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DEFINIÇÕES DE TERMOS 

Para melhor compreensão do contexto do estudo, definiremos os principais termos como se 

segue: 

Capes: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Diretoria de Educação 

Básica Presencial – DEB 

Licenciandos: graduando em curso para se habilitar professor 

Professor coordenador: Professor que coordena o subprojeto, um para cada área.   

Professor supervisor: Professor que supervisiona os alunos em suas atuações nas instituições 

escolares. 

PIBID:  Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência. 

Pibid linguagens: Subprojeto do Pibid, que envolve as disciplinas de Educação Física e Língua 

Portuguesa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar minhas vivências formativas que foram construídas 
durante o curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES), e, principalmente as experiências no PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência), a fim de promover a compreensão dos processos intrínsecos e subjetivos 
presente na formação inicial que implica na constituição da minha identidade docente. Para 
tanto, utilizo como dispositivo, o memorial de formação, que se caracteriza como um gênero 
acadêmico autobiográfico. Sendo assim, o memorial se torna um instrumento adequado para 
registrar meu percurso educacional (desde as séries iniciais até o ensino superior), capaz de 
possibilitar mudanças nessa trajetória, dando a ela um novo significado, uma vez que esta 
prática metodológica valoriza a subjetividade dos sujeitos. Nesse sentido, construí uma 
representação profissional, perspectivando outras possibilidades de ser, estar e fazer docência.  

 

 

Palavras-chave: formação inicial; constituição docente; memorial. 
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INTRODUÇÃO  

 

[...] a ação de recordar desempenha uma função 
fundamental, pois, recordar significa resgatar um momento 
originário e torná-lo eterno em contraposição à nossa 
experiência ordinária do tempo, como algo que passa, que 
escoa e que se perde (SILVA, 2008, p.605). 

 

 Este trabalho apresenta como objetivo refletir sobre as minhas experiências formativas 

construídas durante o período em que participei do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência) do curso de licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES). Considero, assim como JOSSO (2004), que essas “experiências” são 

vivências particulares, pois, 

 

[...] vivemos uma infinidade de transações [que atingirão] o status de 
experiência a partir do momento que fazemos um certo trabalho 
reflexivo sobre o que se passou e sobre o que foi observado, percebido e 
sentido. (p. 48).  
 
 

  

 Sendo assim, entendo que o meu envolvimento com o Pibid me possibilitou muitas 

vivências no âmbito da docência, no entanto, apenas algumas delas atingiram status de 

experiência, as quais procurei analisar a partir da minha trajetória de vida. Para tanto, me 

apropriei do memorial de formação como dispositivo metodológico. De acordo com a autora 

Passeggi (2008), o memorial é um gênero acadêmico autobiográfico que é reconhecido.  

 
 

[...] como arte profissional de tecer uma figura pública de si, ao escrever sobre 
recortes da vida: o processo de formação intelectual e o de inserção 
profissional no magistério. Percurso que inclui obrigatoriamente 
considerações sobre a vida familiar, escolar, profissional e coloca em foco 
questões como a formação inicial e continuada, o (des) emprego, a 
empregabilidade, as mudanças estatutárias, identitárias que fazem parte da 
história de vida ativa do adulto (p. 27).  

 

 Já, para SEVERINO (2000), esse dispositivo é uma autobiografia, que se: 
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[...] configura como uma narrativa simultaneamente histórica e reflexiva. 
Deve então ser composto sob a forma de um relato histórico, analítico e 
crítico, que dê conta dos fatos e acontecimentos que constituíram a trajetória 
acadêmico-profissional de seu autor, de tal modo que o leitor possa ter uma 
informação completa e precisa do itinerário percorrido. (p. 175).  

 

 Na elaboração deste texto utilizei a perspectiva desses autores para significar o 

memorial, que consiste ainda “[...] em um trabalho de recordação das experiências individuais 

que, trazidas pelos estudantes para a construção de seu discurso, encarnam as tonalidades 

sociais, históricas, culturais e afetivas, fundadas por uma carga axiológica1” (SILVA, 2010, p. 

605). 

 A motivação que me levou a escrever sobre o meu percurso formativo foi o fato de 

querer compreender como fui me tornando docente. Além disso, percebo a necessidade de 

registrar esses fatos para os mesmos não caiam no esquecimento, assim como nos mostra a 

epígrafe acima, que esses momentos sejam eternizados. Ao escrevermos não deixamos a 

história morrer, podemos retomá-la e modificar o presente, por meio do processo de reflexão 

das nossas práticas. Afinal,  

 

Narrar sua história é um meio de cada pessoa atribuir um sentido à sua 
experiência, dar um significado a quem ela é e perceber como este é 
construído no mundo social. Isso ocorre à medida que a narrativa organiza um 
discurso em que se imbricam significações diversas, que formam redes e 
criam uma realidade social no embate com diferentes interlocutores (reais ou 
internalizados), para legitimar sentidos (OLIVEIRA et al 2006, p. 552). 

 

 Dessa forma, apresento a narrativa da minha participação no Pibid, que é um programa 

destinado aos sujeitos que optaram pela docência, com intuito de estimular/manter os discentes 

na carreira docente, mostrando sua importância e valorizando-os, conforme podemos notar no 

edital os seguintes intuitos,  

 

[...] o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID que tem por 
finalidade apoiar a iniciação à docência de estudantes de licenciatura plena das 
instituições federais e estaduais de educação superior, visando aprimorar a formação 
dos docentes, valorizar o magistério e contribuir para a elevação do padrão de 
qualidade da educação básica. (CAPES, 2009). 

                                                           
1 Estudo ou teoria de alguma espécie de valor, particularmente dos valores morais.  Teoria crítica dos conceitos 
de valor. 
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 A intenção do programa era capacitar esses sujeitos para atuarem no ambiente escolar, 

visando uma melhor qualidade no ensino e na formação dos professores. O projeto teve a 

duração de dois anos 2010/2011, e contava com a participação de duas áreas Educação Física e 

Letras-Português. Nesse período, nós licenciandos tivemos a oportunidade de vivenciar na 

prática como funciona a educação no Ensino Básico com uma carga horária maior que a 

estipulada pelo estágio supervisionado (um componente curricular obrigatório do curso).  

 Das inúmeras atividades desenvolvidas/concretizadas no Pibid, gostaria de resgatar 

como foco principal deste trabalho as sensações vividas, as relações estabelecidas e as 

aprendizagens. Não almejo relatar ou descrever o que fizemos em nossas intervenções, ou seja, 

a prática em si, mas sim evidenciar os fatos subjetivos apreendidos e problematizados durante 

esta prática. No sentido de promover uma reflexão acerca das experiências na formação inicial 

(e para além delas), entendo que este é um momento de desenvolvimento do caráter 

profissional do individuo.  

 

 

1. MEMÓRIAS... PARA QUE TE QUERO? 

 No âmbito deste texto, ao falar de memória busco compreendê-la no aspecto social do 

indivíduo,  

 

sob esse enquadre, importa dizer que a noção de memória não se restringe 
àquela de ordem psicológica, de natureza estritamente biopsíquica. Além 
desse traço, a memória, enquanto construção social situa-se num espaço que 
medeia a ação ideológica e a experiência social que os membros de uma 
comunidade específica possuem acerca de suas experiências humanas. 
(SILVA, 2008, p. 605).  
 
 

 Assim, buscar no passado os momentos vividos, demanda pensar também no momento 

histórico-social que perpassa este período. 

 Relembrar o vivido requer um esforço meticuloso, para que possamos relatar/registrar o 

essencial o significativo, de modo que não fique maçante para o leitor, mas que seja profícuo. 

Afinal, pra que serve relembrar o passado? Segundo Silva (2008),  

 

 
Rememorar ou recordar, termos aqui intercambiáveis, fundam-se em uma 
operação mental, caracteristicamente individual, psicológica, que traz à baila 
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elementos de um mundo íntimo, (inter) pessoal e cultural, os quais alimentam 
um quadro de referência partilhado (p. 606).  

 

 Pensar nessa prática memorialística é a busca pela interpretação do meu eu, por meio 

das experiências adquiridas, e expô-las aos demais indivíduos, visto que, “a memória é a mais 

épica de todas as faculdades” (BENJAMIN, 1994). Captar o pensamento para o 

desenvolvimento da escrita necessita de um olhar criterioso dos momentos vividos.  

 

A lembrança é a percepção de uma imagem que se desloca de um tempo que 
já passou para o tempo presente. Ocorre, todavia, que essa imagem deslocada 
não será a representação do passado como tal, ela é medida pelo corpo no 
presente: “o que percebo em mim quando vejo as imagens do presente ou 
evoco as do passado?”, perguntaria Bergson para em seguida responder: 
percebo em todos os casos, que cada imagem formada em mim está mediada 
pela imagem, sempre presente, do meu corpo (CHIARA, 2001, p. 22). 

 

 A autora trabalha com a ideia, de que os sujeitos que narram à história de sua vida 

utilizam recursos da imagem do ‘eu’ que percebe no presente. De modo, que para ela a 

memória trabalha primordialmente com a elaboração imaginária. Dando seguimento à citação 

acima ela alega que: 

 

A verdade do autobiógrafo não se confunde, portanto, com a verdade 
histórica; não é verificável por parâmetros objetivos, é subjetiva e regida pela 
busca da singularidade – da diferença entre o ‘eu’ que se inscreve na obra e o 
resto do mundo (CHIARA, 2001, p.22). 

 

 Neste sentido, é relevante tecer significações intrínsecas, a fim de explicitar a 

intencionalidade que perpassa e norteia cada narrativa, a fim de uma busca articulada e 

propositada da trajetória de vida dos indivíduos, com base em informações objetivas e 

elencadas pelo imaginário humano.  

 O trabalho agora é revisitar o passado e perceber os aspectos relevantes do mesmo, 

principalmente as memórias relativas à memória acadêmica, pois: 

 

 

Todos nós, de um modo ou de outro, em nosso trabalho docente constituímos 
algum tipo de memória, porém, nem sempre nos damos conta disso e 
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tampouco da importância que ela tem não só para uma possível historicização 
de nosso trabalho, mas principalmente como um elemento que possibilita 
olhar para o que fazemos e buscar compreender melhor o quê, o porquê, o 
como e o para quê deste fazer (CAPARRÓZ, 2009, p. 9).   

 

 O autor ainda ressalta que, o registro tem uma dimensão organizativa da vida, assim 

como uma dimensão recordatória (construção da memória).  E como recordatório o registro nos 

possibilita ter uma visão mais evidenciada do passado, assim como permite que revisitemos 

esse passado para repensá-lo refletindo sobre o mesmo e ressignificá-lo. “Ao fazermos o 

registro da prática pedagógica, não nos reduzamos à descrição do vivido, mas que o 

fundamental é a busca pela reflexão e uma compreensão mais profunda do que fazemos e do 

que somos”. (CAPARRÒZ, 2009, p.22). Com relação ao registro, elaborei tal instrumento tanto 

na graduação na disciplina denominada Seminário Articulador de Conhecimento (SAC), a qual 

me acompanhou em todos os oitos períodos do curso, cujo objetivo era levar os alunos a 

escrever reflexivamente sobre sua trajetória acadêmica. Bem como, no próprio pibid que tinha 

a mesma proposta, que era escrever sobre a nossa trajetória no programa. Esse processo é 

bastante significativo da mesma forma que é difícil. Escrever reflexivamente exige 

amadurecimento às questões relacionadas ao ensino, a formação em si e aos outros sujeitos em 

nossa volta. 

Sendo assim, relembrar meu processo de escolarização e as primeiras experiências docentes é 

uma forma de não deixar algo tão relevante no esquecimento. A autora Bastos (2003), mostra-

nos que, 

 
 

As vivências de um professor, ao longo de sua trajetória profissional, estão 
contextualizadas historicamente na perspectiva de construção do tempo 
presente. O prazer em revelar as inúmeras vivências, de contextualizá-las na 
busca da reflexão e da crítica, de valorizá-las diante da elaboração do tempo 
presente, intenta construir o vivido na perspectiva de esclarecer, em parte, o 
enfrentamento dos desafios epistemológicos do trabalho docente, em que as 
motivações de vida estão intimamente ligadas. O pessoal e o profissional 
fazem parte de uma totalidade: o eu (BASTOS, 2003, p. 167). 

 

 

 Nesse sentido, concordo com a autora, desejo enfrentar os desafios epistemológicos do 

trabalho docente ao recuperar as diversas experiências formativas e refletir sobre elas, 

atribuindo significações às mesmas. Pois, é possível aprender sobre a cultura escolar por meio 

da memória do professor referente ao conhecimento construído.  
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 Para atingir tais objetivos é necessário desenvolver a habilidade da escrita e da leitura, 

em que pese ser este um processo contínuo. É no exercício da leitura frequente que iremos 

aprimorar a escrita.  

  
 A escrita é uma construção sócio-histórica e politico-cultural, e que por meio 
das relações estabelecidas com o mundo é que vamos desenvolver capacidades 
e habilidades. De modo, que escrever é uma capacidade que possuímos, mas é 
também uma habilidade, que se não for desenvolvida fica comprometida. 
(CAPARRÓZ, 2009, p.20). 
 
 

 Então, podemos notar que, para elaborar um trabalho não podemos prescindir da leitura 

e da escrita, mas elaborar uma escrita reflexiva.  

 

Este processo vai se tornando reflexivo, à medida que o autor passa a 
estabelecer um diálogo consigo mesmo, fazendo indagações, questionamentos 
sobre seu modo de agir e dos sujeitos a sua volta, buscando entender esses 
dilemas (CAPARRÓZ, 2009, p.25). 
 
 
 

 Assim como escrever requer dedicação para se aprimorar, a carreira docente também o 

é. Haja vista, a necessidade de nos dedicarmos com entusiasmo pelas práticas educativas, no 

caso deste trabalho, aquelas que envolvem a problematização das experiências formativas 

rememoradas a fim de construir na ação um conhecimento que é inerente à prática na qual 

assume significado a partir da reflexão, que segundo Pérez Gómez apud Libâneo (2006, p. 56),  

 

 

A reflexividade é a capacidade de voltar sobre si mesmo, sobre as construções 
sociais, sobre as intenções, representações e estratégias de intervenção. Supõe 
a possibilidade, ou melhor, a inevitabilidade de utilizar o conhecimento à 
medida que vai sendo produzido, para enriquecer e modificar não somente a 
realidade e suas representações, mas também as próprias intenções e o próprio 
processo de conhecer. 

 

 

 Nesse processo de escrita, aguçado pela prática memorialística, onde recordamos o 

nosso eu por meio de uma ação imaginária, podemos refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa 

subjetividade e sobre os nossos saberes profissionais.  
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2. (RE) VISITAR O PASSADO, PARA CONSTRUIR O FUTURO. 

 Nasci em 1989, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. Essa década foi marcada 

por uma imagem negativa nos setores econômicos que apontavam o caminho recessivo trilhado 

pela economia brasileira, traduzida como “década perdida”. Porém, no campo educacional essa 

década foi uma das mais fecundas de nossa história inaugurando vários movimentos que 

priorizavam a discussão do papel da sociedade, que se reestruturava para ser democrática na 

educação que se intencionava construir. Foi marcada também pela luta de movimentos 

sindicais, em que os profissionais da educação organizados e mobilizados se preocupavam com 

o significado social e político da educação e reivindicavam a abertura da discussão no intento 

de se assumir a responsabilidade de novas ações no campo educacional (RODRIGUES, 2007 p. 

3).  

 Muitas foram às reformas estabelecidas na década seguinte (1990), no que diz respeito 

ao sistema de ensino, principalmente com a implantação da nova LDB/96 (Lei de Diretrizes e 

Base da Educação Nacional), que estabelecia importantes parâmetros para a educação pública 

brasileira. Assim como foram intuídas mudanças no cenário educacional como um todo, 

emergiram mudanças no campo da Educação Física. Que, no final da década de 1980 e 

principalmente na década de 1990 passava por um momento denominado ‘crise de identidade 

da Educação Física’. Neste período surgiram produções teóricas baseadas nas ciências 

humanas. Pretendiam constituir uma ‘nova educação física’ com diferentes abordagens, que 

eram nomeadas de crítico-superadora, desenvolvimentista, progressista, crítico-emancipatória, 

entre outras. Essas vertentes visavam romper com as práticas tecnicistas e esportivistas que 

predominavam no ambiente escolar. Em meio a esses acontecimentos no cenário político e 

educacional, pretendo relatar meu processo de escolarização, o que implica retomar os aspectos 

históricos vigentes em tal época através de minhas memórias. De modo, que o mesmo possa 

fazer sentido na contextualização das minhas vivências.  

 Embora eu esteja cursando o ensino superior, nunca tive meus pais como referência no 

que se refere à formação escolar. Meu pai cursou até a 3° série do ensino fundamental, 

enquanto a minha mãe infelizmente nem chegou a estudar sabendo apenas assinar seu nome. A 

necessidade do trabalho precoce impossibilitou que os mesmos se dedicassem a vida estudantil. 

Como meu pai trabalhava em outra cidade, só o víamos em alguns finais de semana. Assim 

sendo, cabia à minha mãe a nossa educação (éramos três filhas), mas ela nunca olhava, por 

exemplo, se havia tarefas para casa. Se havia ela não nos ajudava a responder. Nossas dúvidas 
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eram tiradas com uma tia que morava próximo. Mesmo não sabendo ler, minha mãe era 

presente na minha vida escolar, participava das reuniões de pais sempre que solicitada. Nessas 

reuniões, a maioria dos pais eram presentes (grande parte de mães), e buscavam saber 

primeiramente sobre o comportamento de seus filhos, e posteriormente sobre seu desempenho 

na escola. Não interferiam nas atividades escolares, de modo que a escola detinha a razão e o 

conhecimento. Os pais (na maioria com pouco estudo) davam carta branca aos docentes, para 

que os mesmos tomassem as atitudes necessárias para repreender o comportamento de seus 

filhos no ambiente escolar. 

 Apesar de ter nascido no Espírito Santo, minha trajetória escolar iniciou-se na Bahia, 

mais precisamente na cidade de Teixeira de Freitas localizada ao sul do Estado. Lembro-me 

que a escola era precária, havia apenas dois banheiros (um feminino e um masculino para uma 

grande quantidade de alunos), não havia refeitório e o pátio era bem pequeno e sem assentos.  

 Na década de 1990 era maior o percentual de alunos reprovados, o que aumentava o 

número de estudantes por sala; os alunos menores eram obrigados a conviver com colegas mais 

velhos, e os repetentes perdiam o estímulo e autoestima para os estudos. Essa situação era 

corriqueira em muitas cidades do interior, principalmente nas regiões Norte/Nordeste como nos 

mostra os dados da pesquisa abaixo realizada em 2001. 

 

 

O Nordeste dispõe de uma rede pública particularmente degradada. O número 
de docentes leigos (sem formação pedagógica) é um dos indicadores que 
reflete essa precariedade. (...) O Nordeste brasileiro constitui a maior 
concentração de pobreza na América Latina. Mais da metade das crianças nas 
zonas rurais do Nordeste recebem menos de 4 anos de escolaridade e um 
quarto da população nunca foi escolarizado (WATKINS, apud AKKARI, 
2001, p. 169).  

 

 Podemos perceber que estes dados são do período em que eu estava nas séries iniciais, 

ou seja, de alguma forma eu estava inserida nessa estatística.  

Na 2° série do ensino fundamental, encontrei muitas dificuldades na aprendizagem, 

principalmente pela mudança de horário, nos dois anos anteriores estudava no período da tarde 

e quando passei para a manhã dormia durante as aulas e meu rendimento caiu 

consideravelmente. A professora não tinha paciência com os alunos, no sentido de que ela não 

entendia o comportamento dos mesmos em determinada fase da vida, ou seja, teríamos que 

aprender o conteúdo da maneira que ela nos ensinava.  Confesso que eu sentia medo dela, 

assim como grande parte da turma. Por esse motivo nunca tirava dúvidas da aula, e como ela 
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era a professora de todas as matérias, reprovei. Eu nunca a esqueci, e quero ser diferente dela: 

que meus alunos me respeitem e não sintam medo de mim.    

 A forma como era concebido o ensino nas escolas públicas que estudei, de certa forma 

não favorecia o aluno com problemas na aprendizagem, visto que, não era feito nenhum 

acompanhamento com eles, mesmo porque as escolas não tinham uma estrutura adequada, 

tampouco profissional para tal ofício. 

 Isso tudo ocorria porque os professores na sua grande maioria não tinham uma 

formação acadêmica, haviam feito apenas o magistério (este magistério ao qual me refiro é o 

ensino médio integrado com o curso técnico para a formação de professores). O que era bem 

comum na região naquele momento, visto que não possuía nenhuma instituição de ensino 

superior em tal localidade. Os professores eram condicionados a passar o conteúdo 

determinado pelo sistema.  

 

De acordo com dados do Ministério da Educação/Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (MEC/INEP), para o Brasil como um todo, 
em 2001, 49,8% dos professores do ensino fundamental não tinha concluído o 
Ensino Superior, formação adequada para lecionar nesse nível de ensino. 
Destes, 3,1% tinha como escolaridade apenas o próprio curso fundamental, 
completo ou incompleto.  Regionalmente, o pior índice é o do Norte, com 
78,2% de profissionais sem curso superior e 8,3% sem o ensino fundamental, 
seguido pelo Nordeste, com 70,7% e 6,3%, respectivamente (HADDAD e 
GRACIANO, 2003, p. 180). 

 

 Estes dados apontam a formação dos professores. Atualmente esses fatos vêm mudando, 

para os especialistas em formação de professores, o crescimento no número de docentes que 

apresentam diploma universitário vai em direção ao que a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB) exige, que o docente dos anos finais do Ensino Fundamental e de todo o 

Ensino Médio tenham diploma universitário para exercer sua função, (MANDELLI, 2012). 

Abaixo apresento um quadro que mostra essas proporções. 

 

Proporção de Docentes por Grau de Formação  

Ensino Fundamental  Ensino Médio  

Educação 

Superior 
Ano  

Número 

de 

Docentes  

Incompleto Completo Total 
Normal/ 

Magistério 

Sem 

Normal/Magistério 
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2007 1.878.284 0,2 0,6 30,8 25,3 5,5 68,4 

2008 1.983.130 0,2 0,5 32,3 25,7 6,5 67,0 

2009 1.991.606 0,2 0,5 31,6 24,5 7,1 67,8 

2010 2.023.748 0,2 0,4 30,5 22,5 8,1 68,8 

2011 2.039.261 0,2 0,4 25,4 19,0 6,4 74,0 

Fonte: MEC/Inep/Deed. Nota: O docente foi computado apenas uma vez. 

 

  No sentido de superar esse quadro o Pibid ganha importância. De modo, que o mesmo 

possa:  

[...] proporcionar aos futuros professores participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar e que busquem a superação de problemas identificados no 
processo de ensino-aprendizagem (CAPES, 2009). 

 

  

 Este programa tem um diferencial para além da disciplina de estágio supervisionado 

oferecida pelo curso. Isso é possível devido à carga horária maior, possibilitando-nos uma 

maior interação com o corpo pedagógico da escola.    

Retomando a minha trajetória, ao repetir a série, minha mãe me transferiu para turno da tarde, 

ou seja, era outra professora menos rude. E ao ver meus colegas numa série superior a minha 

foi constrangedor.  

 Em meio a todo esse período, meus pais se separaram, e o meu pai veio morar 

definitivamente no Espírito Santo. E em uma viagem de férias à sua casa, me encantei pelo 

lugar, e mais precisamente por uma escola grande, que me despertou o desejo de estudar nela. 

Mesmo contra a vontade da minha mãe fui morar com meu pai, só por causa da escola, até 

porque a casa em que ele morava era inferior à da minha mãe, e ainda havia o fato de não 

gostar da sua nova esposa. 

 Dessa forma, parte do meu ensino fundamental (5° a 8° série) foi cursado em uma 

escola municipal de Vitória. E foi nessa escola que eu conheci a Educação Física, que veio a se 

tornar a minha disciplina favorita. Deste modo, comecei a participar do time da escola e 

consequentemente dos jogos escolares de Vitória. A relação mais próxima com o professor de 
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Educação Física, foi meu referencial para optar pelo curso. Foi uma área com a qual eu me 

identifiquei e que seguramente eu trabalharia com competência e comprometimento. 

 No ensino médio, as aulas de Educação Física foram diferentes. Apesar de ter estudado 

em duas escolas estaduais distintas, as características dos professores eram as mesmas, 

entregavam a bola para os alunos, iam tomar café, ler jornal ou simplesmente bater papo. Mas, 

como eu já havia construído um ‘ideal’ de Educação Física, essas aulas desestimulantes 

serviram como motivadoras. Ao ser professora dessa disciplina, eu poderia proporcionar ao 

meu aluno uma aula diferenciada e significativa, porque eu sabia que a Educação Física tinha 

muito mais a ensinar do que simplesmente rolar a bola para os discentes, momento este em que 

os professores entregam a bola aos alunos e não conduz a aula, ficando explícita a falta de 

planejamento.  

 Dentre as escolas que estudei no Estado do Espírito Santo, no que diz respeito à relação 

professor-aluno não era muito diferente das escolas da Bahia, principalmente na forma de 

transmitir os conteúdos, ambas de caráter tradicional. Mas é claro que uma boa formação (por 

parte do corpo pedagógico da escola), bem como uma estrutura adequada para se trabalhar, me 

possibilitou vivenciar uma melhor qualidade de ensino nessas escolas.  

 A partir do momento que eu passei a ter contato com disciplina de educação física e, 

uma maior aproximação com o professor, fez com que eu optasse pelo curso. Apesar de gostar 

das outras disciplinas, era nas aulas de educação física que eu me sentia bem, por ser uma aula 

prazerosa, na qual era repleta de atividades conduzidas pelo professor que explorava nossas 

capacidades físicas. Existia um encantamento tão forte de minha parte que eu não sei explicar a 

minha opção, talvez fosse pela aproximação com o professor e a admiração pelo trabalho que 

desenvolvia conosco, nos incentivava a praticar os esportes comuns na escola (futebol, vôlei, 

basquete, atletismo, jogos em geral, além da participação em torneios escolares), pois sabia da 

nossa capacidade.  

 Diante desta alternativa, de realizar um trabalho parecido com o dele, pesquisei sobre a 

carreira docente e constatei que não era uma área reconhecida e/ou valorizada, além do fato da 

baixa remuneração. Contudo, optei pela docência, já que gostaria de trabalhar em uma área que 

eu realmente gostasse. No geral, prestei vestibulares quatro vezes, sendo duas vezes na UFES, 

ambos para Educação Física. Dessa forma, com muitas expectativas se inicia a minha vida 

acadêmica, sobre a qual irei falar em seguida. 
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3. UM NOVO MUNDO: INGRESSO NA VIDA ACADÊMICA 

 A chegada à universidade é um processo de transição de ensino na vida dos estudantes 

devido às mudanças. A instituição de ensino superior têm características diferentes do ambiente 

escolar ao qual estava acostumada. Nesse espaço, o aluno se torna responsável pelo próprio 

processo de ensino-aprendizagem. O que a princípio, nos garante certa autonomia, ao mesmo 

tempo nos causa espanto.  

 Assim, minhas expectativas iniciais, antes de adentrar no universo acadêmico giravam 

em torno de um curso de caráter eminentemente prático, que seriam poucas as disciplinas de 

cunho teórico, e que em grande parte dessas disciplinas teóricas estariam ligadas 

principalmente as áreas biológicas. Em nenhum momento eu verifiquei a grade curricular do 

curso, nem ao menos sabia dessa possibilidade. Assim, ao identificar o que seria por mim 

estudado ao longo de quatro anos foi um choque total, ou seja, tudo que eu havia idealizado não 

seria de fato concretizado. Com a separação entre a licenciatura e o bacharelado (e eu sabia 

dessa separação, pois tinha em mente atuar na sala de aula), o novo currículo da licenciatura foi 

instituído para atender as necessidades formativas de novos professores, principalmente nos 

aspectos pedagógicos. Havia um discurso no centro no início da minha graduação, que dizia 

que, “não era necessário saber determinada prática para saber ensiná-la aos alunos”, sendo essa 

uma forma de justificar a presença acentuada das disciplinas teóricas na grade do curso, tão 

questionada pelos alunos que tinham o mesmo pensamento que o meu. 

 Outra questão a ser pontuada, refere-se às metodologias adotadas na universidade que 

dificultaram meu processo de aprendizagem. Visto que, no ensino médio, bem como em todo 

meu ensino fundamental, a metodologia utilizada fora diferente. Baseando nos meus 

conhecimentos atuais, entendo que a metodologia desenvolvida no meu período escolar, 

anterior à universidade, aproximava-se da tendência tradicional,  

 

 

[...] se caracteriza por acentuar o ensino humanístico, de cultura geral, no qual 
aluno é educado para atingir, pelo próprio esforço, sua plena realização como 
pessoa. Os conteúdos, os procedimentos didáticos, a relação professor-aluno 
não têm nenhuma relação com o cotidiano do aluno e muito menos com as 
realidades sociais. É a predominância da palavra do professor, das regras 
impostas, do cultivo exclusivamente intelectual (LIBÂNEO, 2006 p. 22).  

 

 

 Ao refletir acerca do meu processo escolar, identifico no mesmo, essas características, 

que foram adotadas nas escolas onde passei, na qual os professores ministravam o conteúdo de 
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forma maçante e facilitadora para os alunos. Essa relação professor-aluno não aparecia, sendo 

este, um dos obstáculos que tive de enfrentar. 

 Na universidade, o modelo metodológico busca desenvolver o sujeito integralmente 

(nos aspectos sociais, políticos, culturais e acadêmicos), que o mesmo venha a ser pensante, por 

meio de um diálogo aberto que estimule a criticidade.  O universo escolar ao qual eu estava 

inserida estava longe de me proporcionar essas vivências. Ao relatar tais fatos, não me esqueço 

de me ater às fases da vida e de aprendizagem dos indivíduos. De modo que na universidade as 

pessoas estão entrando na juventude ou já possuem uma idade mais avançada, o que faz com 

que sejam capazes de compreender as atividades complexas que lhes são propostas. Quando me 

refiro que a escola deve agir como a universidade, é no sentido de estimular nas crianças a 

capacidade de serem sujeitos pensantes, não me refiro ao conteúdo em si, mas na forma que o 

mesmo deveria ser transmitido. Isso envolve vários aspectos, sejam eles históricos, sociais, 

políticos e culturais.  

 Deste modo, desde o início do curso até o terceiro/quarto período foram carregadas de 

estranhamentos, e quem sabe de desilusões, que em alguns momentos me fizeram pensar em 

desistir da área, até então não fazia sentido muitas disciplinas postas no currículo, foi difícil 

entender que nem tudo que eu estava aprendendo deveria ser ensinado aos alunos no espaço 

escolar, mas, a partir desse conhecimento, eu deveria formular o conteúdo a ser desenvolvido 

na escola. Portanto, minhas expectativas formativas foram contempladas pelo curso após o 

quinto período, a partir do momento que eu compreendi o papel dessa formação, o que implica 

entender o porquê de tal currículo e como deveria problematiza-lo na prática, sabendo, que o 

mesmo deixou de contemplar vários aspectos, mas, que me deixou apta a buscar o que faltar 

para completar essa formação. 

 Em meio a esse processo de graduação, um tanto conturbado, surgiu a oportunidade de 

participar de um projeto denominado PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência), seu objetivo correspondia as necessidades que eu tinha naquele momento. Este 

projeto visava formar professores comprometido com sua prática, assim como prepará-los para 

atuarem no ambiente escolar. Deste modo, a expectativa inicial que eu tinha, com relação ao 

trabalho que viria a ser desenvolvido no programa, ia ao encontro à ideia principal que era a 

formação de professores envolvidos com o ensino. Percebi neste programa um aliado a mais, 

no sentido de promover maior conhecimento sobre o que é ser professor, para além do curso. 

Isso porque se tratava de um estudo aprofundado sobre tal tema (não seria uma disciplina 

ofertada com uma carga horária menor), no sentido de produzir conhecimento e estabelecer 

maior contato com o mundo da pesquisa. Por fim, pensava que o programa pudesse contribuir 
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significativamente em minha atuação no espaço escolar, para além do que eu estava 

apreendendo na formação. Haja vista, que este era o foco principal do programa, ensinar os 

sujeitos a aprender a ensinar, tendo como eixo central a prática. 

 De um modo geral, identifico inúmeras críticas a essa carreira docente, a qual eu 

pretendo construir. Críticas estas de cunho negativo, e que em poucos momentos tentam 

reverter a atual situação dos professores.  Dessa forma, gera-se um discurso de desvalorização 

dessa profissão. Em meio a esse dilema muitos não querem ser educadores, o que pode ser 

percebido em inúmeras pesquisas que demonstram a falta de professores de diversas disciplinas 

no mercado. Outros optam pela carreira, mas um número significativo desiste. O desanimo é 

muito grande, gerando uma apatia pela profissão. Para exemplificar tais dados, trago uma 

pesquisa que fora realizada em 2010, com estudantes do ensino médio, intitulada de “Ser 

professor: uma escolha de poucos”, a qual apontava a baixa atratividade pela docência. Este 

estudo foi encomendado pela Fundação Victor Civita (FVC) à Fundação Carlos Chagas (FCC), 

o qual traz dados concretos e preocupantes: apenas 2% dos estudantes do Ensino Médio têm 

como primeira opção do vestibular, graduações diretamente relacionadas à atuação em sala de 

aula - Pedagogia ou Licenciatura. A pesquisa ouviu 1.501 alunos de 3º ano em 18 escolas 

públicas e privadas de oito cidades. Apesar de reconhecerem a importância do professor, os 

jovens pesquisados afirmam que a profissão é desvalorizada socialmente, mal remunerada e 

com rotina desgastante.  

 Outro dado apontado na pesquisa, segundo estimativa do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apenas no Ensino Médio e nas séries finais do 

Ensino Fundamental o déficit de professores com formação adequada à área que lecionam 

chega a 710 mil. E não se trata de falta de vagas, mas ouve queda na procura, entre 2001 e 

2006. E apesar do crescimento de 65% no número de cursos de licenciatura as matrículas, 

porém, se expandiram apenas 39%. Constataram também, que a profissão tende a ser procurada 

por jovens da rede pública de ensino, que em geral pertencem a nichos sociais menos 

favorecidos. Entre os entrevistados que optaram pela docência, 87% são da escola pública, a 

grande maioria (77%), mulheres. No final deste texto os autores trazem uma fala dos alunos 

que achei pertinente e ao mesmo tempo alarmante, "Hoje em dia, quase ninguém sonha em ser 

professor. Nossos pais não querem que sejamos professores, mas querem que existam bons 

professores. Assim, fica difícil". (NOVA ESCOLA, ed. 229, 2010). 

 Pensando na ultima estatística apontada na pesquisa, verifico que é a minha condição 

(de classe baixa, estudante de escola pública). Nesse sentido, muitos alunos com essas 
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características optam pela licenciatura por ser uma área menos concorrida, considero que dou 

mais valor a carreira escolhida devido às dificuldades encontradas para alcançar tais objetivos.  

 Diante dessas questões por mim explicitadas, entendo que a graduação é um período 

formativo repleto de conhecimento para quem sabe aproveitá-lo (como estágios, programas, 

laboratórios...), e nos dar subsídios para pensarmos a nossa prática e entendermos o que é ser 

professor. Entendo o Pibid como mais uma das possibilidades que são oferecidas pelo curso, 

que contribui com o processo de constituição da minha identidade profissional.  

 

 

4. PENSANDO A PRÁTICA NA FORMAÇÃO INICIAL  

 No início das intervenções na escola, ao me deparar com a sala de aula, agora como 

professora, foi uma experiência única, apesar de ter passado grande parte da minha vida dentro 

da sala de aula. Digo isso, pelo fato de saber em qual ambiente atuaria, ou seja, já tinha em 

mente uma representação da carreira docente estabelecida, devido a minha trajetória escolar. 

Achava que conhecia a escola e os sujeitos que nela se encontra, entretanto, passei a enxergá-la 

com outro olhar, digamos mais apurado, pedagógico. Esse olhar pedagógico vem sendo 

adquirido nos saberes da experiência que estão sendo por mim construído. 

 Nesse sentido, é interessante significar o termo experiência ao qual estou me referindo. 

Segundo Larrosa (2002), a palavra experiência vem do latim “experiri”, que quer dizer, provar 

(experimentar). A experiência é em primeiro lugar um encontro ou uma relação com algo que 

se experimenta que se prova. No qual ele difere experiência de informação, informação esta 

que posteriormente gera a opinião sobre determinado acontecimento. Ou seja, no mundo no 

qual vivemos, devido a diversos fatores (falta de tempo, trabalho, informações demais), está 

cada vez mais raro a experiência no cotidiano dos indivíduos. Ou seja, para que as vivências se 

tornem experiências é necessário que reflitamos sobre a mesma, no sentido gerar um 

conhecimento novo, ou um novo olhar sobre uma prática.    

 Segundo Pimenta (2005, p. 20), quando chegamos a um curso de formação inicial, 

trazemos conosco um saber sobre o que é ser professor, ou seja, as nossas experiências de aluno 

na educação básica, e também sobre as nossas experiências socialmente acumuladas. De acordo 

com Larrosa (2002) os sujeitos da experiência são aqueles capazes de ser tocados, afetados 

pelos fatos que ocorrem a sua volta, ou seja, que se expõe. Quero dizer que, ao escolher a 

carreira docente, um dos fatores que me influenciaram nessa decisão foi a de me identificar 

com professores que tive e que me marcaram positivamente ou negativamente. 
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 Em outro nível, os saberes da experiência são também aqueles que os professores 

produzem em seu cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre sua prática, 

mediatizada pela de outrem seus colegas de trabalho e os textos produzidos por outros 

educadores. É aí que ganha à importância na formação de professores o processo de reflexão 

sobre sua própria prática (SCHON, 1990) e do desenvolvimento de habilidades de pesquisa da 

prática (MARTINS, 1989; DEMO 1990; LANEVE, 1993; ANDRÉ, 1994, apud PIMENTA, 

2005). 

 Dessa forma, o saberes da experiência abarcam ações que nem sempre podem ser 

descritas em livros ou manuais. Isso ocorre devido aos problemas que vamos encontrar no 

ambiente escolar e que precisam ser resolvidos imediatamente, tem se evidenciado que existe 

um saber que se constrói no fazer (BORGES, 1998, p. 54). O saber da experiência do professor 

se identifica, portanto com o seu saber social próprio resultante de sua prática social cotidiana 

(Therrien apud Borges, 1998, p. 54). Mas a questão é que, ser professor vai além de um 

conhecimento que tivemos anteriormente a essa carreira. Sendo a prática pedagógica atrelada à 

experiência adquirida nessa prática imprescindível na formação inicial do docente. Nesse 

sentido, o pibid ganha importância por nos ajudar a pensar/refletir sobre este processo. 

 

O desafio, então, posto aos cursos de formação inicial é o de colaborar no 
processo de passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno ao seu 
ver-se como professor. Isto é, de construir a sua identidade de professor. Para 
o que os saberes da experiência não bastam (PIMENTA, 2005 p. 20). 

 

 Dessa forma, compreender qual é o papel que devemos desempenhar, enquanto 

educador nos permitirá construir uma identidade. Deixando de nos ver como aluno, mas como 

professores, capazes de modificar a realidade da educação. A formação a qual fui submetida 

correspondeu a esses anseios, me vejo sim como professora capaz de transformar o ensino, não 

sozinha, mas com a ajuda da escola. 

 Quando optamos pela carreira docente é imprescindível que reflitamos sobre a prática 

que exercemos no ambiente escolar.  Devemos nos ater ao planejamento, sobre a forma como o 

concebemos. É importante que o conteúdo faça sentido para o aluno, que seja algo que ele 

possa usar em sua vida cotidiana. Ou seja, um conhecimento que o faça refletir para que o 

mesmo se torne um sujeito autônomo. Mas, para que um professor alcance tal propósito, é 

necessário que o mesmo tenha essa característica. De acordo com Giroux (1997, p. 163), os 
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professores deveriam se tornar intelectuais transformadores se quiserem educar os discentes 

para serem cidadãos ativos e críticos.  

 Ao mesmo tempo em que acredito nesta perspectiva, me pergunto como poderia 

promover uma aula com todas essas peculiaridades, e ao mesmo tempo prazerosa? Não posso 

me esquecer que, o que eu julgo ser importante nem sempre vai ser aceito ou importante para o 

aluno. Mesmo porque, tive algumas experiências em levar determinado conteúdo aos alunos, e 

eles ignorarem. Planejamos para humanos, que nem sempre aceitam o que lhes é proposto e nos 

surpreendem a cada aula.  Só é possível refletir sobre esses problemas considerando a vivência 

da prática pedagógica. Mesmo porque, o saber pedagógico é o saber que o professor constrói 

no cotidiano de seu trabalho e que fundamenta sua ação docente, ou seja, é o saber que 

possibilita ao professor interagir com seus alunos, na sala de aula, no contexto da escola onde 

atua (AZZI, 2005, p. 35). 

  A prática atrelada à teoria dá sentido a esse saber. E para construir tal saber é 

necessário que constituamos nossa identidade de professor. Uma identidade profissional se 

constrói a partir de sua significação social. O significado de identidade que estou defendendo 

neste texto se encontra bem delineado na citação abaixo, que nos diz que, 

 

 

É preciso entender o conceito de identidade docente como uma realidade que 
evolui e se desenvolve, tanto pessoal como coletivamente. A identidade não é 
algo que se possua, mas sim algo que se desenvolve durante a vida. A 
identidade não é um atributo fixo para uma pessoa, e sim um fenômeno 
relacional. O desenvolvimento da identidade acontece no terreno do 
intersubjetivo e se caracteriza como um processo evolutivo, um processo de 
interpretação de si mesmo como pessoa dentro de um determinado contexto. 
Sendo assim, a identidade pode ser entendida como uma resposta à pergunta 
“quem sou eu neste momento?” A identidade profissional não é uma 
identidade estável, inerente, ou fixa. É resultado de um complexo e dinâmico 
equilíbrio onde a própria imagem como profissional tem que se harmonizar 
com uma variedade de papéis que os professores sentem que devem 
desempenhar. (BEIJAARD, MEIJER, & VERLOOP apud MARCELO, 2009, 
p. 2). 

 

 Considerando estes aspectos da identidade, pressuponho que faça sentido o uso do 

memorial para ajudar nessa articulação entre o que vivemos e o que vamos viver. O que eu 

quero expor é que, se refletirmos sobre cada momento ao qual estamos passando, seja político, 

social ou econômico, estes por sua vez, refletirão nas nossas práticas quando nos posicionarmos 
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frente a eles, o que implica muda a nossa identidade a cada instante a partir das experiências 

que construirmos.  

  

5. UM OLHAR SOBRE O PIBID LINGUAGENS  

 O Pibid linguagens era um subprojeto do Pibid/Capes, e contava com a participação de 

dois cursos, Letras-Português e Educação Física. O plano de trabalho a ser desenvolvido estava 

traçado de acordo com os princípios da cooperação entre a universidade e a rede pública de 

ensino, que inspira o PIBID, e em conformidade com os termos do convênio celebrado entre a 

Universidade Federal do Espírito Santo, a Secretária Estadual de Educação do Espírito Santo e 

a Secretária Municipal de Educação (SEME) da Prefeitura Municipal de Vitória em favor da 

promoção da melhoria nas condições de formação acadêmica em seus respectivos níveis de 

ensino (CAPES, 2009).   

 Para exemplificar melhor as pretensões do Pibid, gostaria de ressaltar algumas ações e 

resultados pretendidos pelo projeto de Educação Física explanada em um documento elaborado 

pelos coordenadores dessa área.  

 De modo que, as ações previstas eram: observação do ambiente escolar, para o 

reconhecimento do perfil sociocultural dos alunos, bem como das concepções que sustentam as 

ações desenvolvidas durante as aulas e eventos escolares; reuniões semanais de estudo 

interdisciplinares e orientação de atividades com os licenciandos e supervisores, que constituía 

em momentos para aprofundamento teórico-metodológico, discussão e planejamento de ações e 

especialmente reflexões das ações desenvolvidas, contribuindo para a constituição de 

professores reflexivos; reuniões dos licenciandos com o supervisor da escola para planejamento 

e avaliação de atividades; a elaboração de um plano de intervenção para cada escola, tendo e 

vistas às características levantadas no período de observação, a ser (em) submetido(s) aos 

professores supervisores de cada escola antes de entrar em execução.  

 Portanto, almejava-se, que, os licenciandos participantes do projeto: fortalecessem sua 

compreensão de que o trabalho sistemático com as linguagens, embora envolvendo os domínios 

formal e informativo dos fenômenos, é, em todos os momentos de seu desenvolvimento, uma 

operação complexa, envolvendo a totalidade das concepções mobilizadas nas tomadas de 

posição de cada sujeito frente a quaisquer fatos ou objetos de conhecimento, concepções essas 

que se fundam na história, social por excelência, de cada um no domínio da vida, isto é, da 

linguagem; fossem capazes de planejar e executar programas de ensino de caráter 
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interdisciplinar que, levando em conta a realidade social dos alunos e a realidade de cada 

escola, pudessem contribuir para a ampliação das formas de troca social e estética em uso nos 

grupos atendidos, aí incluídas as práticas e linguagens que é atribuição da escola socializar; 

refletissem sobre a própria prática e desenvolvessem uma postura investigativa que 

efetivamente contribuísse para sua ação como professores. 

 Ao explanar tais intenções e objetivos do Pibid, procuro analisá-los sucintamente, de 

modo que eu possa identificar de acordo com a minha visão do programa, se estas pretensões 

foram alcançadas.    

 Com relação às tarefas que nos foram atribuídas, concluímos mesmo que com algumas 

dificuldades. Passamos um bom tempo no ambiente escolar (cerca de seis meses) observando, 

conversando, aplicando questionários para o corpo pedagógico como um todo. Paralelo a essas 

tarefas realizamos estudos relativos aos momentos que estávamos vivenciando no espaço 

escolar. Por exemplo, se estivéssemos falando sobre planejamento, buscávamos literatura nessa 

área, se falássemos sobre abordagens pedagógicas liamos sobre, e assim avançava o programa. 

 Através destes estudos e discussões eram estabelecidas as tarefas a serem executadas na 

sala de aula. Além dos referenciais bibliográficos contávamos com a colaboração sempre 

pertinente dos professores coordenadores.   Existiam dificuldades por parte dos professores 

supervisores de se relacionarem conosco, o stress no trabalho era perceptível. Vale ressaltar 

que, enquanto atuávamos na escola ocorreram três trocas de professores, com características 

bem distintas. Os dois primeiros, não colaboravam muito conosco. Já a ultima professora tentou 

acompanhar nosso trabalho, no entanto, ela se acidentou, tendo que se ausentar da escola. 

Concluímos nossas propostas de intervenção que achávamos ser “muito boa”, mas que eram 

cheias de pequenos erros. Muitos não aceitavam as colocações dos coordenadores relativos às 

suas escolhas. Essas escolhas eram muitas vezes surreais para o ambiente escolar, mas na 

empolgação dos licenciandos parecia possível de serem executadas. O papel dos professores 

coordenadores naquele momento foi extremamente importante, nos fizeram enxergar que 

elaborar um plano de curso depende de vários fatores, sejam eles sociais, culturais ou políticos. 

Ser professor não é brincadeira, não podíamos pensar apenas no que seria prazeroso ensinar, 

mas devíamos ensinar também o que seria relevante os alunos saberem.    

 Com relação às expectativas colocadas a serem atingidas por nós licenciandos, de um 

modo geral, percebi o crescimento dos meus colegas, por meio do convívio, em todos os 

aspectos, uns mais outros menos, isso devido ao interesse de cada um. Desse modo, entendo 

que ser professor é conhecer sua própria disciplina, ou seja, os conhecimentos específicos da 

área, bem como os conhecimentos pedagógicos. É saber planejar suas aulas a partir das 
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características dos alunos, com conteúdos relevantes para o mesmo, não nos deixando levar 

pelos modismos nem pelas culturas de massa. É saber refletir sobre sua prática e se preparar 

com a formação teórico-metodológica e cultural.  

 

6. TRANSFORMAR O VIVIDO NO COTIDIANO ESCOLAR EM EXP ERIÊNCIA 

DOCENTE 

 Como integrante do Pibid Linguagens, atuei em uma escola Estadual com sede no 

município de Vila Velha- ES. Ao longo do programa nos foram atribuídas tarefas a fim de 

construirmos uma proposta de intervenção na escola. Sendo o primeiro passo, a fase do 

diagnóstico, que consistia em conhecermos os sujeitos da escola (professores, alunos, 

pedagogos e diretores), sua dinâmica, bem como sua estrutura física. Por meio da observação, 

de conversas e aplicação de questionários.   

 Em seguida, tendo por base este diagnóstico elaboramos uma proposta de atuação nesta 

escola. Feito isso, começamos nossa intervenção na instituição. Ao iniciar no projeto, eu estava 

no 3° período de graduação, e naquele momento não tinha tido ainda matérias que me dessem 

subsídios suficientes para desenvolver atividades docentes. De modo, que essa dificuldade 

acarretou em uma série de problemas no meu trabalho junto ao grupo no primeiro ano do 

programa. Principalmente, pelo fato de ter sido um trabalho entre duas disciplinas (Letras-

Português e Educação Física), que num primeiro momento parecia não ter conteúdos em 

comum e que, portanto não daria certo. Não sabíamos como trabalhar conjuntamente, pois não 

tínhamos o conhecimento dos conteúdos a ser desenvolvidos em cada disciplina. Tampouco era 

sabido o que trabalhar em cada fase do ensino. Sendo essa a princípio, a causa de grandes 

discussões e conflitos de ideias nas nossas intervenções. 

 Por ser um programa estritamente novo, o Pibid passou por algumas alterações até 

atingir um formato que suprisse as necessidades formativas dos integrantes. De modo, que se 

pode perceber um amadurecimento dos sujeitos envolvidos. Particularmente, neste período eu 

aprimorei minhas práticas pedagógicas, marcando positivamente minha atuação como 

professora. 

 O programa era desenvolvido da seguinte forma, por meio de leituras e discussões 

reflexivas de textos relacionados ao processo educativo como, por exemplo, Luckesi (1992), 

Meirieu (2006), Giroux (1997), Freire (2001), Gasparin (2002), Libâneo (2002), Saviani 

(2003), Pérez Gómez (1998), entre outros, bem como leituras específicas das referidas áreas 
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como os Parâmetros Curriculares Nacional (1997), de todo o ensino fundamental e as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), sendo essas leituras realizadas todas as 

segundas-feiras na universidade. Já na terça, quarta e quinta eram os dias separados para 

planejarmos as aulas e também intervir na escola (meu grupo particularmente elaborava o plano 

na terça e quarta, e intervíamos na sala de aula na quinta). Por fim, na sexta-feira, também na 

universidade era realizada uma reunião para compartilharmos como fora nossas atuações como 

professores nas escolas, se o que planejamos fora realizado nas aulas, relacionando com a teoria 

estudada. Este era um momento de reflexão da prática, onde respondíamos a três perguntas: o 

que fizemos? O que sentimos? E o que aprendemos nas vivências escolares? Essa era uma 

forma de dividirmos nossos dilemas e anseios com todos os integrantes do projeto. A cada aula 

surgia uma necessidade de nos prepararmos melhor para a próxima, pois sempre aprendíamos 

algo novo. 

 Essas três perguntas se tornaram extremamente importantes para mim. Apesar de 

parecerem perguntas simples, os sujeitos ao tentarem respondê-las, muitas vezes com 

dificuldade, refletia sobre sua prática, assim como conseguia enxergar os erros e acertos para 

além do senso comum. 

 Ao tentar responder a essas questões, percebi que eu não estava aprendendo nada nem 

desenvolvendo um trabalho como professora. Isso porque, o meu grupo de atuação na escola 

era grande, e, a princípio eu não me colocava frente às tarefas. Sempre acatava as opiniões 

alheias, mesmo que não concordasse com elas, ou seja, não interagia com o grupo e nem com a 

escola. Isso ocorria devido à dificuldade que eu tinha, agora um pouco menos, de falar em 

público que me prejudicava grandemente. Para superar tal obstáculo utilizei a leitura e também 

a mudança postural. 

 Em certo momento, eu comecei a me impor dentro do grupo, pois muitas coisas estavam 

me incomodando, por exemplo, a falta de compromisso de alguns, as tarefas que não eram 

cumpridas por todas, e, principalmente a liderança inquestionável de outros, que dificultava a 

opinião alheia. Deste modo, quando nos reuníamos para relatar sobre nossas aulas, senti a 

necessidade de tomar a frente no trabalho desenvolvido pelo grupo de educação física. Para 

tanto, era preciso dominar o conhecimento para questionar os outros. Apesar de ser um trabalho 

conjunto, havia pessoas desinteressadas em nosso meio. Por conta disso, após a definição do 

conteúdo pelo grupo comecei a correr atrás e a pesquisar o mesmo mais profundamente.   

 Observando as intervenções dos meus colegas, percebi que havia uma grande diferença 

na atuação deles frente à turma. Quando se preparavam para dar a aula, a mesma fluía e os 

alunos correspondiam. Quando não havia essa preparação por parte dos licenciandos, a aula 
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não fazia sentido, seguia rumos que não fora planejado. E algo interessante, foi à própria 

colocação dos alunos frente a isso, pois eles eram capazes de perceber o despreparo do 

professor e começavam a fazer críticas, assim como questionar para testar os sujeitos e os 

deixá-los constrangidos.  

 Sabendo disso, quando chegou a minha vez de atuar na aula, um momento ao qual eu 

vinha adiando, seja por medo, por vergonha dos alunos e dos próprios colegas, busquei me 

preparar ao máximo que pude, para que o nervosismo não tomasse conta de mim. Entendi que 

por mais nervoso/aflito que o sujeito fique, é necessário saber a fundo o conteúdo que será 

abordado, a preparação o tranquiliza, mesmo porque nos faz bem saber que estamos ensinando 

algo concreto, relevante e não simplesmente o censo comum, porque isso o aluno já sabe, 

temos que ensinar o novo com sabedoria. De acordo com Libâneo (2008), “o planejamento 

escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de 

organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação 

no decorrer do processo de ensino”. Logo, é primordial que o professor utilize o planejamento 

para elaborar sua metodologia conforme o objetivo a ser alcançado, de modo, que este 

apresente flexibilidade caso necessite de alterações e atender as diferentes turmas cada uma 

com suas peculiaridades. Com essas observações, aprendi a pensar a aula além da mesma, 

como por exemplo, no que os alunos esperam da gente, qual a reação deles com relação ao 

conteúdo proposto, uma série de indagações que nos fazem refletir sobre qual o impacto 

daquilo na vida dos alunos.  

 Ficar a frente dos trabalhos não foi fácil, foi necessário que eu tivesse maior dedicação. 

Um aliado importante foi o estudo prévio. Aprendi que ser professor é ter responsabilidade, 

respeito, sabedoria, paciência e um bom relacionamento professor/aluno. Identificar essas 

necessidades do professor, só é possível quando se está atuando, é no cotidiano escolar que 

colocamos em práticas as teorias estudadas, assim como transformamos nossas práticas em 

novas teorias. 

 Nossa atuação na escola ocorreu da seguinte forma2: em 2010 intervimos em quatro 

turmas duas oitavas e dois nonos anos, e o conteúdo trabalhado nessas turmas foram o futebol 

em seus aspectos históricos, político e cultural (Educação Física) e gêneros textuais como 

crônica, divulgação cientifica e relato de experiência (Letras-Português); em 2011 intervimos 

em duas turmas ambas do nono ano, que foram as turmas de oitavo ano que já havíamos atuado 

com elas, dando assim prosseguimento ao nosso trabalho que foi divido em três eixos o 

                                                           
2 Este trabalho será mais bem explicitado nos anexos relativos ao plano de curso de cada ano. 
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primeiro gêneros da internet/ estereótipo de corpo, o segundo gênero canção/ estudo dos ritmos 

(samba de roda, maculelê e frevo) e o terceiro literatura de cordel/ estudo da capoeira. Apesar 

de ser um trabalho entre duas disciplinas não contávamos com a colaboração da professora de 

língua portuguesa, todas as aulas foram cedidas pela professora supervisora de educação física. 

 Os alunos por sua vez, aceitaram bem essa proposta de ter aula de Português durante a 

aula de Educação Física porque a quadra da escola se encontrava em reforma. Para facilitar 

nosso trabalho dividimos as aulas, a primeira semana era de educação física e a seguinte de 

língua portuguesa, e assim sucessivamente.  

 Buscamos trabalhar um conteúdo em comum com Letras-Português para facilitar a 

relação entre as disciplinas, não foi fácil, muito pelo contrário, foi um trabalho árduo, como 

sempre são as relações humanas. De certa forma, os atritos e conflitos foram enriquecedores 

também. Percebi, assim como a Educação Física, que as outras áreas de licenciatura encontram 

muitas dificuldades para se posicionarem como professores na sala de aula. Mas, o que nós fará 

superar esses dilemas serão os trabalhos que desenvolveremos no ambiente escolar. De um 

modo geral, essa constatação fica evidente ao identificar uma estrutura curricular da 

universidade que é pautada principalmente nos fundamentos teóricos, atribuindo menor 

importância à parte prática, gostaria que ambas tivessem o mesmo peso. 

 Outro aspecto sobre o curso de formação que eu gostaria de pontuar é o distanciamento 

entre os professores, que me deixava um tanto confusa. Cada um defende uma determinada 

área que pesquisa e não existe um diálogo entre eles, assim como ocorre no espaço escolar, 

cada professor com a sua disciplina. Nesse sentido, o ideal de cada professor mostra que o 

curso parece a cada momento diferente, essa falta de comunicação entre as disciplinas me 

causou grande desconforto por um bom tempo. Percebi que eu é que tinha de fazer essa relação 

entre as disciplinas, ligando cada ponto e adaptar esse conhecimento para o ambiente escolar. O 

curso em si contemplou em vários aspectos minha necessidade formativa, e me deixa uma 

bagagem muito grande de conhecimentos, cabe agora me aprofundar nas questões que por ele 

não fora contemplada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Concluo este memorial, com a certeza de que as vivências que considerei mais 

relevantes foram recordadas, porque estas me tocaram e se tornaram experiências. Sendo assim, 

o memorial se torna um instrumento adequado para registrar meu percurso educacional (desde 

as séries iniciais até o ensino superior), capaz de possibilitar mudanças nessa trajetória, dando a 

ela um novo significado, uma vez que esta prática metodológica valoriza a subjetividade dos 

sujeitos. Nesse sentido, construí uma representação profissional, perspectivando outras 

possibilidades de ser, estar e fazer docência.  

 Nesse processo, o Pibid teve fundamental importância para que eu pudesse vivenciar a 

prática escolar durante a formação inicial, pois o mesmo possuía uma carga horária maior que o 

estágio supervisionado obrigatório oferecido pelo curso, o que contribuiu grandemente no meu 

entendimento da dinâmica complexa das situações de ensino. 

 Entretanto, houve neste processo conflitos, brigas para defender ideias, críticas, várias 

questões que surgiram ao longo dessa trajetória que me fizeram crescer e constituir uma 

identidade como pessoa e agora como professora. Deste modo, me sinto apta a atuar no 

ambiente escolar e formar alunos críticos. Fico grata a universidade por me possibilitar olhar o 

mundo de uma forma consciente e crítica, principalmente no que diz respeito às questões 

políticas e culturais, no entanto, fica a tarefa de problematizar essas questões socioculturais 

dentro do espaço escolar através da perspectiva corporal do movimento, para que os meus 

alunos tenha essa vivência, e quem sabe elas se tornem experiências para uma vida.  

 Por fim, ressalto que minhas expectativas formativas foram em grande parte 

contempladas, tanto pelo curso, quanto pelo Pibid. Ambos buscaram preparar os discentes para 

os novos e velhos desafios encontrados no ambiente escolar, tendo em vista uma melhoria na 

qualidade da educação. Assim, o professor deve ser protagonista junto com aluno, o que 

significa superar o papel do individuo que apenas transmite a matéria e que detém o saber.  
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Anexos 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

 

Instituição: EEEFM Professora Maura Abaurre  

Curso: Ensino Fundamental - 8°/ 9° anos  Turno: Vespertino 

Disciplina: Língua Portuguesa / Educação Física                               

CH: Aqui temos que contar ainda 

Professoras: Ariane Marques, Aline Brito, Carla Carolina Gavaza, Gabrielly, Karoline Nunes, 
Mariane Barbosa, Nilcéia De Oliveira e Yane. 

 

1. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  

Utilizar a leitura, a produção de textos e o tema futebol como ferramentas de reflexão, 
debates, criação e comunicação a partir do trabalho com imagens. 

 

2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Origens do Futebol 

1.1. Jogo de futebol fotografado 

1.2. Origens históricas do futebol 

1.3. Vídeo sobre a história do Futebol e sua presença na cultura brasileira 

1.4. Debates sobre o tema 

2. Introdução ao Gênero Crônica 

2.1. Características de uma crônica 

2.2. Exposição de crônicas de homens e mulheres relacionadas ao tema Futebol;  

2.3. Diferenças de gêneros no futebol 

 

3. Introdução ao Gênero Divulgação Científica 
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3.1. Características presentes nos textos de divulgação científica 

3.2. Leitura de artigos de jornais e revistas que abordem o tema futebol 

4. Introdução ao trabalho com imagens 

4.1.  Escolha de imagens que retratem o olhar dos alunos sobre o tema futebol 

4.2.  Debate sobre as imagens escolhidas 

5. Introdução ao Gênero Relato de Experiência 

5.1. Características do relato de experiência  

5.2. Produção de textos do tipo relatos de experiência que tenham como tema o futebol 

5.3. Trabalho de reescrita dos relatos entregues 

5.4.  A nova ortografia 

6.  Mostra Cultural  

6.1. Exposição das imagens escolhidas ao longo do bimestre 

6.2. Exposição dos relatos desenvolvidos pelos alunos 

 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Cada atividade deve ser desenvolvida visando à compreensão do aluno, da teoria e pratica do 
futebol bem como de sua forte presença nas culturas brasileira e mundial. Serão feitas aulas 
expositivas sobre o tema e jogos no campo / quadra. Os conteúdos serão desenvolvidos a 
partir da leitura de textos referentes aos gêneros propostos e, ao final, o aluno deverá produzir 
seu próprio texto do tipo relato de experiência. Na escrita, o aluno deverá expressar 
mensagens conforme seus objetivos. A ortografia também será avaliada mesmo que a 
valorização do conteúdo esteja em primeiro plano. O aluno deverá expressar mensagens 
conforme seus objetivos, usando bom vocabulário e pontuação, além de possuir legibilidade e 
domínio da grafia das palavras de uso comum. Cada aluno deverá ter pelo menos uma 
imagem e um texto expostos na mostra cultural. 

  

4. RECURSOS 

a) Quadro Branco 

b) Computador 

d) Televisão ou projetor multimídia 
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e) Livros, revistas, jornais, internet, filmes e músicas. 

f) Xerox 

g) Bola de futebol 

h) Campo de futebol 

 

6. ATIVIDADES DISCENTES 

a) Jogos de futebol 

b) Leituras 

c) Produção escrita e oral 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

Instituição: Escola de ensino Fundamental e Médio Prof.ª Maura Abaurre 

Série: 9° ano                                   Turno: vespertino               Ano: 2011 

Disciplinas: Educação Física/ Língua Portuguesa                      CH: 10 aulas 

Professoras: Ariane Marques, Aline Rossoni, Gabrielly Souza,  

Karoline Nunes, Leislane Lobo, Mariana Barbosa e Yane Ferreira. 

 

  

OBJETIVOS GERAIS: 

Utilizar a Leitura e a Produção de Texto como ferramentas de fixação da aprendizagem dos 
gêneros textuais, bem como da literatura de cordel; 

Conhecer os elementos da cultura corporal e, através deles, conhecer o próprio corpo; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Compreender o processo de transformação dos gêneros impressos para os digitais 
(estruturais e cronológicos) 

• Identificar as características do gênero canção, perpassando pela diversidade de 
gêneros musicais existentes na cultura brasileira 
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• Identificar o contexto social, regional, político e ideológico da literatura de cordel; 

• Identificar/compreender as diferentes percepções do corpo ao longo da história e os 
significados culturais e sociais que a ele se atribui 

•  Identificar os distúrbios (Anorexia, bulimia e Vigorexia) e a partir deles analisar as 
mudanças que ocorrem no organismo 

• Identificar as diferentes modalidades de dança 

• Vivenciar a dança e suas representações. Conhecer os ritmos que se derivam da África 
relacionando com a capoeira 

• Vivenciar os elementos da capoeira 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1) Gêneros da Internet/ Estereótipo de corpo 

• Processo de transformação dos gêneros impressos para os midiáticos (internet) 

• Conhecendo os novos gêneros 

• O diário virtual como um novo tipo de escrita 

• Identificando as características do gênero blog 

• O blog como relato jornalístico 

• O blog como relato pessoal 

• Os aspectos culturais do corpo 

•  Nova visão de corpo 

•  Distúrbios: Anorexia, Bulimia e Vigorexia 

•  Body Modification, tatuagens e Cirurgias Plásticas  

 

2) Gênero Canção/ Estudo dos ritmos 

• A diversidade de gêneros musicais na cultura brasileira 

• O gênero canção na mídia e literatura 

• Identificando as características do gênero canção 

• Canção: entre a oralidade e a escrita 
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• ritmos 

• Samba de roda 

• Carimbó 

• Frevo 

• Samba 

 

3) Literatura de Cordel/ Estudo da Capoeira 

• Identificando o contexto de produção da Literatura de Cordel 

• Aspectos verbais da Literatura de Cordel 

• Leitura e interpretação de poemas de cordel 

• Contexto histórico da capoeira 

•  Capoeira de Angola 

•  Capoeira Regional 

• Prática:  → Música/ritmo  

                         → Instrumentos 

                          → Movimentos Básicos 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

Cada UE deve ser desenvolvida visando, principalmente, a aplicação do que é ensinado na 
prática da comunicação e expressão verbal, corporal e escrita. Serão feitos exercícios de 
leitura, interpretação, prática corporal e de redação para fixação do conteúdo ministrado. As 
aulas de leitura e interpretação de texto devem envolver, também, a aplicação funcional da 
gramática. O foco estará sempre no texto. Na escrita, o aluno deverá expressar mensagens 
conforme seus objetivos, criando e organizando ideias, usando o vocabulário e a pontuação, 
além de possuir legibilidade e domínio da grafia das palavras de uso comum, com estética na 
apresentação. 

 RECURSOS: 

a) Quadro Branco 

b) Computador 

c) Televisão ou projetor multimídia 
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d) Livros, revistas, jornais, internet, filmes e músicas 

e) Quadra 

ATIVIDADES DISCENTES: 

a) Exercícios físicos 

b) Leituras 

c) Produção escrita e oral 

d) Jogos 

e) Atividades em Grupos 

f) Atividades na quadra da comunidade 

 

 AVALIAÇÃO: Ao final de cada UE, será desenvolvida uma atividade de leitura e redação 
relacionada aos gêneros estudados. 
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