conceito, pois além dos estudos, ainda ajudamos um ao outro 

em várias situações em que não tínhamos obrigação alguma e também à prioridade que damos 

as coisas. Uma coisa que aprendi durante esse tempo é que quem faz a sua formação é você, 

então, se em momentos da formação mais ligada à sala de aula eu não estive tão presente, foi 

por não ter percebido isso. Já no PIBID, que era um lugar em que já entravamos sabendo 

disso, sempre estávamos buscando a aprendizagem, a responsabilidade, a compreensão do 

ambiente escolar. Talvez as aulas tenham ficado um pouco de lado por eu achar que alguém 

deveria trazer isso pra mim, mas a partir do momento em que percebi a realidade, consegui 

ser outra aluna.  

A todo o momento, os caminhos trilhados dentro do PIBID se unem aos caminhos do 

processo de formação inicial como um todo, e isso é bom, afinal, só mostra o quanto o tripé 

da Universidade tem funcionado (ensino, pesquisa e extensão) fazendo o encaixe a esse 

aprendizado. Parte de minha identidade docente foi construída neste espaço, na relação com 

pessoas que foram referencia para mim. Quando escrevo sobre o que me tocou, relembro o 

quanto algumas coisas foram marcantes para mim. 
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Sempre falo a respeito do trabalho coletivo que aconteceu no âmbito do PIBID e, 

talvez, para quem nunca esteve nesse espaço, seja difícil imaginar o que nele acontecia, mas 

ele me proporcionou experiências e aprendizados que parecem preencher todas as partes que 

há em mim. O que lá aconteceu, atingiu a mim como pessoa, como receptora e doadora de 

cultura, como ser humano. Mas afinal, seria possível uma formação que difundisse em mim 

apenas a prática? Seria possível separar todos esses momentos de formação? São perguntas 

difíceis, afinal, O que somos não fica dentro de caixas aguardando o momento que iremos 

abri-las. 

O inicio, a constituição do grupo (conquista da sala, dos materiais, aproximação com 

os bolsistas), talvez tenha sido o momento de mais dificuldades, porque tudo o que 

conseguimos nós fomos buscar com nossas próprias mãos e isso para o grupo não fazia muito 

sentido porque imaginávamos que teríamos apenas que dar aulas, estudar nossas práticas e 

não ter que fazer trabalhos dessa natureza. Muitas vezes eu reclamei, não quis fazer ou fiz 

para cumprir ordem apenas, mas um dia conversando com uma colega, Ândrea, eu disse “- 

Não sei pra que temos que fazer essas coisas” e ela simples, sem arrogância me respondeu “- 

Lô a gente pode não tá vendo importância agora, mas quando precisarmos disso vamos saber 

fazer”. E isso me fez ver que é preciso ir além do que estamos vendo naquele momento, 

precisamos apenas dar crédito. No começo não éramos muito próximas, mas por alguma razão 

no decorrer do processo nos aproximamos bastante e ela sempre foi uma pessoa em quem eu 

buscava exemplo para minhas práticas dentro e fora do grupo. 

Hoje em mim há grandes contribuições dela, do Coordenador Institucional do projeto, 

professor Caparróz – que não nos ajudou apenas como coordenador, mas também, quando 

tínhamos problemas pessoais, ele esquecia os dele e nos ajudava – e outra bolsista, Jéssica, de 

quem fui me aproximando durante o processo e com quem aprendi muitas coisas. Trocamos 

muitos aprendizados, mas sinto que aprendi mais com ela, do que ela comigo. 

Nem tudo foi bom, nem tudo foi bonito, nem tudo deu certo, nem sempre recebi 

elogios, mas sempre acreditaram em mim e no que eu poderia me tornar. Esses sentimentos, 

não podem ficar de fora dessa narrativa, pois algumas experiências surgiram ou nasceram 

durante o processo e na sensibilidade que fui criando para perceber as boas intenções dessas 

pessoas. Elas são muito importantes na minha constituição de vida. A convivência em grupo 

não foi sempre harmoniosa: houve discussões, brigas, pessoas que saíram, muitas lamentações 

pela dificuldade em realizar as atividades nas escolas, medo por acharmos que não 

conseguiríamos alcançar nossos objetivos, mas tudo isso foi superado e, ao final do ciclo, a 
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única dificuldade que havia era de separar o grupo, que se consolidou e cresceu junto durante 

esse tempo. Foram dois anos intensos e de grandes conquistas.  

O crescimento e o desenvolvimento de algumas pessoas foram visíveis e espantosos ao 

passo que à medida que o trabalho exigia cada vez mais de nós, nos apresentávamos a fim de 

corresponder às expectativas dos professores e não tínhamos medo de enfrentar os desafios. 

Assim, aprendemos a ser proativos. Algumas pessoas já eram boas, não precisaram de muito, 

outras, como eu, foram melhorando a cada dia. Não estou dizendo que todos nós nos 

transformamos a esse ponto, mas em algumas pessoas isso ficou bem nítido.  

Nossos estudos e pesquisas geraram vários frutos, realizamos bons trabalhos nas 

escolas e os finalizamos com um festival que se chamou “Festival cultura bola no pé”. Esse 

festival foi um momento muito importante para o grupo, pois reunimos os alunos das duas 

escolas e os trouxemos para a Universidade. Ali, montamos as principais atividades que 

tínhamos levado para as escolas e contamos com a participação de voluntários para nos 

auxiliar em tarefas como: acompanhar as crianças de uma atividade para outra e ajudar no 

lanche. Foi um espaço onde todos aprenderam. Expusemos os trabalhos que realizamos nas 

escolas e todos do CEFD puderam ver o que produzíamos ali. Esse encontro com as crianças 

fora da escola e da sala de aula foi importante para que eles conhecessem um pouco do nosso 

“mundo”, onde planejávamos tudo antes de levar para a escola. 

Para que esse evento acontecesse houve todo um trabalho antes, com reuniões para 

escolher as atividades, definir os espaços em que cada uma delas aconteceria, definir as 

equipes de filmagem, de recepção, e preparar o cronograma de onde e quando as atividades 

aconteceriam. Ao final de tudo, quando as crianças já haviam ido embora, o que ficou foi a 

sensação de realização e dever cumprido. Para tudo isso houve um grande esforço e também 

uma grande recompensa: proporcionar aos nossos alunos a experiência de conhecerem um 

novo lugar, com novas atividades.  
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Figura 11- Encerramento do Festival “Bola no pé” realizado pelo PIBID – 2012/2 
Fonte: acervo pessoal 

 

Após o festival, tivemos a oportunidade de ir a São Paulo apresentar algumas das 

realizações alcançadas pelo grupo em um evento ocorrido na Universidade de São Paulo 

(USP). De certa maneira, consideramos essa possibilidade como uma premiação e como 

reconhecimento por todo o esforço que tivemos nesse período. Ir até lá e falar do que 

realizamos, dos nossos alunos, das nossas aulas, para mim foi muito importante, ainda mais 

sabendo que a maioria das pessoas que ali estavam já tinham anos de experiência escolar. 

Então, eu aprendi muito, sem dúvida alguma, mas também levei minhas experiências, que 

provavelmente foi importante para alguém. 

Ao final do seminário, algumas pessoas foram premiadas pelo trabalho, uma das 

pessoas do grupo, que estava conosco, Jéssica, recebeu um prêmio pelo trabalho escrito. 

Fiquei feliz por ela e mais uma vez vi aquele grupo solidário agindo, o mesmo que esteve 

vivo durante a preparação para a viagem, na busca por hospedagem, na escrita dos trabalhos, 

a todo o momento. 

Apesar de apenas uma pessoa ser premiada, entendo que todos nós ganhamos. Todos 

sabem o quanto é importante para o currículo uma apresentação fora do Estado, mas para 

além do currículo, o que foi vivido também é importante e tem, cada dia mais, crescido, 

conforme as experiências que vivi neste espaço e as que vivo em outros. Aquele foi um 

espaço/tempo de trocas de experiências com outras pessoas, de outros lugares, trabalhos 
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muito bons, alguns deles até próximos da temática que, no PIBID, vinhamos estudando, sem 

contar a possibilidade de, conhecermos uma nova cidade, com outras culturas e costumes e a 

volta pra casa, com muitas histórias e o prêmio da colega na bagagem. Sem dúvida foi 

recompensador.  

Essas experiências fizeram com que eu me tornasse diferente. Transformando tudo. 

 

Muda o seu olhar, o seu escutar, o seu tocar, o seu provocar, o seu provar, o seu 

cheirar; elas mobilizam todos os seus sentidos e os seus conhecimentos teórico-

práticos para melhor compreender o que agora lhes parece tão complexo. É como se 

elas se tornassem um radar que tenta captar a realidade com a qual se deparam. Elas 
querem compreender por que razões e por que caminhos uns foram e por que razões 

e quais outros caminhos cada um dos outros tomou (GARCIA; ALVES, 2002 p. 

108). 

 

 

Figura 12- Encerramento do Seminário de Educação Física Escolar - USP 

Fonte: acervo pessoal 

 

Muitos foram os esforços que fizemos para estar em todos aqueles lugares. A viagem 

em si, o Teatro. Começo a analisar o tipo de formação que o PIBID me proporcionou, afinal, 

as experiências produzidas ali vão além da formação curricular. O que essa formação 

contribui para que me torne uma professora-pesquisadora, que não se conforma com as coisas 
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colocadas como estão, que sempre busca questionar e compreender as relações estabelecidas 

entre as pessoas em vários aspectos. 

Dedico boa parte das minhas experiências dentro do PIBID a essa viagem porque foi 

um dos momentos que mais me marcou. Primeira viagem, primeira apresentação oral fora da 

Universidade, primeira vez na USP, primeira peça de teatro. Para alguns ali era apenas mais 

uma viagem, mas para mim, não. Um momento como esse na vida de um estudante, 

universitário, é muito importante e acrescenta bastante na formação como um todo, pelas 

várias experiências que tudo isso nos proporciona. 

Ir a São Paulo já estava sendo bom, apresentar um trabalho também, mas ainda tive a 

oportunidade de ir ao teatro e assistir a uma peça
12

 que fez parte da minha infância. Engraçado 

como tudo está de algum modo ligado, não é?! Pensar nas transformações que sofremos ao 

longo dos tempos e, às vezes, podermos reviver alguns momentos, sem dúvida preenche com 

elementos diferentes e profundos a nossa formação docente e, mais do que isso, humana. 

Entrar na escola como aluna e depois como professora, assistir o seu desenho de criança 

favorito em formato teatral, quando adulta, ganhar aquele doce que mais amava quando 

criança, mas que há bastante tempo não comia, tudo isso me causou um sentimento de 

nostalgia e, ao mesmo tempo, a sensação de amadurecimento, em saber que passei por tudo 

isso, mas que essas coisas ainda me trazem algum tipo de lembrança boa. 

Algo que me marcou bastante e que perpassa pela minha infância e a reencontro agora 

nesse meu momento de formação é essa música tocada no espetáculo e que para mim se 

encaixa perfeitamente com essa escrita. Ela trás um sentimento de esperança. Esperança no 

amanhã, em mim mesma, nas minhas decisões, no tempo e no amor. Até encontrar meu 

próprio caminho. 

Esses dois elementos abaixo marcam um momento na minha história. Justamente 

nessa viagem, ao entrar naquele teatro, foi como se eu estivesse entrando em um mundo no 

qual me reencontrei comigo mesma na infância – já que O Rei Leão é um dos desenhos 

animados que mais assistia quando criança – e comigo mesma, em um momento de formação, 

para além dos muros da Universidade. Foi como se eu pudesse me ver criança, só que agora, 

dentro da história. Durante a peça, alguns atores ficavam bem perto de nós, o que fazia com 

que eu me sentir parte daquilo. 

 

                                                             
12 O Rei Leão –Ciclo da Vida Disney, Elton John e Tim Rice, 1994 
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Figura 13- Ida ao Teatro Renaut em São Paulo – Peça “O Rei Leão” 

Fonte: acervo pessoal 
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Desde o dia em que ao mundo chegamos 

Caminhamos ao rumo do sol 

Há mais coisas pra ver 

Mais que a imaginação 

Muito mais pro tempo permitir 

São tantos caminhos pra se seguir 

E lugares pra se descobrir 

E o sol a girar sobre o azul deste céu 

Nos mantem esse rio a fluir 

É o ciclo sem fim 

Que nos guiará 
Na dor e emoção 

Pela fé e o amor 

Até encontrar o nosso caminho 

Neste ciclo 

Neste ciclo sem fim 

(O Rei Leão – Ciclo da Vida, 1994) 

 

O que mais essa viagem me trouxe? Apresentou-me o mundo para além de Viana ou 

da UFES, me mostrou novos lugares, criou em mim expectativas em relação à minha 

formação, que antes não tinha. Esse trabalho se consolidou tão fortemente que começou a 

ultrapassar as paredes da sala onde funcionava o grupo e começou a influenciar os trabalhos 

de sala de aula. Comecei a ver possibilidades de progredir dentro da sala de aula graças a tudo 

isso. 

Entre os muitos momentos de formação que tivemos no âmbito do grupo, recebemos 

uma visita do professor Dr. Tarcísio Mauro Vago,
13

 que contou um pouco da sua trajetória de 

vida, deixando, também, a sua impressão sobre o que o PIBID representa para a Licenciatura 

hoje. 

Depois dessa breve apresentação, ele começou sua fala perguntando: “Para que uma 

aula de Educação Física aconteça, o que é fundamental?” Ficamos calados, pensando, com 

medo de errar a resposta, e ele, delicadamente, respondeu: “precisamos de professor e aluno, 

sem qualquer um dos dois é impossível ter aula de Educação Física”. Um professor com 

muita experiência docente/acadêmica sempre tem o que ensinar, então todos ficam atentos às 

palavras dele. E ele continuava, falando sobre planejamento da aula, sobre como prever o que 

será feito em 50 minutos e como isso pode ser distribuído, organizado em conteúdo e em 

aulas práticas. Ele apresentou algumas possibilidades para conteúdos como ginástica, lutas, 

danças, práticas alternativas. Falou, também, da importância de identificar e potencializar o 

                                                             
13 Professor Titular do Departamento de Educação Física da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor do Programa de Pós-graduação 

"Conhecimento e Inclusão Social", da Faculdade de Educação da UFMG. Possui Licenciatura em Educação 

Física pela UFMG (1983), mestrado em Educação pela UFMG (1993) e doutorado em História da Educação pela 

USP (1999). Membro do Centro de Memória da Educação Física (CEMEF) da UFMG. Pesquisador do Grupo de 

Estudos e Pesquisas em História da Educação (GEPHE), da Faculdade de Educação da UFMG. 
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conhecimento que o aluno trás consigo: não podemos apagar a identidade da pessoa. Temos 

que ser capazes de ajudar a todos respeitando cada um em sua singularidade. O professor é 

apenas um mediador cultural e é durante suas aulas que ele socializa seu conhecimento 

sistematizado, já que foi preparado para isso. Para o professor Tarcísio Mauro Vago, devemos 

tentar levar os alunos a práticas às quais eles não estejam habituados, para que eles possam 

aumentar seus conhecimentos e sair um pouco da ideia de que a Educação Física é apenas 

futebol. As reflexões do professor apresentavam para nós alguns pontos importantes para ter 

um bom relacionamento com os alunos: ver, ouvir, ler e sentir o outro, cinco pontos capazes 

de transformar a maneira com que os alunos o veem.  

A fala desse professor proporcionou a todos outro olhar sobre as maneiras de lidar 

com a docência e com todos que envolvem esse processo. Fiquei me perguntando se seria 

capaz de perceber esses cinco sentidos e agora acho que sim, pois a fala desse professor me 

tocou a ponto de me transformar nesse sentido, de entender que não é possível tratar a todos 

da mesma forma, pois cada um vem com sua particularidade. 
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4 O RIACHO, MEU RIACHO, SEU RIACHO, MEU CAMINHO, SEU CAMINHO: O 

OLHAR DO OUTRO SOBRE MINHA FORMAÇÃO. CENAS FINAIS? 

 

Caminho nesse momento para a “finalização” desta parte da minha vida, prestes a 

fechar as cortinas e receber os aplausos. 

Todo esse texto esteve conectado por uma canção de Gilberto Gil (2010) que traz 

exatamente esse sentimento de partida e de chegada. 

 

Foram tantos dias, tantos meses, tantos anos 

Foram tantos os enganos, foram tais 

As ilusões cruéis, as confusões banais 

 

Foram tantos olhos de crianças 

Tantos risos de esperança 

Que no fundo tanto faz 

Se voltarão depois, se ficarão pra trás 

 

Dito assim, parece que o coração esquece 
O que merece da lembrança gratidão 

Não é isso não, não é isso não 

 

Veja, o coração tem seu capricho, mesmo 

O que já foi pro lixo da memoria, nele não 

Pois nele a história está no cofre da emoção 

 

Há por exemplo, cenas que ainda contemplo, como um telão 

Pra sentir que era assim 

Mesmo assim, bem assim 

Aquele riacho sempre, sempre indo 
Aquele caminho sempre a me levar 

Então eu vim parar, parar bem aqui 

 

No entanto, quase tudo que eu canto 

Não tem canto certo, não tem tempo nem lugar 

É pra você ouvir, é pra você sonhar 

 

O riacho, meu riacho, seu riacho 

Meu caminho, seu caminho, tudo só canção 

Só pra você guardar dentro do coração. 

 

Essa música me remete ao que eu fui me tornando, ao que fui produzindo, ao que as 

pessoas percebem de mim e a finalidade que cada trecho deste texto tem para a minha 

formação, para a formação do outro e aos contextos que me modificaram e que eu também 

modifiquei. 

Aqui, já nesta parte do trabalho, serão discutidas as impressões que as pessoas 

construíram sobre mim nesse tempo de formação inicial e nos lugares em que estive: sala de 

aula, PIBID e no trabalho de monitoria de disciplinas. Para isso, ouvi e registrei os 
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depoimentos de professores e colegas. Pedi para que eles falassem um pouco do período em 

que conviveram comigo. 

Após a organização das falas dos entrevistados, consegui fazer um levantamento das 

impressões baseadas em alguns temas principais, escolhidos por mim. Esses temas foram: 

 

1) Percurso acadêmico e responsabilidade com a formação; 

2) Convívio em grupo (PIBID e sala de aula); 

3) Desejo em aprender e contribuições ao próximo. 

 

Nesta parte do trabalho, contei com os depoimentos de Ândrea Tragino, Cláudia 

Aleixo, Hilara Pereira e Leonardo Pasolini. A partir disso, separei falas em comum de cada 

um deles para produzir uma interpretação que leve em conta o modo como me dou a ver para 

as pessoas que me rodeiam no espaço de formação universitária. Esses depoimentos tornam-

se importantes, pois me ajudam a perceber de outro modo o caminho que tenho seguido e os 

rumos que devo tomar. Contribuem, também, para que eu perceba o que tem sido positivo nas 

minhas práticas e o que superei durante esse processo, ao olhar das pessoas que convivem 

comigo. Os temas que elenquei são fruto da minha leitura desses depoimentos. 

Sobre o primeiro tema, que chamei de Percurso acadêmico e responsabilidade com a 

formação, destacam-se algumas falas. A primeira delas, da colega de turma Hilara, deixa clara 

uma impressão sobre a minha mudança de postura em sala de aula:  

 

[...] e assim pude perceber a evolução acadêmica da Lorrayne. Com a entrada no 

PIBID foi nítido a mudança gradativamente, que adquiriu com as experiências 

desenvolvidas pelo projeto, e quando entrei em contado com este meio do PIBID 

pude perceber de perto esta mudança, responsabilidade, comprometimento, [...] 

(Hilara) 

 

Pude ouvir, também, as impressões da colega Ândrea, bolsista como eu no PIBID e 

colega em uma disciplina. Portanto, foi uma pessoa que me viu em diferentes espaços e que 

esteve em contato maior comigo dentro do Programa. Nesse sentido, ela fala, principalmente, 

do meu compromisso com as atividades acadêmicas. 

 

Não tenho dúvida de que isso faz parte da sua personalidade, pois da mesma forma 

que se comportava no grupo, isso também se refletia de forma positiva dentro de 

sala de aula (Ândrea). 

 



55 
 

Uma terceira impressão, da Cláudia, que esteve comigo tanto na sala de aula, como 

monitora de uma disciplina, quanto no PIBID, como colaboradora, indica que apesar de seu 

primeiro contato comigo ter sido em sala de aula, minha personalidade e força de vontade só 

apareceram mais fortemente dentro do grupo. Isso me faz pensar que eu poderia ter tomado 

outro tipo de postura dentro de sala de aula. Ela disse: 

 

Como aluna, lá no 3º período, eu via uma menina mais calada, que pouco 

participava da aula. Foi no PIBID que consegui perceber a evolução do seu 
processo de tornar-se professora (Cláudia). 

 

A partir dessas falas, chego à conclusão de que talvez o PIBID tenha sido a “mola 

propulsora” para mudança na minha postura acadêmica, principalmente em sala de aula.  

No segundo tema Convívio em grupo (PIBID e sala de aula), outras falas me 

chamaram a atenção: 

 

E nesse período convivemos de forma harmoniosa, pois tínhamos desejos, incertezas 

e angústias em comum. Assim como eu, Lorrayne teve a mesma preocupação em 

aproveitar a oportunidade de bolsista dentro de um programa como o PIBID, para 

ampliar os conhecimentos sobre a futura área de atuação e de crescimento 
profissional (Ândrea) 

 

[...] respeito aos colegas do grupo, segurança como professora e habilidades para 

fazer o planejamento (Hilara) 

 

Bom é desde que entrei no curso de educação física busquei pessoas que tivessem 

um certo compromisso com a formação e que tivessem as mesmas características 

que eu possuo e encontrei em algumas pessoas  e uma dessas pessoas é a 

Lorrayne,[...] (Leonardo) 

 

Ao analisar essas falas, observo que é importante, em um processo de formação, saber 

que algumas pessoas se identificam com você e que os conflitos e dificuldades vividos, por 

vezes, podem ser divididos com algumas pessoas que também almejam o mesmo que você: 

uma formação que contemple aspectos do saber, das relações e da especificidade da área. 

O terceiro tema Desejo em aprender e contribuições ao próximo, é de certa maneira, 

uma resposta às dúvidas e angústias que apareceram durante esses anos. Aqui, a partir das 

falas posso observar que houve, sim, uma coletividade, um respeito e fui capaz de contribuir 

também com a formação do outro. Não por saber sempre o que dizer ou por ser inteligente, 

mas por saber que o convívio com o outro transforma, renova e amplia nossa visão de mundo, 

aprendendo a respeitar as individualidades que temos. 
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Uma discente/bolsista sempre disposta a ouvir o próximo e interessada em planejar 

aulas, realizar intervenções, construir portfólio, fazer relatórios, entre outras tantas 

ações realizadas em grupo (Ândrea) 

 

Mas, aos poucos, percebi que aquela menina, que pouco falava na aula, tinha 

muitas coisas a dizer, de um modo, mesmo que às vezes meio ríspido. Consegui 

perceber o seu crescimento dentro do PIBID, não só como acadêmica, mas como 

professora. Antes, você ficava meio que “de fora” das principais decisões que o 

grupo tomava, mas aos poucos você foi conquistando seu espaço, ganhando a 

confiança dos subcoordenadores e também dos seus colegas, tornando assim parte 

do grupo que era conhecido como ‘diretoria’(Cláudia) 

 

[...] um dia se eu tiver um filho terei total prazer em deixa-lo com ela por que sei e 

conheço a forma como ela trabalha e não tenho dúvidas de que ela vai continuar 

evoluindo, assim como evoluiu nesses quatro anos como profissional, o seu 

compromisso vai continuar o mesmo (Leonardo) 

 

Durante esses anos tive muitas dúvidas, principalmente concernentes a estar na UFES, 

no PIBID, mas agora, ao final da escrita deste trabalho, vejo que elas foram importantes, pois, 

me impulsionaram a continuar, e, apesar das dificuldades, consegui melhorar, crescer e 

aprender, principalmente, por conviver com pessoas que sempre me ensinaram muito 

(principalmente, as pessoas que elaboraram depoimentos sobre mim), não por obrigação, pois 

talvez elas nem saibam que foram tão importantes assim. 

Essas pessoas foram escolhidas pelo grau de proximidade. Então, trouxe para o 

trabalho, pessoas que acompanharam de perto, outras que nem tanto, mas que estiveram 

presentes de alguma maneira em minha formação. 

Esses olhares sobre mim e sobre a minha formação foram importantes por não se 

tratarem de críticas para que eu desanimasse, mas sim críticas que alimentam o meu eu, 

alimentam a minha necessidade de melhorar e de sempre superar a expectativa do outro, mas 

principalmente as minhas. Aprender que sou capaz de algo que nem imaginava, algo que os 

outros já viam em mim, mas que eu por medo talvez tivesse alcançado. 

 



57 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Escrever esse memorial me fez refletir, com maior profundidade, sobre quem sou, 

quem fui, meus medos, desafios. Trazer esses elementos para esse espaço é importante, pois 

sei que algum dia, em algum lugar alguém terá dúvidas e receios parecidos com os meus e ai 

poderei compartilhar essas experiências com meus pares. 

Não é fácil escrever de si, nem ouvir as pessoas falarem de mim, mas isso tudo faz 

parte do crescimento e desenvolvimento acadêmico e pessoal de cada um. E para mim foi o 

combustível para chegar ao final e concluir esse trabalho. 

O roteiro seguido no texto acima foi criado tendo como base as lembranças retomadas. 

Dizer da Universidade, do PIBID, do curso, da infância e de todas as experiências contidas 

aqui só aumentou a sensação de um bom trabalho realizado nas escolas, um 

comprometimento como aluna e a conexão que consegui estabelecer em todos esses 

seguimentos. Sistematizar todas as informações que trouxe foi a parte mais difícil, mas me 

esforcei e recebi ajuda de pessoas que fizeram parte de todo o meu processo de formação e 

nesse momento de finalização não foi diferente. 

Em uma pesquisa tem que haver resultados, conclusões, pois então aqui está o 

resultado: quatro anos de estudo subsidiados pelo apoio da minha família e o apoio que a 

Universidade e o CEFD oferecem aos alunos. Foram quatro anos construindo formação 

acadêmica e ampliando minha formação humana, de aproveitamento dos espaços, das 

relações, e de tudo o que a Universidade propõe. 

Concluo, então, que há perguntas que nunca terão respostas e respostas que não serão 

suficientemente claras. Concluo, também, que não se pode quantificar experiências, mas 

transformá-las em contribuições acadêmicas é uma forma de dizer que continuo me 

movimentando e buscando a melhor forma de “ser professora” e de contribuir com a 

formação do outro, assim como muitos professores contribuíram com a minha. 

É bom dizer que aquela menina lá de Viana que chegou à Universidade sem saber 

muito bem o que estava fazendo ali, hoje alcançou respostas para várias dúvidas e já pensa 

melhor no que quer para o futuro. Tenho consciência que esses quatro anos foram só o inicio 

da minha formação (formação inicial) e que o caminho é longo. Quanto mais eu ando mais 

tenho vontade e necessidade de andar e alcançar novas experiências, novos espaços de 

formação, de conhecer lugares, outras pessoas e mudar de ideia sempre que eu for 

surpreendida por outras ideias ou conceitos. 
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Agora parece o fim. Na verdade é o fim de uma etapa, mas mais do que isso, é um 

momento de transição de aluna para professora. Portanto, é o começo de uma nova jornada de 

um novo caminho, de novos sonhos e novas conquistas, de novos desenganos. Mas o 

importante é viver todos esses sentimentos e experiências. Assim, como falei no começo deste 

trabalho, dos cheiros que despertam a memória, talvez esse momento também tenha um 

cheiro especial, mas que ainda não identifiquei. 

E pra finalizar o trecho de uma música que me diz muito desse momento: 

 

Eu não vim até aqui 

Pra desistir agora 

Entendo você 

Se você quiser 

Ir embora 

 

Não vai ser a primeira vez 

Nas últimas 24 horas 

A ilha não se curva 

Noite adentro 
Vida afora 

 

Toda a vida 

O dia inteiro 

Não seria exagero 

Se depender de mim 

Eu vou até o fim 

 

Cada célula 

Todo fio de cabelo 

Falando assim 
Parece exagero 

Mas se depender de mim 

Eu vou até fim 

(Até o fim. Engenheiros do Hawaii) 
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