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“Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, 

Pois cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. 

Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, 

Mas não vai só, nem nos deixa sós. 

Deixa um pouco de si, leva um pouco de nós. 

Há os que levam muito, mas não há os que não levam nada. 

Há os que deixam muito, mas não há os que não deixam nada. 

Essa é a mais bela realidade de nossa vida, 

A prova evidente de que cada um é importante 

E de que as pessoas não se aproximam por acaso” 

 



“‘Dar menos que o seu melhor é sacrificar um dom.’ — Steve Prefontaine 

 

Quão bons temos que ser? Quanto é suficiente? Todos nós recebemos certos 

dons, áreas da vida que acendem nossa energia, que fazem nossa essência fluir. 

Coisas para as quais não precisamos de disciplina, que possuem tanta alegria inerente 

que nossas almas saltam à frente a fim de abraçá-las. Esta é a nossa vocação, nosso 

destino. Embora isto precise ser adaptado de forma inteligente, há muita verdade no 

ditado: ‘Faça o que você ama e o resto vem.’ 

Nós não fomos colocados na terra para ser gado ou ovelha. Todos temos algum 

tipo de grandeza dentro de nós. É descobrindo e aprimorando nossa grandeza que 

encontramos sentido na vida. 

‘Melhor’ tem muitos significados: pode significar melhor pai, melhor esposo, o 

melhor membro da comunidade, o melhor amigo, o melhor que você pode ser. Também 

pode significar melhor no saldo: melhor desempenho, talvez perito em nada, mas 

competente em todas as funções, melhor ‘pau para toda obra’. Seria difícil exagerar a 

necessidade de equilíbrio, já que todas as vidas precisam de um tempo significativo 

para relaxamento, recreação, recuperação, renovação. A melhor máquina precisa de 

inatividade para manutenção e ocasional revisão, e até mesmo o solo mais rico precisa 

repousar por vezes, e recarregar. Os seres humanos também o fazem. 

Eu gosto de pensar recreação como re-criação. É quando eu re-crio minhas 

energias, re-crio meu compromisso, re-crio e re-carrego minha paixão. 

‘Melhor’ tem significado maior para mim em termos de ‘melhor marca pessoal’. 

Eu nem sempre posso aspirar a ser o melhor do mundo em uma tarefa ou função 

específica, mas eu sempre posso visar bater o meu recorde pessoal, fazer melhor hoje 

e amanhã do que eu fiz ontem. 

Qual é o seu melhor? Onde você está dando menos do que seu melhor? Há 

algum lugar em sua vida em que você está sacrificando o seu dom?” 

 

 

(Nathan S. Collier, tradução minha)  



RESUMO 

 

Utiliza o memorial de formação para evocar fatos passados, expô-los por meio da 

escrita e promover uma reflexão que objetiva lhes atribuir significado. Nesse processo 

de aprendizagem consigo mesmo, compreendido tanto como enriquecedor quanto 

complexo, busca-se estabelecer as coerências internas da trajetória, acadêmica, 

pessoal e profissional, de um graduando do curso de Licenciatura em Educação Física. 

Registros escritos e fotográficos, aliados a conversas e encontros informais com 

pessoas consideradas importantes, alimentam os relatos de experiências narrados; 

narrativas essas que dialogam com parte da literatura estudada durante o período 

acadêmico. O título surge de um momento apontado como “divisor de águas”, de 

tomada de consciência denominado “o despertar”. Conduz ao entendimento de que 

resgatar reminiscências, buscando interliga-las, bem como refletir mais profundamente 

sobre a trajetória de vida possibilita não só que o presente faça sentido, mas que possa 

ser ressignificado. Existe, destarte, um antes e um depois da escrita. 

 

Palavras-chave: Memorial de formação. Narrativa formativa. Histórias de vida. Reflexão. 

Autoformação. Potencial. 

  



SUMÁRIO 

 

1         MOTIVAÇÃO PARA ESCREVER UM TEXTO AUTOBIOGRÁFICO ................... 7 

2         A ESCRITA DE SI COMO PROCESSO DE AUTOFORMAÇÃO ....................... 12 

2.1      ENTENDENDO O MEMORIAL............................................................................ 12 

2.2      ELEMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E ANÁLISE DE FONTES ........... 15 

3         VIAGEM NO TEMPO .......................................................................................... 19 

3.1      DA INFÂNCIA AO INGRESSO NO MUNDO ACADÊMICO ................................ 19 

3.2      INÍCIO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA: PRIMEIRAS IMPRESSÕES ................. 34 

4         O DESPERTAR................................................................................................... 38 

5         EXPERIÊNCIAS ENRIQUECEDORAS ............................................................... 45 

5.1      ATIVIDADES DE AVENTURA DENTRO E FORA DA ESCOLA ......................... 45 

5.1.1   Primeiros estágios ............................................................................................... 53 

5.1.2   Últimos momentos na escola .............................................................................. 62 

5.1.3   Colônias de Férias na universidade .................................................................... 66 

5.2      PALESTRAS ....................................................................................................... 70 

6         REFLEXÕES FINAIS .......................................................................................... 74 

7         REFERÊNCIAS ................................................................................................... 79



 
7 

 1 MOTIVAÇÃO PARA ESCREVER UM TEXTO AUTOBIOGRÁFICO 

 

Figura 1 — Motivação

 
Fonte: Mensagens10.com.br. 1  

1. Motivação é um impulso que faz com que as 
pessoas ajam para atingir seus objetivos. 2. A 
motivação envolve fenômenos emocionais, 
biológicos e sociais e é um processo responsável 
por iniciar, direcionar e manter comportamentos 
relacionados com o cumprimento de objetivos. 3. 
Motivação é o que faz com que os indivíduos 
deem o melhor de si, façam o possível para 
conquistar o que almejam [...]. 4. A motivação 
pode acontecer através de uma força interior, ou 
seja, cada pessoa tem a capacidade de se 
motivar ou desmotivar, também chamada de 
automotivação, ou motivação intrínseca. Há 
também a motivação extrínseca, que é aquela 
gerada pelo ambiente que a pessoa vive, o que 
ocorre na vida dela influencia em sua motivação 
(grifo meu). 2  

 

Palavra potente, não é? E o que será que me fez decidir por este caminho e não 

outro? Por que um curso de Licenciatura em Educação Física, dentre outras cem 

possibilidades ofertadas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)? Aliás, já 

estou meio intrigado com o que te motivou a ler este trabalho, em meio a uma infinidade 

de escolhas que poderia ter feito. Pressuponho ser uma obrigação acadêmica. É, você 

não deve ter tido muita escolha. Nesse caso, peço desculpas! Mas pode ter certeza, 

farei o melhor para tornar sua leitura tão agradável quanto a escrita tem sido para mim. 

Em lugar de introduzir o primeiro capítulo me apresentando, lembrei-me e compartilho a 

resposta dada por algumas pessoas para a pergunta “quem sou eu?”, quase uma 

década atrás numa antiga rede social: venha comigo que eu te conto no caminho! 

  

                                                             
1 Disponível em: <http://tinyurl.com/jmtn7xf>. Acesso em: 10 jul. 2016. 
2 Disponível em: <http://www.significados.com.br/motivacao/>. Acesso em: 07 jul. 2016. 
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 Respondendo a segunda pergunta que fiz, minha motivação para escrever um 

texto autobiográfico teve início no segundo semestre do ano de 2013. Durante uma das 

aulas de “Seminário Articulador de Conhecimentos” (SAC3), disciplina em que as 

lamúrias do curso eram despejadas pelos alunos, a professora regente — que viria a se 

tornar minha orientadora — solicitou uma atividade um tanto inovadora à turma: 

escrever, na forma de um memorial, a primeira página de nossas vidas. Uma única 

página. Podendo começar de qualquer lugar e momento de nosso percurso: lembrança 

mais antiga, escola, faculdade... você consegue imaginar que parte de sua história 

escolheria? Tem clareza para apontar, sem pensar muito, quando sua vida pessoal ou 

profissional passou a fazer mais sentido? Qual momento mais te marcou ao longo de 

sua trajetória? Qual seria a sua memória mais antiga?  

Naquele instante eu buscava retornar à universidade após um ano de 

trancamento. Foi essa atividade, nesse dia, e algumas outras reflexões que serão 

mencionadas mais adiante que me levaram no ano vindouro — 2014 — a iniciar a 

redação de um memorial como trabalho de conclusão de curso de graduação (TCC). O 

texto que escrevi lhe apresento na página seguinte! 

 

 

  

                                                             
3 A unidade curricular “SAC” acompanhava toda formação acadêmica dos estudantes da Licenciatura no 
currículo vigente de 2006 a 2013, que foi substituído em 2014, quando SAC passou a acontecer apenas 
nos quatro primeiros períodos. Buscava proporcionar uma reflexão acerca dos conhecimentos adquiridos 
em cada semestre, relacionando-os com o processo de formação e o futuro exercício da docência. 
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    Tudo começou no dia quatorze de maio de 2012. Uma data memorável, a  

               partir da qual minha vida mudaria para sempre. Ou será que ela estava  
                apenas começando? 

Ingressava em uma carreira militar. A começar pela rotina, que antes era a de 

um aluno da Ufes com poucas responsabilidades, pouco comprometimento, e 
passava a ser a rotina de um aluno soldado, tendo que acordar todos os dias ao 
alvorecer e estar normalmente às sete horas da manhã no Centro de Ensino e 
Instrução do Corpo de Bombeiros (CEIB), no município da Serra, ‘pronto e em 
condições para’. Coturno engraxado, farda passada e engomada, barba 
rigorosamente feita, cabelo raspado, unha cortada.  

Xegávamos às sete; isso quando não tínhamos que pernoitar no próprio 

quartel, pois uma coisa era certa: sabíamos a hora de chegar, mas não sabíamos a 
hora que iríamos embora — fato inerente à carreira de bombeiro. Não se podia cogitar 
chegar atrasado, pois havia punições para todo tipo de transgressão, incluindo andar 
no quartel — sim, do portão adentro tínhamos que estar sempre ‘trotando’.  Foram 
dez meses e meio de curso em que diversos valores foram trabalhados: disciplina, 
hierarquia, excelência, vigor físico, comprometimento, dentre outros. Tivemos 
instruções práticas como ‘Ordem Unida’, ‘Salvamento em Altura’, ‘Salvamento 
Aquático’, ‘Salvamento Terrestre’, ‘Incêndio Estrutural’, ‘Incêndio Florestal’, 
‘Armamento, Munição e Tiro’; e teóricas como ‘Legislação’, ‘Noções Básicas de 
Direito’, até palestras sobre ‘Ética e Cidadania’. Dez meses que mais pareceram 
anos, dada a mudança que todos nós sofremos — nossas famílias que o digam! 
Como havia dito o comandante geral nas primeiras semanas: ‘hoje vocês entram uma 
pessoa, ao final saem outra’. É, de fato, uma experiência única. 

E eis que chega vinte e dois de março de 2013, o tão esperado momento da 

solenidade de formatura. Um misto de alegria e choro, um dia inesquecível senão o 
mais importante da vida de muitos que ali estavam. A carreira militar só estava 
começando, bem como minha vida que, espero eu, ainda traga muitas outras coisas 
boas em seu percurso. 

 
 

    
 14/05/2012  

 
               

 22/03/2013 
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 Sim, dizer que minha vida começou naquele instante — nos altos dos meus vinte 

anos — não passou de uma retórica exagerada para abrilhantar minha então 

“homepage” (página inicial). De todo modo, a entrada no Corpo de Bombeiros Militar do 

Espírito Santo (CBMES) não deixa de ser um “divisor de águas” da minha história. 

Talvez por um fato simples: a partir dali comecei a refletir sobre minha trajetória, sobre 

minhas experiências passadas, e busquei repensá-las tendo como subsídio tanto o 

material teórico estudado na graduação quanto o encontrado fora dela. A reflexão sobre 

a formação universitária, e anterior a ela, a reflexão sobre a vida, me instigou a escrever 

estas linhas no formato de um memorial.  

Imagino que a essa altura, assim como eu, você já tenha parado para pensar em 

algum momento que boa parte da nossa formação — e vida — passa muito rápido, e 

costumamos não dedicar nem pouquíssimos minutos para refletir questões como:  

 

Figura 2 — Reflexões 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 

 

Esse movimento de autoconhecimento e reflexão tem me proporcionado uma 

série de aprendizados.  Mas nem sempre foi assim. Penso que o efeito de vivermos na 

velocidade da luz é que muitos de nós não paramos para refletir sobre como temos 

levado nossa vida. Quando não fazemos um exercício reflexivo sobre isso, 

principalmente não escrevemos ou registramos, muito é perdido. Quase tudo é perdido. 

Aqui está, no meu ponto de vista, a essência do memorial. O pensamento por si só é 

desorganizado, e até caótico. Pensamos em mil coisas ao mesmo tempo. Distraímo-nos 

facilmente. É fundamental ir além, pensar, refletir e registrar, pois a escrita, por sua vez, 

Quem sou eu?

Por que sou como sou?

A que vim?

Como está a minha vida?

Tenho estado animado no meu dia a dia?

Faço o que realmente gosto?

Como me vejo no futuro?



 
11 

 possui uma organização, uma clareza maior, e, além de permitir ser revisada no futuro, 

possibilita evidenciar o quanto caminhamos em nossas buscas pessoais ao longo do 

tempo. Em particular, acredito ser preciso entender que toda reflexão sobre si, 

naturalmente influenciada por fatores que escapam aos nossos sentidos, funciona 

como um método de aprendizagem consigo mesmo que favorecerá, inevitavelmente, o 

(difícil) processo de autoformação. 

 O que precisamente seria essa autoformação? Seria eu me formar ou estudar 

sozinho, sem considerar os outros? De modo algum. A autoformação é um conceito 

utilizado por Josso (2004) e Warschauer (2004), sendo compreendida como um 

processo de formação pelo qual o sujeito se conduz a uma tomada de consciência por 

meio da reflexão sobre sua própria trajetória, pessoal e profissional. Dessa maneira, o 

sujeito aprendente percebe que tira lições e aprende com suas experiências de vida, e 

que se torna autônomo não por desconsiderar o que os outros lhe ensinam, e sim 

porque é ele quem constrói ou não um significado ao processo formativo. É ele 

quem dá sentido à sua vida. Não sei se concordará, mas não adiantará nada se 

colocarem à sua frente um exímio professor de Educação Física, ou de uma área que 

você admira, com vasta experiência profissional e uma história que poderia ser um 

best-seller, se você não atribuir sentido à aula, se você não quiser prestar atenção de 

modo algum, se achar que ficar ao celular naquele momento é mais importante. Eu, 

como aluno, e você, caso seja, somos o centro da formação. Para complementar, 

estudar sozinho, de certa forma, também pode ser considerado como autoformação 

quando a busca de conhecimento é efetuada para além dos livros e artigos que os 

professores indicam — um pouco atípico, convenhamos... 

 

  



 
12 

 2 A ESCRITA DE SI COMO PROCESSO DE AUTOFORMAÇÃO 

 

 

2.1 ENTENDENDO O MEMORIAL 

 

Agora que você já sabe o que me motivou a escolher este caminho, dedicarei as 

linhas seguintes para apresentação desse gênero acadêmico autobiográfico, bem como 

para dar sustentação a esse modelo de trabalho como TCC. Etimologicamente, a 

origem do termo memorial possui uma vasta gama de variações e definições. Apegar-

me-ei ao termo latim memorialis, que significa, segundo o historiador Barcellos (1999, p. 

7) “aquilo que ajuda a lembrança”, “aquilo que serve a lembrança” ou ainda “registro 

que auxilia a memória”. O Centro de Educação Física e Desportos (Cefd) da Ufes, por 

meio de seu Projeto Pedagógico de Curso (2010, p. 31) estabelece que: 

 
O memorial se constitui em um exercício de interrogação de nossas 
experiências e de informações que confiram novos significados ao nosso 
presente. É o resultado de uma narrativa da própria experiência retomada a 
partir dos fatos significativos que nos vêm à lembrança. Fazer um memorial 
consiste, então, em um exercício sistemático de reflexão, escrever a própria 
história, rever a trajetória de vida e aprofundar a reflexão sobre ela. 

                                                             
4 Disponível em: <https://biblio.csusm.edu/content/which-way-go>. Acesso em: 30. jul. 2016. 
5 O trecho foi dito durante uma brilhante entrevista que vale a pena ser conferida: 
Clóvis de Barros Filho — Entrevista no Programa do Jo. Entrevista, 2013, 32 min. 
Disponível em: <youtu.be/f5GuFU0S4fM>. Acesso em: 30 jul. 2016. 

Figura 3 — Que caminho seguir? 

 
Fonte: Biblio.csusm.edu. 4  

“Demore o tempo que for 
para ver o que você quer da vida 
E depois que decidir não recue 
ante nenhum pretexto, porque  
o mundo tentará te dissuadir”  

 
Nietzsche — Zaratustra 

Citado por Clóvis de Barros Filho5 
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 O memorial de formação, terminologia usada por Passeggi (2008a), permite que 

o leitor mergulhe junto ao autor em seu mar de sentimentos, expectativas, frustrações e 

superações transpostas antes e durante sua formação acadêmica, evidenciando tanto 

seu desenvolvimento pessoal, quanto profissional. Não se trata, ao que pode soar à 

primeira vista, de uma história meramente narrada, conquanto esteja pautado na 

narração e esta seja um elemento crucial para a formação de identidade do sujeito. O 

memorial tampouco preocupa-se em consertar problemas antigos. Sua qualidade maior 

fundamenta-se na argumentação, na reflexão, na capacidade de reconhecer o seu 

passado e sua trajetória como uma rede interligada e, a partir dos novos sentidos que 

confere ao presente, por consequência de seu constante processo de 

(auto)aprendizagem, busca erguer pilares mais fortes para o futuro. Existe, portanto, 

um antes e um depois da escrita. 

No entendimento de Dahlet (2008, p. 269), busca-se 

 
[...] mostrar as coerências internas de nossa trajetória [...]. [...] a problemática 
do memorial está, a meu ver, no fato de trazer à tona o fio condutor de nossa 
vida profissional, de encontrar — retroativamente, em muitos casos — lógicas 
capazes de dar sentido e significado a nossas atividades então construídas e 
montadas em rede. Em outras palavras, de convencer nossos leitores da 
pertinência de nossa trajetória, quando não de sua excelência, considerando-se 
naturalmente uma série de limitações de toda sorte (temporal, espacial, externa, 
contextual...). 

 

A princípio pode parecer um exercício simples. Muitos ouvem o termo memorial e 

ao associarem-no somente à palavra “memória”, e esta a “lembranças”, desqualificam 

seu potencial transformador. Lamentavelmente ouvi, tanto de discentes quanto de 

docentes, que se tratava de uma incoerência memoriais serem aceitos como TCC — 

dada a necessidade da área por novos artigos ou monografias (“produção de 

conhecimento”). Por parte de alguns, talvez não tenha havido tentativa de leitura sobre 

seu sustentáculo. Ou inquietação para questionarem se o artigo ou a monografia terão 

(tanto) significado para o autor — protagonista da formação. Será que o importante é a 

mera produção acadêmica? Será que essa produção acadêmica feita em tão curto 

prazo e por um sujeito, por vezes, com pouca experiência terá sentido como forma de 

produção de conhecimento? Posso estar enganado, mas o que tenho observado junto a 

meus colegas durante a trajetória acadêmica é que muitos artigos e monografias 
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 parecem terminar como simples cumprimento de uma norma, de uma tarefa necessária 

para colar grau. O propósito do memorial é outro, como revela Josso (2004, p. 25, grifo 

meu): 

 
A originalidade da metodologia de pesquisa-formação em Histórias de Vida 
[denominação que se comunica com a terminologia “memorial de formação”] 
situa-se, em primeiro lugar, em nossa constante preocupação com que os 
autores de narrativas consigam atingir uma produção de conhecimentos 
que tenham sentido para eles e que eles próprios se inscrevam num projeto 

de conhecimento que os institua como sujeitos. 
 

Não sei se você está acostumado a escrever, mas mesmo que possa aparentar 

simplicidade, redigir aquilo que se observa, aquilo que se vê, ou “[...] fixar na escrita o 

que se tenta pegar no ar [...]” (PASSEGGI, 2008a, p. 36) é tarefa que exige dedicação, 

e sobretudo apreciação; é preciso gostar da arte de escrever. “É contando histórias, 

nossas próprias histórias, o que nos acontece e o sentido que damos ao que nos 

acontece, que nos damos a nós próprios uma identidade no tempo” (LARROSA, apud 

WARSCHAUER, 2004, p. 5).  

Como se não bastasse a labuta da escrita, dentre a infinidade de memórias que 

temos, precisamos ainda ter uma certa perspicácia para encontrar as “[...] recordações-

referências e organizá-las numa coerência narrativa, em torno do tema da formação” 

(JOSSO, 2004, p. 39). 

Pode até parecer — e por vezes é — um exercício bastante solitário. No entanto, 

devemos lembrar que nosso caminhar não é feito só; ele é realizado junto e na relação 

com os outros, com a natureza e com o mundo. Lembra-se do que está escrito na parte 

de agradecimentos deste trabalho? É isso!  

Adicionaria ademais que, apesar da “exposição” estar em alta, isto é, a vida de 

cada um é largamente posta à vista quase que instantaneamente nas redes sociais, 

seu antônimo, a “privacidade” (ou intimidade) é igualmente apreciada; portanto 

descobrir — no sentido de deixar descoberto — sua história de vida, seus sonhos e 

devaneios, fracassos e superações, nunca é tão simples quanto possa aparentar. Pelo 

menos para mim não tem sido. Durante a escrita, eu mesmo me deparei com situações 

problemáticas que não havia me dado conta, pois “[...] a narrativa de formação obriga 

também a um balanço contábil do que é se fez nos dias, meses e anos relatados, ela 
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 nos permite tomar consciência da fragilidade das intencionalidades e da inconstância 

dos nossos desejos” (JOSSO, 2004, p. 45). 

Elucidando a concepção de memorial de formação, diria que ele está pautado 

em três estruturas interligadas, sem as quais não teria todo seu potencial formador: a 

memória ou recordação, como evocação de fatos passados e de tudo que se considere 

associado aos mesmos; a narrativa, como capacidade de contar, de expor os fatos por 

meio da escrita com coesão e coerência, exigindo bastante criatividade; e a 

argumentação ou a reflexão, como faculdade de dar sentido e significado a esses 

fatos, promovendo uma “[...] reinvenção de si (formação)” (DOMINICÉ, apud 

PASSEGGI; CARRILHO; BARBOSA, 2008b, p. 240).  

 

Figura 4 — Esquema “memorial de formação” 

 

Fonte: Elaborada pelo autor (2016). 

 

 

2.2 ELEMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E ANÁLISE DE FONTES 

 

Os estudos que propõem um olhar para a habilidade de contar histórias, de 

Benjamin, autor chave para compreendermos a importância de narrar experiências 

como forma de intercambiá-las, foi um dos primeiros a que recorri como suporte para o 

memorial. Logo de início percebi uma daquelas “genialidades simples” em seus 

ensinamentos. Por exemplo, acredito que você já tenha ouvido alguma história contada 

por alguém, e quando se deu conta estava recontando essa história para outras 

Memorial

Memória

ReflexãoNarrativa
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 pessoas. Ou ainda, você comentou sobre alguma experiência sua e buscou auxílio em 

alguma outra coisa que já leu ou ouviu de outra pessoa. Assim, Benjamin (1985) dizia 

que quando narramos histórias, seja oralmente ou na escrita, recorremos tanto a nosso 

acervo de experiências de vida, quanto àquilo que já ouvimos/lemos dos outros. 

Consequentemente, as nossas experiências se incorporarão às experiências daqueles 

que as ouvem/leem, mesmo que, por vezes, sem uma intencionalidade consciente. 

Warschauer (2004) e Passeggi (2008a, b) também forneceram subsídios para a 

percepção do potencial formador da narrativa, e para a compreensão e uso do 

memorial, respectivamente. Segundo Warschauer (2004, p. 7, grifo meu), o 

protagonista é a própria pessoa que está se formando. É inevitável 

 
[...] considerar a formação como um processo que pertence àquele que se 
forma. Certamente que os Outros têm muito a nos ensinar e a contribuir, mas 
como PINEAU propõe e já ROUSSEAU desejava, o eixo da aprendizagem e da 
formação está na própria pessoa que aprende e se forma: é a autoformação 
que atribui sentido (ou não…) ao que os outros querem nos ensinar. É a 
pessoa que construirá os significados a partir do que recebe dos Outros.  
 

 A última leitura realizada para compor a ideia de narrativa investigativa na 

formação docente foi o livro Experiências de vida e formação de Josso (2004). A autora 

retrata em um dos capítulos a composição e os resultados obtidos por meio de um 

projeto — que me pareceu fantástico — no qual ela pôde acompanhar cerca de 

duzentas e trinta narrativas de histórias de vida ao longo de oito meses, atuando como 

mediadora do processo — existiam tanto narrativas escritas quanto orais.  

Em 1996, a autora organizou um seminário com Pierre Dominicé e Laurence 

Türkal a respeito da utilização das metodologias do que chama de “histórias de vida”. A 

apresentação foi intitulada “caminhar para si”. Instigante, não? A escolha da palavra 

“caminhar” já me inspira, pois implica dizer que dada as condições de liberdade 

humana, independentemente de sua idade ou origem, você pode optar por ficar parado, 

em repouso, em ter uma vida inerte, mas paralelamente pode escolher se movimentar, 

explorar, descobrir, interagir, celebrar. Claro, a palavra “caminho” também provoca uma 

série de interpretações já que ao longo da trajetória nos deparamos com uma infinidade 

de possibilidades, de caminhos com terrenos diferentes, labirínticos, mais ou menos 

íngremes, mais ou menos difíceis de se locomover, muitas vezes com obstáculos que 

jamais sonhávamos imaginar, ou até ruas sem saídas.  
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 Nas palavras de Josso (2004, p. 58, grifo meu), 

 
A escolha de um verbo [caminhar] sublinha que se trata, de fato, da atividade 
de um sujeito que empreende uma viagem ao longo da qual ela vai explorar o 
viajante, começando por reconstituir o itinerário e os diferentes cruzamentos 
com os caminhos de outrem, as paragens mais ou menos longas no decurso do 
caminho, os encontros, os acontecimentos, as explorações e as atividades que 
permitem ao viajante não apenas localizar-se no espaço-tempo do aqui e agora, 
mas, ainda, compreender o que o orientou, fazer o inventário da sua 
bagagem, recordar os seus sonhos, contar as cicatrizes dos incidentes de 
percurso, descrever as suas atitudes interiores e os seus 
comportamentos. Em outras palavras, ir ao encontro de si visa a descoberta e 
a compreensão de que viagem e viajante são apenas um. 
 

Essa ideia de “ir ao encontro de si” se relaciona com as quatro buscas pelo 

saber-viver a própria existência, evidenciadas pela autora em sua pesquisa, sendo a 

primeira busca a essência — elementos estes que contribuirão indiretamente para a 

escrita do quarto capítulo: 1) a busca de felicidade; 2) a busca de si e de nós; 3) a 

busca de conhecimento; e 4) a busca de sentido. 

Por fim, no que se refere à análise de fontes, recorri, na fase universitária, a 

meus registros feitos a partir do primeiro período, desde portfólios requisitados nas 

disciplinas de “SAC” — que à época pensei que nunca teriam utilidade — até trabalhos 

acadêmicos que estão guardados em segurança em discos rígidos (HD). Aliás, deixo 

como sugestão que faça o mesmo, caso não tenha adotado essa prática. Tudo isso 

pode se tornar aproveitável no futuro, dependendo do caminho que seguir. Na dúvida, é 

melhor tê-los! Costumo salvar todos os meus materiais, fotos e vídeos cuidadosamente.  

No que tange à minha história “remota” — infância e colégio —, optei 

primeiramente pelo uso dos registros feitos em um grupo num aplicativo de celular, em 

que amigos que percorreram a trajetória escolar comigo ocasionalmente compartilham 

uma lembrança que aparece, provocando um momento de nostalgia nos demais que 

replicam: “Nossa, eu me lembro disso! E teve aquela vez que [...]”. Evidentemente, 

sempre que nos encontramos pessoalmente acabam surgindo mais memórias, e muitas 

delas me serviram aqui de inspiração.  
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 Finalmente, realizei conversas informais com sujeitos que foram essenciais no 

meu processo de formação, como minha mãe, pelo fato que explicarei no capítulo em 

sequência. Continue comigo! 
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 3 VIAGEM NO TEMPO 

 

 

    

3.1 DA INFÂNCIA AO INGRESSO NO MUNDO ACADÊMICO 

 

Diz a frase de autoria desconhecida: “Aproveite cada minuto, porque o tempo 

não volta, o que volta é a vontade de voltar no tempo”. Refletindo sobre isso me 

reporto outra vez ao livro Experiências de vida e formação, que traz questionamentos 

que se manifestam, curiosamente, na mente de todos nós quando pensamos em contar 

nossa história: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Disponível em: <http://tinyurl.com/hydpfyb>. Acesso em: 10 jul. 2016. 

Figura 6 — Tempo  
“escorrendo pelas mãos” 

 

 
 

Fonte: Deviantart.net. 6  

“O tempo é de graça, mas é impagável 
Você não pode ser dono dele, mas pode usá-lo 
Você não pode guardá-lo, mas pode gastá-lo 

Uma vez que você o tenha perdido,  
nunca mais pode tê-lo de volta”  

 
Harvey Mackay 
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 Figura 7 — Questões em jogo no processo

 

Fonte: JOSSO, 2004, p. 65. 
 

Nossa, questionamentos complicados. Pensarmos de maneira reflexiva sobre 

nossa própria história é difícil. Certamente não mais turbulento nem embaraçoso do que 

escrevê-la e compartilha-la a todos — ao menos para mim, que sempre procurei me 

conter nesse aspecto. Parece fácil até decidirmos encarar. Mas por isso considero 

inclusive um exercício de coragem.  

Após refletir sobre cada questão, faço um convite para uma viagem no tempo! 

Como vimos algumas páginas atrás, apesar de ser a narrativa da minha trajetória, ela 

pode se incorporar à sua ou ajudar a reavivar alguma(s) de suas lembranças, assim 

como muito do que escrevi e escreverei aqui é fruto também de incorporações — por 

vezes inconscientes — dos discursos que ouvi e li no passado e do que tenho vivido no 

presente. Preparado?! 

Comecemos então pela minha formação escolar inicial! Preciso dizer que tive o 

privilégio de sempre estudar em escolas diferenciadas da capital, Vitória. Foi minha 

mãe, Leila, professora alfabetizadora aposentada desde 2012, quem me possibilitou 

isso. Da época da creche, imagino que poucas pessoas tenham lembranças devido à 

idade. Porém, o Centro de Educação Infantil Pica-Pau, onde estudei dos dois aos seis 

anos, era sensacional! Desse momento da minha vida, tenho lembranças muito alegres! 

O colégio particular, que começou como uma escolinha de artes em 1969, e encerrou 

suas atividades em 2010 para o lamento dos antigos alunos, marcou a história e 

presumo que continue vivo no coração de todos que por ali passaram.  

Terei mesmo uma história? Vale a pena contá-la?

O que é que os outros vão pensar de mim a partir do que vou contar?

O que foi significativo na minha vida?

O que contar de mim entre tudo o que é possível contar? 

O que desejo partilhar ou guardar de mim?

Como vou dar conta do caminho interior que acompanha os "fatos" da minha vida?

Como podemos falar de nós de forma que isso possa ser interessante para todo o grupo?

A minha vida é como a de todos os outros?, [sic] o que há de especial para ser contado? 
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“O tempo passa e nem tudo fica...  

A obra inteira de uma vida 

O que se move e o que  

nunca vai se mover”  

 

Sobre o Tempo — Nenhum de Nós 

Youtu.be/LHBnxthK_io 

 

 

Fotografia 1 — Este autor e sua mãe no colégio Pica-Pau

 
Fonte: Arquivo pessoal (1996?). 

 

Os objetivos das aulas eram 

atingidos a partir de brincadeiras, do 

lúdico. Tínhamos aulas de artes, judô, 

natação, além de diversos espaços legais: 

um morro com estátuas da “Branca de 

Neve e os Sete Anões”, parquinho com 

vários brinquedos, parquinho de areia, 

biblioteca, quadra, piscina... Para o meu 

ideal de criança na época, nada, absolutamente nada faltava. O que muito me alegra é 

que tudo isso que mencionei foi eternizado por meio de uma filmagem7 produzida por 

meu pai, Juscelino, em um dia corriqueiro de 1994 — quando eu tinha somente três 

anos — a pedido da direção da escola. Muitas coisas me vêm à mente neste instante 

em que estou escrevendo e recordando aqueles (bons) tempos.  Talvez pela razão de 

                                                             
7 Lembranças da Escola “O Pica-Pau” — Barro Vermelho, Vitória. Filmagem, 1994, 24 min. 
Disponível em: <youtu.be/vwNHg58Nx_I>. Acesso em: 02 maio 2016. 
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 ser filho de professora. Lembro que ficávamos — eu e outros filhos de professores — 

muitas vezes até às oito horas da noite na escola explorando todos os espaços 

possíveis durante o tempo em que nossas mães estavam em reunião. Sentíamo-nos os 

donos do pedaço! Enquanto todos já haviam ido para suas casas, lá estávamos nós, 

brincando e nos divertindo.  

Não é ao acaso que a maioria dos meus primeiros aniversários foram realizados 

na própria escola, sempre com a presença dos meus colegas de turma, da minha mãe 

e do meu único irmão, Rodrigo — também bombeiro militar —, e com temáticas bem 

típicas da época: Turma da Mônica (de Mauricio de Sousa, com suas famosas revistas 

em quadrinhos); Os Cavaleiros do Zodíaco (desenho animado japonês exibido na TV 

aberta na década de 1990); Space Jam: O Jogo do Século (filme de 1996 que fez 

sucesso entre as crianças, com o jogador Michael Jordan), dentre outros. 

 

Fotografia 2 — Um dos meus aniversários realizados na escola

 
Fonte: Arquivo pessoal (1996). 

 

Em meados de 1997, quando estávamos no grupo 6, nossa turma foi transferida 

para a escola Monteiro Lobato CEMS, em funcionamento até hoje com sede na 

Enseada do Suá, onde eu e considerável parte dos colegas permaneceríamos até a 
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 conclusão do ensino médio onze anos mais tarde, em 2008. Uma escola, do mesmo 

modo, com uma estrutura excelente, para uma minoria, com uma proposta de 

construção do sujeito autônomo, reflexivo e crítico, permitindo vivências em diversos 

tipos de arte, como a música, dança, literatura, cinema, fotografia, teatro, pintura etc.  

 

Fotografia 3 — A escola 

 
Fonte: http://monteiro.g12.br/estrutura (2016). 

 

Não sei se isso se aplica a você, mas foi tanto tempo estudando no mesmo local, 

com as mesmas pessoas, que até hoje é difícil esquecer os rostos ou o nome de 

alguém, inclusive dos professores e funcionários. Lembro do nome de todos os meus 

professores desde o grupo 5! Nos anos iniciais do ensino fundamental, um de nós 

sempre levava uma bola e ficávamos brincando até o bater do sinal — quando era hora 

de formar uma fila rumo à sala de aula. No recreio era aquela euforia de criança para 

chegar à quadra e brincar — normalmente futebol com vinte de cada lado correndo 

atrás da bola! A minha paixão por esportes sempre foi presente. As meninas, em geral, 

“preferiam” ficar colocando a conversa em dia, ou brincando do lado de fora. 

Certamente por falta de opção.  
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 Dessa época escolar houve alguns eventos mais marcantes. Dentre eles destaco 

as olimpíadas que aconteciam uma vez por ano. A gente adorava! As olimpíadas eram 

competições entre turmas de mesma série envolvendo partidas de futebol, basquete, 

vôlei, handebol, além de atletismo e natação. Cada sala formava uma equipe, criava um 

nome e uma arte de camisa para se identificar, e partia para a disputa com outra sala — 

costumavam ter duas turmas por série. Normalmente os jogos aconteciam numa das 

grandes estruturas do Serviço Social da Indústria (SESI) durante três dias do ano, 

sendo o primeiro destinado à abertura. Nesta, as equipes entravam uma a uma e se 

posicionavam no centro da quadra ao som de uma trilha sonora que até hoje me 

provoca saudades só de lembrar! Depois, alguns alunos desfilavam com bandeiras e 

um aluno e uma aluna davam a volta na quadra conduzindo a tocha olímpica. 

 

Fotografia 4 — Equipes posicionadas: abertura da XV Olimpíadas

 
Fonte: Arquivo pessoal (1998). 

 

Além das olimpíadas, tínhamos gincanas anuais com diversas competições que 

estimulavam habilidades como força, velocidade e equilíbrio — não que eu notasse isso 

na época. Eram momentos muito esperados, pois o desejo de sair da sala de aula e ir 

brincar era grande — algo que não mudou muito para os tempos atuais, não é? 
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 Participei do time de futsal do Clube de Regatas Saldanha da Gama por um ou dois 

anos. Recordo-me que foi difícil a inserção em times “oficiais” porque, por mais que eu 

gostasse muito de futsal, nunca fui fã de competições, de jogar “valendo”. Mas sabe 

como é, quase todos meus amigos estavam lá... 

Na 4ª série tivemos aula de coral para apresentarmos algumas canções, como 

Canção da América de Milton Nascimento, Sítio do Pica-Pau Amarelo de Gilberto Gil e 

Veja como o coco é bom de Manezinho Araújo, antes de caminharmos aos anos finais 

do ensino fundamental. É algo que hoje me recordo com certo espanto pelo fato de não 

notar muito esse saber nas escolas — o que torna essa atividade ainda mais 

interessante. Apesar de não ser possível quantificar o quanto uma experiência nos 

engrandece, acredito que quanto mais experiências diversificadas melhor. 

Antes de continuarmos nossa viagem pelos anos na escola, farei uma breve 

interrupção para mencionar minha infância extraescolar. Infância que eu classificaria 

como muito boa! Morava em uma casa cujo quintal me possibilitava brincar de 

basquete, vôlei, futsal, pingue-pongue, natação — tudo construído pelo meu pai, policial 

militar aposentado desde 2011 e “pau para toda obra” nas horas vagas. Tinha até uma 

casinha na árvore! Quase sempre eu chegava da aula matinal e já pegava a bola para 

brincar! Fotografias não me deixam mentir: 

 

Fotografia 5 — Este autor no quintal de sua casa, sempre com uma bola na mão! 

 
Fonte: Arquivo pessoal (1998?). 
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 Contudo, eu diria que um motivo que contribuiu demais para essa infância ter 

sido boa foi o fato de ter primos que moravam a cerca de quinhentos metros de 

distância e que possuíam uma área no quintal onde eles, eu, meu irmão e os amigos do 

bairro jogávamos “furingo” (futebol de “travinha”), brincávamos de pique-esconde, 

“chupetão” (um estilingue de cano que atirava grãos de feijão nos outros — e que 

machucava, por sinal!), dentre outras. Meu primo, aliás, arriscava-se no skate, 

colocando tábuas na rua para simular uma rampa e passava o dia inteiro lá! Além disso, 

meus avós paternos, além de alguns tios e primos moravam na roça em Iúna — 

município a 190 km da capital. Viajávamos todos os anos e era sempre uma aventura! 

 

Fotografia 6 — Este autor na rua ao lado da casa de seu primo 

 
Fonte: Arquivo pessoal (1997?). 
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 Fotografia 7 — Família em Iúna 

 
Fonte: Arquivo pessoal (1998?). 

 
 

Só que eu também adorava 

tecnologia! Aos dez anos eu já 

selecionava minhas músicas favoritas e 

gravava CDs para eu mesmo ouvir no 

quintal, inclusive criava e imprimia a capa 

e a lista com as faixas musicais para 

enfeite. Sempre tivemos um vídeo game, 

passando pelo Mega Drive (de volta à 

década de 1990), Nintendo 64 e por fim 

um Playstation 1. O computador era 

artigo disputadíssimo na casa, chegando 

ao ponto de eu e meu irmão termos o 

horário de uso pré-estabelecido por não 

entrarmos num consenso nunca. Além 

 
 
 
 

Fotografia 8 — Partida de vôlei com  
os amigos no quintal de casa

 
Fonte: Arquivo pessoal (2003). 
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disso, quando minha mãe tinha que 

passar dias e mais dias fazendo 

relatórios sobre seus alunos para 

entregar à escola era uma tristeza! Nos 

aniversários em que meus amigos 

vinham até minha casa da mesma 

maneira se percebia esses dois lados. 

De um, adorávamos brincar no quintal, 

vôlei, futsal, basquete... De outro, 

adorávamos jogos de computadores 

como o clássico Elifoot 98 (onde cada um 

era responsável por uma equipe de 

futebol, podendo subir divisões e assumir 

equipes melhores). Talvez esse gosto 

justifique a minha dúvida na hora de 

prestar meu primeiro vestibular, como 

você verá logo mais. 

 
 

 
 

Fotografia 9 — Este autor sentado em  
frente ao computador da casa 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2000?). 

De volta ao colégio, as viagens escolares foram momentos inesquecíveis e 

divertidíssimos! Pode ser que seja pelo fato de sairmos da rotina e conhecermos um 

lugar novo. Pode ser também pelo fato de nos sentirmos mais livres por não estarmos 

entre quatro paredes. Ou talvez pelo fato de nos sentirmos mais velhos por ficarmos 

alguns dias longe de casa. Ou quem sabe tudo isso? Inquestionável é que as viagens, 

assim como as olimpíadas, costumam ser marcantes para a maioria dos estudantes — 

e comigo não foi diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
29 

 Fotografia 10 — Viagem a Taubaté, São Paulo 

 
Fonte: Arquivo pessoal (1999?). 

 

Não sei se já experimentou esse exercício de rememoração. Você considera fácil 

ou difícil? Pois, confesso eu, enfrento certa dificuldade para viajar até esses dias 

escolares sem ter outras pessoas que eram próximas ajudando nas recordações, e me 

pergunto: será que se temos poucas memórias de algum período da vida é porque 

não houve tantos momentos de grande relevância? Será que o tempo escolar foi 

mais triste do que alegre para mim? Alves (1994, p. 14) acredita que  

 
[...] se se fizer uma pesquisa entre as crianças e os adolescentes sobre as suas 
experiências de alegria na escola, elas terão muito que falar sobre a amizade e 
o companheirismo entre eles, mas pouquíssimas serão as referências à alegria 
de estudar, compreender e aprender. 

 

  Ou será que às vezes é só falta de paciência para tentar buscar o que está mais 

fundo em nossa memória? Seja lá o que for, não escolhemos reter a maioria das 

memórias que temos, elas foram retidas “automaticamente” — sem que escolhamos a 

dedo. Isso se relaciona com o conceito de experiência defendido por Larrosa (2002). 

Segundo o autor espanhol, experiência é algo que nos acontece e que nos toca. Nesse 
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 sentido, não importa se aprendemos alguma coisa nova, mas o que nos sucedeu 

durante e após o aprendizado. Em seu estudo sobre a experiência e o saber da 

experiência, Larrosa faz uma crítica na linha de que a sociedade atual é tão veloz, e tão 

apresentada com o novo constantemente, que não há tempo hábil para se 

estabelecerem conexões significativas que permitiriam uma retenção na memória. 

Por falar nisso, já percebeu em uma conversa com sua família ou amigos que 

uma recordação suscita novas recordações, ou seja, costuma “puxar” outra? E quando 

você percebe passaram-se horas? Bom, enquanto estou aqui digitando estas linhas no 

aconchego de meu lar estão surgindo novas recordações. Poucas, entretanto, das 

aulas de Educação Física. Provavelmente seria necessário fazer contato com meus 

colegas que compartilharam aqueles dias comigo. E tenho feito isso algumas vezes. Sei 

que eu era um apaixonado por esportes desde pequeno, logo não encrencava muito 

com o conteúdo que era ministrado nas aulas, normalmente esportes tradicionais. 

Lembro-me de algumas tentativas de inserção de outras práticas, como a luta e o 

badminton. Dificilmente o professor levava adiante. Acredito eu que tenha sido pela 

resistência dos alunos que estavam habituados a práticas convencionais. 

Recordo-me de algumas aulas em sala onde eram ensinadas partes do corpo, e 

da solicitação de alguns trabalhos como dever de casa. Algumas vezes ocorriam 

divisões pelo sexo, meninas em uma quadra, meninos na outra, motivado também por 

pressão e encrenca dos próprios alunos. Tinham aulas em que se treinavam técnicas 

dos esportes, e aulas do jogo em si. Críticas à parte, posso dizer que aprendi bastante 

bem os conteúdos trabalhados. E eu era um ótimo jogador — segundo relatos dos 

meus amigos. Juro que não falo por mim! Mas não poderia afirmar que o aprendizado 

que tive foi unicamente por causa da escola ou dos professores, uma vez que alguns 

colegas tiveram um desfecho completamente diferente, isto é, saíram sem aprender.  

O tempo foi passando, e eis que chega o tão esperado ensino médio, o “nível” do 

ensino básico que todo estudante de ensino fundamental almeja alcançar. O “topo” do 

universo escolar, no qual imaginávamos que poderíamos mais do que jamais pudemos. 

Até a camisa costuma ser diferente! Pura ilusão. A diferença consiste na carga pesada 

de matérias, que passou para treze disciplinas, e a cobrança, que se elevava 

proporcionalmente à aproximação dos meses que antecedem o vestibular. Lembro que 
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 no trimestre inicial do primeiro ano do ensino médio fiquei para recuperação em várias 

disciplinas. Muitos ficaram. O pior é hoje saber que pouco tempo depois da escola 

esquecemos de quase tudo que supostamente nos foi ensinado. Segundo Alves (1994), 

não esquecemos por burrice, mas por inteligência, isto é, o corpo “expulsa”, repele o 

conhecimento que não conseguimos relacionar com nossa vida. Enfim, o ritmo agora 

era outro, mas continuava proporcionando momentos especiais — geralmente os fora 

da escola, como na fotografia em sequência.  

 
 

Fotografia 11 — Viagem a São Paulo no segundo ano do ensino médio 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2007). 

 

No segundo capítulo eu havia dito que as fontes deste trabalho incluiriam 

encontros com aqueles que fizeram parte da minha história, lembra-se? Num desses 

momentos, fui lembrado por um amigo de um trabalho que sem dúvida foi o que mais 

marcou nossa trajetória escolar. Fright, O Grande Susto é o resultado de um projeto das 

disciplinas de português e inglês em que tínhamos que, após assistirmos ao filme O 
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“O tempo passa  
E com ele caminhamos 
todos juntos sem parar 

Nossos passos pelo  
chão vão  ficar 

 
Marcas do que se foi 

Sonhos que vamos ter 
Como todo dia nasce novo 

em cada amanhecer” 
 

 Marcas do Que Se Foi 

Youtu.be/Iv0poQfdDeo 
 
 

Show de Truman, fazer a construção de um roteiro de um curta metragem, para depois 

nos filmarmos interpretando a história criada, realizar o trabalho de edição, e finalmente 

exibir para o restante da turma.  

É quase impossível não relembrarmos esse projeto quando nos encontramos! 

Nosso curta foi exibido na Feira Integrada, dia do ano em que os alunos, orientados e 

auxiliados pelos professores, expõem trabalhos de todas as áreas com temáticas 

contemporâneas aos pais e a outros alunos para mostrar o desenvolvimento no 

decorrer do ano. “CineMonteiro8” foi o nome dado ao ambiente que transformamos 

dentro de uma sala — criamos ingressos, sessões, e 

inclusive demos pipoca doce aos telespectadores. 

Uma outra situação memorável do ensino 

médio foi quando eu e um colega de turma 

produzimos um texto — que havia sido solicitado pelo 

professor — por meio de conversas no programa de 

chamadas Skype. Comunicávamo-nos por voz e eu ia 

escrevendo num documento de Word — isso em 

2007. Foi a nossa primeira experiência de trabalhos 

fazendo uso de interações online. Em determinado 

momento tivemos uma ideia extravagante: pesquisar 

no dicionário palavras incomuns e inseri-las ao longo do texto. Consequência? Fomos 

acusados de plágio. Chegamos a ir para a coordenação com outra dupla — que de fato 

havia copiado trechos de uma obra —, mas no final tudo deu certo! As palavras que nos 

incriminaram foram: abiscoitar, abissalmente e refugado. No documentário Pro Dia 

Nascer Feliz (2007), assistido durante o curso de Educação Física, fato similar acontece 

com uma aluna que não tem seus poemas reconhecidos pelos professores. 

Alcançado o último ano daquela etapa, 2008, a Educação Física já não fazia 

parte do currículo, muito embora tenhamos brigado para tê-la como forma de 

relaxamento do estresse e pressões da sala de aula. E foi nesse ano que aquela 

recorrente dúvida juvenil pairou no ar: para qual curso prestar vestibular? 

                                                             
8 Trailer: <youtu.be/ITjFhc2wvRM>. 2007, 1 min. Acesso em: 31 jul. 2016. 
O curta: <youtu.be/MTvuOhkWsbE>. 2007, 7 min. Acesso em: 31 jul. 2016. 
Erros de gravação: <youtu.be/AwJCv6YFsHw>. 2007, 5 min. Acesso em: 31 jul. 2016. 
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 Não sei se com você essa decisão foi fácil, mas não costuma ser. No meu caso, 

dois cursos me atraíam muito, isso estava discernido — talvez você tenha conseguido 

inferir quais foram por meio de sua leitura. De um lado, Ciências da Computação, a 

julgar pelo meu interesse na área tecnológica e desejo de desenvolver softwares e 

trabalhar com tecnologia; do outro, minha paixão pelo movimento, expressa na 

vontade incessante de praticar atividades físicas e adoração por esportes. Fato que até 

hoje nem eu nem meus pais descobrimos de quem “herdei”. Enfim, coisas bem opostas, 

não é?  

Naquele momento, no alto dos meus dezessete anos de idade e rodeado de 

dúvidas e incertezas, meu gosto por computadores falou mais alto. Eu podia passar 

horas navegando sem perceber o tempo passar. Cheguei até a montar sites de jogos 

eletrônicos como Worms Armageddon (antigo jogo de estratégia), e saía da escola 

muitas vezes direto para uma lan house para jogar Counter-Strike (famoso jogo de tiro). 

Inclusive meu aniversário de doze anos teve início em uma lan house, onde cada amigo 

convidado (em torno de dez) ficava em um computador para jogarmos por equipes.  

Porém, não obtive êxito na segunda fase do vestibular para a Ufes. Não foi algo 

ruim, pode-se dizer! Ainda que houvesse a possibilidade de cursar numa universidade 

privada, recusei essa alternativa. Tive outro ano para estudar, pensar e decidir que meu 

coração palpitava mais pelo movimento. Dessa vez, como você deve pressupor, escolhi 

a Educação Física. A propósito, voltando ao meu aniversário de doze anos, foi naquele 

ano — 2003 — que comecei a jogar um jogo eletrônico online chamado Tibia9, fato que 

tomou boa parte do tempo de minha adolescência. Quem sabe não foi por tanto jogar 

um jogo com o nome de um osso da perna que acabei escolhendo a Educação Física 

como graduação? Podia ter sido medicina!  

Brincadeiras à parte, o que eu gostaria de compartilhar de verdade é que por 

quase uma década fui um tutor nesse jogo, espécie de jogador mais experiente que, 

após realizar um exame de vinte perguntas, caso acertasse todas, tornava-se alguém 

com a missão voluntária de ajudar novatos (newbies) respondendo dúvidas, fornecendo 

dicas etc. Hoje tenho compreensão de que há todo um interesse da empresa por isso, 

                                                             
9 Um dos vídeos que fiz permite perceber, nos comentários, como o jogo marcou milhares de pessoas: 
[Tibia Nostalgia #2] Old Hunting Style. Vídeo, 2014, 18 min.  
Disponível em: <youtu.be/pgszJFb0-M0>. Acesso em: 06 ago. 2016. 
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 afinal, poupa-lhes custo. De todo modo, eu dedicava bastante tempo de minha jogatina 

fazendo isso, e me sentia muito feliz, mesmo sem ter ideia de quem era a pessoa por 

trás daquele personagem virtual! Você deve estar se perguntando o porquê de eu estar 

compartilhando isso. Sabe, não dá para quantificar o quanto uma experiência passada 

influencia nossas decisões no presente, mas será que essa satisfação que sentia em 

ajudar os outros não influenciou na escolha da minha profissão como bombeiro?  

Não podia deixar de escrever que foi por efeito dessa atribuição no jogo que 

aprendi quase tudo que sei de inglês — este era o idioma oficial —, o que permitiu que 

eu tirasse sempre excelentes notas nos exames e provas de concursos que cobravam 

essa matéria. Talvez seja por isso que consegui alguma aprovação, já que por vezes 

uma questão define quem vai estar dentro ou fora das vagas. Percebe aonde quero 

chegar? É comum não nos darmos conta de como uma experiência, que a princípio 

pode ser taxada de total perda de tempo — como ficar jogando no computador —, liga-

se em rede com outras; a maneira com que ela interfere em nossas escolhas, decisões 

e caminhos que seguimos ou que deixamos para trás. Como disse Dahlet (2008, p. 

269), em frase já citada no trabalho, nossas atividades são “[...] construídas e montadas 

em rede [...]”. O memorial tem me ajudado a encontrar uma série de possíveis 

interligações das minhas experiências de vida que outrora sequer cogitava. 

Voltando ao vestibular, por mais que eu gostasse de computadores, na época 

imaginava que deveria ser desgastante trabalhar sentado a maior parte do tempo. 

Nessa segunda tentativa fui aprovado, ingressando na Ufes em março de 2010. Vale 

ressaltar que mesmo que tenha sofrido influências indiretas dos meus pais, eles nunca 

exigiram que eu buscasse seguir uma carreira específica, deixando-me livre para 

assumir a escolha que me trouxesse maior felicidade. 

 

 

3.2 INÍCIO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA: PRIMEIRAS IMPRESSÕES  

 

 Viva! O tão sonhado ingresso no mundo universitário! Um espaço imenso a que 

fomos apresentados — eu e os demais calouros — na primeira semana de recepção e 

por meio da disciplina “Universidade e Vida Acadêmica”, já extinta no currículo vigente. 
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 Só alegria, certo? Não sei! Tudo era estranho. Os espaços eram desconhecidos, as 

pessoas, os professores. Imagine ter estudado toda sua vida em uma mesma escola — 

compacta — com os mesmos amigos, mesmas pessoas ao seu redor, e de repente se 

ver em um ambiente totalmente exótico. Foi assim com você? Meu alento era que 

existiam outros trinta e nove na mesma situação. Na verdade, esse costuma ser o 

alento de todo calouro. Lembro-me que no primeiro dia me aproximei de outro novato 

que se encontrava sentado na escadaria próximo ao auditório do CEFD. Tornou-se meu 

primeiro amigo da universidade. Colega de todos os trabalhos e de infindas conversas 

no aposentado MSN Messenger. 

Não bastasse o ambiente exótico, o curso possuía uma carga teórica que 

poucos, quiçá ninguém, imaginava. Veja que interessante este relato que fiz em meu 

portfólio na disciplina “SAC I”: 

 
26 de junho de 2010 — O semestre está acabando! Antes de começar, 
imaginava a Ed. Física com mais prática. Basicamente ficamos o tempo 
inteiro dentro de sala de aula, não que isso seja algo ruim, nem que eu não 
tenha gostado, mas foi uma surpresa. Na realidade eu não tinha muita noção de 
como era a vida universitária. 
 

O pensamento de que teríamos muitas aulas práticas devido à essência da 

Educação Física ser o movimento caiu por terra nas primeiras semanas. A frase 

proferida em algum instante do período clarificou tudo de maneira sucinta: não estamos 

aqui para formar atletas, e sim professores. Foi nesse momento que alguns alunos 

ficaram decepcionados. A frase não havia sido concluída: “professores de escola”.  

 Foi um impacto para os calouros que queriam na verdade cursar o bacharelado, 

mas pela confusão usual provocada na hora da escolha acabaram optando pela 

licenciatura, que tem foco escolar. O curso havia se dividido em licenciatura e 

bacharelado alguns anos antes. De todo modo, não foi meu caso. Embora não tivesse 

uma ideia clara de como funcionaria o curso, tampouco a universidade, sabia para qual 

instituição a opção que escolhi me levaria. 

 Logo de início percebi muitas diferenças do ensino médio para a universidade. 

Nesta você passa a ter autonomia sobre inúmeras coisas: é você quem organiza seu 

tempo, decide se vai frequentar ou não a aula, bem como se e quando vai participar de 

atividades opcionais ou extracurriculares. Você se torna totalmente responsável pelo 
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 que faz ou deixa de fazer, assim como por suas consequências. Na escola, 

normalmente você é orientado quando tem um comportamento que não condiz com o 

objetivo da escola — como no caso em que fui injustamente acusado de plágio. Na 

universidade não. Você passa a ser recomendado, por exemplo, a uma quantidade 

enorme de leitura, mas pode deixar de ler, se quiser, desde que esteja disposto a colher 

os (maus) frutos disso. Em contrapartida, a carga horária e a quantidade de disciplinas 

é menor. O que mais me chamou atenção foi o fato de precisarmos ser capazes de 

conviver com as diferenças ainda mais, pois neste ambiente nos deparamos o tempo 

inteiro com pessoas de todos os lugares, origens, estilos, gostos e hábitos que (não) se 

pode imaginar.  

 E assim se sucedeu o primeiro período com diversas disciplinas. Estudamos 

sobre os grupos de pesquisa e extensão do Centro, fizemos entrevistas com 

professores em diferentes ambientes, lemos sobre a história da Educação Física, 

movimento renovador, escola nova, obesidade e saúde, psicologia do ensino-

aprendizagem, facetas da prática pedagógica, concepções de conhecimento, ensino, 

papel do professor, papel do aluno, avaliação da aprendizagem, Piaget, Vygotsky, entre 

outros. Nossa, você consegue lembrar-se de tudo isso? — Talvez você esteja se 

perguntando. Definitivamente não! Isso é mérito dos registros que guardei na época.  

 No segundo período, uma disciplina em especial me encantou um pouco mais: 

“Educação Física, Educação e Reflexão Filosófica”. Segundo meus relatos no portfólio, 

os quais sinceramente jamais imaginava ter escrito, eu não tinha muito interesse pela 

Filosofia, só que os assuntos levados à sala de aula foram bastante instigadores. 

Discutimos os conceitos básicos da Filosofia, sobre a atitude filosófica de não aceitar 

como óbvias as ideias, os fatos, de sair do senso comum e pensar além. Fizemos uma 

viagem de Platão, passando por Nietzsche, até Paulo Freire com a Pedagogia do 

Oprimido. E, por fim, assistimos ao clássico A Sociedade dos Poetas Mortos, um filme10 

estadunidense de 1989 que trabalha com um cenário onde as escolas estão 

preocupadas em apenas transmitir conhecimento, em vez de fazerem seus alunos 

aprenderem a pensar. Fato que muda quando um professor, interpretado pelo ator 

                                                             
10 A Sociedade dos Poetas Mortos. Filme, 1989, 111 min. 
Disponível em: <youtu.be/hgczNkLPhyY>. Acesso em: 22 maio 2016. 
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 Robin Williams, começa a dar aula e utiliza um método de ensino totalmente diferente. 

Meu interesse hoje pela Filosofia é tão grande que, se houver uma oportunidade futura, 

penso em fazer o curso. 

Tudo bem, mas... havia algo estranho nesse primeiro ano de universidade. Algo 

da escola que não havia se modificado, e que costuma não mudar em boa parte dos 

alunos. Até tirei notas boas, média 9..., no entanto, nem comemorava... fazia os 

trabalhos, os deveres... O que poderia traduzir esse desânimo para com o curso? 

No início do terceiro período, em 2011, prestei concurso para admissão ao Curso 

de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Fui 

aprovado. Naquele momento, meu rendimento na universidade caiu abruptamente. 

Reprovei em duas disciplinas. É como se as memórias desse tempo tivessem se 

apagado, se perdido. Usei como pretexto o fato de estar treinando para o início do 

curso de formação militar que começaria no ano seguinte, pois queria ter um bom 

desempenho. E, de fato, queria. Mas não era essa a problemática. A resposta para a 

pergunta em destaque há pouco feita era que eu não encontrava significado naquilo 

tudo. Não entendia o sentido. 

Bingo! É (quase) óbvio. Se não entendemos o nosso propósito de fazermos o 

que fazemos vamos nos formar de qualquer jeito, vamos enrolar, deixar como última 

prioridade. E tudo costuma sair mal feito. A animação caminha junto ao sentido que 

damos ao que fazemos. Hoje, escrevendo isto meia década depois, eu percebo que 

naqueles dias eu não compreendia qual era o meu propósito no curso. Ia para todas as 

aulas esperando que elas acabassem o quanto antes. Quando a última acabava, ia o 

mais rápido possível para casa. Em casa, torcia para que o dia seguinte demorasse a 

chegar. E o engraçado — ou trágico —, é que no primeiro período do curso uma 

professora renomada disse a toda turma, apontando com convicção para mim e outros 

dois colegas — incluindo aquele do MSN — que aparentavam dedicação ímpar: estes 

serão os primeiros bolsistas da turma. Ledo engano...  
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 4 O DESPERTAR 

 

 

Agradeço pela companhia até aqui! Já fez uma pausa para um cafezinho ou uma 

água? Então vamos em frente! A propósito, pelo que você leu até este momento pode 

ter pensado que fui uma pessoa privilegiada por estudar em escolas tão boas, que de 

nada posso reclamar. É verdade, fui um privilegiado nesse aspecto. Porém, cometi um 

deslize comum à boa parte da juventude: não aproveitei integralmente a oportunidade 

que me foi dada. Hoje tenho percepção disso e até um certo arrependimento. Já te 

explico!  

Sabe quando você ouve algum “ensinamento” de um familiar, ou de um 

conhecido e não confere muito prestígio, mas repentinamente, quando já nem se 

lembrava mais daquilo a frase volta à sua cabeça e te faz parar por um momento e 

refletir? Pois é, foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando cheguei ao terceiro 

ano do ensino médio, em 2008, uma professora e coordenadora disse, com um olhar 

sincero para mim e alguns colegas que partilhavam dos mesmos devaneios 

comportamentais: “vocês estão desperdiçando um potencial enorme”. O destaque é 

proposital. Estávamos. Contudo, o que faz um adolescente quando recebe conselhos 

de pessoas mais experientes? Normalmente nada. Joga fora. Desconsidera. Éramos 

“relaxados”, para não usar um termo mais vulgar. Nós nos contentávamos 

                                                             
11 Disponível em: <http://tinyurl.com/hvjyjza>. Acesso em: 19 jul. 2016. 

Figura 8 — Pessoas retirando a venda  
que cobrem seus olhos

Fonte: Espacodomus.com.br. 11 

“Dar menos  
que o seu melhor  

é sacrificar um dom” 
 

Steve Prefontaine 
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“Então, entenda 
não gaste seu tempo 

sempre procurando por 
aqueles anos perdidos 

 
Erga a cabeça, 
tome posição 

e perceba que você está 
vivendo nos anos dourados” 

 
 Anos Perdidos* 

Iron Maiden 

 
 

simplesmente em passar, absorvendo pouco conhecimento e nos engajando menos 

ainda nos projetos escolares.  

De certa forma, poderíamos culpabilizar em parte a escola por não tentar nos 

envolver, despertar nosso interesse. Fato é que, tenha percebido ou não no capítulo 

anterior, esse comportamento inerte não se modificou com a entrada na universidade. 

Penso que normalmente não muda. E digo isso porque estudei com várias pessoas que 

também não se engajavam, não aproveitavam, não viam sentido naquilo. Exceções 

podiam ser contadas a dedo nos primeiros períodos. E tenho certeza que você 

conheceu pessoas assim ao longo de sua trajetória.  

O interessante é que aquela frase ouvida no último ano escolar, e que inspira o 

título deste memorial que você está lendo, desapareceu de minha memória por anos. 

De repente, começou a importunar minha cabeça 

cinco anos depois de seu proferimento, numa 

conjuntura que costumo chamar de despertar para 

a vida, momento de saída do estado de desânimo, 

de inércia. Estava decidido a mudar! 

Nesse período alguns professores e filósofos 

contemporâneos me inspiraram bastante. Os 

maiores exemplos foram, sem dúvida, Clóvis de 

Barros Filho e Mario Sérgio Cortella. O primeiro, em 

seu livro e em palestras que podem ser encontradas 

na internet sobre A vida que vale a pena ser vivida 

(2010) nos leva a perceber que essa vida é o dia a dia ou aquele momento que você 

não gostaria que acabasse, que você tenta esticar, que você lamenta que tenha 

acabado! Por isso, é preciso se encantar com o trabalho/estudo que realiza, apreciar o 

que faz, entregar-se. Não adianta passar a vida esperando por uma fórmula para a 

felicidade ou para o sucesso. Essa vida é uma tentativa desesperada de fazer com que 

cada dia valha a pena de alguma forma. Mas muito de nossa vida não é assim. Como 

Barros Filho (2013)12 diz em uma de suas palestras:  

                                                             
12 Clóvis de Barros Filho - Amor. Palestra, 2013, 72 min. 
Disponível em: <youtu.be/T0r96D_hvmo>. Acesso em: 05 mar. 2015. 
* Tradução. Disponível em: <youtu.be/FV7Ug-NtM2A>. Música, 5 min. Acesso em: 02 ago. 2016. 
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Passamos o dia esperando o fim do dia; a semana esperando o final de 
semana; o mês esperando o dia do pagamento; o ano esperando as férias. 
Será que não percebemos que quanto mais desejarmos que o tempo passe, 
mais estamos desejando que a vida acabe mais rápido? A felicidade é o 
contrário disso. 

 

Cortella (2013), por sua vez, em seu livro Qual é a tua obra?, e em suas 

palestras13, provoca-nos a refletir sobre o percurso, afinal, não temos a eternidade para 

levarmos uma vida que honre a nossa existência. Portanto, faça a vida ter sentido. Dê o 

seu melhor. Em resumo, trata-se de algo muito óbvio e pouco refletido: O fato de que 

todos nós vamos morrer um dia. Mas que há um jeito de ficar: fazendo falta. E há um 

jeito de fazer falta: sendo importante para alguém. E há um jeito de ser importante: na 

sua obra. Naquilo que você constrói no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, 

amizades, na solidariedade que oferece, na mão que estende, na escola que ajuda, em 

cada aluno que você busca transformar em uma pessoa melhor. Uma das falas do 

personagem Rambaldo, do livro O Cavaleiro Inexistente14 de Ítalo Calvino (2005, p. 45, 

grifo meu), cuja leitura foi realizada durante as aulas de SAC VI (sexto período, 2015), 

trouxe essa questão de maneira inesperada:   

 
Penso, ó morto [referindo-se a um cadáver no chão], você me obriga a pensar; 
mas o que muda? Nada. Não existem outros dias senão estes nossos dias 
antes do túmulo, para nós, vivos, e também para vocês, mortos. Que me seja 
concedido não desperdiçá-los, não perder nada daquilo que sou e daquilo 
que poderia ser. 
 

Por isso, segundo Cortella, o epitáfio do poeta Mário Quintana15 diz que ele não 

está em seu túmulo (“não estou aqui”). Não, não levaram o cadáver! O que ele quer 

dizer é que Mário Quintana está dentro daqueles que compartilharam momentos de sua 

trajetória; ele está nas pessoas para as quais ele foi importante, e por isso faz falta. 

Mediocridade é o inverso. É podendo fazer o seu melhor, contentar-se com o possível, 

com “o suficiente para passar na média”. É aí que entra minha reflexão sobre minha 

                                                             
13 Em especial: Mário Sérgio Cortella | Se você não existisse, que falta faria?. Palestra, 2014, 83 min. 
Disponível em: <youtu.be/3rzvOqrtWIc>. Acesso em: 10 nov. 2015. 
14 O Cavaleiro Inexistente, do gênero literatura fantástica, é uma obra de 1959 do escritor italiano Italo 
Calvino (1923-1985). A partir da leitura do livro discutimos e fizemos apresentações artísticas a respeito 
da busca pela perfeição na sociedade moderna. 
15 Mário Quintana (1906-1994) foi um poeta, tradutor e jornalista brasileiro. 
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 formação escolar. Boa parte da minha vida no colégio, até o início da fase universitária, 

estudei para passar. Claro, podia fazer melhor, mas “deu para passar” — resposta 

comum entre jovens e adolescentes. Mesmo assim, tive uma formação muito boa 

devido a exímia escola em que estava inserido e excelente educação recebida de meus 

pais; entretanto, a meu ver, aquém da que poderia ter tido.  

Não me entenda mal! Não estou dizendo de forma alguma que nada do que 

ocorreu antes valeu a pena. Todas as nossas experiências são imbuídas de valores, de 

ensinamentos, bons ou ruins, e fazem parte da construção do que somos hoje. Quero 

dizer que a partir desse despertar, ocorrido entre 2013–2014, período em que eu me 

formava como bombeiro militar e retornava ao ambiente universitário, as coisas 

pareciam se esclarecer — comecei a tirar as “vendas que cobriam os meus olhos”. O 

comprometimento melhorou, a participação nas aulas, e sobretudo o entendimento de 

que, se eu estava lá, se eu estava investindo tempo naquilo, não fazia sentido dar 

menos do que o melhor, não fazia sentido acordar resmungando mais um dia de aula. 

Pelo contrário, era mais um dia de ensinamentos, de aquisição de conhecimentos, de 

experiências. Cada dia é inédito. É natural e evidente que em determinados instantes 

eu mesmo estava cansado e sem ânimo, principalmente no término do curso. Mas se 

eu ou você não buscarmos sentido, não atribuirmos significado ao que fazemos, 

acordaremos inevitavelmente todas as manhãs lamentando termos que ir para a sala 

de aula. Sem mencionar o fato de que, se você atualmente ocupa uma vaga na 

universidade, já parou para pensar quantas centenas não gostariam de estar no seu 

lugar? 

Lembra-se das quatro buscas do saber-viver a própria existência que citei no fim 

do segundo capítulo? A “busca de si” e “de sentido” para nossa vida, permeada pela 

“busca da felicidade”, é, segundo Josso (2004, p. 92, grifo meu), atravessada  

 
[...] pela nossa capacidade de nos amarmos a nós mesmos, não no sentido 
narcisista do termo, mas no sentido da nossa capacidade para manter, por meio 
de sua mediação, uma relação de confiança em nós mesmos que nos 
permite, ao mesmo tempo, aceitarmo-nos como somos e participar de 
processos de mudança. 
 

Mas vida é partilha, não é? Cortella diz que “[...] afeto e conhecimento são duas 

coisas que se você guardar, você perde” (informação verbal). Então tudo que a “busca 



 
42 

 de conhecimento”, realizada por meio de leituras, aulas e vídeos, me agregou como ser 

aprendente ao longo do despertar não atingiria seu estado de plenitude se eu não me 

apoiasse na “busca de nós”, se eu não tivesse com quem compartilhar, guardasse só 

para mim, pois “[...] quando o nosso conhecimento de nós mesmos nos permite 

associarmo-nos aos outros com prazer e criatividade, experimentando o equilíbrio entre 

o dar e o receber, [...] estamos disponíveis para a vida” (JOSSO, 2004, p. 96). Como 

sabiamente nos ensina Clóvis de Barros na palestra já recomendada: 

 
[...] perceba que depois de uma conquista alegradora, se você não tiver com 
quem comemorar, a sua alegria durará muito pouco. Morrerá instantaneamente 
asfixiada pela solidão. Por isso preocupe-se também em proporcionar alegria 
de quem está em volta, para que a sua própria possa durar um pouco mais. 
 

Recordo-me que em 2014, para compartilhar minhas descobertas, comecei a 

dedicar um pouco do meu tempo elaborando em papéis A4 reflexões a partir de várias 

frases e textos que encontrava na internet, e passei a fixa-las semanalmente num mural 

de recados do quartel onde trabalhava — ao lado do chamado Celotex (Centro de 

Localização de Tarefas Expedidas), tendo proposto onze dessas reflexões antes de 

minha transferência16 para um quartel na capital do estado. E preciso dizer que era 

gratificante observar meus colegas de trabalho lendo e dedicando alguns minutos do 

dia para pensar sobre coisas que muitas vezes deixamos escapar. Como foi dito nos 

primeiros parágrafos do trabalho, o efeito de vivermos na velocidade da luz é que não 

paramos para refletir se estamos felizes com a vida que temos levado. Compartilho na 

figura seguinte uma das propostas de reflexão: 

 

 

                                                             
16 Nos meus últimos momentos fiz um vídeo de despedida especial. 
[CBMES] Lembranças 1ª Cia / 2º BBM (Linhares - Espírito Santo). Vídeo, 2014, 10 min. 
Disponível em: <youtu.be/Vt6K-QHsWHA>. Acesso em: 04 ago. 2016. 
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 Figura 9 — Reflexão da semana 
 

 
 

Fonte: Elaborada pelo autor (2014). 
 

Outra inquietação interessantíssima nessa linha de raciocínio é: você vive ou 

apenas existe? Já parou para pensar nisso? O que me parece evidente na sociedade 

contemporânea é que muitas pessoas apenas existem. Muitas pessoas apenas ocupam 

um lugar no espaço. Como dizia Oscar Wilde17: “Viver é a coisa mais rara do mundo. 

A maioria das pessoas apenas existe”. Existir seria se deixar conduzir; vagar sem 

rumo; fazer o mínimo necessário em tudo; passar a vida se lamentando ao invés de 

buscar mudanças; aguardar para que as coisas melhorem sozinhas ou pelo esforço dos 

outros; ser expectador; “deixar a vida te levar”. Viver não. Viver é ser o condutor da 

própria vida; é ter objetivos claros e significativos e se esforçar para alcançá-los; é não 

se acomodar; é estar disposto a abrir mão de certas coisas para alcançar aquilo que se 

                                                             
17 Oscar Wilde foi um escritor, poeta e dramaturgo britânico (1854-1900). 
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 almeja; é não se contentar em saber apenas o que já se sabe; é, independentemente 

da idade, não envelhecer a cabeça, a prática, as ideias; é encontrar alegria ao seu 

redor; é tentar ser hoje melhor do que foi no passado; é dar o melhor de si; é dar 

significado à sua, a minha, a nossa existência. Como disse Cortella (informação verbal) 

em uma palestra que citarei no final do capítulo seguinte, fazendo uma referência ao 

cantor e compositor Geraldo Vandré, “[...] quem sabe faz a hora, não espera 

acontecer”.  

Já ia me esquecendo! Lembra da questão dos bolsistas à qual me referi no 

último parágrafo do capítulo anterior? Não fomos os primeiros a sermos bolsistas da 

turma. Fomos os últimos. Na verdade, eu não cheguei nem a tentar me tornar um em 

razão da dificuldade de conciliação entre o trabalho e a universidade após 2013, tendo 

em vista que trabalhei um ano e meio no interior do estado a cerca de 130 quilômetros 

de casa. Contudo, os outros dois da turma se tornaram, quase no final do curso, pois 

sofreram esse despertar em algum momento durante a formação acadêmica. Também 

passaram a ter uma perspectiva mais ampla de formação, de vida. 

Não sei se concorda, mas considero algo muito curioso de se pensar: Por que 

será que existem pessoas que já no ensino médio têm comportamentos visando uma 

melhor “colheita” no futuro e outras se formam nas universidades ainda procrastinando, 

ou seja, fazendo as coisas de qualquer jeito e enrolando? Bom, apenas sei que essa 

mudança nem sempre é fácil. Nem sempre é de uma hora para outra como num passe 

de mágica. Esse despertar, palavra traduzida pelo dicionário Aurélio como um “fazer 

sair ou sair do estado de torpor ou de inércia”, é algo que vem e surge de e em cada 

um. Às vezes de súbito. Às vezes aos poucos, lentamente. Cada pessoa deve 

encontrar as inconsistências de seus comportamentos e parar para analisar a vida até 

agora, e se isso está indo ao encontro do que ela realmente quer para seu futuro.  

Quais valores direcionam nosso caminhar? Amor? Caráter? Honestidade? 

Perseverança? Solidariedade? Às vezes nem isso sabemos. Sem querer que soe como 

exagero, passou até pela minha cabeça prestar vestibular novamente para poder me 

aprender melhor as coisas que havia visto inicialmente e que já não me recordava — 

conheci um graduando que sentiu o mesmo. Quem sabe até ter sido um bolsista. 
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 5 EXPERIÊNCIAS ENRIQUECEDORAS 

 

 

 Após o despertar, fui oportunizado e me permiti experimentar coisas novas. 

Algumas se tornaram experiências especiais, enriquecedoras, isto é, tiveram 

significado, agregaram valor ao processo de formação acadêmico e/ou humano, 

proporcionaram-me ser hoje uma pessoa melhor do que ontem (JOSSO, 2004). Nesse 

espaço de memórias e reflexões, buscarei narrar algumas dessas experiências, 

dialogando com parte da literatura estudada durante a graduação e — como ouvi o 

grande cantor e compositor Zé Ramalho dizer numa apresentação —, configurando-se 

entre tantos pensamentos e emoções, farei o melhor para tornar esse momento 

também muito especial.  

 

 

5.1 ATIVIDADES DE AVENTURA DENTRO E FORA DA ESCOLA 

 

O currículo do curso de Licenciatura em Educação Física inclui como obrigatórias 

as disciplinas de estágio supervisionado18 na escola, desde a educação infantil, 

passando pelos anos iniciais e finais do ensino fundamental, até chegar ao ensino 

médio, num total de 420 horas/aula. Um momento em que os professores em formação 
                                                             
18 “Trata da inserção real em situação de trabalho escolar e articulação entre a prática e o estudo 
acadêmico. Reflexão teórico-prática da docência e das práticas escolares. Problematização, investigação 
e intervenção sobre o/no cotidiano escolar no ensino da Educação Física [...]” (UFES, 2010, p. 12) 

Fotografia 12 — No topo do Pico da Bandeira 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

“Desconfie do destino e  
acredite em você 
Gaste mais horas  

realizando que sonhando,  
fazendo que planejando,  
vivendo que esperando  
porque, embora quem  

quase morre esteja vivo,  
quem quase vive já morreu” 

 

Sarah Westphal 
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 têm a oportunidade de conhecerem o funcionamento de um estabelecimento de ensino, 

planejarem aulas, perceberem as dificuldades diárias de um profissional da educação, 

imprimirem sua criatividade e se arriscarem na árdua, porém gratificante missão de ser 

professor. Para mim, os estágios foram umas das disciplinas mais desafiadoras e 

marcantes do meu tempo universitário. O estágio supervisionado, segundo Ventorim e 

outros (2011, p. 26),  

[...] é considerado como fonte geradora de problemas e de produção de 
conhecimento, constituindo-se em espaço/tempo de apropriação e construção 
da prática docente no e a partir do enfrentamento das questões concretas da 
escola, ou seja, é nelas que se pode observar, analisar, pesquisar a realidade e 
nela intervir. 

 

 Pimenta e Lima (2005, p. 20) acreditam que os estágios podem atravessar todas 

as disciplinas durante os cursos de formação de professores, favorecendo a construção 

de projetos de pesquisa. O estágio envolve, dentre outras coisas  

 
[...] o estudo, a análise, a problematização, a reflexão e a proposição de 
soluções às situações de ensinar e aprender [...]. Envolve, também, o 
conhecimento, a utilização e a avaliação de técnicas, métodos e estratégias de 
ensinar em situações diversas. 

 

As reminiscências de minha própria trajetória me auxiliaram nessa etapa da 

graduação por principalmente estar ciente com que público-alvo estaria trabalhando. 

Por exemplo, no caso dos anos finais do ensino fundamental, sabemos que os 

adolescentes são indivíduos que estão em uma fase de descobrimento de suas 

identidades, de formação de caráter, de transformações corporais e emocionais, muitas 

vezes passam por crises, possuem instabilidades, resistência a conteúdos novos, 

desejos de enfrentamento, rejeição; e para tanto devemos estar, se não preparados, 

conscientes disso tudo. Aliado a isso, as discussões nas disciplinas “Didática” e 

“Família, Educação Escolar e Sociedade” me ajudaram a conhecer melhor diversos 

elementos, inclusive extraescolares, que podem afetar as relações dentro da escola, 

como as drogas, a violência etc.  

É claro que uma série de fatores mudaram da geração de minha época para a 

atual. Não existiam tantos alunos com celulares, câmeras, e todo aparato tecnológico 

presente nos dias de hoje. A diversão estava muito mais nas experiências de “jogos 

reais” (na quadra, por exemplo) do que “virtuais” (celulares e computadores), embora 
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 minha geração, confesso eu, tenha se divertido bastante com os primeiros jogos virtuais 

online, alguns já mencionados no memorial.  

Em vista disso, eu tinha absoluta certeza de que seria desafiante atuar durante 

os estágios. E mesmo antes de começar, já me indaguei: “o que eu poderia fazer para 

tentar conquistar maior abertura e receptividade dos alunos de diferentes séries/anos e 

idades?”. Desse contexto surgiu a ideia de instigar a curiosidade e participação deles 

levando um pouco de algumas atividades de aventura, com as quais eu tive bastante 

contato durante minha formação como bombeiro. De acordo com Pereira e Armbrust 

(apud SANTOS et al., 2014), “a palavra aventura deriva do latim ‘adventura’, 

significando ‘o que está por vir’, nos remetendo ao desconhecido ou a algo 

imprevisível”. Pimentel (2013, p. 698) fala que essa é uma das terminologias usadas 

para essas práticas, uma vez que até o momento não há consenso entre os autores, 

mas que se tratariam de atividades que costumam nos fazer “[...] sair do cotidiano e 

entrar no imprevisto”. Tahara e Schwartz (2003), em seus estudos sobre atividades de 

aventura na natureza, consideram que tais práticas envolvem “[...] a superação de 

limites internos e externos, numa busca incessante pelo prazer, pela conquista do ‘estar 

livre’, fazendo concretizar um ideal de liberdade de vida”. 

Apresento algumas atividades trabalhadas e fotografias que eternizaram 

momentos especiais durante os estágios: 
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Tirolesa — É um sistema de transposição de vãos livres, por intermédio do deslize de 

polias ou conectores metálicos através de um cabo aéreo ancorada entre dois pontos 
(AGUIAR, 2013). 

 
Fotografia 14 — Aula ministrada: Tirolesa Ecológica

 
Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

Escalada — É um esporte que se 
ramificou do montanhismo, praticado em 
superfícies verticais como pedras, 
penhascos, com o objetivo de subir 
(escalar) sem cair (AGUIAR, 2013). Na 
escola podemos usar paredes, escadas, 
bem como a própria estrutura da quadra. 
 

Fotografia 13 — Aula ministrada: 
Simulação de uma escalada 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2015). 
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 Falsa-baiana — É uma atividade de transposição aérea entre dois pontos, utilizando 

duas ou três cordas, sendo uma para os pés, e uma ou duas para mãos (AGUIAR, 
2013). 

 

Fotografia 15 — Aula ministrada: falsa-baiana 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

Slackline — Esporte primordialmente de equilíbrio sobre uma fita elástica esticada 
entre dois pontos fixos, sem apoio para as mãos. 
 

Fotografia 16 — Conteúdo trabalhado com uma turma de nono ano

 
Fonte: Arquivo pessoal (2015). 
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 Algumas pessoas fora da área de Educação Física ainda questionam: Como 

assim? É possível trabalhar com essas atividades nas escolas? Não é perigoso? Bom, 

o que acha de discutirmos um pouco sobre isso? Se alguém me perguntasse se é difícil 

planejar essas aulas na escola, eu diria que sim! Principalmente se compararmos a um 

jogo de futsal. 

E qualquer professor pode trabalhar com esse conteúdo? Esse é um dos 

conteúdos da infinidade do mundo da Educação Física que podem ser desenvolvidos 

na escola. Todavia, segundo Bracht (2010, p. 5), é necessário  

 
[...] entender que o conteúdo só se configura quando essas práticas são 
efetivamente tematizadas nas aulas a partir de determinadas intenções. Assim, 
o tipo de abordagem, mais do que simplesmente a eleição de uma determinada 
prática, é que vai definir o conteúdo, ou seja, o que se espera que o aluno vá 
aprender. 

 

Além disso, no meu entendimento, é preciso buscar alguma formação na área. 

Esportes como o slackline são bem simples de serem trabalhados em qualquer idade, 

pois não demandam muito conhecimento específico e não oferecem perigo se forem 

montados corretamente e em uma altura baixa em relação ao chão. Outras em alturas 

mais elevadas exigem muito mais atenção. E mesmo que não se verifique a oferta 

desse tipo de curso rotineiramente, a aquisição de experiências em práticas similares 

como o da escalada — que possui espaços para aprendizagem e treinamento na 

Grande Vitória19 — auxiliam muito e costumam dar, com o tempo, o conhecimento e a 

confiança necessários para o trabalho com esse conteúdo. Hoje a internet também 

fornece um suporte com ideias e informações — mas temos que ser cautelosos com a 

confiabilidade. Bracht (2010, p. 12) acredita que seja 

 
[...] necessário investir na formação dos professores no sentido que eles 
possam desenvolver a autonomia e a autoria no seu fazer docente e, 
simultaneamente, oferecer acesso a informações que lhes propiciem algum 
suporte e apoio frente ao desamparo que acomete muitos. O problema é a não 
articulação dessas duas ações, o que efetivamente vem ocorrendo em muitas 
redes de ensino. 

 

No primeiro semestre de 2016, um projeto de extensão realizado com 

professores em formação do Centro de Educação Física e Desportos da Ufes transmitiu 
                                                             
19 A Região Metropolitana de Vitória é formada pelos municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, 
Viana, Vila Velha e Vitória. 



 
51 

 o conhecimento básico necessário para desenvolver algumas atividades de aventura na 

escola. O que eu percebi, no entanto, como expectador à distância do projeto, é que 

muitos alunos faltavam aulas e até desistiam no meio do caminho — após a ocupação 

de uma vaga. Como um ensinamento pedagogizado, existe uma continuidade e 

aumento de complexidade ao longo das aulas, o que inviabiliza um aprendizado integral 

no caso de faltas recorrentes. E falta (de compromisso) é algo que eu, particularmente, 

vejo muito no ambiente universitário.  

Por outro lado, tivemos uma experiência muito bacana quando a professora da 

disciplina “Ensino da Educação Física nos Anos Finais do Ensino Fundamental” levou a 

mim e outros alunos, em 2015, para passar um dia na Escola Superior São Francisco 

de Assis (ESFA), onde aprendemos algumas técnicas básicas e experimentamos 

diversas atividades de aventura. 

 

Fotografia 17 — Rapel positivo (com apoio para os pés) e negativo (sem apoio) na ESFA

 
Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

Se a pergunta fosse a respeito do risco desse tipo de prática, temos que 

entender que é um risco controlado. De fato, todo esporte de aventura tem risco. Mas 

se pararmos para pensar, todo esporte tem risco pois, a grosso modo, todo movimento 

apresenta certo perigo. Às vezes um aluno se machuca numa aula de atletismo, vôlei, 

basquete ou até no recreio. Eu mesmo já me machuquei com a ponta de um lápis 



 
52 

 dentro da sala de aula. Obviamente se estivermos falando de altura o risco é bem 

maior, e, portanto, o cuidado é redobrado. Uma vez garantida a total segurança, a 

chance de acidente é extremamente pequena, por vezes até menor do que em alguns 

esportes com contato físico exacerbado. Para tanto, uma série de fatores precisam ser 

certificados, contudo, essa parte não será abordada neste trabalho. 

 No final das contas, sempre surge alguém dizendo que os equipamentos são 

muito caros. Na minha opinião, isso depende. Se estamos falando de custo-benefício, 

não são. Os materiais, como cordas, se bem cuidados e armazenados adequadamente, 

podem durar em torno de cinco a sete anos, de acordo com os fabricantes (AGUIAR, 

2013). Sem falar que as possibilidades de trabalhos com cordas, por exemplo, são 

imensas. Quanto tempo costuma durar uma bola na escola? 

 Se alguém dissesse que é perda de tempo por existirem práticas tão mais 

simples, eu responderia com entusiasmo a essa pessoa que a sensação de ver seus 

alunos felizes com uma aula diferente e desafiadora é extremamente recompensante! 

Eu concordo que se trata de uma atividade desgastante, e que demanda tempo e 

equipamentos específicos, e por isso imagino que muitos sequer experimentam.  

Um professor pode passar toda sua carreira ministrando o mesmo conteúdo; 

pode passar trinta anos “rolando a bola”. No entanto, não deve. A Educação Física 

possui uma vasta gama de possibilidades e não devemos tirar o direito dos alunos de 

conhecerem e vivenciarem outras práticas para além do futebol, voleibol, basquetebol e 

handebol. Bracht (2010, p. 2, grifo meu) descreve que a “[...] proeminência desses 

esportes tornou-se tão grande que em alguns contextos são caracterizados como o 

‘quarteto mágico’”. Por fim, é sabido que formação continuada jamais será perda de 

tempo, mas investimento na qualidade do ensino. 

As atividades de aventura são apenas um exemplo de práticas corporais que, 

apesar de fazerem parte do currículo da Educação Física, na minha vivência escolar 

não foram ao menos mencionadas por parte dos professores. Alguns usam como 

pretexto a formação deficitária que tiveram, porém, segundo Taffarel (apud SOUZA e 

SOUSA, 2013, p. 13), precisamos abusar de criatividade nas escolas, pois 
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 É nos atos de criação que se vislumbra o que há de verdadeiramente humano 
no homem. E, em nossa época, em nossa sociedade, é imprescindível que se 
busquem formas na educação que considerem esta verdade. [...] do ponto de 
vista sócio-político, a extensão do ato da criatividade se traduz ou através de 
uma produção potencialmente útil à sociedade, ou através das atitudes de um 
ser social que, ao sentir-se capaz de criar, sente-se capaz de transformar, de 
mudar, de melhorar. 

 

Seguindo essa direção, busquei fazer o melhor para que o curto período de 

intervenção escolar nos estágios supervisionados não permitisse somente vivências, e 

sim experiências (LARROSA, 2002; JOSSO, 2004), momentos realmente 

transformadores e que, assim almejo, os alunos compartilharão com alegria no futuro. 

 

 

5.1.1 Primeiros estágios 

 

Segundo semestre de 2014. Lembro do dia em que fui em um Centro Municipal 

de Educação Infantil (CMEI) pela primeira vez com a carta de apresentação do estágio. 

Tinha bastante receio pela minha completa inexperiência pedagógica e por ser o único 

da turma ali. Aceitei o desafio! Fui muito bem recebido pela direção e pela professora 

que me acompanhou, e senti que era minha parte no processo me empenhar. E foi o 

que fiz durante toda a intervenção. Seguindo o trabalho da professora regente, ministrei 

aulas de música e capoeira para os grupos 2 e 5, respectivamente. 

Durante todo o curso de Educação Física, ouvi os professores dizendo sobre a 

necessidade de estarmos sempre estudando. E já no primeiro estágio percebi o quanto 

isso é fundamental. Brown (apud Mota et al., 2012) denomina como pesquisa-ação a 

reflexão sobre a ação buscando transformá-la, buscando aperfeiçoar a própria prática 

docente. Não tendo praticamente nenhum conhecimento prévio sobre música e 

capoeira, recorri a outros meios que pudessem me auxiliar com vídeos, ideias, 

materiais, e também busquei realizar conversas com minha mãe para que ela me 

ajudasse na construção de histórias e da metodologia das aulas. Observava 

atentamente a aula da professora regente a fim de extrair algumas informações que 

pudessem ser úteis quando chegasse a minha vez de intervir. A cada intervenção 
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 minha, continuava as pesquisas a fim de melhorar as próximas aulas. E foi assim que 

percebi que o professor precisa ser um pesquisador da sua prática.  

Acredito que, pela maior facilidade, tendemos a ministrar conteúdos que 

dominamos, todavia, pude ver que é possível trabalharmos com qualquer conteúdo, 

basta estarmos dispostos a “fazer o dever de casa”. Claro que nem sempre isso é 

viável, visto que muitos professores precisam se desdobrar e atuar em mais de uma 

escola a fim de receberem o mínimo para sobrevivência de suas famílias. Mas essa é 

uma outra discussão. 

De volta às aulas, foi somente na quinta e última intervenção em cada um dos 

grupos que pedi autorização à professora para ministrar uma atividade diferente: a falsa 

baiana. Ela, dizendo alegremente que já havia visto um professor utilizando cordas em 

suas aulas, aceitou com satisfação! Foi naquele momento que tive a primeira 

oportunidade de desenvolver uma atividade de aventura na escola e usar meu 

conhecimento adquirido na formação militar.  

Não pense que foi fácil! Em primeiro lugar, muitos nós e amarrações tive que 

praticar em casa para relembrar —  “fazer o dever de casa” —, visto que já não os 

confeccionava há algum tempo. Em segundo lugar, indaguei a mim mesmo sobre como 

poderia adaptar aquele conhecimento que eu tinha à realidade escolar. Obviamente 

não podia ser apenas uma reprodução, dadas as particularidades, as especificidades 

da escola e dos alunos, e da importância crucial de todos obterem êxito no desafio. 

Conforme Venturim e outros (2011, p. 23): 

 
É comum, nos processos de intervenção vivenciados no Estágio 
Supervisionado, a insistência na prática instrumental onde o professor é 
transmissor de conteúdos de ensino que estão fora da escola. Contudo, faz-se 
necessário transformar pedagogicamente as manifestações corporais 
(brincadeiras, jogos, esporte, lutas, ginásticas, dança, etc.) em conteúdos de 
ensino. Esse processo se configura como uma ação que rompe com a lógica 
instrumental e, ao mesmo tempo, amplia as possibilidades de aprendizagem. 

 

Será que consegui? Cheguei na quadra um pouco mais cedo do que o horário de 

aula e comecei a pôr em prática o que havia planejado. Na parte inferior coloquei uma 

fita de slackline entre duas colunas para apoio dos pés, e na parte superior uma corda 

da própria escola para apoio das mãos. Os alunos chegaram e um a um foram 

experimentar o desafio completamente novo para eles, pelo menos no ambiente 
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 escolar. Vale a pena dizer que, por mais simples que possa aparentar, essa atividade 

trabalha bastante o equilíbrio e a coordenação motora. Tive que ajudar algumas 

crianças que apresentaram maior dificuldade a atravessarem a fita. Outras conseguiram 

sozinhas. Chamou minha atenção o fato de outras turmas perguntarem quando elas 

teriam “isso” na aula delas. Foram essas perguntas que me motivaram a levar esse 

conteúdo, com novas possibilidades, para os estágios futuros. É o que veremos a 

seguir! 

 

Fotografia 18 — Falsa-baiana montada no CMEI 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2014). 

 

No primeiro semestre de 2015, eu já não estava mais sozinho – que alívio! Em 

um grupo de quatro pessoas, e agora trabalhando com crianças de seis e sete anos na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Experimental de Vitória, localizada dentro do 

Campus da Ufes, decidimos trabalhar com atividades de aventura abordando, com 

base nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o tema transversal 

sustentabilidade. O objetivo era que os alunos aprendessem, principalmente por meio 
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 de brincadeiras, a importância que devemos dar ao lixo. Os PCNs (1998, p. 169) 

afirmam que 

A principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para a 
formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 
socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de 
cada um e da sociedade, local e global. Para isso é necessário que, mais do 
que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, 
com formação de valores, com o ensino e aprendizagem de procedimentos. E 
esse é um grande desafio para a educação. 

 

  A preparação do conteúdo e sua escolha foram pensados com base na 

relevância social, na sua contemporaneidade, e na adequação às possibilidades 

sociocognoscitivas dos alunos, conforme sugere Bracht (2010). 

Na metade de nossas intervenções, após aulas de caça ao tesouro voltadas ao 

tema, e vídeos que ensinavam às crianças a construírem brinquedos a partir de 

materiais recicláveis, começamos a ministrar algumas atividades de aventura. Na 

primeira delas, os alunos tinham que transpor uma falsa-baiana montada entre duas 

árvores do pátio da escola. No meio, arremessavam um objeto representando um lixo 

em uma lixeira ecológica que construímos. Durante a passagem dos colegas, os 

demais que estavam sentados próximos à fita incentivavam com cantorias e palmas, o 

que nos deixou contentes! O próprio professor regente elogiou a atividade. Com quase 

trinta anos de docência, relatou como é incrível receber os alunos da Ufes em suas 

aulas pois eles (nós) sempre trazem ideias inovadoras das quais os alunos gostam 

muito. E, realmente, percebemos que eles estavam se divertindo com nossas 

propostas, o que é primordial!  

Interessante mencionar que buscamos não limitar nossas práticas à quadra da 

escola. Pelo contrário, a maioria de nossas aulas, até para terem maior relação com o 

tema, aconteciam em outros ambientes, mesmo que também internos. Vago (2003, p. 

210) diz que “[...] é de se problematizar o espaço escolar tanto como limite quanto como 

possibilidade. Para a educação física, parece-me uma questão intrigante”. No meu 

entendimento, podemos e é interessante que nos apropriemos de vários espaços para 

construção de nossas aulas, afinal, somos nós, por meio do uso que fazemos, que 

transformamos o espaço em lugar (VAGO, 2003).  
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 Fotografia 19 — Atividade realizada durante o estágio

 

Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

Em nossa última intervenção, no dia nove de junho de 2015, montamos uma 

tirolesa entre duas árvores da escola a uma distância aproximada de doze metros. 

Antes dos alunos chegarem para a aula, espalhamos lixos pelo chão da escola para 

que eles recolhessem e quando estivessem no alto, pendurados e descendo a tirolesa, 

tentassem acertar a lixeira. Vê-los gritando de alegria nos divertia igualmente! Quem 

não deve ter gostado muito foram os demais professores, já que as crianças de dentro 

das salas de aula ficavam com olhos atentos e curiosos sobre nossas atividades do 

lado de fora. Acontece! 

 Já nos anos finais do ensino fundamental, nosso grupo foi designado para atuar 

em uma escola de um bairro de classe média que possui uma clientela bem exigente e 

participativa. O que, na minha opinião, é bom, pois faz com que a escola tenha maior 

comprometimento com a formação do aluno, embora possa em alguns casos causar 

certo receio à comunidade docente na forma de conduzir algumas práticas pedagógicas 
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 — como aconteceu. Havia uma lista de orientações de como proceder em relação aos 

alunos e de como conduzir as nossas práticas a fim de evitar futuros processos para a 

escola. Nunca imaginei que existisse algo do tipo! Não foi impedimento para nós.  

 Durante o período de observação que antecede as intervenções, algumas coisas 

ficaram evidentes: poucos alunos demonstravam interesse pelas aulas de Educação 

Física. A turma, aproximadamente trinta alunos, era composta normalmente por vinte e 

cinco vestindo calças jeans, vestimenta certamente imprópria para a maioria das 

práticas corporais. Alguns participavam, outros ficavam sentados. 

 Ao contrário dos outros dois estágios, dessa vez o grupo decidiu trabalhar 

integralmente com atividades de aventura. Além disso, não utilizamos o tema 

sustentabilidade como pano de fundo, e somente o ambiente da quadra poliesportiva foi 

utilizado. A ideia, contudo, não era que os alunos somente experimentassem aquelas 

atividades, mas que, conforme Darido (2012, p. 79),  

 
[...] junto a esses conhecimentos, [...] [o aluno aprendesse] quais são os 
benefícios de tais práticas, porque se pratica tais manifestações da cultura 
corporal hoje, quais as relações dessas atividades com a produção da mídia 
televisiva, imprensa, entre outras. Dessa forma, mais do que ensinar a fazer, o 
objetivo é que os alunos e alunas obtenham uma contextualização das 
informações, como também aprendam a se relacionar com os colegas, 
reconhecendo quais valores estão por trás de tais práticas.   

 

Considerei bem desafiador planejar todas as aulas, principalmente por se tratar 

de uma turma grande. Precisávamos esquematizar uma maneira de construir as aulas 

aumentando a complexidade das atividades, e ao mesmo tempo tentar incluir todos os 

alunos. Nascimento e outros (2012, p. 87) consideram o planejamento como “[...] uma 

ação essencial que permite ao professor obter maior segurança e outros subsídios para 

lidar com a relação pedagógica, no intuito de transformar a realidade concreta do 

educando, a partir da crítica à realidade contraditória e da sua superação”. Digo que 

diversas coisas saíram errado, entretanto, se não tivéssemos planejado com certeza 

seria pior. 

O fato de estarmos estudando a disciplina “Educação Física, Adaptação e 

Inclusão” nos deu a ideia de propor que os alunos atravessem uma falsa baiana 

vendados, para sentirem como é mais difícil ter equilíbrio e se guiar sem a visão. E 

assim se sucederam nossas aulas com as seguintes propostas: falsa baiana; falsa 
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 baiana vendado; falsa baiana de costas e com uma mão; slackline; suspensão em 

corda vertical; escalada; falsa-baiana aérea; tirolesa; circuito. Foi uma novidade para 

eles o uso da quadra para esse conteúdo, uma vez que estavam acostumados, 

segundo seus relatos, a aulas envolvendo bola. 

Os ensinamentos da disciplina supracitada também nos auxiliaram com o 

trabalho inclusivo a um autista. Consoante ao que afirma Chicon e Sá (2012, p. 11),  

 
[...] temos o compromisso de desenvolver um processo educativo acolhedor 
que privilegie a sala de aula/quadra como espaço de aprendizagem de todos os 
que ali se encontram. Para tanto, precisamos tornar nossas aulas o menos 
restritiva possível, mobilizando a todos de modo a considerar as diversas 
diferenças presentes no contexto escolar. 

 

Para ser sincero, nesse caso não foi necessária nenhuma atenção especial, pois 

o aluno nos encantou com sua participação nas aulas; ele era sempre um dos que 

estavam mais entusiasmados para enfrentar os desafios, inclusive tinha mais facilidade 

do que muitos dos demais alunos! Além desse, um segundo caso em especial chamou 

a atenção de todos nós, e me marcou. Uma de nossas alunas parecia ter uma espécie 

de acrofobia (medo irracional de lugares altos). A primeira vez que ela subiu em uma 

fita de slackline a cerca de trinta centímetros do solo, ela desceu tremendo e aos 

prantos. Com o trabalho que realizamos, pouco a pouco a aluna conseguia cumprir com 

as atividades, apesar do nervosismo inicial. Na tirolesa, penúltima aula que 

ministramos, ela subiu e desceu o pilar de sustentação da quadra poliesportiva uma vez 

antes de criar coragem para concluir a atividade e, por fim, disse que “é horrível, mas 

dá vontade de fazer de novo”. Essa experiência em particular me fez recordar algumas 

indagações propostas a professores por Aquino (1998, p. 198, grifo meu) em um artigo 

estudado nas aulas de “Didática”: 

 
[...] temos nos posicionado como aqueles que guiam essa “viagem” do aluno 
rumo ao desconhecido, ou, ao contrário, temos tomado o trabalho de sala de 
aula como algo maçante e previsível? Temos visto em nosso aluno a 
possibilidade de um futuro ex-forasteiro no mundo, alguém mais 
complexo e menos afoito do que antes, ou, ao contrário, como alguém 
despossuído ou não habilitado integralmente para essa possibilidade? Temos 
tomado nosso ofício como uma linha de montagem ou como um ateliê de uma 
modalidade singular de arte – aquela de forjar cidadãos? 
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Fotografia 20 — Tirolesa montada durante o estágio supervisionado

 
Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

Solicitamos como tarefa final o preenchimento de um questionário. Algumas 

respostas de uma das perguntas serão apresentadas a seguir. Ficamos extremamente 

animados com as respostas que recebemos, pois o reconhecimento do nosso trabalho 

nos encorajou a continuar buscando melhorias.  
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Qual visão vocês tinham dos esportes dentro da Educação Física 

antes de realizarmos este estágio com vocês? 

 
   
 

  Fotografia 21 — Falsa-baiana aérea, a um metro e meio do chão 

  

 

Como atividade final, 

produzimos um artigo para a 

disciplina  de estágio intitulado: 

 

Atividades de Aventura na Escola 

— Uma Realidade Possível. 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 
 

De que a ed. física era só uma aula para praticar esportes
com bola (futebol, vôlei, etc.), porém eu percebi que pode
ser interessante se modalidades “incomuns” fizerem parte
das aulas.

Eu pensava que não tinha esse tipo de esporte radical na
Educação Física escolar, só pensava que era vôlei, futebol
e entre outros…

Antes da realização desse estágio nós nunca havíamos
praticado esportes de aventura, sempre praticávamos as
mesmas brincadeiras, nos deixando com uma visão chata
sobre o esporte.

Achava que os esportes eram desinteressantes, porque o
que víamos na escola eram apenas os esportes comuns do
dia-a-dia, como vôlei, futebol etc.
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 5.1.2 Últimos momentos na escola 

 

 Respostas como aquelas que os alunos deram a respeito de nossas aulas nos 

deixam animados, não é?! Foi com essa motivação que seguimos para o primeiro 

semestre de 2016 — enfim o último estágio supervisionado! Após a educação infantil e 

o ensino fundamental, eis o estágio mais esperado... ou seria o mais temido? Se por 

um lado existia a excitação por finalmente chegar a esta etapa final, por outro havia 

uma certa tensão e expectativa de que seria o mais difícil dos estágios já cumpridos até 

então. Por quê? — Talvez você esteja perguntando. Bom, em primeiro lugar podemos 

considerar a proximidade ao vestibular como um fator complicador, afinal, se girarmos a 

manivela de nossa memória recordaremos que muitos de nós ou dos nossos colegas 

de turma do ensino médio sequer queriam pisar numa quadra para as aulas de 

Educação Física — não era o meu caso. Como se não bastasse, a relação agora é com 

alunos que possuem idades não muito distantes da do grupo, portanto, a necessidade 

de se portar com o ar de autoridade que a profissão docente exige aqui seria maior. 

As primeiras visitas à escola, entretanto, apaziguaram nossas expectativas. 

Percebemos que teríamos o privilégio de estagiar em um estabelecimento de ensino 

com um ambiente rico em possibilidades, e com alunos muito bons. Neste momento 

lembrei-me de um professor que, quando perguntado sobre o segredo de sua escola ter 

alunos disciplinados, disse que era porque a escola era boa. E quando escola, 

professores e aulas são boas, os alunos sentem que também têm de fazer a parte 

deles. Notamos, porém, que a escola de estágio enfrentava problemas com a questão 

da alimentação e possuía equipamentos importantes precarizados. Em contrapartida, 

observamos profissionais tanto administrativos quanto docentes dando o melhor de si 

na função que exerciam. Nunca é demais lembrar que, mesmo com falta de materiais e 

de estrutura o professor não deve abrir mão de sua aula, mas sim fazer o melhor 

naquelas condições enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda — 

como costuma dizer Cortella. 

Falando em professores, tivemos alguns entraves com o regente da Educação 

Física. Foi um caminho tortuoso até conseguirmos chegar a um acordo e de fato iniciar 

as nossas intervenções. Mesmo após isso, tivemos que interromper nossa sequência 
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 devido a outras programações do professor. Como se não bastasse, enfrentamos 

percalços tais como simulados e olimpíadas de matemática que tomaram parte preciosa 

do nosso limitado tempo de estágio. 

Dessa vez, o conteúdo escolhido foi o Flag Football, uma adaptação do futebol 

americano (sem contato físico) conhecida por um dos integrantes do grupo — éramos 

cinco, agora. Ok, não se trata de uma atividade de aventura, mas mantive no mesmo 

subcapítulo pois esse estágio foi sem dúvida uma aventura! O planejamento começou 

na sala de aula, onde decidimos levar inicialmente esse conteúdo por meio de 

atividades lúdicas. Todavia, não contávamos que a brincadeira de apresentação fosse 

tomar praticamente todo o tempo de aula. Podiam ter dividido a grande turma de quase 

quarenta alunos em grupos menores — sugeriu o professor regente. Aliás, isso era algo 

bastante legal do estágio. A professora da disciplina “Estágio Supervisionado no Ensino 

Médio” sempre nos orientava na construção de nossos planos. E depois, ao término de 

cada aula, ambos professores regente e de estágio nos faziam críticas sobre o que 

havíamos acabado de ministrar. Esse diálogo praticamente contínuo nos permitiu 

caminhar bastante. 

A segunda aula se baseou numa pesquisa solicitada aos alunos sobre o Flag 

Football e esportes similares. Havia receio por nossa parte a respeito do envolvimento 

ou não dos alunos na atividade, no entanto, para nossa alegria, vimos no dia da aula 

teórica realizada no auditório que a maioria se dedicou à pesquisa e que, apesar de 

incomum, os alunos adoraram nossa aula expositiva sobre o conteúdo a ser ministrado. 

Embora tenha esquecido de falar no parágrafo anterior, em nossa primeira aula não 

comentamos que trabalharíamos com esse conteúdo, contudo, eles puderam perceber 

isso a partir do momento em que as brincadeiras dessa aula “inaugural” se 

assemelharam mais com esse esporte do que os outros pesquisados — foi um artifício 

elaborado pelo grupo.  

Por falar nisso, aproveito para dizer que, assim como na Educação Infantil, eu 

não dominava em nada o conteúdo, mas em virtude de pesquisas realizadas na internet 

e aos conhecimentos de um dos integrantes pude enriquecer meu repertório. 

Mudando um pouco de assunto, acredito que a maior satisfação do professor 

seja o aluno apreciar a aula e aprender alguma coisa com ela, concorda? Não basta 
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 que ele somente goste, como também não basta que ele somente aprenda, é 

desafiante, porém fundamental termos essa combinação para que esse sentimento de 

orgulho venha à tona. Os alunos, com raras exceções, entrosaram-se conosco e 

pareceram se deleitar com o conteúdo ministrado. É interessante mencionar que quase 

todos desconheciam o Flag Football, e que consequentemente isso abriu um leque de 

possibilidades para os mesmos em seus momentos de lazer extraescolar. Não obstante 

seja praticado em campos enormes, a adaptação à quadra foi agradável. 

Estávamos a todo vapor na penúltima intervenção, quando aplicamos um jogo do 

esporte pela primeira vez. Fizemos alguns ajustes para que os alunos estivessem bem 

preparados para o encerramento, o tão aguardado e prometido “Festival de Flag 

Football” realizado em vinte e um de junho de 2016. A turma foi dividida em quatro 

equipes de cinco jogadores, e disputou freneticamente para chegar a emblemática final, 

realizada por Golden State Warriors e Fenix (nomes escolhidos pelos alunos). Claro, ao 

final premiamos todos os alunos com medalhas simbólicas que nós mesmos 

customizamos. 

Da experiência que tive — apesar dos desencontros e dificuldades, classifico o 

último dos estágios como mais uma experiência digna de ser lembrada. Tivemos total 

apoio da professora da disciplina. Tivemos um grupo que mesmo com os 

distanciamentos rotineiros se comunicou regularmente em um grupo num aplicativo de 

celular e procurou se ajudar — a tecnologia a serviço do aprendizado. Tivemos alunos 

que se envolveram em nossas atividades e que, assim espero, levarão aqueles dias 

para sempre consigo. 
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 Fotografia 22 — Semifinal do “Festival de Flag Football”

 
Fonte: Arquivo pessoal (2016). 

 

 De todas essas experiências nas escolas, além das memórias, ficaram 

aprendizados. Percebi que uma graduação jamais nos deixará prontos para a atuação. 

Contudo, ela nos mostra caminhos para buscar por conta própria o aperfeiçoamento 

contínuo, por meio da reflexão sobre a própria prática, por meio de pesquisas, diálogo 

permanente com os agentes de ensino.  

Percebi que as escolas têm muito que caminhar e melhorar, pois o mundo lá fora 

está cada vez mais atrativo aos alunos, portanto o ambiente escolar não pode se 

configurar nos mesmos moldes do século passado. Percebi que o normal, infelizmente, 

é não ter as condições ideais de trabalho, isto é: material em abundância e conservado, 

espaços adequados para as práticas. No entanto, aprendi que ao mesmo tempo que se 

luta por condições melhores, continua-se a dar a melhor aula que pode naquelas 

condições. Percebi que lidar com o humano não é tarefa simples, que não há fórmulas 

que funcionem para todos, nem um conteúdo, metodologia ou aula que dará certo 

sempre. Mas ao mesmo tempo, senti como é gratificante que depois de todo um 

trabalho planejado e executado, você reconhece o resultado, contempla seus alunos 

alegres, tendo um conhecimento e experiência novos. Rubem Alves (1994, p. 3) me 

parece ter razão quando dizia que “ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma 
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 forma continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia 

da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais”.  

Por fim, constatei o óbvio: não é nada fácil seguir essa carreira tão fundamental 

para a sociedade e infelizmente tão desvalorizada; é preciso coragem, 

responsabilidade, comunicabilidade, criatividade, estudo contínuo, otimismo, 

paciência... Talvez — me reportando a epígrafe do trabalho —, ser professor seja, 

afinal, um dom.  

 

 

5.1.3 Colônias de Férias na universidade 

 

Logo que soube da Colônia de Férias no fim de 2014, organizado pelo Plano de 

Ensino Tutorial (PET) do nosso Centro, vi uma oportunidade de proporcionar, assim 

como nos estágios, uma vivência diversificada às crianças e a mim mesmo, pois foi a 

primeira vez que tive esse tipo de experiência. Nessa época, para você se situar, eu 

havia recém-concluído o estágio supervisionado na educação infantil. Na Colônia, os 

estudantes do curso de Educação Física da Ufes podem se voluntariar para ministrar 

algum conteúdo a crianças de seis a doze anos relacionado ao tema do ano. 

Cedo me reuni com outros dois bombeiros militares e também discentes do curso 

de Educação Física que se interessaram, e começamos a arquitetar uma maneira de 

desafiar as crianças de seis a doze anos que participariam do evento. Foi um exercício 

intenso de criatividade, pois consiste em: como, do nada, criar uma estrutura segura e 

divertida? Conforme nos instigam Pereira e Armbrust (apud SANTOS et al., 2014, grifo 

meu), 

[...] devemos treinar nossos olhos para localizar a possibilidade da prática 
de esportes e atividades de aventura com nossos alunos em locais 
normalmente desprezados e recriar condições de exploração do ambiente, 
fornecendo possibilidades motoras das mais diversas. Ao se falar em 
possibilidades de aproveitamento do ambiente escolar, não podemos deixar de 
destacar a possibilidade dos alunos vivenciarem as práticas esportivas de 
aventura em ambientes naturais ou externos aos limites da escola. 

 

Na área externa do Cefd, em meio às arvores próximas à escultura na entrada, 

decidimos por montar uma atividade de aventura na natureza com cordas.  
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 Fotografia 23 — Preparação, montagem e testes da estrutura 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2014). 

 

Foi custoso conseguir alguns materiais, e mesmo a montagem e a desmontagem 

juntas levaram cerca de duas horas. Tudo isso para cerca de uma hora de atividade 

com cada grupo — eram três no total. Mas você há de convir; para um professor, ouvir 

ao final “que demais!”, “isso é muito legal!”, faz e sempre fará todo esforço valer a pena. 

Uma experiência estimulante! E foi, sem dúvida, diferente de quando trabalhei com 

essas atividades dentro da escola. Feixa (1995) e Teruya (2000), citados por Tahara e 

Schwartz (2003, grifo meu), acreditam que “[...] [exista] a possibilidade de maior 

presença de estímulos e sensações de prazer nas modalidades em contato direto 

com a natureza, quando comparadas a outras atividades realizadas em instalações 

esportivas convencionais”. 
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 Fotografia 24 — Criança de sete anos participando da atividade 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2014). 

 

Será que poderia melhorar?! Sempre pode! Em 2015, o PET organizou mais uma 

vez a Colônia de Férias no mês de dezembro. Reunimos o mesmo trio, mas com uma 

pretensão clara de aperfeiçoar o que havíamos preparado um ano antes. Se tivemos 

apenas uma travessia entre árvores na primeira vez, dessa vez queríamos duas. 

Acabamos montando três! O tema “Viajando no Espaço” (definido pelo PET) serviu de 

inspiração para nossos planos. Podíamos montar estações em que cada uma 

representasse um planeta — sugeriu Gabriel, um dos outros dois integrantes do grupo. 

Então começamos a pensar e imaginar o que poderíamos elaborar. Essa é uma tarefa 

em que os professores precisam estar afiados. Acredito eu que, em tempos de 

mudanças rápidas, como hoje, ser criativo é precioso!  

Por isso, alguns dias antes do evento, fomos ao Centro e começamos a 

investigar as áreas possíveis onde seria viável e seguro desenvolver a “travessia entre 

planetas”. O local escolhido foram as árvores próximas ao Núcleo de Pesquisa e 
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 Extensão em Ciências do Movimento Corporal (NUPEM). Ficamos em torno de duas 

horas no entorno realizando alguns testes para que no dia tudo desse certo.  

No dia seguinte, chegamos cedo para preparar um momento especial para as 

crianças. Foram cerca de três horas somente de montagem. Isso mesmo, três horas só 

para montar! Além da dificuldade natural desse tipo de conteúdo, tivemos alguns 

percalços no caminho, como galhos que cruzavam o caminho de uma das travessias 

entre árvores e que poderiam vir a machucar alguém. No final, apesar de todo o 

trabalho, o resultado foi melhor do que esperávamos e nos deixou felizes! 

 

Fotografia 25 — Crianças “viajando ao espaço”

 
Fonte: Arquivo pessoal (2015). 
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 Fotografia 26 — Criança retornando ao solo por meio da tirolesa final  

 
Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

 

5.2 PALESTRAS 

 

O trabalho como bombeiro e a graduação, em conjunto, também me 

proporcionaram momentos fantásticos como multiplicador do bem. 20 É comum 

afirmarem21 que “não existe ninguém que quando ajuda outra pessoa não favoreça 

a si mesmo”, afinal, ajudar faz bem, possibilita que nos sintamos prestativos e 

importantes. Escolhi para compartilhar um momento proporcionado por obra do meu 

estágio supervisionado na educação infantil, instante de minha vida em que recebi um 

convite muito oportuno: a diretora do CMEI solicitou que eu ministrasse uma palestra 

sobre noções de primeiros socorros aos professores. Por que oportuno? 

Coincidentemente, algumas semanas antes eu havia concluído o curso “Bombeiro 

Educador”, oferecido à distância pela Secretaria Nacional de Segurança Pública 

                                                             
20 “Multiplicadores do bem” é o nome de um projeto que pude participar em 2015 desenvolvido pelo 
Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar (IBRAPH). O objetivo é capacitar pessoas da área da 
saúde (enfermeiros, técnicos em enfermagem, bombeiros etc.) para que disseminem conhecimentos 
sobre Suporte Básico de Vida, reduzindo a zero o número de mortos por parada cardiorrespiratória não 
assistida no Brasil. 
21 Essa frase é de autoria de Sêneca, um escritor e filósofo do Império Romano (4 a.C. — 65 d.C.). 
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 (SENASP). E foi uma experiência a qual eu gostaria de apresentar como parte final 

deste capítulo! 

Tornou-se a ocasião propícia para fazer uso dos conhecimentos advindos do 

curso em questão, ler e preparar o material com enfoque nos principais acidentes em 

crianças de um a seis anos, que são, a título de curiosidade: afogamentos, quedas 

acidentais, choques elétricos, ingestão acidental de produtos químicos e remédios, 

engasgamento e queimaduras. Não só, foi a possibilidade de difundir/compartilhar um 

conhecimento tão importante que é o de primeiros socorros. Uma área que muito me 

encanta pelo fato de que se aprendem técnicas para ajudar o próximo, e não a si. Esse 

conhecimento serve fundamentalmente para o outro, quem quer que seja, o que 

corresponde a um valor, na minha visão, por vezes ausente na sociedade. 

A palestra ocorreu em primeiro de dezembro de 2014, e contou com a 

participação de cerca de vinte e cinco profissionais — todas mulheres — do CMEI, 

incluindo professoras, pedagogas e direção.  

 

Fotografia 27 — Palestra sobre “primeiros socorros a crianças” realizada no CMEI

 
Fonte: Arquivo pessoal (2014). 

 

Na ocasião, convidei um amigo meu, bombeiro do curso de bacharel em 

Educação Física para também participar — acertou, é o mesmo da Colônia de Férias —

, e apesar de ser algo completamente novo, a ansiedade aparentava estar controlada 
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 por ser um tema à época recorrente em nossa atividade diária. Havíamos recentemente 

trabalhado um ano e meio no interior do estado, onde se atende uma média de seis 

ocorrências de resgate por dia.  

Apresentamos a palestra em aproximadamente uma hora e meia, e foi 

inspiradora, saímos querendo outras! Como se não bastasse o enriquecimento de 

repertório por si só, fomos presenteados na véspera de natal, dia 24 de dezembro de 

2014, ao recebermos a seguinte mensagem: 

 

Figura 11 — E-mail recebido na véspera de natal a respeito da palestra ministrada 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2014). 

 

 Ficamos bastante felizes com esse presente! Ainda assim, não ficamos 

satisfeitos por completo — no parágrafo seguinte explicarei a origem dessa ideia —, 

queríamos mais e melhor, mais conhecimento, mais experiências, mais capacidade 

tanto para nós quanto para as pessoas ao redor.  

No ano seguinte, 2015, fomos convidados para ministrar o décimo Àgora PET22 

sobre primeiros socorros. E, muito embora o conteúdo fosse o mesmo da palestra 

                                                             
22 “O Àgora PET é uma atividade que tenta atender as demandas do curso de graduação em Educação 

Física (Licenciatura e Bacharelado) da Universidade Federal do Espírito Santo, da maneira a contribuir 
para uma formação geral mais qualificada por meio da crítica e da reflexão, ampliar a vivência 
universitária e a formação cidadã, por meio de minicursos, oficinas, palestras, debates, filmes expositivos 
e outras atividades do gênero, que são realizados por convidados ou pelos bolsistas PET/CEFD”. 
Disponível em: <https://petcefdufes.wordpress.com/agora-pet/>. Acesso em: 07 jul. 2016. 
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 anterior, o direcionamento era totalmente diferente, haja vista se tratarem agora de 

graduandos em Educação Física. Consequentemente, tivemos que reestudar o 

material, buscar atualizações e preparar uma palestra inédita. Em todos os momentos 

como esse sentíamos que tínhamos cada vez mais para aprender. Novamente, mesmo 

que fosse a mesma palestra, o mesmo conteúdo, Larrosa (2002, p. 27, grifo meu) opina 

que “[...] o acontecimento é comum, mas a experiência é para qual sua, singular e de 

alguma maneira impossível de ser repetida”. 

No que se refere ao primeiro trecho em destaque (negrito) do parágrafo anterior, 

compartilho que em quatro de julho de 2016, no município de Vila Velha, tive a chance 

de participar de uma palestra do professor Mário Sérgio Cortella — que a essa altura 

você já deve estar cansado de ouvir falar —, com o tema Da oportunidade ao êxito: 

Mudar é complicado? Acomodar é perecer!. Nela, a um público de quase duas mil 

pessoas, Cortella disse que é importante que tenhamos, seja qual for nossa atividade, 

uma insatisfação positiva, isto é, querermos mais e melhor, não a qualquer custo e 

nem só para si, mas para todos. Por isso, não devemos nos acomodar, nem nos 

tornarmos prisioneiros do mesmo, ou nos contentarmos em saber somente o que já 

sabemos, tampouco ensinar somente como já ensinamos. O alerta é dado no sentido 

de que, num mundo de mudanças constantes, o maior risco, o maior perigo é de 

ficarmos satisfeitos por inteiro; pois — advertiu, citando uma frase do escritor 

Guimarães Rosa — “o animal satisfeito dorme” (informação verbal).  
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 6 REFLEXÕES FINAIS 

 

Fotografia 28 — Este autor  
em solenidade de formatura do CBMES

Fonte: Arquivo pessoal (2013). 

“Aquele que é mestre na arte de viver faz 
pouca distinção entre o seu trabalho e o seu 

tempo livre, entre a sua mente e o seu 
corpo, entre a sua educação e a sua 
recreação, entre o seu amor e a sua 

religião. Distingue uma coisa da outra com 
dificuldade. Almeja, simplesmente, a 

excelência em qualquer coisa que faça, 
deixando aos demais a tarefa de decidir se 

está trabalhando ou se divertindo.  
Ele acredita que está sempre fazendo  

as duas coisas ao mesmo tempo.” 
 

Domenico de Masi23 — O Ócio Criativo 

 

 Ufa! Meu caro amigo, se você chegou até aqui, deixou-me numa encruzilhada. 

Não sei se lhe agradeço pela companhia ou se lhe parabenizo pela perseverança — 

talvez ambos! A meu ver muitos acabam se perdendo em meio às palavras e desistem 

pelo caminho, tanto na “extensividade” de certos textos, quanto na complexidade da 

vida. 

 Registro que foi muitíssimo prazeroso escrever este memorial de formação, pois, 

acima de tudo, pude me conhecer melhor como pessoa em um infindo processo de 

aprendizagem. No meu entendimento, os trabalhos de conclusão de cursos precisam 

deixar de ser um fardo para seus autores. Ao contrário de uma mera produção 

acadêmica, eles devem proporcionar alegria, prazer em serem escritos por parte dos 

autores, independentemente de serem uma monografia, um artigo ou um memorial. 

 Vimos logo no início que o professor é fundamental no processo de emancipação 

dos alunos. Foi por meio de uma atividade oportunizada em sala de aula que decidi 

escrever um trabalho que me possibilitou uma nada fácil mas engrandecedora reflexão 

do meu percurso para além dos limites universitários. Observamos no segundo capítulo, 

entretanto, tendo como subsídio teórico as contribuições de Warschauer, Passeggi, 

Carrilho, Josso, Dahlet e Benjamin, que quem atribui significado às situações de 

                                                             
23 Sociólogo italiano contemporâneo. Estudamos alguns de seus trabalhos durante a disciplina 

“Conhecimento e Metodologia do Ensino do Jogo”, no quinto período, segundo semestre de 2014. 



 
75 

 aprendizado propostos é o próprio sujeito que aprende e se forma. O memorial valoriza, 

nesse panorama, “[...] a autonomização do sujeito e a criação de sentido para o autor” 

(JOSSO, 2004, p. 25). 

No capítulo três, o exercício de viagem no tempo me permitiu entender o dia de 

hoje como uma consequência de escolhas que fiz no passado, ou seja, me colocou 

como responsável pelo que sou. Além disso, elucidou uma série de lições que aprendi 

ao longo das experiências da vida. O exercício de viagem aos anos vindouros, por sua 

vez, me permite sempre lembrar que são minhas escolhas de agora que moldam o meu 

futuro. Como diz Antônio Nóvoa no livro de Josso (2004, p. 12, grifo meu): 

 
Mais do que o passado, as histórias de vida pensam o futuro: ‘a confissão 
tem de fazer parte de uma nova vida’ (Wittgenstein). Ou, como António 
Damásio tem vindo a explicar, a consciência nasce quando interpretamos um 
objecto com o nosso sentido autobiográfico, a nossa identidade e a nossa 
capacidade de anteciparmos o que há-de-vir. 
 

 O quarto capítulo, intitulado “o despertar”, mostrou não o momento que minha 

trajetória passou por si só a ter mais sentido, e sim o instante em que eu mesmo decidi 

dar sentido a ela, ocasião em que “acordei” e enxerguei que estava desperdiçando meu 

potencial. Foi essa saída do estado de inércia que me abriu os olhos para a 

possibilidade de diversas experiências enriquecedoras narradas no capítulo cinco.  

 Ao longo do trabalho muitas reflexões e questionamentos foram surgindo — não 

de maneira fútil. O memorial “[...] oferece-se como uma experiência formadora em 

potencial, essencialmente porque o aprendente questiona as suas identidades a partir 

de vários níveis de atividade e de registros” (JOSSO, 2004, p. 40). 

 E agora? O que você leva daqui? Qual carreira vai seguir? Ou vai tentar conciliar 

as duas missões? É chegada a hora de compartilhar uma notícia muito especial: fui 

aprovado em um concurso público para ingressar, em fevereiro de 2017, no Curso de 

Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Serão três anos 

como Aluno-Oficial, e uma grade curricular com 86 disciplinas e 3842 horas de carga 

horária. Não ter revelado ao longo da escrita foi proposital, mas desde que ingressei no 

Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo não 

havia pretensão em seguir a carreira de docente.  
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 Daqui, porém, levo muitas coisas. Além do que já mencionei ao longo do 

trabalho, acrescentaria que levo um pouco do conhecimento que é exalado em quase 

todos os ambientes universitários. Levo certo encantamento pelo espaço acadêmico, 

por ser um espaço rico em possibilidades de debates e discussões sobre inúmeras 

temáticas a qualquer hora. Embora, relacionado a isso, levo também certa decepção, 

por perceber que nesse meio com tanta fartura de conhecimento e, em tese, com 

pessoas mais “instruídas”, ocorram segregações, grupos de professores que não se 

comunicam com outros grupos, alunos que excluem outros alunos de maneira grotesca. 

As coisas boas superam isso, felizmente! Levo amizades e a lembrança de vários 

diálogos interessantes que tive ao longo desses anos. Levo memórias das experiências 

marcantes que tive, bem como os aprendizados que elas me trouxeram — tanto as que 

aqui foram narradas, como outras em oficinas de docência, na participação de 

congressos, palestras, apresentações de seminários e nas próprias salas de aula. Levo, 

por fim, não menos importante, meu amor, uma pessoa maravilhosa que conheci por 

causa da graduação. 

O concurso mencionado já estava em meus planos há alguns anos — não 

exatamente para o estado de Minas Gerais —, e consegui ter êxito, sem dúvida, com a 

contribuição das reflexões aqui eternizadas. Lembra-se do texto que me motivou a 

escrever esse memorial? “A carreira militar só estava começando, bem como minha 

vida que, espero eu, ainda traga muitas outras coisas boas em seu percurso”. 

Pois é, e tem trazido! Seria sorte? Não acredito muito nisso. Além de ter contado 

com o apoio fundamental de minha família, bem como da atenção e compreensão de 

minha amada, Carol, vinha me dedicando há um bom tempo, principalmente nas férias 

de fim de ano e na maioria dos momentos livres durante as vinte e quatro horas do 

serviço operacional. Fiz alguns cursos para compreender melhor como construímos 

hábitos, sobre técnicas de aprendizado, e um em particular que não trazia nenhum 

conceito novo, nenhuma dica inovadora, mas que fazia questionamentos estratégicos 

que nos ajudam a pensar por conta própria, a nos conhecermos melhor, a refletirmos 

sobre autoconhecimento, prioridades, saúde, amor. Por que busquei tudo isso? Porque 

a espera não pode ser imóvel. Não podemos adotar uma posição de expectativa, 
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 esperando a sorte grande. Precisamos ir atrás. Como diz Leandro Karnal24, historiador 

e professor da Universidade Estadual de Campinas, cada um sabe de toda dificuldade 

enfrentada para chegar aonde chegou, dos sacrifícios e do que foi preciso abrir mão. 

Todos queremos muitas coisas; nem todos estão dispostos a pagar o preço. “Não há 

bônus sem ônus”. 

Estamos caminhando para o fim — ou seria para o começo de uma nova etapa? 

Deixo, para que eu não “deguste” sozinho, uma última contribuição de Josso (2004, p. 

58, grifo nosso). O trecho que mais me inspirou e que define, com excelência, o objetivo 

dessa extraordinária proposta de escrita: 

 
O que está em jogo neste conhecimento de si mesmo não é apenas 
compreender como nos formamos por meio de um conjunto de experiências, ao 
longo da nossa vida, mas sim tomar consciência de que este reconhecimento 
de si mesmo como sujeito, mais ou menos ativo ou passivo segundo as 
circunstâncias, permite à pessoa, daí em diante, encarar o seu itinerário de 
vida, os seus investimentos e os seus objetivos na base de uma auto-
orientação possível, que articule de uma forma mais consciente as suas 
heranças, as suas experiências formadoras, os seus grupos de convívio, as 
suas valorizações, os seus desejos e o seu imaginário nas oportunidades 
socioculturais que soube aproveitar, criar e explorar, para que surja um ser que 
aprenda a identificar e a combinar constrangimentos e margens de liberdade. 
Transformar a vida socioculturalmente programada numa obra inédita a 
construir, guiada por um aumento de lucidez [...]. 

 
 
 
 

 

                                                             
24 Sucesso e Esforço. Palestra, 2016, 4 min. 
Disponível em: <youtu.be/5jXjDuRG-Lg>. Acesso em: 30 jul. 2016. 
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De onde vem a palavra oportunidade? Vem do nome de 
um vento. Os romanos tinham o hábito na Antiguidade de 
dar nome aos ventos. E um vento que eles apreciavam 
imensamente, que levava o navio em direção ao porto, era 
chamado de ob portus, o vento oportuno. O que que é 
oportunidade? É quando você pega o vento favorável, 
aquele que o leva para o porto. O vento inoportuno é o que 
o tira da direção do porto. O que é o porto? O porto — 
assim como uma porta — é a segurança, é entrada e 
saída, é aquilo que o impede de ficar estanque na coisa 
mais perigosa que existe, que é ser prisioneiro de si 
mesmo. 

O porto ou a porta impede que eu fique isolado, que eu 
fique ilhado, sem alternativa. Por isso, a oportunidade é 
aquilo que nos tira do mesmo porque o porto ou uma porta 
é, antes de mais nada, uma saída. Como é a saída em 
grego? Exodus. Na bíblia, é a passagem clássica dos 
hebreus, conduzidos por Moisés, até a terra prometida, 
Canaã. A palavra em inglês que veio de exodus é exit. 
Que significa “sucesso”, “resultado positivo” e 
também, “saída”. Para ir da oportunidade ao êxito é 
preciso enfrentar os medos de mudança, romper o 
sentimento e ir atrás do vento oportuno (CORTELLA, 2013, 
p. 46-47, grifo meu) 

Quase me esqueci! 

Voltando novamente ao texto 

da página 9, aquele que me 

motivou a escrever esse 

memorial, lembra-se? Pode 

até haver outros erros 

gramaticais no trabalho, mas 

a palavra “xegávamos” com X 

foi proposital. Você 

experimentou ler as iniciais 

dos parágrafos de trás para 

frente e conferir qual palavra 

se forma?  

 

 

 

 

Mais do que um título, “não desperdice seu potencial” tornou-se para mim uma 

espécie de filosofia de vida, algo para que eu possa, nos momentos de devaneios e 

divagações, recordar os pontos cruciais da minha própria história, pois o passado deve 

nos servir de referência para termos consciência da trajetória que percorremos, mas 

sobretudo dos cuidados a serem tomados, do que precisa ser mexido e do que merece 

ser preservado. Quanto ao que virá daqui em diante, dizia o poeta espanhol Antônio 

Machado, “caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar”. Muito 

obrigado pela companhia durante o meu caminho até aqui. 
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