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RESUMO 

Esse trabalho consiste em um Memorial de Formação, onde reflito sobre o processo 

formativo que se desenvolveu no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), subprojeto de Educação Física no período compreendido entre 2012 

e 2014. Para isso, faço o exercício de rememorar momentos que marcaram minha vida 

ao longo da formação inicial como professor de Educação Física, tendo por base o 

portfólio, que fora utilizado durante todo esse processo. Faz uso da narrativa de 

formação que é um meio de descrever uma passagem da vida, de forma pessoal, com a 

intenção de levar a quem a escuta, testemunhar a experiência, pela voz de quem a 

vivenciou, da mesma forma que quem produz narrativa, reflete sobre o vivido e pode 

atribuir um novo sentindo para a realidade. Dessa forma, se conclui que as mudanças 

ocorridas na trilha de minha formação estão muito além de, simplesmente, decidir ser 

professor de Educação Física e seguir o caminho do trabalho na escola. Os eventos 

vivenciados proporcionaram um entendimento mais amplo do papel docente e os 

desafios a serem enfrentados. 

Palavras-chave: PIBID. Experiências de Formação Profissional. Identidade docente. 
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Introdução 
 

Esse trabalho consiste em um memorial, no qual reflito sobre o meu processo de 

formação desenvolvido no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) subprojeto de Educação Física no período compreendido entre 2012 e 2014. 

O intuito é refletir sobre a convivência entre pessoas com diferentes níveis de formação 

(graduandos, pós-graduados, mestres e doutorandos), as aulas nas escolas e as 

discussões em grupo, influenciam em minha formação profissional. Isso possibilita uma 

compreensão e/ou percepção das necessidades e vivências que um/a graduando/a 

necessita para se tornar professor de Educação Física, sabendo que a formação pessoal e 

social do sujeito, não se dá individualmente. Há a necessidade da ajuda de outros atores, 

como colegas de trabalho, familiares, amigos, professores, alunos, enfim, o meio atua 

como formador da identidade e aprendizado profissional. 

No primeiro capítulo, escrevo sobre minha formação na Educação Básica, os caminhos 

que segui durante os anos de minha vida escolar, os pontos determinantes para a decisão 

de deixar minha família para realizar um curso superior, a escolha e a entrada no curso e 

os eventos que foram determinantes para minha entrada no PIBID/Educação Física
1
. 

O segundo capítulo é destinado a justificar a metodologia adotada para a elaboração 

desse memorial. O intuito desse ponto é esclarecer os passos que um trabalho desse 

porte deve seguir e sua importância para a formação profissional. 

No terceiro capítulo, trabalho com o conceito de experiência e identidade docente, a fim 

de compreender como se constitui uma identidade e uma experiência profissional de 

acordo com os eventos decorrentes do cotidiano. 

O quarto capítulo é destinado à narrativa do período de trabalho no PIBID-Educação 

Física compreendido entre os anos de 2012 à 2014, descrevendo a organização, as 

ações, os eventos, as decisões e as problemáticas desenroladas no grupo nesse período. 

                                                           
1
 Sigla utilizada para definir o Subprojeto do PIBID no curso de Licenciatura em Educação Física. 
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O quinto e último capítulo é destinado à reflexão dos acontecimentos decorrentes no 

PIBID-Educação Física, tendo em vista que, esses eventos foram significativos para a 

aquisição de conhecimento e constituição de minha identidade docente.  
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1- O ponto inicial de minha caminhada 
 

Esse é o mês em que sofro mais por causa de vocês, moços. Tenho dó. Ainda 

nem deixaram de ser adolescentes, e já são obrigados a comprar passagens 

para um destino desconhecido, passagens só de ida, as de volta são difíceis, 

raras, há uma longa lista de espera. Alguns me contestam: afirmam saber 

muito bem o lugar para onde estão indo. Assim são os adolescentes: sempre 

têm os bolsos cheios de certezas. Só muito tarde descobrem que certezas 

valem menos que um tostão. 

[...] Mas a viagem para a qual vocês estão comprando passagens dura cinco 

anos, pelo menos. E se depois de chegar lá vocês não gostarem? Nada 

garante. Vocês nunca estiveram lá. E se quiserem voltar? Não é como no 

casamento. É complicado. Leva pelo menos outros cinco anos para chegar a 

um outro lugar, com esse bilhete que se chama vestibular e essa ferrovia que 

se chama universidade. E é duro voltar atrás, começar tudo de novo. Muitos 

não têm coragem para isso, e passam a vida inteira num lugar que odeiam, 

sonhando com um outro. 

[...] Desejo a vocês uma boa viagem. Lembrem-se do dito do João: "A coisa 

não está nem na partida e nem na chegada, mas na travessia..." Se, no meio 

da viagem, sentirem enjôo ou não gostarem dos cenários, puxem a alavanca 

de emergência e caiam fora. Se, depois de chegar lá, ouvirem falar de um 

destino mais alegre, ponham a mochila nas costas, e procurem um outro 

destino. 

(Rubem Alves). 

 

1.1 A Escolha do curso 
 

O início de minha caminhada se deu na cidade de Alto Rio Novo, que se localiza na 

região noroeste do Espírito Santo. Filho de agricultores, sempre estudei em escola 

pública. Com isso, a ideia que meus pais sempre tiveram, era que eu seguisse seus 

caminhos, porém, desde pequeno não gostava do trabalho no campo, e sempre me 

envolvi em grupos relacionados à prática esportiva. Primeiramente com o futebol de 

terreiro, onde meu irmão me levava todos os fins de semana e mais tarde para uma 

equipe de futsal por influencia de meus colegas de classe. 

No ano de 2005 tive a oportunidade de participar do primeiro Jogos Escolares
2
, 

defendendo a minha escola. Mesmo sem chegar nem perto de ganhar a competição, 

além de não ter muita habilidade como atleta, me esforcei muito para me manter na 

equipe. Nesse sentido, sempre tive apoio dos meus pais e irmãos, mesmo sem a 

presença deles nos treinos e nos jogos. 

                                                           
2
 Evento que acontece anualmente na Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo, compreendendo as 

modalidades de: Futsal; Handebol; Voleibol; Basquetebol; Xadrez; Ginástica; Atletismos; etc. 
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Em 2007, ajudava meu treinador, nas aulas das categorias iniciais. Esse foi meu 

primeiro contato como professor, não sabia o que estava fazendo, mas fazia com muito 

esforço e prazer. 

Nas aulas da escola, sempre tive uma boa compreensão de matemática. 

Consequentemente, gostava muito dessa matéria. Quando meus colegas ficavam em 

dúvida, na maioria das vezes, era eu quem esclarecia. Por esse motivo, era um aluno 

muito difícil de dar aula, pois sempre estava à espreita, para identificar os erros de meus 

professores na resolução das equações, para apontar o erro, foi a segunda etapa para a 

decisão de ser professor. 

No terceiro ano do ensino médio, fui estagiário na minha escola. Trabalhava como 

monitor na sala de informática. Nesse período tive mais contato com os professores da 

escola e comecei a perceber os desafios, angústias e alegrias que eles enfrentavam. Isso 

pesou em meu comportamento como aluno e a partir dessa vivência, comecei a ver 

meus professores como amigos e não mais como pessoas chatas que queriam me 

controlar. Percebi a preocupação de alguns professores sobre minha formação, e o que 

foi mais determinante: o incentivo para que eu seguisse uma carreira profissional, além 

de tentar o vestibular na UFES, que nesse momento era algo de “outro mundo”. 

Durante todo o ano, me dediquei em estudar para o vestibular. Não acreditava que iria 

conseguir, porém, tinha a certeza que se não fizesse um curso superior na Universidade 

Federal, conseguiria ser contemplado por algum programa oferecido pelo governo 

Federal, como o Programa Universidade para Todos (PROUNI)
3
, por exemplo, que 

possibilita o acesso a uma instituição de nível superior privada. 

Com a chegada da fase de inscrição no vestibular, veio a dúvida: que curso irei fazer? 

Dentre os vários testes vocacionais que fiz, sempre aparecia o resultado de que tinha 

propensão em ser engenheiro, sempre relacionado à matemática e à física, e a vocação 

na área das humanas, mais necessariamente como professor. Pensando nisso, cheguei a 

duas conclusões: cursar engenharia ou algum curso relacionado ao ensino, nesse caso 

Educação Física, lembrando da paixão pelo esporte, ou Física, por ser a disciplina que 

mais gostava no momento, além de ser relacionada com matemática. 

                                                           
3
 “Programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, que oferece bolsas de 

estudos em instituições de educação superior privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior” (PROUNI. Acesso em 13 nov. 2014). 
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Após várias conversas com meus professores, escutei a seguinte frase: “não seja 

professor, pois é pouco valorizado e se você se esforçar você tem talento para ser um 

bom engenheiro”. Porém, por mais que gostasse de Matemática e Física, não queria ser 

engenheiro, além de não ter paciência para trabalhar com cálculos durante muito tempo, 

pois por mais que gostasse de Matemática, sempre fui preguiçoso para estudar essa 

disciplina em horários extraclasse. Isso pesou muito na minha escolha. 

Então de uma coisa eu tinha certeza, não iria cursar engenharia, além de meu pai sempre 

dizer que “devemos trabalhar com o que gostamos”, comecei, a partir disso, analisar as 

atividades dos profissionais de Educação Física e percebi que não era apenas a área 

escolar sua fonte de trabalho. Animei-me com a linha esportiva e com treinamentos 

personalizados, assim, me decidi, faria Educação Física. 

 

 

1.2 A entrada na Universidade 
 

Quando fiz a inscrição no vestibular de 2010, tinha duas opções para Educação Física: 

Licenciatura e Bacharelado. Como não sabia a diferença das duas, escolhi licenciatura 

por ser um curso diurno. 

Ao terminar o último dia de vestibular, fiquei muito triste, pois sabia que tinha me saído 

muito mal na prova e com isso não conseguiria ser aprovado na UFES. Logo depositei 

todas as minhas esperanças no PROUNI. Nesse sentido, disponibilizaram no site da 

UFES o resultado da primeira fase do vestibular, que era o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), meu nome estava na lista dos aprovados. Mesmo assim não me animei, 

pois não estava muito preparado para as questões dessa prova. 

Durante o mês de Janeiro de 2011, viajei para o Rio de Janeiro, para visitar meu irmão. 

Fiquei sabendo do resultado do PROUNI, e que não havia sido selecionado. Fiquei 

ainda mais chateado. 

No período que saiu o resultado do vestibular, não queria conferir se teria passado, pois 

tinha certeza que não iria conseguir, mas a curiosidade e a esperança me fizeram 
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conferir. O resultado foi que passei e tinha quatro dias para realizar a matrícula, então 

voltei correndo para casa para ajeitar a papelada para a matrícula. 

 

 

1.3 O curso 
 

Ao chegar no CEFD, notei que o curso, no qual, matriculei não era como eu tinha 

imaginado. Estava tratando de professores para o ambiente escolar. Mesmo com muito 

receio de permanecer no curso, assumi o desafio de continuar, e depois fazer o 

bacharelado. Assim poderia trabalhar com o que eu queria. Essa atitude poderia resultar 

em um tempo perdido de minha formação, por não ser o que eu queria, mas eu poderia 

mudar de ideia em relação a ser professor. 

Com o passar do tempo, comecei a me identificar com o curso e com as discussões que 

nele aconteciam. Nesse momento, contava com a orientação da professora Rosianny 

Campos Berto, que nos acompanhava nas aulas de Seminário Articulador de 

Conhecimentos. 

Como forma de crescimento da disciplina e método de avaliação, a professora adotou o 

Portfólio, onde descrevíamos o que estávamos pensando sobre o curso, através de 

pequenos questionamentos que a docente fazia, do tipo: Como está o curso? Que aluno 

você tem sido?, entre outros. Em algumas datas, entregávamos os portfólios para que a 

professora realizasse a leitura e sempre que ele nos devolvia, escrevia algumas palavras 

de incentivo e orientação.  

Para mim foi muito importante essa atitude, pois assimilava o que ela escrevia como 

uma provocação para aperfeiçoar meu comportamento. Rosianny sempre mostrava em 

seus recados os equívocos que cometia, principalmente ortográficos, os caminhos que 

poderia seguir no curso, além de tentar mostrar a importância do registro no Portfólio 

Um dos recados mais significantes foi: 

 

 

 

 

Maique, 
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Conhecendo você como acho que conheço, tenho quase certeza de que, se 

você continuar no caminho, suas expectativas serão atingidas. 

Ler esses seus últimos textos aqui no Portfólio foi inspirador. Espero que 

nesse último semestre muitas outras experiências possam ganhar lugar aqui. 

Considero esse diálogo determinante, pois é um resumo de todas as provocações e 

sentimentos que demonstrava ao ler meus registros. Após o convívio no PIBID e os 

conceitos que desenvolvi nesse grupo, o recado expresso pela professora demonstra que 

minhas atitudes e as escolhas que venho adotando ao longo do curso, são produtivas 

para minha vida pessoal e profissional. 

Com o passar do tempo me aproximei de Letícia Sant’ Ana Reis, através das 

intervenções no Laboratório de Educação Física Adaptada (LAEFA), onde 

estabelecemos um maior diálogo e com o tempo começamos a namorar. Esse 

relacionamento me trouxe muitas alegrias e oportunidades. Letícia é uma pessoa 

maravilhosa, humilde e com um carinho enorme. Através de seu contato com sua 

cunhada, tive a oportunidade de conseguir um estágio remunerado em uma academia. 

Esse estágio me aproximou com o pensamento que tinha quando iniciei o curso. Com 

estudos diferentes das disciplinas obrigatórias, aprendi o básico da musculação, além de 

conhecer muitas pessoas interessantes e profissionais brilhantes. Gostava daquele 

ambiente, porém não era o mercado que eu queria trabalhar, ainda me faltava alguma 

coisa. 

Daí surgiu a oportunidade de entrar como bolsista do PIBID/Educação Física
4
, que tinha 

a proposta de aproximar meu trabalho com a escola. Então deixei meu estágio na 

academia e assumi as tarefas do PIBID, onde encontrei a paixão por ser professor de 

Educação Física. 

Toda essa trajetória que tive até chegar na elaboração desse trabalho, contribuiu com a 

minha escolha por ser professor de Educação Física. Todos esses acontecimentos 

requisitaram uma reflexão, tomada de decisão acerca do que fazer, e qual caminho 

seguir. Posso afirmar que todo esse processo constituiu uma base para minha identidade 

e minha experiência enquanto aluno de graduação, que consiste também na experiência 

de um professor em formação. 

                                                           
4
 O PIBID é uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de pessoal de nível Superior (CAPES), 

que tem por objetivo, oportunizar que estudantes de licenciatura, atuem em escolas, parceiras do 

programa, juntamente com os professores da rede, com o intuito de oportunizar esses discentes a 

realidade do cotidiano escolar, além de aperfeiçoar o ensino dessas escolas. 
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Para todo o processo de escolha e caminhada, todas as pessoas que estiveram em minha 

volta, contribuíram para meu crescimento, seja acompanhando a fundo meus estudos ou 

apenas torcendo por meu sucesso, seja me incentivando ou criticando minhas ações, 

mas em algum momento me fizeram refletir sobre mim. 

Dentre essas pessoas, devo citar mais uma vez Letícia, que mesmo sem concordar com 

atitudes que eu tomava ou não compartilhar com meus pensamentos, nunca abriu mão 

de me incentivar, aconselhar e superar todas as dificuldades ao meu lado. 

A relação afetiva, seja ela da ordem que for, é afetiva porque afeta as pessoas que se 

relacionam. Os sujeitos passam a se preocuparem também com o outro, suas decisões 

afetam a si mesmo e a quem está ao seu lado, podendo gerar consequências positivas ou 

negativas. As decisões devem ocorrer de forma que agradem ambas as partes. É um ato 

de cumplicidade, nesse caso, meu desenvolvimento como graduando contou com o 

apoio de uma pessoa que está diretamente ligada ao meu cotidiano, sabendo de toda 

rotina diária, caso houvesse discordância, minhas decisões poderiam ser diferentes ou 

até mesmo frustrantes. 

Assim se constitui a experiência social e profissional, através das reflexões que o meio 

nos provoca, sejam acontecimentos naturais ou interferências afetivas, profissionais e 

sociais. 
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2 Arquitetando os Pensamentos 
 

Esse trabalho consiste em um Memorial de Formação, no qual reflito sobre o processo 

formativo que se desenvolveu no PIBID/Educação Física no período compreendido 

entre 2012 e 2014. Para isso, faço o exercício de rememorar momentos que marcaram 

minha vida ao longo da formação inicial como professor de Educação Física, tendo por 

base o portfólio, que fora utilizado durante todo o processo de trabalho com o grupo. 

Trabalhar com um memorial requer, logicamente, entender seu conceito, mas 

primeiramente, procuro indagar sobre o que é memória, que por sua vez, é a fonte 

principal de elaboração desse memorial. Segundo o dicionário Aurélio (acesso em 13 

set. 2014), memória pode ser o processo de reter ideias, sensações, impressões 

adquiridas anteriormente, uma dissertação sobre um assunto científico, artístico e 

literário destinado a ser apresentado a uma instituição. Significa também um dispositivo 

de calculadores eletrônicos que registra sinais e armazenam dados. 

Fazer o uso da memória é o processo de relembrar, mas também, e mais importante, é o 

meio pelo qual, estabeleço um sentido e ressignifico o vivido, isso cria a possibilidade 

de contribuir para a reflexão, que permite uma elaboração teórica sobre o vivido, que 

pode vir a se constituir em uma experiência. Assim, de acordo com Cunha e Silva 

(2010, p. 55), “[...] em Russel MEMÓRIA coincide com a recordação consciente de 

eventos únicos do passado, sendo que essa capacidade implica em dois fatores: a 

formação da imagem do evento e uma crença de que a imagem refere-se a algo que 

ocorreu no passado”. 

A formação da imagem do evento, é apenas o meio de lembrar como a série de 

acontecimentos desse evento ocorreu. Desenrola somente uma descrição do ocorrido. 

Crer que essa imagem se refere ao que ocorreu no passado significa que ao realizar a 

reflexão sobre ela, se atribui um sentido, o qual, varia de acordo com o momento que se 

lembra. Há a possibilidade de no futuro, ser pensado de forma diferente. Assim, a 

memória e o processo de rememorar, estão atrelados ao modo como significamos suas 

apreensões, pois se alteram de acordo com os sentimentos, as provocações e as crenças 

do indivíduo no período em que esse processo de rememorar acontece. 
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A memória é aquilo que nos permite ser o que somos, pois é através dela que 

conseguimos reter momentos de nossas vidas que podem nos ajudar a pensar e/ou viver 

o presente e o futuro, seja para a vida social ou profissional, seja para a elaboração de 

um trabalho científico ou mesmo para uma formação cultural. Não podemos considerar 

que memória é somente o que se guarda na mente, pois não há como provar, que o que 

foi guardado realmente aconteceu. 

A partir do momento que a humanidade em seus primórdios, por acaso, construiu a 

capacidade de escrever em pedras e cavernas, se inicia um processo de mudança da 

forma de pensar seu cotidiano. O homem começa a perceber, que registrar o que está 

acontecendo em seu cotidiano, pode ser utilizado no futuro como uma lembrança do 

vivido, para que sua descendência tenha uma percepção, mesmo que superficial, do que 

ocorreu no passado. Nesse sentido, se inicia o processo de reflexão, pois refletir é um 

exercício que se desencadeia através de uma necessidade. Nesse caso, o homem começa 

a refletir, quando percebe que em seus registros, existem acontecimentos que poderão 

ser repetidos. Dessa forma, a reflexão é utilizada para decidir se deve continuar o que já 

fez, ou se necessita da mudança de seu comportamento e/ou atitude. 

Se analisarmos a transposição cultural humana, a comprovação de que a humanidade 

evoluiu e se modificou, só foi possível através dos registros. Daí se recorre a fósseis de 

milhões de anos e escritas em cavernas, para comprovar tal evolução. O homem se 

diferencia dos demais animais pela capacidade de memorizar e de lançar mão da 

memória para mostrar seu processo de humanização, Caparróz (2009) expressa que o 

registro passou a ser utilizado como forma de cultura para o ser humano. Quando se 

descobre algo novo, se registra para que não seja necessário redescobrir. Assim o ser 

humano cria sua identidade, sua história e sua organização no espaço e no tempo. 

Através dessa capacidade de memorizar é que se desenvolveram os demais meios de 

memória que hoje conhecemos: as memórias de celulares, computadores, chips, 

eletrônicos, que tornam o trabalho de armazenar eventos e/ou documentos mais fáceis. 

Quando acessamos espaços históricos, como museus de artefatos produzidos pelo 

homem ou museus de história natural, presenciamos a memória de um indivíduo em 

particular, uma comunidade ou como a terra se organizava em determinado tempo. Isso 

acontece, pois atribuímos significado ao que está exposto. Sabe-se que um osso 

fossificado pode conter indícios da evolução de determinada espécie, porque se atribui 
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um sentido ao mesmo. Nesse caso, mesmo que um povo ou organização natural se 

modifique, sua memória pode ser acessada através de seus registros. 

Existem variadas formas de registrar o vivido: a fotografia, o desenho, a pintura e a 

escrita. No trabalho dos professores, há a utilização de registros como: os diários de 

classe, os planos de aula e as avaliações dos alunos. Nesse caso, o memorial é um 

instrumento que pode absorver todas essas formas de registro, a fim de estabelecer um 

sentido para eles. 

Existem diferentes conceitos acerca do que pode se configurar como um memorial, 

pode ser um monumento que guarda a história de um povo ou um documento que 

contém a memória de um sujeito, seja refletida ou não. 

Segundo Axt (2012, p. 65-66) o memorial é o 

[...] lugar de memória mais ou menos estático a prestação de serviços à 

comunidade e desenvolvendo no seu seio um fórum de reflexão sobre a 

instituição trabalhada, ancorado no ferramental teórico e metodológico da 

pesquisa histórica. Embora o memorial possa se tornar um território 

expositivo, e até museal, estribado num acervo, este não é o compromisso 

precípuo quando invocamos esta palavra em associação à ideia de memória 

institucional. 

Para o autor, o memorial pode ser um centro histórico, um museu ou uma instituição 

que guarda histórias ou mesmo um livro que possa ser instrumento de pesquisas 

acadêmicas. O memorial possui essa característica museal, como diz Axt (2012), pois 

ele não se limita ao mesmo tipo de registro, depende da especificidade para a qual ele é 

utilizado. Nesse caso, ele é visto como um detentor de memórias, onde pode ser 

acessado pela comunidade, seja para estudo ou para uma simples visita.  

Axt (2012, p.66) ainda afirma que “[...] seu produto não é equivalente a uma narrativa 

científica, como a que encontramos numa defesa de tese de doutorado, no registro de 

um curso de pós-graduação”. Porém discordo do autor, pois se um trabalho desse porte 

fizer uma reflexão teórica que seja relevante para a comunidade, o memorial pode sim 

ser equivalente a uma narrativa científica, pois as experiências de um indivíduo, nesse 

caso, de um professor, será afetado por discussões que poderão provocar reflexões 

acerca do trabalho docente de outros profissionais. 

Nesse sentido, desenvolvo um memorial de formação, no qual estabeleço uma reflexão 

sobre o vivido, “[...] um escrito em que alguém conta e reflete sobre sua vida. Ele 
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depende do grau de implicação de cada participante, do desejo e da capacidade de fazer 

história e de significar vivências” (CAPARRÓZ, 2009, p.11). Dessa forma, o memorial 

pode proporcionar uma reflexão a partir dos eventos ocorridos no cotidiano, e talvez 

traga uma resposta para determinada questão e, também possa, tornar científico algo 

vivenciado no dia a dia. 

Bougo e Castro (2013, p. 436) reforçam que o memorial de formação “[...] deve ser 

utilizado como um dispositivo pedagógico que visa desenvolver no graduando a 

reflexão crítica sobre as aprendizagens teóricas, práticas e de identidade profissional 

trabalhada no decorrer do curso”. As autoras afirmam ainda que, para a formulação do 

memorial, o autor deve ser ao mesmo tempo o escritor, narrador e personagem da 

história. 

Para a elaboração da escrita de um memorial, é preciso que o autor realize uma pesquisa 

sobre os acontecimentos que serão abordados, seja através de questionários e entrevistas 

com as pessoas envolvidas com o processo de trabalho, seja por meio, da consulta em 

registros realizados pelo autor durante um período que se destina o estudo, de forma 

que, pela pesquisa realizada, se faz o processo de rememoração dos eventos vividos 

para a construção do trabalho. Assim, utilizo o portfólio de formação, que foi 

desenvolvido ao longo do trabalho no PIBID, para elaborar esse memorial de formação. 

Nesse sentido, a pesquisa realizada para a produção desse trabalho, teve um caráter 

qualitativo. Este tipo de pesquisa requer um posicionamento do pesquisador. Ele 

interfere diretamente no decorrer da investigação. Sua interpretação é única, pois sua 

formação profissional, social, política e cultural, afeta a interpretação dos dados. Mesmo 

que o intuito seja chegar a um resultado, se outro investigador se inserir em uma 

pesquisa já realizada, com a mesma abordagem e metodologia, com os mesmos sujeitos, 

o resultado pode, ou não, ser o mesmo, mas o processo que ocorreu até o resultado não 

será. O ambiente e o espírito do investigador, o humor das pessoas envolvidas gera uma 

situação positiva ou negativa que provoca uma reflexão diferente em cada pesquisado, 

assim afirma Glesne e Peshkin (Apud. LATORRE et al, 2003, p. 200): 

El éxito de la investigación cualitativa está muy vinculado a la idiossincrasia del 

investigador o equipo de investigación. La investigación es tan buena como lo sea el 

investigador. Éste es quien mediante su conocimiento, experiencias y destrezas 

personales construye el conocimiento sobre los fenómenos sociales. Es quien 

obitene la información necesaria mediante la observación o entrevista. Es necesario 
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que los investigadores sean personas flexibles, versáteis, persistentes, meticulosas 

en la recogida de la información y versalos en la teoría de la ciencia social. 

Bogdan e Biklen (1994) afirmam que a pesquisa qualitativa é parecida com o trabalho 

do professor, do jornalista e do artista, pois em casos de uma pesquisa bem feita, seus 

resultados apresentam questões que apontam e/ou denunciam um problema, ensina ou 

leva a reflexão de um tema, e por dialogar com as opiniões do autor, podem virar uma 

obra que ganhe repercussão artística. Mas pesquisa qualitativa se difere do jornalismo, 

por ter muito tempo de investigação, além de não esconder nenhum fato por medo de 

uma má aceitação, se difere de artistas por ser muito formal e rigorosa em seus trabalhos 

e por fim, difere da ação pedagógica, por que ela não pretende chegar a um objetivo que 

mude a realidade. Ela encontra dados e os questiona, para que sejam estudados. 

No que se refere à pesquisa qualitativa não pretender chegar a um objetivo que mude a 

realidade pesquisada, não corroboro com essa ideia, pois a pretensão em desenvolver 

esse trabalho é para aperfeiçoar minhas ações pedagógicas além de refletir sobre a 

forma de trabalho do professor de Educação Física, não que sua prática esteja errada, 

mas a intenção é de aperfeiçoamento, tornando um ensino com mais qualidade, então 

acredito que a pesquisa qualitativa possui a intenção de ressignificar o ambiente 

estudado. Caso contrário, não há relevância social para a pesquisa a ser desenvolvida. 

Para a escrita do memorial de formação, faço uso da narrativa que “se refiere a la 

estructura, el conocimiento y las habilidades necesarias para construir una historia” 

(GUDMUNDSDOTTIR, 1998, p.52). Assim, a narrativa é um meio de descrever uma 

passagem da vida, de forma pessoal, com a intenção de levar a quem a escuta, 

testemunhar a experiência, pela voz de quem a vivenciou, da mesma forma que quem 

produz narrativa, reflete sobre o vivido e pode atribuir um novo sentindo para a 

realidade, como afirma Molina e Molina Neto (2010, p. 168) 

Produzir narrativas de nossas experiências nos faz viver um processo 

profundamente pedagógico, no qual nossa condição existencial é o ponto de 

partida para a construção do nosso desempenho presente e futuro. É por meio 

do exercício da narrativa que podemos identificar, organizar e nomear os 

significados que atribuímos a inúmeros fatos que vivemos mediante os quais 

podemos reconstruir as diversas compreensões que temos sobre nós mesmos. 

É um valioso instrumento para qualificar nossas reflexões de modo 

contextualizado e, como resultado, temos a possibilidade de ressignificar o 

vivido. 

Para esse processo das narrativas no memorial, há a necessidade de rememorar os 

acontecimentos vivenciados no decorrer do trabalho que foi desenvolvido no 
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PIBID/Educação Física. Para esse exercício de rememorização, utilizo os estudos 

biográficos e autobiográficos, que trabalham com documentos e relatos pessoais, porém, 

La diferencia principal entre ambos términos es que mientras el segundo 

constituye la narración de la própria vida, contada por su proprio 

protagonista, el primero consiste em uma elaboración externa al 

protagonista, normalmente narrada em tercera persona, ya sea nobre una 

base exclusivamente documental, ya sea mediante uma conbinación de 

documentación, entrevistas al biografiado y a otras personas de su entorno 

(MUÑOS, 2002, p. 13). 

A biografia consiste em analisar documentos de forma objetiva, porém sem que a 

subjetividade do pesquisador desapareça, porque nenhuma análise é neutra, de forma 

que seja relatado como apresentado nos arquivos analisados, trazendo a tona, as 

interpretações do contexto encontrado. 

Um estudo autobiográfico consiste em analisar as percepções sobre a vida do próprio 

autor, no qual, seleciona os acontecimentos significativos para o trabalho realizado, com 

o intuito de discuti-los. O estudo não afirma que todos os sujeitos inseridos no processo 

compartilham dos mesmos sentimentos, decisões e problemas do investigado, pois 

prevalecerão as opiniões e sentimentos do autor. 

Utilizo como base para esse estudo o Portfólio de formação, que é constituído por 

anotações, registros e reflexões acerca das atividades desenvolvidas por mim e pelos 

colegas inseridos no PIBID/Educação Física. Esses registros e anotações refletem os 

desafios, angústias, prazeres e estratégias adotadas para a vida em coletivo, que fora 

debatida no grupo. Esse instrumento contém os eventos mais significativos de minha 

trajetória no PIBID, o que facilita o processo de rememorar, procurando demonstrar os 

sentimentos e percepções que possuía no momento em que era elaborado. 
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3 A Experiência e a Identidade Docente 

 

[...] Somos o que fazemos para mudar o que fomos 

Mas se nada somos, virão apenas velhos outonos. 

(Rosa de Saron) 

 

Em muitos casos, se fala que obtenção de experiência se limita a ter acesso à 

determinada situação. Por exemplo, há uma reclamação de meus colegas de turma, que 

não temos acesso a práticas esportivas (como o futebol) em nosso curso de graduação, 

assim não teremos experiência para trabalhar com a modalidade na escola. Essa visão 

deixa claro que o entendimento de aquisição de experiência ocorre somente em 

momentos de vivência, nesse caso, vivenciar o futebol, porém não é bem assim que se 

constitui experiência. 

Larrosa Bondia (2002) descreve que a experiência é algo que nos acontece, é o que nos 

toca, portanto a vivência por si só não proporciona a experiência. Construir a 

experiência requer, também, refletir sobre o que ocorreu e (re)significar essa reflexão de 

modo que procuremos solucioná-la ou adquirir formas de não deixar acontecer (em 

casos negativos), ou acontecer (em casos positivos) novamente, e por fim, se basear 

desses (re)significados, estratégias para o enfrentamento de casos que poderão acontecer 

em nossa prática. 

Quando me refiro à vivência, quero dizer em eventos onde estamos envolvidos no 

cotidiano, são quaisquer momentos que estamos presentes, como: palestras, cerimônias, 

aulas, jogos, etc. Quando relatamos em nossas aulas da graduação, que temos pouca 

experiência com jogo o futebol, por exemplo, estamos falando de poucas vivências com 

esse conteúdo, a experiência pode ou não aparecer nesse cenário. 

Em muitos objetivos de planos de curso, até mesmo em planos de aula, utilizamos o 

verbo “vivenciar”. O intuito desse emprego verbal é levar até o público alvo a 

experimentação do conteúdo abordado. “Vivenciar o Futebol, o Basquetebol, o Rugby, 

a Dança, os jogos”, é dar a oportunidade para o aluno praticar tal atividade, saber como 

é organizado dentro de seu desenvolvimento. Portanto, passamos da vivência da prática, 

seja ela qual for, para a reflexão dos acontecimentos, a (re)significação para a vida 
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cotidiana e então a formação da experiência. Podemos compreender esse processo 

através do gráfico: 
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Como dizia Ferreira Gullar: “Escrevo minhas poesias diante do espanto. É o espanto, o 

inesperado, o inusitado que me comove e me move a escrever poesia”
5
, da mesma 

forma é o processo de reflexão para a obtenção de experiência. Larrosa Bondia (2002) 

nos mostra que vivemos em uma sociedade onde a obtenção de informação é inevitável, 

quanto mais informação possui, mais se precisa adquirir, porém não quer dizer que ter 

informação é deter meios para se constituir experiências. 

A todo o momento de nossas vidas estamos passando por novas experimentações, 

vemos várias coisas ao longo do dia de trabalho, de estudo e de lazer, com o tempo nos 

esquecemos de alguns fatos, mas sempre temos a lembrança de acontecimentos que nos 

marcaram. Na maioria das vezes que aconselhamos alguém para não tomar determinada 

atitude, nos recordamos de um acontecido que mais se assemelha com a pessoa que 

conversamos, por vezes pegamos como exemplo notícias de terceiros ou manchetes em 

jornais. 

Na vida escolar não é diferente, por mais que estudamos durante doze anos na Educação 

Básica (período entre o primeiro ano do ensino fundamenta até o terceiro ano do ensino 

médio). Não quer dizer que apreendemos todos os conteúdos que nos foram passados, 

apreendemos somente aqueles que mais interessam, e para que não ficasse reprovado 

em uma disciplina, decoramos o conteúdo da prova. 

Então a construção da experiência depende do que nos move, do que nos toca, seja 

acontecimentos em nossa vida profissional e/ou estudantil ou eventos corriqueiros que 

presenciamos em nossa caminhada. Assim, a formação do professor de Educação Física, 

não deve ser somente dentro da universidade, na escola e nos grupos de estudos, mas ele 

deve experimentar momentos fora desse ambiente formativo, como peças de teatro, 

eventos musicais, um passeio em outra cidade, Estado ou país, conhecer novas culturas, 

assistir um filme com os amigos, enfim, por vezes uma conversa informal com um 

amigo pode lhe provocar reflexões construtivas para a constituição de sua experiência 

profissional. 

A constituição da experiência docente está atrelada a um ponto significativo para o 

professor: a Identidade Docente. Durante minha trajetória pessoal, em busca de minha 

                                                           
5
 Uma frase que o poeta disse em sua palestra sobre a poesia na Casa das Rosas em São Paula (S.P.). 

Palestra no dia 18 de novembro de 2012, na qual, o PIBID/Educação Física teve a oportunidade de 

assistir. Pode-se assistir parte da palestra no link: <http://www.youtube.com/watch?v=NhmULPBZ9XE>, 

Acesso em 13 nov. 2014. 
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formação docente, me deparava com esse termo. Mas por algum tempo não entendia o 

que ele significava, daí dizer que estou em busca da “constituição de minha identidade 

docente” requer entender o que é uma Identidade e o que a caracteriza e como se 

constitui. 

Identidade é o que caracteriza nosso jeito de ser, nosso comportamento, nossas escolhas 

e decisões. A identidade não é algo imutável, ela varia de acordo com o tempo, espaço e 

as pessoas que passam por nossa vida. Por exemplo, quando falo no primeiro capítulo 

desse memorial que, antes de ingressar no curso de Licenciatura em Educação Física 

não pensava em ser professor, mas depois das experimentações no curso, pretendo 

seguir carreira docente, é saber que o tempo e as pessoas que passaram pela minha vida 

durante esses três anos e meio, contribuíram para que eu mudasse o rumo de minha 

identidade profissional. Da mesma forma, por mais três anos, pode ser que meu foco de 

estudos seja outro, isso dependerá dos eventos que irei encontrar futuramente. Assim: 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 

da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da 

revisão das tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas 

culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem a 

inovações porque preenches de saberes válidos às necessidades da realidade. 

Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas 

à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se, 

também pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à 

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

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

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

professor. Assim como a partir de sua rede de relações com outros 

professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos 

(PIMENTA, 2005, p. 19). 

Então construir uma identidade docente, não depende somente do próprio professor, 

mas de todo o meio no qual está inserido, mas não se dá de forma passiva. Há, assim 

como a constituição da experiência, a necessidade da reflexão para construir uma nova 

identidade, ou se manter da mesma forma. 

No processo das intervenções nas escolas, onde atuava com o grupo do PIBID, notei 

que os alunos que não cumpriam as atividades que a eles era atribuída, o que não se 

diferenciava do meu comportamento como aluno de ensino superior, assim, a partir 

dessa reflexão, mudei meu comportamento diante do meu curso e comecei a 

desenvolver uma identidade como discente mais empenhada na aquisição do meu saber. 
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As experiências Constituídas pelo sujeito são significativas para a construção da 

identidade, pois são elas que ligarão os pontos para a escolha do que fazer. Caso não 

houvesse a oportunidade de ter o contato com a academia de musculação como 

estagiário, mesmo gostando de estar na escola, ainda poderia haver um sentimento de 

curiosidade, sobre o trabalho com o fitness. Daí, minha experiência como estagiário 

nesse local, foi significativo para a escolha de me formar professor, pois 

As experiências de transformação das nossas identidades e da nossa 

subjetividade são tão variadas que a maneira mais geral de descrevê-las 

consiste em falar de acontecimentos, de atividades, situações ou de encontros 

que servem de contexto para determinadas aprendizagens (JOSSO, 2004, 

p.44). 

Josso (2004) defende que Construir uma identidade docente dependerá das experiências 

vividas pelo sujeito. Nesse caso, minha identidade é construída, também, de acordo com 

as experiências que constituí durante meu convívio no PIBID/Educação Física. 

Portanto, afirmar que a construção da identidade docente, está totalmente atrelada ao 

meio de convívio do professor, não é desconsiderado. Porém não acontece de forma 

passiva. Ela demanda uma provocação, uma reflexão para uma possível tomada de 

decisão. 

Atrelado ao processo de construção da identidade está à constituição do saber docente, 

que não significa, simplesmente, a aquisição do conhecimento acerca dos conteúdos que 

o professor deve trabalhar em suas aulas. Pimenta (2005, p. 20) afirma que “[...] os 

saberes da experiência são também aqueles que os professores produzem no seu 

cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada 

pela de outrem – seus colegas de trabalho, os textos produzidos por outros educadores”. 

O saber docente vai se consolidando a medida que o professor exerce seu trabalho, sua 

aquisição e para além do âmbito acadêmico, as assimilações para o desenvolvimento de 

seu saber acontecem de acordo com a prática e com as situações-problema encontradas. 

O docente não possui um “manual de instruções” para cada problema encontrado em 

sua prática, qualquer tomada de decisão frente a uma determinada problemática é 

realizada com base em seus estudos e experiências construídas ao longo de sua carreira. 

Tardif (2008) afirma que o saber docente é uma realidade social materializada por uma 

formação, organizações coletivas em que o professor faça parte, as disciplinas escolares, 

as pedagogias institucionalizadas, enfim, os ambientes em que faz parte e também, seus 
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próprios saberes. Assim os saberes docentes se configuram à medida que o profissional 

avança em sua prática e agrega novas informações e experiências, que se relacionam 

com sua identidade. 

Dessa forma, as experiências, a identidade docente e os saberes docentes se constituem 

de forma interrelacionadas e interdependentes umas das outras, pois as situações que 

são necessárias para sua constituição são, na maioria das vezes, as mesmas, onde todas 

demandam uma vivencia, algo que leve a uma reflexão, (re)significação e assimilação 

da realidade encontrada. Uma faz relação com a outra e todas são essenciais para o 

andamento e o aperfeiçoamento da carreira profissional do professor. 
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4 O PIBID/Educação Física: momentos de colaborações, 

formações e conflitos 

 

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do 

vôo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono 

pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. 

Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o vôo. 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são 

pássaros em vôo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o 

vôo, isso elas não podem fazer, porque o vôo já nasce dentro dos pássaros. O 

vôo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. 

(Rubem Alves) 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é uma iniciativa da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que fornece 

bolsas a alunos de licenciatura, por meio de um projeto de iniciação à docência 

desenvolvida por Instituições de Educação Superior (IES), em parceria com escolas de 

educação básica da rede pública de ensino. O programa promove a inserção dos 

estudantes na realidade das escolas públicas, desde o início da sua formação inicial, para 

que desenvolvam atividades docentes, com a orientação de professores do curso de 

licenciatura contemplados pelo programa e de um professor da escola parceira.  

Sendo assim, com base na seção II, art. 4º, da Portaria nº 096 de 18 de julho de 2013, o 

programa objetiva:  

I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica;  

II – contribuir para a valorização do magistério;  

III – elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 

básica;  

IV – 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 ensinoaprendizagem (BRASIL, 2013, s/p.). 

No CEFD/UFES, o PIBID teve inicio no ano de 2010, em conformidade com o edital da 

CAPES 2009/2, se configurando como PIBID Linguagens, no qual fazia parte os cursos 
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de Licenciatura em Educação Física e Licenciatura em Letras Português. Minhas 

atividades no programa iniciaram em março de 2012. Nessa etapa, estávamos no 

segundo ciclo do PIBID no CEFD/UFES, porém, não trabalhamos com os alunos do 

curso de Letras Português como no ciclo anterior. Mantivemos a integração entre os 

dois cursos e mais os cursos de Licenciatura em Artes Visuais e Musica, mas nos 

reuníamos pontualmente para a realização de tarefas que agregava os dois cursos. 

Nesse ciclo, somávamos 16 bolsistas de iniciação à docência entre alunos do primeiro 

ao quarto período da graduação. Para nos situar em nossa nova tarefa, estudamos sobre 

o contexto da escola, nos preocupamos com a ampliação de nosso espaço físico e com a 

escolha das escolas em que faríamos as intervenções. Dentre essas propostas, decidimos 

que participaríamos como voluntários do Programa Institucional de Iniciação Científica 

(PIVIC), pois entendemos que trabalhar na escola também nos proporciona 

investigação, portanto poderia haver a produção estudos que contribuiria com as 

discussões referentes ao cotidiano escolar. 

Ao terminarmos nossos projetos de Iniciação Científica e escolha dos professores, 

estourou uma greve geral dos professores das universidades públicas. Com isso, o 

programa ficou impossibilitado de seguir adiante, pois não teríamos total 

acompanhamento de nossos professores coordenadores, por aderirem à greve. Passamos 

a nos reunir uma vez na semana para estudar sobre metodologias e conteúdos de ensino 

e realizar de tarefas organizativas. 

Após quatro meses de greve, os professores retornaram com suas atividades e, 

concomitante a isso, o PIBID – Educação Física também retornou com seus afazeres. 

Contudo, houve uma troca de coordenadores de área. Além disso, devido ao pouco 

envolvimento de um bolsista nas atividades propostas, o grupo optou pelo seu 

desligamento, e o PIBID/Educação Física foi vítima de ameaças e pichações voltadas ao 

nosso subcoordenador e outros grupos de estudos que residem ao redor de nossa sala, o 

que gastou mais tempo de nossos afazeres docentes. 

Esses acontecimentos influenciaram diretamente em nosso trabalho, pois não sabíamos 

o que fazer. Enfrentar uma greve de professores durante quatro meses, no primeiro 

momento, me pareceu algo bom, teria mais tempo para estudar, não haveria a 

necessidade de estar na UFES todos os dias. Porém não foi isso que aconteceu. Ao 

retornar da greve, observei todos os bolsistas do grupo não estavam com a mesma 
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energia para desenvolver seus afazeres. Entendi que se um trabalho está sendo 

desenvolvido, e por ventura algum fato acontece que lhe obriga a paralisá-lo durante 

algum tempo, na retomada das atividades, os sujeitos envolvidos não conseguem 

retornar com a mesma energia e força de vontade de trabalhar como antes. Esse desejo e 

dedicação deverá ser construído novamente. 

 

 

4.1 O Diagnóstico 
 

No desenrolar do projeto, já nos encontrávamos para além da metade do ano de 2012. 

Então decidimos que não haveria intervenções nas duas escolas parceiras, para não nos 

inserirmos em um estágio avançado nas turmas de intervenções e causar estranhamento 

nos alunos, pois poderíamos causar estranhamento e atrapalhar o desenvolvimento das 

aulas dos professores da escola. Porém, iríamos produzir um diagnóstico aprofundado 

sobre as instituições, para que nosso trabalho no ano seguinte fosse mais bem 

aproveitado, tendo como base os dados obtidos. 

O diagnóstico foi dividido em nove temáticas que são: 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. 

Nesse sentido, o grupo se organizava da seguinte forma: 

 Segunda feira: reunião com todos os integrantes do grupo, para análise do que já 

havia feito a respeito do diagnóstico; 

 Terça e Quarta feira: ida às escolas para desenvolver o diagnóstico; 

 Quinta feira: estudo individual, e; 

 Sexta feira: estudo coletivo sobre temas que poderíamos tratar nas intervenções. 
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Com o fim do diagnóstico passamos a discutir sobre o que trabalharíamos nas escolas e 

quais turmas acompanharíamos. Decidimos trabalhar com o conteúdo futebol, devido a 

um ano de copa das confederações e consequentemente, preparação para a copa do 

mundo. A proposta não era apenas trabalhar o futebol de campo, mas trabalhar os 

“futebóis” e a importância dessa manifestação para a cultura brasileira, o que isso 

influencia no dia a dia dos alunos. 

A ideia para esse conteúdo, a priori, me pareceu fácil, já que durante toda minha vida 

estudantil tive contato com o futebol, agora passar o que sabia para os alunos seria fácil, 

além da aceitação por parte dos alunos, já que é um conteúdo que faz parte da cultura 

Brasileira, porém achei que poderíamos trabalhar com um conteúdo diferenciado, 

mesmo sendo um esporte coletivo, como o Rugby ou Hóquei, por exemplo. 

Com o avançar do planejamento, percebi que não iríamos simplesmente ensinar futebol, 

mas discutir o meio em que se localiza esse esporte e toda a política que por ele é 

desenvolvida. Então tratamos de questões para além das práticas, como a organização 

de um evento, como a copa das confederações, e o interesse político e financeiro que se 

desenvolve nesse contexto. Esse trabalho abriu meus olhos para um pensar diferente nas 

aulas de Educação Física, pois esse espaço não é apenas para a prática pela prática, mas 

possibilita trabalhar com os alunos, questões políticas, sociais, éticas, enfim, temas que 

estão relacionados com a constituição da identidade social dos alunos. 

 

 

4.2 Viagem de Formação Acadêmico-Cultural 
 

No mês de Novembro de 2012, realizamos uma viagem à cidade de São Paulo com 

caráter acadêmico cultural. O intuito dessa atividade, segundo seu projeto, foi 

[...] proporcionar experiências que ampliem a formação acadêmico-cultural 

dos licenciandos bolsistas (PIBID e PIBIC), que atuam no Subprojeto 

Educação Física do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

– PIBID Linguagens da Universidade Federal do Espírito Santo (pois se 

entendia que) [...] as vivências culturais sejam nos espaços educativos, ou em 

locais institucionalizados, como museus, por exemplo, ou mesmo o que 

denominamos patrimônio imaterial, não ocorrem de forma frequente. Muitas 
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vezes porque os sujeitos não se sentem aptos ou ainda aquém, e, não se 

apropriam destes saberes. Consideramos, então, que todo membro da 

sociedade será mais atuante nela e dela melhor desfrutará, quanto maior for o 

espectro de seu conhecimento, o que em contrapartida reverterá em benefício 

para as suas demais práticas de vida, individuais ou coletivas, incluindo ai as 

profissionais (UFES, 2012, p. 2). 

Assim, uma das primeiras atividades que tivemos, foi a visita ao museu do futebol, para 

aprender um pouco mais sobre essa cultura esportiva no Brasil. Ao entrar no museu, 

estavam em exposição, lances polêmicos de arbitragem que se tornaram decisivos em 

campeonatos importantes, em caráter nacional e internacional. A intenção dessa 

exposição era que as pessoas que por ali passavam, se colocassem no lugar dos árbitros 

para entender o que passava em suas cabeças, e entender a complexidade de se apitar 

uma partida de futebol. 

Assistir as explicações dos narradores me fez perceber que não é fácil julgar lances que 

acontecem em uma partida. O profissional precisa estar atento a tudo o que se passa e 

deve ter uma tomada de decisão muito precisa, para que mantenha a ordem do que está 

contido no jogo. 

O que mais impactou nessa visita, foi o que aconteceu quando conversamos sobre ela na 

sala do PIBID no Espírito Santo. Ao voltarmos para Vitória, discutimos tudo o que 

ocorreu na viajem com o intuito de entender o que tínhamos vivenciado. Em um 

momento, o professor Caparróz, chamou atenção para as mesas de “Totó” 
6
 que estavam 

no museu. Quando passei por elas, simplesmente joguei com meus colegas, pensei que 

era um simples brinquedo, mas o professor revelou que cada mesa tinha uma formação 

tática diferente, e o intuito daqueles objetos no museu, era mostrar os sistemas que um 

time de futebol pode adotar. 

Com isso, fiquei triste por não perceber uma coisa tão óbvia, mas o motivo de não ter 

percebido foi a pressa com que passei pelas mesas, assim como, outras coisas que 

estavam por ali. O mesmo aconteceu quando passamos na Pinacoteca, no Masp, no 

Museu do Brinquedo e no Memorial da Resistência. Agora sei o que significa esse olhar 

diferente que o professor deve ter, sei que não deve levar meus preconceitos para locais 

                                                           
6
 Também conhecido como Pebolim e Futebol de mesa, consiste em manipular bonecos presos a manetes, 

possibilitando "jogar futebol" numa mesa. 
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como esses, pois não identificarei os sentimentos dos artistas que fizeram essas obras e 

o recado que eles queriam mostrar. 

Percebo que se voltar nesses locais, minha percepção será diferente, pois agora estarei 

mais atento às obras e menos empolgado por simplesmente estar nesse espaço. O que 

fica não é a lembrança de ter estado no local, mas sim os sentimentos que esse local nos 

provocou, seja de fúria, decepção, emoção ou alegria. 

Participamos também de uma conversa com, Lutgardes Costa Freire, filho de Paulo 

Freire (no instituto que leva o nome desse grande educador), que tratamos da história 

educativa de seu pai, desde quando iniciou sua vida docente, até o fim de seus dias 

como educador e as variadas instituições de ensino que o instituto apoia no Brasil. 

Simplesmente estudar ou ouvir falar de Paulo Freire não mostra a riqueza, 

personalidade e vontade que essa pessoa continua emanando, por nosso país e 

principalmente pela educação das pessoas. Não imaginava que sua primeira graduação 

fora em direito e que o ato de cobrar dinheiro de uma família pobre, fosse um dos 

motivos que levou Paulo Freire a ter uma reflexão sobre a realidade social e o fez largar 

o direito e lutar pela educação, que nesse sentido, se tornou um dos maiores pensadores 

da educação no cenário nacional. Ter contato com sua história me mostrou que a 

vontade de ajudar as pessoas, não nasce somente de indivíduos que passam por 

dificuldades, mas surge da sensibilidade de cada um. 

A Oficina de Formação Acadêmica-cultural foi importante para o meu pensamento 

como professor, somente depois que ela aconteceu, após as conversas com o grupo, que 

comecei a refletir e estabelecer sentido sobre os eventos que vi e senti durante a oficina, 

com minha realidade pessoal e profissional. Isso mostra que somente vivenciar um 

evento não significa construir experiência, mas deve haver um exercício de reflexão, 

para se constituir como tal. Agora, busco perceber as pequenas coisas que acontecem a 

meu redor e mesmo que um fato possa parecer insignificante, mantenho cuidado em 

analisá-lo. 
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4.3 As Intervenções 
 

Com o início do ano letivo de 2013, começamos nossas intervenções de forma 

observativa, ou seja, estaríamos na sala de aula, mas em um primeiro momento, 

observando as aulas, para que os alunos nos conhecessem e vice versa. Esse período 

proporcionou um relaxamento e aproximação dos pibidianos
7
 frente aos alunos. O 

grupo se dividiu em duas escolas da Rede Municipal de Vitória, para acompanhar e 

intervir nas aulas de Educação Física, sendo que em uma escola trabalhamos com os 

terceiros anos e em outra, com os quintos anos, ambos do ensino fundamental. Nosso 

cronograma se manteve com a mesma estrutura, porém as idas para a escola já era com 

caráter de intervenção, da mesma forma que nossas reuniões passaram a tratar das 

intervenções, a fim de discutir e problematizar as situações enfrentadas nas escolas. 

Meu grupo acompanhou o quinto ano, sob a supervisão da professora Flávia Ferreira 

Ribeiro
8
, nesse momento a turma se mostrou muito curiosa com nossa presença, e 

pouco se ateve as atividades em sala. A partir de nossa primeira intervenção os alunos já 

nos viam como professores e não havia distinção entre os alunos da universidade e o 

professor de educação física, pois os conteúdos e a postura eram a mesma, isso devido 

um planejamento prévio e coletivo. 

Dentre as intervenções, o que mais me chamava à atenção era a falta de 

comprometimento dos alunos em vista da disciplina de Educação Física, não por que 

não gostavam do andamento ou por que eram desinteressados, mas o quanto se parecia 

comigo e com meus colegas no trato com os estudos de nosso curso superior. O fato de 

não pesquisarem em casa, a não realização de tarefas e falta de estudo recorrente, existe 

em ambos os níveis de ensino, isso se dá talvez pela falta de sentido que a Educação 

Básica estabelece entre os conteúdos com o dia a dia dos estudantes. Isso se reflete no 

Ensino Superior como uma forma de costume, ou ainda, a intenção de simplesmente ter 

um diploma, penso que isso ocorre devido uma falha de nossos professores, em não 

aproximar os conteúdos estudados na Educação Básica com a nossa realidade, assim, 

                                                           
7
 Nome que adotamos para nos referir aos bolsistas de iniciação à docência. 

8
 Além de atuar na escola como professora, Flávia também era bolsista do PIBID, porém seu papel era 

supervisionar os Estudantes de Graduação nas aulas na escola, assim os discentes possuíam o apoio da 

professora em situações que fossem necessárias. 
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não faz sentido estudar o teorema de Pitágoras, se não irei desenvolvê-lo em minha vida 

social. 

Diante desse fato, refleti sobre meu comportamento, conclui que se minha postura como 

aluno não fosse mudada, não poderia cobrar uma postura diferente de meus alunos, pois 

não teria como distinguir quando estaria cobrando de mais e quando deixando de lado. 

Além disso, pude debater com meus colegas uma forma de dar sentido ao nosso 

conteúdo para a vida de nossos alunos, além de planejar aulas mais dinâmicas, onde não 

fossem lançadas muitas tarefas que os alunos devessem realizar em casa. 

Agora, quando pensávamos em tarefas para reforçar o aprendizado dos alunos, 

aplicávamos no horário de aula e sempre estávamos orientando e os fazendo refletir. 

Um exemplo disso foi a construção das mascotes e as camisas dos times que dividimos 

em sala. Inicialmente essa tarefa seria para confeccionar um Álbum de Figurinhas com a 

foto e a equipe de cada aluno, porém não conseguimos realizar, pois além de nosso 

orçamento não ter permitido, alguns bolsistas não cumpriram com os prazos 

estabelecidos em reuniões (fato que citarei no capítulo 5). Durante a confecção em sala 

das mascotes, levamos exemplos de mascotes de times famosos, como Barcelona, Inter 

de Milão, Paris San German, com isso, os alunos retiravam várias dúvidas como: o 

porquê das equipes adotarem aquelas mascotes, e se poderiam se basear neles. 

O interessante foi que para terem ideia do que fazer, os levamos a pensar em que em 

comum eles tinham uns com os outros e o que a escola e os professores interferiam 

nisso. Com dinâmicas como essa, nos aproximamos dos alunos e estabelecemos 

relações de amizades, de forma horizontal, mesmo nos tratando como amigos, eles 

sempre estavam cientes que deveriam nos respeitar como professores. 

Com o tempo, vimos que os alunos estavam participando das aulas, e que essa, era mais 

efetiva nas aulas que eram mais bem elaboradas, o que nos forçou um planejamento 

mais exaustivo e dedicado, para nossas intervenções, de forma que dinâmicas como a 

citada acima, se repetissem mais vezes. 
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4.4 As Oficinas de Docência e ATIFs 
 

As dificuldades mais evidentes dos pibidianos era a falta do que saber e como planejar 

os conteúdos para aplicar em nossas aulas. Ocasionou uma nova organização às sextas 

feiras, que foram as Oficinas de Docência e as Atividades Interativas de Formação 

(ATIFs), que além de desenvolver a compreensão e a elaboração de soluções de 

situações problemas que podem acontecer em nossas intervenções, nos ajudava com a 

carga horária obrigatória exigida pela graduação. 

As Oficinas eram organizadas como simulações de aulas, realizadas pelos pibidianos, 

para os demais colegas, orientados pelos professores coordenadores e supervisores, 

essas aulas sempre aconteciam às sextas feiras, em um período de duas horas, onde no 

primeiro momento realizávamos as aulas e em um segundo momento, discutíamos o que 

foi alcançado e o que deveria ser aprimorado. 

A cada semana havia um tema diferente para grupos diferentes, com situações-problema 

distintas, como por exemplo, ministrar uma aula de voleibol para uma turma do nono 

ano do ensino fundamental, com apenas uma bola e uma corda, sendo que não poderia 

haver nenhum aluno ocioso devido à atividade proposta. O grupo deveria se organizar 

ao longo da semana para ministrar a aula. 

As ATIFs eram um espaço onde discutíamos textos acadêmicos que debatessem sobre o 

ensino escolar e a postura profissional. A cada sexta feira um grupo apresentava um 

texto proposto em um período de uma hora, para um debate com todos os membros. Os 

textos que estudávamos eram relacionados ao aperfeiçoamento da formação 

profissional, assuntos como metodologia de pesquisa, didática, reflexão e estratégias de 

estudo. Nesse espaço não havia uma distinção de aluno bolsista, coordenador e 

supervisor. Havia professores em formação inicial e continuada que debatiam sobre um 

estudo em comum, onde a experiência de um, ajudava na compreensão do outro, era um 

espaço de conversa, de pessoas que precisavam aperfeiçoar suas formas de trabalho. 

Esses dois espaços proporcionaram um crescimento significativo para todos os 

membros, pois no primeiro momento da sexta feira, discutíamos sobre o texto e no 

segundo momento vivenciávamos aulas. Nos deparamos com exemplos de 

problemáticas que poderíamos encontrar em nosso dia a dia, pudemos perceber que, o 
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que debatíamos nos textos, vivíamos nas aulas, consequentemente, a postura de quem 

ministrava e de quem participava da aula era outra, com olhares e compreensões 

diferentes daquela realidade vivida. 

 

 

4.5 Palestras com quem nos faz dialogar 
 

Outro aspecto que nos proporcionou muito conhecimento dentro do programa, foram as 

palestras, que em sua maioria, nos pareceu conversas, que organizamos em nosso grupo. 

A primeira delas foi com o professor Alvaro Sicília Camacho, professor da 

Universidade de Almería – Espanha, com o Título: “Tipologia de Formação de 

Professores e Identidade docente”, que aconteceu no dia 25 de setembro de 2012. O 

professor debateu sobre as metodologias de ensino e a figura do professor dentro da 

escola. Foi uma experiência rica que nos mostrou uma visão do ensino da educação 

física que os espanhóis possuem que não são distintas do que estudamos, além da ampla 

informação que tivemos, pudemos conversar com uma pessoa que fala uma língua 

diferente da nossa, o que nos fez ter mais atenção nas coisas que eram ditas. 

Promovemos, também, uma palestra com o professor José Christófari Frade, professor 

aposentado do CEFD-UFES, com o tema “Trajetória Acadêmica, Política e Cultural de 

um professor Universitário: A formação da identidade docente de professores de ensino 

superior em questão” que foi desenvolvida no dia 27 de julho de 2013. Ele nos contou 

sobre os caminhos que traçou, desde a graduação até chegar a sua aposentadoria, após 

sua história, o professor nos convidou a conversar sobre nossa formação. Sua intenção 

era de perceber que tipo de alunos os pibidianos eram e o como imaginávamos que 

deveria ser o papel do professor de Educação Física, a fim de esclarecer dúvidas e 

discutir sobre o nosso pensamento. Pudemos perceber o amor no exercício da docência 

que ele possui, a todo instante, esclarecia que se caso estávamos nos formando para 

sermos professores de educação física para sermos ricos, poderíamos desistir. 

Nessa conversa, percebi que ser professor é muito mais que dominar um conteúdo 

específico e aplica-lo para seus alunos, mas é ter paixão em ensinar e estar disposta a 
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aprender a todo instante. Mesmo afastado de seus afazeres docentes, o professor Frade, 

demonstrou o prazer em conversar com professores em formação, pessoas que 

futuramente estão desempenhando o mesmo papel, no qual, dedicou toda a sua vida, o 

que incentivou ainda mais, o meu desejo em exercer a carreira docente. 

Percebi, nessa conversa, que a história de vida do professor Frade se parecia com a 

minha. Mesmo que eu não tenha passado por tanta dificuldade como ele passou, como 

em relação a alimentação e tempo de estudo, minha origem também é do interior, me 

encontro em um ambiente onde tive que me adaptar e o que move a minha vontade em 

ser professor é o amor e a vontade em ajudar as pessoas e fazer parte de seu 

crescimento. 

Tivemos a oportunidade de promover uma palestra com o professor Tarcísio Mauro 

Vago da Universidade Federal de Minas Gerais, com o título: “Pensar a Educação Física 

na Escola: para uma formação cultural da infância e da juventude”, que ocorreu no dia 

07 de março de 2013. O professor se referiu, durante toda a conversa, ao seu livro: 

“Educação Física na Escola: para enriquecer a experiência da infância e da juventude”. 

Nessa palestra, entendemos que a escola não é apenas o local para simplesmente, 

reproduzir uma prática corporal (no caso da educação física), mas devemos considerar 

que esse espaço é uma manifestação de diversas culturas, pois os alunos possuem uma 

manifestação cultural, trazida de casa, da comunidade e das tribos que frequenta. Cabe 

ao professor de Educação Física saber identificar esses diversas culturas e trabalha-las 

com seus alunos, dando um sentido e significado para essas manifestações. 

Uma de nossas colegas, Jéssica Lustosa Moreira, joga em um clube de Rugby, o 

denominado “Vitória Rugby”, esse fato nos despertou uma curiosidade sobre a 

modalidade. Concomitante a isso, um treinador e árbitro de Rugby, o senhor Henry Roy 

Davies, veio visitar o referido clube, então organizamos uma oficina para termos 

contato com esse esporte. O senhor Davies ministrou a oficina, auxiliado por Jéssica. 

Foi uma experiência muito gratificante, que trouxe uma ideia do que era esse esporte, já 

que a maioria dos pibidianos nunca teve contato com essa prática. 

Neste momento, aprendemos que podemos trazer para a escola, esportes com os quais 

não temos contato e significa-los para a realidade dos alunos. A comparação que faço 

do Rugby é a disciplina e o respeito que o esporte possui, apesar de parecer agressivo, 
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uma ética que, caso o futebol adotasse não teríamos o número elevado de falta de 

respeito, indisciplina e preconceito que a modalidade possui. 

Organizamos também, uma palestra intitulada “Teorias Pós-críticas da Educação: 

subsídios para o debate curricular da Educação Física”, ministrada pelo professor 

Marcus Garcia Neira, da faculdade de educação da Universidade de São Paulo, no dia 

24 de abril de 2013. Essa palestra teve por objetivo discutir as novas propostas 

pedagógicas da educação, propostas que diferem das metodologias aprendidas em nosso 

curso. Pudemos perceber que as metodologias de ensino, não são imutáveis e cada uma 

possui um determinado grupo alvo, então cabe ao professor, em seu diagnóstico, 

desenvolver a proposta que seja mais bem trabalhada de acordo com o público alvo. 

Aconteceu uma peculiaridade nessa palestra, que me deixou muito transtornado. Como 

de costume em todas nossas atividades, uma comissão organizadora era formada, para 

que o evento fosse bem aproveitado por todos os bolsistas, porém um colega não 

cumpriu com a tarefa de elaboração dos certificados dessa palestra. Ocorreu que não 

pude participar de todo o debate por ter que providenciar uma tarefa que não era a 

minha. 

O que não consegui entender é a falta de comprometimento que alguns colegas 

demonstravam diante de um trabalho rico como o nosso, como que uma simples tarefa 

poderia ser deixada de lado, prejudicando o aprendizado de uma pessoa que está ao seu 

lado no dia a dia. 

Naquele momento cobrei uma posição de nosso coordenador a esse respeito. Não teve a 

repercussão que esperava. Além disso, a mesma tarefa fora confiada para o colega no 

evento seguinte e novamente não foi cumprido. Durante muito tempo pensei que a 

solução era não confiar esse tipo de tarefa para o colega, da mesma forma, afastá-lo do 

grupo por não considerar que sua falta de compromisso afetava a vida dos outros 

bolsistas. Assa angústia persistiu durante muito tempo, até mesmo o desejo de me 

afastar do grupo por achar injusto o que estava acontecendo, um acúmulo de tarefas 

para alguns e pouco comprometimento de outros. 

Mesmo com esse ponto negativo na palestra com o professor Marcus Neira, essas 

palestras não tiveram um caráter de somente um locutor e os demais ouvintes. 

Inicialmente, acreditava que era esse tipo de configuração que uma palestra deveria ser 
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desenvolvida. Porem todos os professores que ministraram esses eventos no PIBID-

Educação Física teve um caráter de conversa, eles estavam preocupados em saber o que 

estávamos entendendo e como lidamos, com os assuntos ministrados, no dia a dia. 

Percebi que as pessoas que cumprem o papel de ministrar uma oficina, um seminário ou 

um simpósio é o mesmo professor que assume uma turma na Educação Básica e/ou no 

Ensino superior. Esse sujeito também se forma nesses espaços, pois em algum 

momento, um espectador poderá elaborar uma pergunta que gere uma discussão 

significativa para o trabalho do palestrante. Assim, reforço o pensamento de que durante 

todo o momento podemos nos deparar com situações que nos cause indagações, dessa 

forma, a aquisição da experiência docente e a identidade profissional acontece de 

acordo com os significados que atribuímos aos eventos vivenciados. 

 

 

4.6 Festival Cultural “Bola no Pé” 
 

Na metade do ano letivo, realizamos, de forma uniforme e eficiente (o que me 

surpreendeu) o “Festival Cultural Bola no Pé” que foi um evento, onde trouxemos as 

turmas que trabalhávamos nas escolas, para a universidade e desenvolvemos diversas 

atividades relacionadas com o futebol, que não era diferente do trabalho realizado em 

sala de aula. 

Nesse evento, fiquei responsável em acompanhar um grupo de alunos da turma que 

trabalhava na escola. Em uma das atividades, meu grupo desenvolveu rapidamente, pois 

fomos os primeiros a chegar. Então como nos sobrou um tempo, decidi levar esses 

alunos para explorarem a universidade. Fomos até o lago do campus e ali fizemos 

algumas atividades como: pique-pega e canto. 

Para mim, foi um momento de muito prazer, dentro do festival, pois percebi que os 

alunos tiveram uma nova experiência com o ambiente, a universidade, além de nos 

conhecermos um pouco mais. Dentre as conversas, alguns alunos relataram que estavam 

adorando aquele local e o contato com o grupo do PIBID, despertou o interesse deles, 

em ingressar na faculdade. 
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Esse ambiente “informal” proporciona uma relação mais igualitária entre professor-

aluno. Constitui uma amizade, respeito e admiração com os alunos. A partir dessa 

dinâmica que pude fazer, entendi o desejo que o professor Caparróz possuía em nos 

levar para outros ambientes, fora da universidade. O processo de ensino-aprendizagem 

não se dá apenas dentro da instituição de ensino, mas também nas atividades 

“extramuros” que podemos desenvolver. 

 

 

4.7 Reorganização do Grupo 
 

Após o festival, os grupos dos pibidianos foram trocados de escolas, para que 

vivenciassem outro nível de ensino. Agora quem atuava com o 7º ano do ensino 

fundamental, trabalharia com o 3º ano do ensino fundamental e vice-versa. Mudamos 

também o conteúdo das aulas, para as turmas iniciais (3º ano do ensino fundamental), 

trabalhamos jogos e brincadeiras cotidianas, isto é, atividades que desenvolviam em seu 

dia a dia, que seus pais desenvolviam e que gostariam de desenvolver. Já nas turmas 

avançadas (6º ano do ensino fundamental), trabalhamos jogos de bater e rebater, dos 

quais, se encaixa o tênis. 

Durante esse período final do ciclo do PIBID/Educação Física, realizamos outra 

palestra, novamente com o professor doutor Alvaro Sicilia Camacho, agora abordando o 

tema: “Elaboração de informes/relatórios de pesquisa (acadêmico-científica) em 

educação” no dia 12 de agosto de 2013, com o intuito de nos preparar para a finalização 

do relatório de Iniciação Científica, relatório do PIBID, produção de trabalhos para 

eventos e elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso de alguns bolsistas, no qual 

me encaixo. O professor Alvaro, nos ensinou a como escrever um trabalho científico 

aceitável pela comunidade acadêmica, apesar de ter sido curto, esse encontro 

proporcionou um “norte” para os pibidianos na elaboração de seus trabalhos. 
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4.8 Participação em Eventos 
 

Dentre os trabalhos realizados pelos pibidianos, tivemos a oportunidade de participar do 

XII Seminário de Educação Física Escolar, realizado na Faculdade de Educação Física 

da Universidade de São Paulo (EF-USP). Nesse evento apresentei o trabalho intitulado 

“Tornar-se professor de educação física: experiências, narrativas e práticas 

colaborativas” de autoria conjunta com as professoras Rosianny Berto e Aline Britto, 

ambas colaboradoras voluntárias do PIBID/Educação Física. 

Nesse evento, houve a premiação do trabalho de nossa colega Jéssica Lustosa, que para 

nosso grupo, foi uma conquista significante. Isso nos mostra que nosso trabalho possui 

uma relevância não somente para os integrantes do grupo e das escolas parceiras, mas 

nossas experiências podem ser utilizadas como exemplo para outros profissionais da 

área.  

Nossa passagem por São Paulo, não propiciou apenas a experiência de estar em um 

evento científico, mas também, como sempre foi um dos focos de nosso trabalho, a 

formação cultural. Tivemos a oportunidade de assistir uma peça de teatro: “O rei leão”. 

Apesar de parecer uma atração infantil, a desempenho dos atores nos surpreendeu, 

causando espanto e emoção. Não sabíamos que a apresentação teria tantos efeitos 

especiais e envolvimento com o público. Tive a sensação de estar em outro país, pois 

não condizia com a realidade que convivo no dia a dia. 

Tivemos a oportunidade de conversar com o professor doutor Walter Roberto Corrêa da 

EF-USP, que foi companheiro de trabalho do professor Francisco Caparróz. Nossas 

conversas, apesar de ser em locais informais, fora de significativo aprendizado, trataram 

de temas relacionados à prática docente, que por muitas vezes fora discutido nas 

disciplinas da graduação e durante alguns momentos no PIBIB-Educação Física, porém 

não havia um aprofundamento significativo como o que presenciamos em nossas 

conversas. Isso mostra que nossa formação não é apenas em ambientes científicos e no 

exercício da docência, mas em qualquer ambiente podemos construir experiência, desde 

que, atribuímos significados a esses acontecimentos. 

Outro fato que marcou esse evento foi à possibilidade de viajar de avião, fato que se não 

fosse o vinculo com o PIBID, não seria possível. Mesmo que seja, por vezes, um ato 
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corriqueiro por muitos, para mim foi vivenciar um acontecimento, que há quatro anos 

atrás, julgava ser impossível. Isso representa que o convívio na Universidade e a 

participação de projetos como o PIBID oportunizam vivências que se não houvesse esse 

vínculo, não seria possível esse tipo de experimentação. 

Com a volta para o Espírito Santo, tivemos dois eventos importantes para nosso grupo, 

o primeiro foi a jornada de iniciação científica, no qual, o PIBID/Educação Física 

apresentou 18 pôsteres dos projetos desenvolvidos durante o ano e o segundo, foi o I 

Seminário Institucional do PIBID-UFES, organizado pelo nosso grupo, que juntou 

todos os programas da universidade para a troca de experiências, proporcionando um 

diálogo entre os diversos grupos. 

Com isso, o PIBID-Educação Física, durante os dois anos de trabalho, oportunizou a 

todos os bolsistas, a experimentação de diversas atividades diferentes. O programa não 

se aprofundou somente no trabalho pedagógico dos bolsistas, mas sua preocupação se 

dirigiu na formação integral dos mesmos. Após esse período de trabalho, entendo que o 

trabalho do professor de Educação Física não se limita ao que acontece dentro dos 

muros da escola, seu desenvolvimento, sua formação, acontece durante todo o seu 

cotidiano. As preocupações em relação ao desenvolvimento dos alunos são levadas para 

casa, as angústias, o stress, os prazeres, as inspirações e demais eventos originados no 

ambiente de trabalho, são conduzidos e compartilhados também no ambiente social. 

O professor não é somente o profissional, antes disso ele é humano, ele possui 

sentimentos e é tomado por eles. Da mesma forma que o docente carrega os sentimentos 

adquiridos na escola para a vida social, o contrário acontece, se ele acorda indisposto ou 

se sentido doente, sua aula não será a mesma. Da mesma forma é a formação, é a 

aquisição/construção da experiência e identidade docente, ela acontece durante todos os 

meios que o professor convive. Nesse sentido, o PIBID-Educação Física, mostrou que 

devemos estar preparados para assimilar as vivências do cotidiano para a nossa 

formação, ao passo que, devemos procurar eventos que fogem de nossa rotina, no qual 

nos oportunize novas sensações e desperte novos significados. Dessa forma, o papel do 

PIBID, mais precisamente de nossos coordenador e subcoordenadores, foi de orientar e 

estimular a autonomia dos pibidianos. 
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5 A construção de minha identidade docente através das 

experiências no PIBID/Educação Física. 

 

Ando devagar por que já tive pressa  

E levo esse sorriso por que já chorei demais  

Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe, 

Só levo a certeza de que muito pouco eu sei 

Nada sei.  

 

Conhecer as manhas e as manhãs,  

O sabor das massas e das maçãs,  

É preciso amor pra poder pulsar,  

É preciso paz pra poder sorrir,  

É preciso a chuva para florir 

 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente  

Compreender a marcha e ir tocando em frente  

Como um velho boiadeiro levando a boiada 

Eu vou tocando dias pela longa estrada eu vou 

Estrada eu sou.  

 

[...] Todo mundo ama um dia todo mundo chora,  

Um dia a gente chega, no outro vai embora  

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si carrega o dom de ser capaz  

E ser feliz. 

(Renato Teixeira) 

 

5.1 A convivência entre os colegas de grupo do PIBID 
 

Conviver em grupo não é uma tarefa fácil, pois cada pessoa possui um pensamento 

diferente acerca do que seria o convívio interpessoal. A relação com o respeito não é a 

mesma, a preocupação com o outro é variável e a importância com as tarefas a serem 

desenvolvidas não é uniforme. 

A relação que possuía com os demais pibidianos pode-se dizer que era uma relação 

familiar, pois passava mais tempo com os bolsistas do PIBID que com as pessoas de 

minha casa. Deveríamos cumprir uma carga horária de 20 horas semanais, nesse caso, 4 

horas por dia, portanto deveríamos conviver uns com os outros em uma sala durante 

todo esse tempo. 
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Os conflitos que reinavam no grupo, em sua grande parte, se davam pelo fato do não 

cumprimento de tarefas. Quando iniciamos no PIBID, nosso coordenador deixou claro 

que todos teriam tarefas a serem cumpridas e todos participariam ativamente nas 

decisões de quem iria ficar responsável por cada uma. Nesse sentido, todos os bolsistas 

tinham voz ativa no grupo, inclusive para tomada de decisões, era um grau de 

autonomia que nosso coordenador
9
 desejava que construíssemos, que a priori achei 

muito interessante. 

No início dos trabalhos, tudo andava organizadamente, com todos empenhados com 

suas tarefas e preocupados com seus estudos. Com o passar do tempo e a convivência 

de cada um no grupo, começou-se a identificar pessoas que não se empenhavam em 

cumprir as tarefas e não se preocupavam com os estudos referentes às nossas atividades 

no grupo. 

No que se refere aos prazos de tarefas, como por exemplo, a entrega das atas das 

reuniões, em que cada reunião um bolsista ficava responsável pelo registro, sendo que 

na semana seguinte, esse registro estaria à disposição de todos para eventuais consultas, 

poucos foram os colegas que cumpriram com essa tarefa. 

Daí começou a se formar um pequeno grupo, com três alunos, no qual, se preocupava 

com o andamento das tarefas, além de assumirem o papel de desenvolverem as mesmas, 

da mesma forma cobrava ao coordenador uma postura diante das situações, para que as 

tarefas não fossem destinadas sempre para as mesmas pessoas, mas dividi-las e cobrar 

seu cumprimento. 

Por várias vezes a postura era de reunir todos os bolsistas para uma discussão dos 

problemas que ali se encontravam, nesse sentido, nosso coordenador acreditava que 

somente o diálogo poderia resolver a situação e que as tomadas de decisões deveriam 

sair de acordo com um consenso entre os bolsistas. Porém no momento da reunião todos 

abaixavam a cabeça e falavam que estavam arrependidos e que fariam as coisas certas 

da próxima vez, porém na prática, nada ou quase nada, disso era feito. 

                                                           
9
 O Coordenador do PIBID/Educação Física a que faço referencia, é a mesma pessoa que me orientou 

para a elaboração desse trabalho. As discussões apontadas no texto foram, por muito tempo, debatidas 

entre nós no decorrer da elaboração do trabalho. Assim as reflexões que levando acerca do meu 

entendimento, em relação a sua postura como coordenador do PIBID/Educação Física, foi fruto das 

conversas e esclarecimentos de meu orientador no decorrer do trabalho. 
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Discordava com nosso coordenador, pelo fato de querer resolver tudo somente com o 

diálogo e as tomadas de decisões serem realizadas coletivamente. Para mim a solução 

era uma postura mais firme de nosso coordenador, mesmo que nos era concedida 

autonomia de decidir com todo o grupo, um possível afastamento do programa, ainda 

assim, deveria haver uma cobrança maior por parte do mesmo, no sentido de até 

desligar o aluno do programa. Acredito nesse raciocínio, pois não tínhamos maturidade 

para tomar decisões mais severas, porque a qualquer momento um colega poderia dizer 

que não éramos superiores a eles e não iria aceitar determinadas decisões, que no fim 

deveria voltar para nosso coordenador, além de, em muitos casos, somente um pequeno 

número de alunos cobravam uma postura do coordenador, o que não era suficiente para 

uma possível tomada de decisão, em uma organização que todos, ou a maioria, devesse 

concordar com a decisão. 

Não entendia o porquê de meus colegas agirem daquela forma, pois todos estávamos em 

um ambiente de aprendizado, no qual estávamos em contato com alunos do ensino 

fundamental, ao mesmo tempo que éramos orientados por professores de diferentes 

níveis de formação (pós-graduados, mestrados, doutorandos e doutores). 

Entendia que estar naquele ambiente era uma oportunidade única e deveria estar atento 

a todas as informações que eram passadas, além de encarar todas as tarefas como 

vivências que serviriam para minha formação. Fiquei muito decepcionado com meus 

colegas, sempre falava que eles não tinham vontade de evoluir profissionalmente, e 

fiquei ainda mais intrigado, pelo fato de nosso coordenador não tomar nenhuma atitude, 

além de nos reunir e passar vários sermões, pelo não cumprimento de várias tarefas. 

Com o tempo, ficava totalmente desligado nas reuniões, além de achar totalmente 

desnecessário, pois passávamos toda uma tarde de trabalho. Ouvindo cobrança que não 

se aplicavam a mim. Assim as tarefas, que já eram muitas, se acumulavam ainda mais. 

Caso houvesse uma divisão para que os alunos que cumpriam suas tarefas não ficassem 

nas reuniões, muitas ações que programamos teriam sido feitas, mesmo que um 

pequeno grupo as desempenhasse. 

Durante nossos planejamentos em janeiro de 2013, tínhamos como objetivo elaborar um 

álbum de figurinhas com foto de todos os alunos das turmas que ministrávamos, porém 

devido à falta de comprometimento de alguns colegas, não foi possível. 
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Para elaborar tal tarefa, demandaria tempo, compromisso e cumprimento de prazo, 

como isso não foi respeitado, não conseguimos concluir o projeto. O que me deixou 

ainda mais frustrado, foi o fato de nosso coordenador jogar a responsabilidade, por não 

termos cumprindo o álbum, para todos os bolsistas, já que algumas pessoas fizeram de 

tudo para desenvolver a tarefa. Nesse sentido, acredito que as pessoas que não 

colaboraram com a elaboração desse projeto, deveriam ser responsabilizadas. 

Durante alguns meses, fiquei totalmente transtornado no grupo, pois além de não ver a 

elaboração do álbum de figurinhas, as tarefas que não eram cumpridas ficavam sob 

minha responsabilidade. Por mais que pensasse em me desligar do PIBID, não 

conseguia, pois ficava na esperança da mudança de atitude de meus colegas e a postura 

de nosso coordenador, mas ainda assim, mal dialogava com os demais pibidianos 

enquanto estava na sala, caso dependesse de alguém para realizar algo, como o 

planejamento das aulas, era extremamente rígido, e em alguns casos, ríspido com eles. 

Nesse período não fui bem visto no PIBID, pois estava tratando meus colegas como 

inferiores, após um conversa com Letícia Sant’ Ana, percebi o quanto meu 

comportamento havia mudado, e toda essa mudança estava piorando minha relação 

social e minha formação. Assim decidi agir como se não me importasse, comecei a 

realizar somente minhas tarefas. 

Nesse momento, ainda não entendia o comportamento de meus colegas e estava aflito 

com tudo o que estava acontecendo. Porém, comecei a perceber que os demais 

pibidianos não passaram por uma realidade idêntica a minha, ou seja, minhas 

experiências anteriores, as relações que tive com minha família e os problemas 

enfrentados até aquele momento, que constituíram minhas crenças e identidade, não se 

pareciam com as enfrentadas por meus colegas. Além disso, a história das duas colegas 

que mais atuavam no grupo, junto a mim, fazia relação com minha trajetória, no sentido 

de serem orientadas desde a infância, a atribuir importância às oportunidades 

conquistadas. Assim entendi que enxergava a importância do ambiente em que fazia 

parte, por que encontrei realidades que despertaram essa preocupação. Com esse 

entendimento, minha frustação diminuiu e tentei entender melhor a realidade de meus 

colegas. 

Com essa conclusão, comecei a conversar mais com meus colegas. Da mesma forma 

que tentava mostrar sentido dos conteúdos ministrados para os alunos do ensino 
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fundamental, me esforcei em estabelecer a importância do PIBID para a formação dos 

sujeitos que ali se encontravam. Passei a enxergar o desafio de orientar meus colegas, 

mesmo que por muitas vezes, eles não mostrassem interesse. 

Assim, entendi a visão de nosso coordenador, em estar a todo tempo buscando o 

diálogo, porém ainda não concordo de não ter uma postura, pois analisando as atitudes 

dos pibidianos e os comportamentos dos alunos da escola, conclui que o ser humano, 

somente estabelece valor a algo, quando ele possui receio de perdê-lo ou objetiva chegar 

a um resultado. Nesse caso, houve uma acomodação dos pibidianos, pois sabiam que 

nada aconteceria se as tarefas não fossem cumpridas. 

Acredito que, caso um acumulativo de tarefas não fossem cumpridas, o bolsista não 

deveria continuar. Mesmo que se pareça/seja a mesma ideia estabelecida pelo mercado 

capitalista, também é injusto, pessoas realizarem tarefas enquanto outras pessoas não se 

importam. Ressalto que essa proposta foi debatida e até mesmo adotada, porém não 

houve repercussão, isso se deu, pelo fato de não desligar alguns colegas no momento 

que fora solicitado, então continuou da mesma maneira. 

Só se constrói um pensamento de comprometimento em um projeto, quando as pessoas 

compartilham dos mesmos objetivos que se almeja, caso não seja compartilhado, não 

haverá a colaboração de todos, assim, não há porque permanecer em um ambiente de 

modo figurativo. Portanto, se não existe o desejo de crescimento e comprometimento, 

não há motivo para permanecer nesse ambiente. 

 

 

5.2 As intervenções nas escolas 

5.2.1 Intervenções com o 5º ano do ensino fundamental 
 

Foi na escola e no contato com os alunos que revigorava a vontade de permanecer no 

grupo. Trabalhar com o 5º ano do ensino fundamental foi uma grande oportunidade. Me 

identifiquei com os alunos e eles comigo, ao longo das intervenções passei a 

compartilhar experiências que despertava curiosidade, eles me respeitavam e nossa 

relação era totalmente horizontal. 
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Notava que quando meus colegas de grupo eram responsáveis em ministrar a aula, eles 

encontravam dificuldade com o comportamento dos alunos e a professora Flávia 

precisava intervir para manter o controle. Se a intervenção fosse ministrada por Mery 

Ellen e eu, os alunos eram mais atenciosos. Isso acontecia, porque tínhamos mais 

liberdade em conversar, brincar e chamar a atenção, não que nossos colegas não tinham 

condições ou nós éramos melhores, mas havia timidez e/ou receio em conversar com os 

alunos. Com o tempo, os bolsistas que estavam em nosso grupo, deixaram o PIBID, até 

que eu e Mery Ellen ficamos sozinhos, porém não afetou no andamento das aulas, pois a 

postura e os conteúdos continuaram a serem cumpridos. 

O diferencial em ter trabalhado no PIBID foi a oportunidade de atuar com o ensino 

fundamental, juntamente com o professor de sala, que nos supervisionava e orientava no 

momento das aulas, o trabalho coletivo do grupo que atua na mesma turma e a 

oportunidade de discutir temas e problemáticas da escola, junto com professores 

universitários e demais colegas da graduação. Assim o pensamento acerca dos desafios 

encontrados na prática docente, pode ser discutido coletivamente, o que proporciona 

planejamentos mais elaborados e o conhecimento do conteúdo a ser ministrado, mais 

aprofundado. 

Diferente do estágio supervisionado, no qual, temos poucas aulas para lidar com os 

alunos, o PIBID possibilitou uma sequência didática com os alunos de maior duração, 

assim percebemos como dar continuidade a um conteúdo planejado durante um longo 

período com a mesma turma. 

A relação de amizade que construímos com os alunos, foi significativa, ao ponto que 

quando comunicamos que iríamos ficar responsáveis por outra escola e outra turma, os 

alunos do 5º ano logo questionaram o porquê da decisão e ficaram tristes por não 

continuarmos em sua turma. 
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5.2.2 Intervenções com o 3º ano do ensino fundamental 
 

No segundo semestre de 2013 todos os pibidianos foram remanejados de sua turma, 

assim os bolsistas que acompanhavam as séries iniciais do ensino fundamental, 

passaram a intervir nas séries finais e vice-versa. Além disso, ouve uma nova divisão no 

grupo de bolsistas para cada turma, para que possibilitasse trabalhar com outros colegas. 

Meu grupo ficou responsável por um 3º ano, que são crianças com uma faixa etária de 

10 anos, nesse sentido, o perfil de minha nova turma era mais infantil do que a anterior. 

Quando soube que deveria intervir com alunos dessa idade, não fiquei feliz, pois tenho 

preferencia em trabalhar com pessoas mais velhas, pois entendo que esse público, 

possui consegue compreender com mais facilidade o que estou falando, porém era mais 

um desafio. 

Com o passar das aulas, comecei a me identificar com os alunos, mas ainda possuía 

dificuldade em trabalhar com eles. Como estávamos trabalhando o conteúdo jogos e 

brincadeiras, não conseguia enxergar uma continuidade do conteúdo como na turma 

anterior, talvez por não me sentir confortável diante da turma ou por estamos no fim do 

ano e o cansaço já estaria acumulado. 

Durante todo o tempo, fiquei preocupado com o andamento das aulas, pois não via 

sentido no que estava fazendo, mas no fim do ano, quando fizemos nossa avaliação, 

notei que os alunos apreenderam muitas características dos jogos e das brincadeiras que 

passamos ao longo das aulas. 

Essa constatação me deixou aliviado, isso me fez chegar a uma conclusão: nem sempre 

nossas avaliações imediatas estão corretas, demanda algum tempo até nossos objetivos 

se concluírem. Dessa forma fico mais tranquilo quando minha aula não acontece da 

forma que imaginei, além de não ver problema nenhum em repetir objetivos de aula. 

Outra conclusão é que durante todas as aulas, realizar uma avaliação oral ou escrita aos 

alunos, não é uma postura construtiva, pois estarei destinando tempo a menos para as 

atividades principais e isso pode ser desconfortável para os alunos. Avaliar de forma 

observativa e ao acumular algumas intervenções, indagar aos alunos sobre as aulas de 

forma mais informal possui mais benefícios, pois ao realizar uma avaliação totalmente 
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direcionada, pode haver um desconforto dos alunos, por medo de serem punidos de 

acordo com as respostas. 

 

 

5.3 – Apesar dos desentendimentos, existia a cooperação 
 

Mesmo com as contradições no grupo, possuía vontade de permanecer. Durante os 

estudos que realizamos, comecei a perceber que tudo o que acontece conosco é possível 

construir um aprendizado, consequentemente, utilizamos esse conhecimento e 

agregamos à nossa experiência, desde que nos desperte um interesse em refletir sobre tal 

fato. 

Passei a analisar todas as ações negativas, de forma que estaria preparado para lidar com 

situações parecidas no futuro. Assim, mesmo que algo que não me agradasse acontecia, 

fazia de tudo para resolver da melhor forma e com paciência. Hoje considero que tudo o 

que se passa pela vida, sendo bom ou ruim, contribui para minha formação. 

Conviver com meus colegas no PIBID, me preparou para a realidade escolar, onde o 

número de pessoas que não compartilham das mesmas ideologias e metodologias ainda 

é grande. 

Entendo o raciocínio de nosso coordenador, durante todo o período em que estávamos 

no grupo, suas intenções eram de proporcionar uma formação completa ou o mais perto 

que pudesse chegar. Ele nos proporcionou situações que encontraríamos somente no 

exercício de nossa profissão. Tenho um modelo de orientação, nesse caso, uma forma 

coletiva, participativa e dialogista, essa forma de orientação possui muitos pontos 

positivos: a relação interpessoal é horizontal. Não há exigência de hierarquia e todas as 

decisões são tomadas coletivamente e todos os agentes devem se envolver no processo, 

estando por dentro de todos os assuntos abordados. Há também pontos negativos: nem 

todos possuem característica para tomada de decisão, diálogo e compromisso, mesmo 

que concordemos que essas características podem ser transformadas. 

Entendendo agora, a ideia de orientação que nosso coordenador possui, em nova 

oportunidade de trabalho, minhas perspectivas e diálogos talvez sejam diferentes, não 



50 
 

me preocuparia com a produção de tarefas de meus colegas, mas sim com a construção 

do entendimento da importância em trabalhar coletivamente, com a possibilidade de 

discutir assuntos a fim de aperfeiçoar os saberes pessoais e profissionais. 

 

 

5.4 Caminhando para um novo caminho. 
 

As mudanças ocorridas na trilha de minha formação estão muito além da tomada de 

decisão em ser professor de Educação Física e seguir o caminho do trabalho escolar. os 

eventos vivenciados proporcionaram um entendimento mais amplo do papel do docente 

e os desafios a serem enfrentados. 

A primeira compreensão que adquiri ao longo do trabalho no PIBID/Educação Física 

foi a importância do planejamento para a realização das aulas, e quando esse 

planejamento é realizado em conjunto, os objetivos poderão ser desenvolvidos com 

mais efetividade. A muito se fala em trabalho em conjunto, porém em poucos casos 

presenciamos tal ação efetivamente. Nesse sentido, o PIBID foi fundamental para 

entender o que é trabalho em conjunto. 

O conflito nos leva a pensar, refletir ou repensar sobre o que fazemos, e nos força a 

defender nossos pontos de vista. Esse foi um exercício provocado durante os dois anos 

de trabalho no grupo PIBID, onde a todo o momento havia a necessidade do diálogo. 

Não possuía o perfil de debater, expressar opiniões e defender um argumento durante 

demasiado tempo de discussão, porém ao passar pelo programa, fui levado a expressar 

meus argumentos e opiniões, mesmo que ainda não tenho confiança em debater um 

assunto em público, ainda assim não rejeito a oportunidade quando é lançada. 

A postura adotada por nosso coordenador, por muito tempo fora reprovada por mim, 

mas não a vejo negativamente como antes. Entendo que se deve conceder ao jovem 

autonomia para a tomada das decisões. Em sua maioria será negativa devido a falta de 

experiência, porém para se adquirir experiência é preciso viver, refletir, (re)significar e 

se deparar com eventos parecidos. Os bolsistas que conviveram no PIBID nesse ciclo, 

podem se comportar de maneiras diferentes se inseridos em um ambiente de trabalho 

com as mesmas pessoas, ou não, dependerá do significado que cada pessoa atribuiu 
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desse período. Hoje teria uma postura diferente de outrora, a fim de entender e auxiliar 

os sujeitos dispersos aos trabalhos. 

A escola, a qual fora designado, mostrou a realidade que encontrarei em pouco tempo 

como professor, uma oportunidade que complementou as primeiras intervenções que o 

estágio supervisionado proporcionou. O contato com a escola após a graduação não terá 

um caráter de estranhamento, mas de descoberta de pessoas que poderão contribuir para 

minha formação e vice-versa, compreendendo que os alunos que se situam nesse 

ambiente, necessitam de orientação, entendimento e informação. 

O PIBID foi, também, o espaço formação cultural, onde mostrou que o ensino da 

Educação Física está além do esporte, da ginástica e da dança, mas tudo o que se 

caracteriza como Cultura e Linguagem. Cultura na medida em que gestos, 

comportamentos, costumes e expressões demonstram a característica de determinado 

local, como o futebol e o carnaval que são as manifestações que movem o Brasil, 

Linguagem no sentido de através de um gesto ou dança, discutir, problematizar e 

denunciar situações cotidianas. 

Através das atividades desenvolvidas no grupo, percebi que as pessoas que nos cercam, 

os eventos que acontecem, as imprevisibilidades enfrentadas e as decepções que 

ocorrem ao longo de nossas vidas, podem contribuir para nossa formação. Todos os 

sujeitos que passaram pelo meu cotidiano foram fundamentais para minha caminhada 

até a graduação, mesmo agindo de forma ativa ou passiva, alguns mais importantes que 

os outros, porém foram essas pessoas que me proporcionaram identificar e corrigir meus 

erros, forçaram buscar conhecimentos e indagar soluções. Portanto devemos estar 

atentos aos eventos que enfrentamos no exercício de nossa profissão, nos momentos 

formais, informais e durante nosso lazer, pois todas essas circunstâncias podem ser 

significativas para nossa formação. 

O PIBID/Educação Física, me conduziu até um ponto, que é o término de minha 

formação inicial como professor de Educação Física. A partir de agora, devo trilhar 

novos caminhos, entendendo que o processo de construção da identidade docente está 

em constante transformação. Isso significa que cabe a mim assimilar as situações 

importantes a serem problematizadas. 
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